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Molt interessant per als
lectors de "La Publi"

De com

Perez-Terol

podría fer enfadar
Nicolau d'Olwer
Anécdotes inédites del republi

(?) Nicolau d'Olwer.
Vejam qué contestaran ara
cá

nous

els

comunistes de «La Publi.»

«La Publicitat», que no sap com entre
tenir els seus lectors i.distreurels del que
puguin pensar d'aquesta nova etapa comu
nista, anarquista, socialista i anticatalanis.
ta del senyor Nicolau d'Olwer, s'ha dedicat
a
insultar el nostre company de redacció
senyor Pérez-Terol, dient que és un pobre
diable que per més que s'escarrassi no po
dria fer enfadar el senyor Nicolau d'01wer.

Dona la casualitat que el senyor Pérez
no es dedica a fer enfadar ningú
ni
mai no ha pensat a fer enfadar el senyor
Nicolau. Peró que no hagi volgut fer-lo en
fadar no vol dir que no pogués fer-lo enfa
dar. Perqué el senyor Pérez-Terol, que va

Terol

actuar

en

primer rengle

en

l'etapa

revolu

cionaria per a portar la República—d'aixó
en
diu «La Publi» la «Derecha de Cata
luria»!!!—ha guardat el secret de l'actua
ció del senyor Nicolau d'Olwer.
Si al senyor Pérez-Terol no li fes Ilásri
ma el senyor Nicolau
d'Olwer i no li tin
gue,s el respecte que la seva intel.lectuali

tat ti mereix i
no el compadís avui en veu
re'l entre Trabals i Canturris, podria
dár
moltes coses que segurament en vigílies
d'eleccions el farien enfadar.

Podria dir, per exemple, que mentre Pe
:ez-Terol actuava diariamente en el mo
viment republica, Nicolau d'Olwer estava..
a
Grécia!!!, treballant, no sabem si per la
República o l'Estatut.
Podria dir que el 15 de desembre. men
tre Pérez-Terol eslava al seu
lloc de perill
1
d'honor, el senyor Nicolau d'Olwer, des
prés d'estar a punt de tornar-se enrera en
la signatura del manifest revolucionan, a
la reunió del Teatre Bosc (cosa que no va

fer degut a qué el senyor Sánchez-Guerra
el va avergonyir públicament, i el senyor

Pérez Terol, precisament, va donar la fór
mula per a qué el senyor Nicolau vences
els seus escrúpolsl, va amagar-se tant pru
dentment que no el van trobar ni la poli
cia ni el senyor Pérez-Terol.
Podría dir que a la reunió de partits re
publicans celebrada a uns baixos del carrer
de Corts, el representant del senyor Nico
lau d'Olwer va manifestar que no
es podia
comptar ni amb un sol deis seus amics
d'Acció Catalana per a fer la revolució re

Aquella "gloriosa" gesta

liísibría interna í verídica del

viment contra la República í l'Es
tatut, intenta! a la Generalítat, la
ni! del 6 d'Ociu.bre
La situado interna de l'Esquerra, feia temps
que preocupava els representants deis diversos
grups que formaven el partit governant
a
Cata
lunya. Ccnflicte permanent era la Iluita a mort
que existia
entre els separatistes
tradicionals i
els republicana histories. A Denzás i Badia no
interessava gens Espanya. ni republicana ni mo
nárquica. Volien la independencia absoluta de
Catalunya i odiaven els rabassaires que organit
zaven el desordre al camp
i els anarquistes i ex
tremistes de tota mena que a Barcelona volien
pertorbar la vida de la ciutat. Dencas havia dit
més d'una vegada que si eli podia
proclamar Ca
talunya independent treuria dels !loes de govern
a
molts companys de l'Esquerra i demanaria la
col.laboració de la Lliga. En canvi. els republi
cana
histories no eren catalanistes.
L'exradical Aragay volia escampar l'odi de clas
se arreu i II
interessaven les «izquierdas espano
las» i no gens l'autonomia de Catalunya.
Un altre conflicte inevitable existia entre
els
qui els esquerrans anomenaven «savia»
Acció
Catalana i «Opinió»—i els agitadora que tenien
conceptes primaria de la República i de la Re
volució; molta gent deis centres de l'Esquerra
acusava amb
ira els homes que es quedaven al»
carriles sense tenir vota. En canvi, el» d'Acció
Catalana i «Opinió» parlaven sempre amb menys
preu de les masses incultes de
l'Esquerra.
En un altre aspecte, destacava la diferenciació
entre els «profiteurs» i els de bona fe. Els d'Ac
ció Catalana, els de l'«Opinió» i el» socialistes, eren
els aprofitadors de tots els avantatges i tots els
honors del poder. Un dia varen intentar rebel.lar
se contra l'Esquerra. Tothom recorda
aquelles elec
cions en qué la Coalició d'Esquerres insulta amb
els termes mes grollers i acusa d'infámies i denun
cia delictes del» governants. Pero no varen tenir
vota. I varen decidir aliar-s'hi. 1 dejen amb pedan
teria a l'Ateneu i al café...—«Son uns analfabeta i
uns
deshonestos... Pero tenen vots... Anant amb
ells, nosaltres agabellem els cárrecs...'
Es ciar que a l'Esquerra hi havia una gran mas
sa de bona
fe... Un estol de joventuts que no .5
donen compte de tota la miseria interna, perqué
les tranraccions inconfessables es feien en veu bai
xa, i els discursos inflamats de fals
patriotisme
es feien en veu
molt alta, que arribava a tots els
indrets de Catalunya. 1 els dirigents comptaven
sempre amb
la bona fe de les joventuts catala
-

nes.

«Un Estado Catalán dentro de la

Repúblca Federal Espanola»
El dissabte, dia 6 d'octubre, la Iluita interna de
per moments.
Dencás ha de
cidit proclamar la República Catalana. Ala cen
tres hi ha
una
enorme
efervescencia. Molts xi
cots de bona fe creuen que es prepara la revenja
del 1714. Badia reparteix armes i mes armes. El»
xicots reben les armes amb alegria y amb il.lusió.
El» hi han dit qu tot aixó que es preparava era
la llibertat de Catalunya.
Companys, en canvi, está intranquil. Els d'Ac
ció Catalana i «Opinió»». s'oposen al» plan» d'en
Dencás. Als d'Acció Catalana els hi fan por tants
fusells i pistoles i criden a l'entorn de Companys.
A tit aixd cal afegir la intervenció d'Arana que
és a Barcelona. Azana creu que es una bogeria
proclamar la independencia de Catalunya. Es suc
ceeixen vertiginosament les entrevistes i les die
cussions. I a dos quarts de dotze té lloc la l'arana
Dencás-Companys. Dencás, en el despatx del Pre
sident. li anuncia que, immediatament, tot l'exércit
de joves catalana sortirá al carrer. Companys Ii
ho prohibeix terminantment. Dencás surt del des
patx presidencial i, trobant al pati a Badia, Ii
rtiu: «Vis. que et necessito». 1 surten en cotxe
Lap a la Conselleria de Governació.
Companys, está aclaparat. Es prou intelligent
per a
cornprendre que la situació pot acabar en
tragedia. I s'assabenta per la radio que Dencás
ha desobeVt les seves ordres i que té el» joves ar
mats al carrer, que van ocupant militarment tot
Barcelona. Companys truca per teléfon i Ii prega
que vingui. Dencás no accedeix. Li ordena com
a
President, i Dencás no obeeix
Els d'Acció Cata
lana estan desesperats i criden desaforadament.
Companys no té mes remei que anar ell a Gover
nació a intentar convencer Dencás. Perb Den
cár. no cbeeix ordres ni escolta supliques. Té l'eu
foria de general d'un exércit. Companys torna des
fet a la Generalitat. Acció Catalana i «Opinió»
no tenen
coratge per anar a un moviment, pero
tampoc no en tenen per impedir-ho. Intervé Aza
ria. «Por lo menos intenten enlazarlo con el movi
miento espanol de izquierdas...» I s'intenta... Es
cerquen noms i fórmules... hores d'angúnia i de
desesperació. Tots van transigint una mica... I a
la fi es troba una fórmula absurda: «El Estado Ca
talán dentro de la República Federal Espanola».
Aquesta és la darrera paraula de Dencás, i en
cara acceptada
a contracor. Si
Companys no pro
clama aixo del «Estado Catalán dentr". *te.». a

l'Esquerra s'aguditza

Vigílies d'eleccions
per

J.
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publicana.
Podría dir... Peró

no,
no
volem seguir.
val la pena de fer enfadar mas
sa el
senyor Nicolau d'Olwer. Prou enfa
dat que ja deu estar de tenir que anar en
candidatura amb els comunistes, anarquis
tes, anticatalans i antirrepublicans del 6

perqué

no

1
nao

s'equivoca.

nova

técnica revolucionaria

A la Conselleria
de Governació, el
senyor Den
cás, assumint el cárrec de
general d'un exércit,
es prepara per la guerra.
El primer preparatiu és d'ordre
financer: ha
estés una ordre de pagament per la
quantitat d'on
ze mil pessetes contra el
fons del Comité del Tre
sor social benéfic
dipositat a un Banc de Barcelo
na. Cal constatar que ja
en altres ocasiona, i en
la
seva qualitat de
Conseller. havia retirat 20.000 pes
setes, els comprovants de les
quals feia constar
restaven en poder d'un
secretan i
possessió de les 11.000 pessetes. el particular. I en
general Dencás
es fa portar un pla que havia
encarregat,
en el qual
está indicada la fugida per les
clavegueres de l'e
difici de Governació.
Altrament, el general Den
cás comprova si la radio
funciona be. 1 tot seguit
sorgeix a la nostra terra la práctica d'una
nova
técnica revolucionaria, desconeguda
arreu del món.
Es interessant constatar
aquí com la serie de re
voluciona feixistes i de copa de má dictatorials
que
han tingut 'loe a Europa
aquests darrers anys. han
fet fixarse els escriptors en el
conjunt de mitjana
que deuen emprarre per
assegurar
volució. El més culminant d'aquestl'éxit d'una re
estudis ha es
tat la coneguda obra
de Malaparte «La Técnica
del
Cop d'Estat, que ha inspirat
la revolta a Austria i
sernbla haver estat consultat
també pels dirigents
a

Madrid.

ha estat la técnica
la revolta catalana?
en
Dencás, a les 10 del vespre del dissab
te, comenlava una revolució
amb una técnica iné
dita al món. Tenia solament
11,000 pessetes, un
aparell de radio, un gramofon i
un
per fugir.
Naturalment, la conseqüéncia de laplalectura
d'a
quell paper pel senyor Companys al
de la
Generalitat fou la declaració de l'estatbaleó
de guerra
per l'autoritat
militar. Com de costum, ana la
tro
pa a la playa
de la República a
de guerra. I els revolucionan» proclamar l'estat
ordenaren
l'agres
sió i feren foc i ocasionaren
baixes. Calla afegir
al ridícul de la derrota,
la pedanteria de la
provo
cació. Les forces de l'exércit
organitzaren tot se
guit el setge dels edificis oficials.

Perqué

no

és cap milionari com els candidats de
l'Es
guerra Sunyol i Garriga o
Casanelles. Pé
rez-Terol, que viu del seu treball,
és tan
pobre com ho era el doctor Aiguader
abans

no

Una

caldria preguntar: Quina
emprada pels capitostos de

que volem ésser justos, hem de do
la raó a «La Publi» en el que la té. Té
quan qualífica de pobre el company

d'ésser alcalde Barcelona.
I encara una darrera consideració
a
sot
metre a «La Publi»: Quan es
tractava de
Portar la República, el senyor
Nicolau ne
va
donar ni un sol II« al senyor Maciá.
Ara, que es tracta ae fer malbé la
Repúbli
ca, resulta que a la
candidatura hi té lloc
fins en Maurin.
La raó que donava el senyor Nicolau
el
12 d'abril per a repudiar el senyor
Macia
era que sense
Maciá també guanyava. I es
va equivocar. Ara diu
que potser que amb
en
Maurin també perdí. I segurament que

.

I

com

Pérez-Terol. Efectivament, Pérez-Terol

les vuit del vespre, ells proclamen la
República
Catalana independent. Companys encara es
resis
teix a fer-ho. Una absurda «Alianca Obrera»
anun
cia que si Companys no ho fa, ho faran al carrer
contra l'Esquerra. A la placa de la
República, uns
grupa demanen la Revolució. Al» carrers,
el» xi
cots alegres i contenta s'impacienten. Prop
del
baleó de la Generalitat, hi ha gent de tota mena
que encara discuteix... Dencás ha fet
conectar la
radio... «Atenció, catalana! Avui, dia 6
d'octu
bre. el President parlará a les 8...» La
gent s'es
glaia... Qué passará? Ja són les 8... Cornpanys
es
nega... Un grup d'escamots arriba amb
pistoles
Alguns, apunten les pistoles... Alguna, apuntes les
pistoles a Companys... Un altre li dona un paper
Companys. es resisteix, pero és massa feble per a
salvar la pátria en aquella moments.
El baleó
er obert
El» grups de la placa aplaudeixen i cri
den «Atenció. catalans—diu la
radio—. Parlará
l'Honorable President de la Generalitat.» COM
panys surt al baleó amb un paper a la
má. A la
placa s'ha fet el silenci
Azana ha corregut a ar
rupir-se a un balconet del carrer Llúria
I
l'aparell de rádio, tot un poble esglaiat, que davant
no vol.
(irla escoltar el que haurá
d'escoltar fatalment.
Silenci a les cases, als carrera, solament el
Ilet, que ara sembla trágic, del micrtfon soro
de la
rádio
I una veu tremolosa
amb el simpátic ac
cent Ileidatá, tan
familiar als catalana, que diu
«Catalana: Les forces monarquitzants i feixistes,
que d'un temps enc-á
»
Uns minuts de literatura
de «pronunciamiento» de
segle XIX
I després,
la gent que ha sentit aixó com un
cop de pedra al
cap...
I a la rádio. el»
Segadors Uiza música que
avui semi:da de funeral
Una Iletra qbe sembla una
burla trágica, quan diu que
«Catalunya triomfant
tornará a ésser rica i plena».

socialistes

d'octubre.
flan

mo

1\‘

J

—Doctor,
-No

Esquerra rn'ha fet patir molt.
9iS, dintre quatre dies tot aixó ho extirparem per sempre.

aquesta

et preocu

Mentrestant, a la radio anaven alternant les men
tides amb les cancons. La burla
deis revolucio
naris a Catalunya era cruel..
«Atenció, catalans!
La victória és nostra
El Govern derrotat de Len
roux, es bat en retirada
Ciudadanos
espanola que estáis a la escucha, aquí esde habla
sejería de Gobernación de Cataluna... N. laosCon
jéis enredar por Lerroux... Ara posarem «La de
mort
de l'Escolás... (Música). Habéis oído: «La mort de
l'Escolas. Atenció, catalansl, tots a les armes, guer
(Segueix

a

la

pág. 3)

DESPRES
Propaganda pa radoxal

Des del peu, al limit
pam de camal de

un

Els cartells del
Front d'Esquerres
de parees:. No. Propaganda
está en el fort de l'activitat,
que viu en el tombant del frenesí, que es troba en
pie reclam, en la febre que dóna el desig vehe
ment i els minuta comptats. No veureu un mur,
tanca, marge, columna o lloc adient a engaxar-hi
un cartell que tingui un ciar més enná d'un pam.
Tot ple, tot ata,peit, tot cobert. Es tal el nombre,
sumen tants cents que diríeu que les parets, hu
mides de la temperatura hivernal, han agafat mal
de reuna i s'han vist precisades a TeCt5ITeT a la
tera,pétitica deis cataplasmes per a guarir el dolo
riment. Ni les parets de propietat privada s6n
obstacle a la fixació, per bé que en certs indrets
unes Iletres
negres de tamany Ilegible procurín
fer-ne observança prohibitiva. Res no hi val ;
cartells arreu d'arreu. Cal que evitem la distrac
cié, car per mica que la vida ens agafi en moment
de descuit, pot dar-se el cas que l'afany d'espai
recolzador d'un dibuix electoral provoqui el pe
car de lesa descortesía d
prendre l'esquena nostra
per respatlIer sofert arnb mires a la lluita del
dia 16.
Val a dir que els cartells que aquesta vegada
han estat sotmesos al judici de Popinió pública,

amb la déria de provocar brotada de sufragio, to
nen factura impecable, quant a la realitzaci6. En
general els artistes s'han produit amb dignitat
professional. Siguín dedicats aquests mots a elogí
d'ells, la qual cosa representa un consol entre el
bigarratkent de mentides, d'injúries, de cOnceptes
de mal to que s'han abocat al carrer com menys
preable immundícia í que hom ha vist i Ilegit des
de que la propaganda electoral ha pres volada.
La nota baixa ha anat a cárrec del front es
querrá ; el péssim gust l'ha fet palés el bloc revo
lucionari. Sembla que les esquerres coalitzades no
coneixen o no voten conéixer la realitat en qué
vivim. Una desfilada de cartells, seguida de breus
mots de comentan, ens donará la ra6 a bastança.
Heus ací l'obra Ilur, cartellística :
•

La

República

l'abisme

arran

Una matrona, representaci6 gráfica de la Repú
blica, está asseguda al llindar d'un abisme pro
fund, potser en actitud meditativa, qui sap si mi
rant al Iluny o bé abstreta vivint íntimament ape
nada, entre els replecs de n'II:ala seva adolorida,
al refrec de l'hora actual i de records pudyents.
Rera seu, un borne, en el sentit destí'ador del sexe.
L'unió d'esquerres pensava segurament plasmar '.ir
«senyors, car va amb copalta i pega !larga. La in
tenció, en aquest cas, no té equívoc, vol significar
un benestant,
un potentat ; de pressa i breu :
en
cama les «dretes». De genolls a
terra, té el braç

estés i la má a dos dits d'abastar PespatIla d'a
fembra dissortada que es troba arra
timbal!. Qui no conegui o no estigui en antecedents
del sentit interpretatiu de la compos'cid restará
perplex una bella estona, dubtant entre si la fi
gura masculina vol empényer la República per
l'abismal o preté salvar-la de l'abissal. L'autor
ens posa davant el primer cas ; si l'encárrec l'ha
rebut de les esquerres, no pot trair llur intent.
Pensar altra cosa fóra pensar un absurd.
I bé. Madona República, que neixia a la vida
espanyola a l'escalf del sufragi popular l'any
trenta-u, está a pulir d'estimbar-se, segons el car
tell. I cal preguntar : ?qui l'ha posada en el perfil
trágic de caure avall sí un petit rodament de cap
o ádhuc el vertígen Ii sobrevé ? Quí estigui exemp
te de culpa que tiri la primera pedra. Ah, les es
querres que no tenen cbdol ni La consciéncia neta,
no podran mai cometre semblant gosadia d'insíce
ritat ! Es trobaren la República a les mans com
per art d'encantament o d'un benifet del cel, go
vernaren amb República, pea) no tingueren
la dig
nitat de fer-la consubstancial amb el sentir gene
ral del poble, mancats de vigoría per a fixar-la
sdlidament, actib la solidesa de les coses perdu
rables que rebutgen tota mena de nicieses anecdd
tiques, que aguanten vents de fronda, que són
invulnerables a les escomeses, i poden superar els
temporals més fortament desencadenats. Les reite
rades ofenses al sentirnent religiés de la immensa

quella

,majoría deis ciutadans, els desordtes sovinteja
dors, les Ileis anirquiques votades, el fons comu
nitzant de la seva obra, l'actuaci6 demagógica ma
teixa que era el seu primer detecte, la parcialitat
manifeata, Pennifisme» practicat í posat a l'ordre
del dia com au de rapinya que arrabassa tot quant
troba, la democrácia invocada tothora que bé po

cha confondre's amb la irrespectuositat i la man
cança d'educació, aquella República,
en
fi, de
mánegues de camisa no havia de satisfer el poble,
no ¦podía satisfer-lo. D'aquí que la
passid i l'abran
dament patribtic que hom constatá ah primers
temps s'anés deti'litant per a fer pas a l'escéptic,
a l'home indiferent i creés el
tipus del ciutadá re

fredat, del republicá
Si allb

no

era

convençut.
engany, poc n'hi faltava.
no

La sabata de la

es

Montjuic de les joventuta
l'Esquerra, aquella manifestació numérica impres

magna pel clos de.

ven
ex

sionant que en correcta formació militar va evolu_
cionar botes i hores en un lloc on tanca l'art i la
bellesa, recinte d'ambient odorant, la qual cosa va
representar al final de comptes un repte al /sed._
fisme, una burla que s'inferia a la pau, un capo.
potencialitat de força amb tota
nent 'sed& de
regla. I els escamots? I l'ordre.públic a asan,
de l'Esquerra fent tendenciosa la seva missió? Si
els nostres adversaris tenen tan poca membria que
obliden aquestes coses, el poble sap recollir-les
sap contrastar actuacions i sap dar la raó a

de qui és la sabata que calla aquell peu
detcomunal enderrocador : la «Lliga».
Ha calgut que el realitzador fes aquest aclari
ntent interessantíssim ; del contrari ninguno s'hau
ria enterat que qu: ensorra la Generalitat es la
Llíga. Es tracia d'un petit detall : de vegades hi
han coses que no es comprenen al primer cop d'ull,

pliquen

? Empastifament
pre-electoral, que

superior del cartell,
pantalon. Unes lletres

!liga

Aquest cartell representa l'edifici de la Gene
ralitat amb esberles per trenta indrets, pie diles
cletxes coco immoble que s'obrís de dalt a baix en
ésser moguts els fonaments per un
terratrémol,
víctima d'una convulsió sísmica devastadora. Da
rnunt el palau de la placa de la
República un peu
gran provoca l'ensulciada de la
histbrica casa.

i cal que la malicia les descobreixi o que la mala
fe aliena les posi en ciar. Ara que, sol ocórrer su
vint, el poble condemna el difamador i perdona
el difamat. Es precís malfiar-se de les escopetes
que engeguen el tret per la culata.
La veritat en primer terme. La Lliga va rebre
de l'Esquerra una trista herIncia, una deixa gal
dosa, un crédit intervingut, una propietat hipo
tecada. ,Ella, pedo, com hereu honrat i resolut que
vol refer el patrimoni que el pare va malmetre
en hora tonta, ha consettit dur sobre les espatlles
la feixuga cárrega que mans barroeres varen aban
donar al mig de la carretera i a meitat del camí
de ruta. Feauga cárrega que li ha costat Déu i
ajuda poder strportar. Tot amb tot, ha fet bona
ment quant li ha estat possible i avui pot pre
sentar un estat de comptes net, sense macula el
full de serveis de ractuaci6 eficaç desenvolupada,
un balanç magnífic, un inventan i amb tots els ets
i uts. No solament ha tingut l'encert de conservar
la Generalitat, sin6 que ans bé ha sabut incremen
tar-se el prestigi i fer més bbvia la seva dignitat
corporativa, allunyant tota mena de recels que pro
vocaren les suspicácies i estimularen l'impuls deis
detractors. Quants serveis no han estat reintegrats
per obra de la Lliga i guantes atribucions no !i
han estat conferides merces a una gestió més as
senyada que violent ! Dura ha estat l'herencia,
dura la missió. El passat, passat. Es massa fala
guer el present perqué ens entretinguem a mirar

qui

tingui raó.
El feixisme que les esquerres veuen en nosaltres
un feixisme de mite, és il.lusió fantasenagbrica
creada per la insídia, engany premeditat amb mi
és

just.

a

artifici

causar-nos

cercat

a

posta hábilment

dany. Espanya

Catalunya.

viscut en régim d'excepció, seria possibl-e
de creure que podiem caure en la imitació d'Ale
manya o Itália. Conviccions personals arrelades
i precedots poc satisfactoris, perb, diuen a les
clares que no som capaços de cometre cap atza
gaiada que consistís a dar una punyalada al sen
timent de la massa sensata de la majoria deis

període

ciutadans.
Passa la histbria i els homes aprenen. Es en el
!libre del passat on han de llegir els polítics
válua, aquells qui temen seny i més d'un mínim
de capacitat legislativa i de fundó de govern.

Catalunya

per damunt de tot

L'últim cartell que pensem comentar. Es senzill.
Té poca cosa. Res més : unes mans de dits afuats,
ben acurades, amb anells de pedres fines, aguan
ten un coixí amb una corona reial damunt. Diu !a
llegenda : «Les dretes representen el retoco de I,

Si ho félem veudem el sis d'octubre i se'ns re
presentaria l'Esquerra tirant l'Estatut pel baleó
de la Generalitat, fent burla sacrílega a les hono
rables Corts de Barcelona de l'any 1323 que varen
marcar el moment decisiu ascendent de la histbria
gloriosa del nostre organisme polítiC.
Molt bé el cartell electoral amb la sabaia que
enderroca. Amb una diferIncia, perb : que en el
camal del pantalon hi posadera, «L'Esquerra»..
fdra més

deriotistes,

per

naturalment— va passar per una dictadura férria.
Si no tinguesssim l'exemple nefast d'aquell

carera.

Que

res

monarquía».
Cambó, anys e.nllá, s'anticipava a semblant equi
voc, esmicolava aquesta falsa suposició. Quin d.
lema més ben resolt ? Monarquia ? ?República
Catalunya! Per inolt que diguin no hi ha pc.,;
de cap mena. No tenim perque enyorar el révini
caigut l'any trenta-u. Instaurada la República.
hem tingut la gallardia, la franca submissió
fer-ne. respectuós acatament. Seguirem, per tanz,
essent fidels al programa nostre i a la trajectóri:

I f6ra més histbric !

Feixisme:

alíe

ens

hem traçat d'antuvi. Si

avui vivito

eri

República i la República és l'essIncia de la nostra
vida política actual !per voluntat popular, no ens
desviarem un miLlímetre d'ella, per molta pressió
que ens faci el voler d'un sol partit. La servirem
i la defensarem, pensem fer-li costat amb
ungida d'excels patriotisme. Si guanyem, no se
rem desbordats ni un
sol instant pels altres ; te
nim prou força, gaudim de suficient representació,
la nostra personalitat és tan accentuada que sa
brem tenir a ratlla a tots aquells grups d'afinitat
parcial que ens fan costat per lligams circumstan
cials, entesa momentánia devinguda de l'acciden
talitat deis fets, no pactada a Derpetuitat.

11.1usió fantasmagórica
Un tercer cartel] diu : «Les dretes s6n el fei
xisme, el feixisme és la guerra.» La composició
del dibuix és tétrica, de gust esfereidor. Unes trin
xeres. Homes en ple combat.
Per terra, la joven
tut trencada en flor. Dempeus, uns soldats
amb
baioneta calada simulen aprestar-se a l'atac ; duen
la cara tapada per la careta contra els gasos
asfi
xiants. Semblen cans de presa amb el mordió po
sat. Racionals convertits en feres.
Feres d'instint
pervers, del pitjor instint.
Qui parla de feixisme ? No és tan llunyana la
data, perqué l'oblidean fácilment, de la desfilada

JOAN SALVADO

SICART

rl

o

Manífest electoral de Joaquím Cases-Carbó
que, en les próximes eleccicns, Lliga Cata
lana í les Esquerres Catalanes no ínclouen
en la seva candidatura
1.er. Si sóc elegit pels metas conciutadans i conciu—danes propugnaré,
dins el Parlament Espanyol, per tot allo
que estiguin d'acord la LLIGA CATALANA i L'ESQUERRA CATALANA
respecte l'autonomia de Catalunya,
dins l'Estat espanyol, conformement a la lletra i l'esperit de la
Constitució vigent a Espanya, sobretot a l'esperit
la
lletra mata, l'espera vivifica—.
2.n Donaré suport als diputats de les regions espanyoles, de ipersonalitat
ben acusada, que presentin un pro
jecte d'Estatut d'autonomia, el qual previament hagi passat per la filera deis trámits
constitucionals.
Un projecte d'Estatut base, gallee, valenciá. L'establiment d'aquest Estatut
d'autonomia, ,previst per la CONS
TITUCIO DE LES REGIONS AUTONOMES, com se l'anomena, dins una
unitat estatal, será l'ambient iberic més
favorable per estrenyer els lligams fraternals, econónnics i culturals entre els
dos Estats peninsulars, l'Espanya i Por
tugal, aix6 sempre salvada la independencia d'ambdós Estats. Castellans, Catalans,
Valencians, Murcians, Almerians,

ci

en

—

Gallees, Bascons, Asturians, Andalusos, Aragonesos,
timen.
ran

que

som

lots germans i

cal

que

visquem

aquells

germans que

S'e--

Els catalans havem d'ajudar les altres regions espanyoles que vulguin
l'Autonomia. Quan unes altres regions hau
Estatut d'autonomia, l'Autonomia de Catalunya restará definitivament
assegurada.
Aquest és el programa polític que ofereixo als met,s conciutadans de Barcelona per a la próxima lluita
electoral,
tindrá
jo ho espero
la cordialitat i serenitat desitjades : Tots som catalans els

un

barcelonins,

—

3.er Respecte els problemes religiós i social, que divideixen l'opinió catalana
mantindré neutral i amb esperit conciliador. sempre que aix6 sigui possible.
Tot per la pacificació deis esperits, dins l'Espanya Nova.
Ara, doncs, electors i electores de la circumscripc. ió de Barcelona-ciutat.
Salut i dilecció.
Barcelona, 12 de gener del 1936.

en

dretes i

per

naixença

esquerres,

em

em

o

per

mantinr:

JOAQUIM CASES-CARM

NOTA.—Aquest

manifest, purament personal, hauria estat definitiu, si la Lliga catalana i l'Esquerra catalana haguesssin
posat el meu
llur candidatura. No ha pogut ser. La passió política exacerbada per una perspectiva electoral decisiva ha impedit
que un mateix nom,
el meu, per exemple, figurés en totes dues candidatures deis partits er. lluita. D'altra part, no s'ha
cregut en l'aparició de la manca de qubrum
que obligués a una segona volta. Ha fracassat, doncs. el meu
propbsit electoral.
Ara, doncs, un nombre de barcelonins i de barcelonines, un centenar, dos centenars, un miler,
dos milers, potser més encara, trobant-se
coincidents a/1lb la idea i el sentiment del meu Manifest, han decidit incloure'm
en Ilur candidatura, de dretes o d'esquerres, tánt se val, com
a
catalanista republicá independent. Tant si són pocs, com si sóri mcdts, agratclissim. La Pátria
taxabé els ho
C-C.
Barcelona. 3 de febrer del 1936.
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«EL DILUVIO»
Dia 9 d'octubre:
«El fracaso no es de la Autonomía,
sino de quienes la personificaban.»
Dia 27 de novembre:
«La cordura que faltó a quienes el
6 d'octubre se rebelaron aquí contra la

legalidad republicana...»
Dia

re

su

fracaso hasta

absurdo

su

tremenda caída tras

movimiento de

rebella

régimen republicano imperan
Espana.»
pueblo catalán no prestó su con

contra el
te

en

«El

curso a

los

ni antes ni

dirigentes de la autonomía
después de la rebelión.»

Dia 13 de desembre, en un editora!
titulat «Grotesca subversión»:
«Fuerza es reconocer que los dirigen
tes del régimen autonómico catalán
fueron unos verdaderos caudillos de
opereta.»

Aquella "gloriosa" gesla!!!
(Vé de

la

pág. 1)

nostres tropes estant triomcant!
1Itora toca
«La Sardana de les Monjes...» I així anaven
passant les hores... Hores que semblaven segles...
La rádio es sentia arreu... Als cafés de Madrid, els
madrilenys reien... A les Ilars d'ací els catalans
ploraven... Música, més música. mentides, més
mentides, i molt sovint la veu de Dencás... Sempre
Dencás... Fou aquella nit l'«speaker» únic. Tots
els altres cabdills de la revolució —els membres
del Govern— no digueren en tota la nit una -ola
paraula. Guardaren, doncs, un prudent silenci.
én que, menys previsors que Dencás, no tenien a
má un pla amb les sortides segures per fugir.
ra,

remos

L'Ajuntament revolucionani
Els regidors de l'Ajuntament de Barcelona va
rebre a les 9 de la nit del 6 d'octubre una co
municació escrita, convocant un ple extraordinari
per adherir-se al moviment iniciat a. la
Genera
litat.
La sessió eNosi les 10. Acudiren la major part
d'esquerrans. Els radicals no hi anaren. Els de la
Lliga Catalana, previament reunits, acordaren que,
malgrat el perill que representava acudir-hi a
oposar-se al
moviment, havien de tenir el valor
civic de ter-ho per a donar exemple als ciuta
dans.
Abans de la sessió, els esquerristes discutien
amb violencia. Els d'Acció Catalana estaven en
contra del
moviment. Ocien que aquella aven
tura era una bogeria. Els d'Esquerra, els contes
taven
que els d'Acció Catalana, que
havien ac
eptat cárrecs i favors i s'havien beneficiat del
moviment, no tenien dret d'oposar-s'hi, i que si
s'hi volien cposar que ho fessin amb valentia al
Saló de Sesnions. Peró els d'Acció Catalana te
nien massa por per ter altra cosa que suplicar els
esquerristes que no continuessin l'aventura. I en
aquesta situació, sonaren els timbres de la ses
sió.
Gairebé gens de públic, i dos periodistes sola
ment. El senyor Pi i Sunyer, defensa en poquís
simes paraules d'adhesió el moviment. El senyor
Duran i Ventosa, s'hi oposa. I es pasea a vota
ció. Els de
la Lliga diuen que no. Els d'Esquer
ra, que sí. El «sí» d'Acció Catalana sona en la
sala a traició o a covardia. Els propia esquerrans
l'escolten amb menyspreu. 1 la sessió s'aixeca,
acordant-se
també amb l'oposició de la Lliga
anar en corporació a la Generalitat.
Poc després de finida la sessió, i quan els re
gidorr penten sortir. s'escolta la primera descár
rrega de l'exércit. Espant general. Entren els mos
sos de l'Esquadra i es tanquen les portes. Els regi
dors de la Lliga creuen que el seu lloc és el Saló
de Sessions, i allí es reuneixen. Els esquerrans
creuen, primer. que el seu lloc
és encoratjar el
moviment, pero sona una altra descárrega i acu
deixen tots al Saló de Sessions. Els esquerrans es
desmoralitzen per moments.
Unicament Granier
Barrera, que escolta la radio, s'ha pres seriosa
ment tot alló de les victóries que explica el se
nyor Dencár. Intenta animar els seus companys,
peró ningú no s'ho creu, i cada vegada hi ha més
por i més angúnia. A les 12 es sent la primera
canonada. L'esglai i l'espant entre els esquerrans
és indescriptible. Volen cercar llocs més segurs,
i criden i tremolen, i alguns ploren. Els regidors
de la Lliga es mantenen serens. Aquesta sereni
tat destaca tant, que un matrimoni valenciá que,
sense
saber res d'aixó. s'ha quedat tancat a l'A
juntament, creu que són els de la Lliga els qui
dirigeixen el moviment. Els altres, efectivament,
es veuen incapacos
de dirigir res.
La una, més canonades i més por. A les 2, ces
ca
el fcc. Se sent la rádio. Les frases de victo
ria de Dencás sonen a burla a les orelles deis
regidora esquerrans. Els d'Acció Catalana ja no
saben ni el qué es diuen. El regidor Ot Hurtado
s'acosta. tremolant, als regidors de la Lliga dient
que espera que el senyor Cambó demanará al
Govern Lerroux que no disparin els canons con
ren

tra

als lavabas

maja, l'Ajuntament

a

tola».

11 de desembre

política de Maciá la
partido que, guiado con ma
nifiesta inhabilidad, fué de fracaso en
un

i

«Atenció, catalana! Les nostres tropes regulars
continuen triomfant... Ahora pondremos el «Vi
rolai»

«LA VANGUARDIA»

Paraules d'ironia i de crueldat, a la radio. Músi
lormosa, profanada... Catalunya, escoltant i plo
rant de rabia, de vergonya...
A mes de la Generalitat,
Ajuntarnent i Gover
necio, hi ha la Iluita al Centre de Dependents...
La historia, entremig de covards que bevien
conyac i escollien música, parlará d'un home que
va morir com
un valent.
Es Jaume Compte. Per
distanciats que haguéssim estas de Cornpte, res
ca

pectem la seva memória.
com els altres.
Respecteu

la

Dia 9 d'octubre:
«Y ahora,

El Comandant diu que ha donat un
termini de
perque es rendeixin. i n'han pas
sat ja cinc. L'Alcalde contesta
que es rendeixen.
Els esquerrans son detinguts.
Es Ilegeixen els
noms deis qui han dit que si a la
proposició d'ad
hesió al moviment revolucionan.
Els noms deis
regidors d'Acció Catalana, tornen a sonar corn
una burla. Una burla trágica. Una
altra burla a
afegir a les que s'han tet a Barcelona i a Cata

quinze minuts

lunya.

Un exércit
Mentre el general

sense

cabdills

«speaker»,

vol fer creure a
amb els seus discursos
aci hi havien unes terribles batalles,
el red és que els carrera de Barcelona estan de
serts i tranquils. Les forces de l'exércit han vol
tat fácilment els edificis
deis sublevats, i els
trenta mil joves de l'exércit d'Estat
Catalá, o no
han sortit dels Ilocs on eren, o han fugit, aban
donant les armes al carrer.
Algú voldrá acusar de covards els joves cata
lans. Caldria parlar-ne d'aixó. Es veritat que a
Barcelona hi havia un exércit d'Estat Catalá, pe
ro no hi havia cabdills. No s'hi val a dir covards
als xicots de bona fe que hi havia a Barcelona
formant un exércit. D'aquests mateixos xicots
surten les tropes que van a les guerres de
debó.
Perá les tropes que van a les guerres de debó
tenen uns oficials i uns
caps que saben dirigir
la batalla i saben morir davant l'enemic.
Peré els
xicots catalans preguntaven al carrer: «?On són
els ncstres catar? ?Qui ens dirigeix? ?Qué hem de
te r?»
Per a que el poble situi len coses en el seu lloc
i no vulgui deshonrar la nostra joventut. cal dir
que molts deis soldats que amb tota valentia as
saltaren l'Ajuntament i la Generalitat, eren ca
talans. Perb aquells soldats tenien uns generala
que dirigien i uns
oficials que queien al costat
d'ells. Si els senyors Dencás, Companys, Pi i Su
nyer, Aiguader, Sunyol,
Martí Esteve, Hurtado,
Duran Reynals, etc., haguessin estat al carrer
amb una pistola i dirigint els joves armats i, en
canvi, els generals i els oficials —que ens perdonin
ells la hipótesi absurda— s'haguessin tancat en
un
edifici, dedicats exclusivament a fer discur
sos per radio i a tocar tangos i sardanes, ben se
gur que aquella nit hauria triomfat
l'exércit de
joves catalans damunt del qual avui pesa la in
justa acusació de covardia.

Catalunya i
radiats, que

a

Espanya,

Foc contra música.
la memória de

-

Respectem

Compte.

Segons la nit anava avanlant, la revolució del
senyor Dencás anava perdent catalanitat i acaba
va per ésser completament bilingüe. Adhuc la
mú
sica fou modificada, i s'acordá fer «mucha música
4,spannla». Cal. dir, pero, que la música era sem
pre el millor del programa d'aquella nit. Perqué
les crides en catalá eren tetes en un catalá in
correcte i castellanitzat. I les coses que es deien
per animar, eren con, aquesta: «Atenció, catalansl
La victoria és nostra. El Govern Lerroux está de
rrotat, hem fet moltes baixes i presoners a l'exér
cit enemic, i a tot Espanya está la revolució vic
toriosa, noEaltres envara estem als edificis ofi
cials.»
Altrament, tot Espanya ja sabia com acabava
alió del <1.:-;tado Catalán dentro, etc.». Les forces
de l'exércit, feien foc. Els de la Generalitat ha
vien incorregut en una contradicció evident. Quan
hi havia pau, que era l'hora de les cardanes,
treien fusells i pistoles. En comencar la guerra,
que era l'hora deis fusells, comen/aren a tocar sar
danes. I passá el que havia de passar; que els
fuselln foren repudiats en temps de pau. Peró les
sardanes foren vençudes en la guerra.

mando

Eh l no va voler ésser
memoria de Compte!

voz

profunda,

en

un

ronco

sollozo:

«Hijos

és nostra, hem triomfat a tot arreu. Atenciól
que
vingui gens armada a la Generalitat... Hem triom
fat ; volem reforços...» Va passant la nit. Men
trertant. a la Cornissaria de Policia es rucceeixen
una
série de fets estranys. El Comissari senyor
Coll ha fugit. Hi han discussions. Els Comissaris
es van ncmenant durant la nit. A la fi,
la Cornis
saria ha de quedar abandonada. Al carrer, silenci.
A les Ilars catalanes, angúnia i
vergonya. A la
radio es parla castellá. Una revolució separatista
en
castellá! Pero el renyor Dencits crida els co
munistes i els anarquistes. No fan cas a la crida
i no venen. Sort n'hem tingut. A la fi, el separa
tista crida amb una veo que sona a
traVció, a
mentida, a infamia i a vergonya: Viva Espana
Ele catalanistes es tapen les orelles.
Ja no parla ningú a la radio. Solament
música.
Una veu de dona que diu: «Atenció,
catalansl
Ara descansem una hora. Bona nit, que
reposeu,
i a les armes!»... Després d'aquestes
paraules, que
semblaven una broma. els aparells de radio
callen
una
hora. Una hora que els ciutadans intenten
trancan el son. Els radioients
estaven fatigadissims
i agraeixen aquesta hora.
Ells no esperaven que
una revolució dones una
hora de descans com ala
ccl.legis o ale teatres. A les tres, la gent es torna
a despertar... Pero
solament hi ha que hi torna a
haver música. Música religiosa. Cdm que
tot ha
d'esrer absurd aquesta nit, els laica toquen «La
Mort de l'Escolá», «El Noi de la Mare», «La Sar
dana de les Monjes», «El Virolai»,
«La Mare de

amorosamente en la frente, todos los
que para nada la manchamos, todos los

que no enloquecimos, levantarla del
suelo donde yace, entre sangre de sus
hijos y sangre de hermanos, y jurarle
de verdad que nunca más la mayoría Ce
los catalanes volverá a delegar su re

presentación
en

dones, els
han comenlat

malgrat que els de la F. A. I.
pertorbar, recollint les armes aban
donados, surten tots al carrer, als balcons, a les
les

L'Esquerra ha mort! Visca Cata
lunya! Visca la República!
?On és l'Esquerra?, pregunta la gent
Tota la
nit hi ha hagut una Iluita espiritual més
intensa
que la Iluita espectacular del canons. La de
l'Es
guerra
contra l'esperit veritable de
Catalunya.
Pero l'Esquerra és ja inexistent. No és ala carrera
plens de sang. Tampoc no és al cor deis catalans,
plens de dolor.
Hem sortit al carrer. Sembla com si Catalunya
s'hagués alliberat d'una preso de ferro. Els bornes,

a

no está trista
d'haver per
ha perdut. Ha perdut l'Esquerra.
Catalunya no está alegre, perqué hi ha hagut sang
innocent voseada. Pero Catalunya está serena i
tranquil.la. No plora. Tampoc no riu. Pero res
pira fort, com volent absorbir tot l'aire nou d'una
vida nova.
El poble de Catalunya diu, i nosaltres repetim
amb el noble: L'Esquerra ha mort. Visca Cata
lunyal Visca la República!
RAMON ARDIT

dut, perqué

--

nens,

Catalunya

finestres

En ter-se clar, les forces de l'exércit varen
re
bre ordres de prendre rápidament la Generalitat i
l'Ajuntarnent. Les pecer d'artilleria començaren
el foc. Cornpanys parla amb Pi i
Sunyer. Encara
intenta Companys demanar auxili. Pogué parlar
por teléfon amb el «valent» Artemi
Aiguader, pero
aquest es negá a ter res. Els Consellers
demana
ven
a
Companys que capitules. Martí Esteve, a
cada canonada que sentia, deja amb gratis
crits:
«Rendim-nos que ens taran mall»
A l'últim, Companys accedí a rendir-se.
Calia
posar tina bandera blanca al balcó.
Peró al balcó
rebotaven les bales. Els Consellers no
s'atreviren
a sortir al balcó. I es dona
l'ordre a un obrer xéfer
per a que sortis. L'obrer fou recollit
ferit greu
ment. Finalment, er posa la bandera
blanca. Els,
fins aquell moment, governants de
Catalunya, sor
tiren empresonats. Els catalans que els veien pas
sar pel carrer,
murmuraven un insult o una blas
femia... La radio deia: «Atenció,
catalans!... El
President de la Generalitat, creient esgotada
teta
resistencia i per a evitar sacrificis, capitula »
A la Conselleria de Governació, els
joves cata
lans que es resisteixen cerquen a
Dencás. Dencás,
no és trobat. Dencás, ha fugit. La indignació
dels
joves es comprensible... «Volem matar Dencásl
criden—. Volem matar Dencás!»

en

en
verdaderos vesánicos.
Esto que ha ocurrido es el lógico. el
previsto, el fatal. el desastroso epílogo
a un
largo y profundo proceso de des
composicion política, en la que los
aventureros han terminado por arrin
conar a los responsables, y los demen
tes a los cuerdos. Repetidas veces lo di
jimos y anunciamos: esto acabará mal.
«!Consumatum est!». Ya está proba
do. Si al menos jurásemos que no volve
rá a ocurrir nunca más! Si lo jurásemos
y lo cumpliésemos, pues, ?de qué servi
rá esta amarga, esta insoportable, esta
humillante demostración, si no sirve de
escarmiento para lo venidero?».

'

La rendició

en incapaces,
simples demagogos

débiles,

en

improvisados,

frenéticos,

,

no

Aquest reportatge fou publicat al primer
número de DESPRES, el 20 d'octubre del
1934. En reproduir-lo avui, volem que tot
l'esperit d'indignació patriótica

i

d'impera

tiu de rectificació que brollava aquells dies
deis fets delictuosos, sigui present a l'am
bient d'ara, contribuint a sensibilitzar la
consciencia deis catalans en aquesta hora

decisiva.
En l'obra revolucionaria
de tots eis
temps, té una influencia extraordinária !a
propensió deis pobles a l'oblit d'allá que
els és més convenient recordar. Els profes
sionals de la revolta, que sois es mouen
aprofitant les febleses del cos social, c.n1
que ara trobin barrat el pas pel record deis
fets autentics. Ells, els qui necessiten la re
volució com a «modus vivendi», especulen
amb la capacitat d'oblit i de fácil engany
de les masses. Pero ni petites enécdotes
inventades de cap a peus, ni calumnies
monstruoses, ni injuries barroeres. no po
den desfigurar uns fets que passaven a •a
vista de tots els catalans. Els tres anys Je
desgovern demogógico-marxista que desem
bocaren fatalment en la trágica nit del 6

d'octubre,

són

massa

perque

recents

No

óblideu

didatura

que la

del

can

Fron t

d'Esquerres

és

la

candidatura del 6
Catalunya

espera que aquestes nuvolades restaran ben esvaides, per tal que
els
catalans puguin Iliurar-se al trehall per l'engrandiment de la nostra terra.

pu

guin ésser fácilment oblidats.
Totes les invencions
electorals que
aquests dies Ilencen els esquerristes, no
poden esborrar les realitats que ara el po
ble té de liquidar. Importa molt evitar qual
sevol desviació. El cos electoral té d'anar
a les urnes amb el
pensament posat en el
6 d'octubre. ?No ha dit «La Humanitat»
que la candidatura del Front
d'Esquerres
és la candidatura del 6 d'octubre?
Doncs
bé, nosaltres volem fer-li la propaganda
portant a la memória de tots el qué fou el
6 d'octubre. Per aixó hem reproduit aquest
reportatge.

CATALANS:

-

en

esta hora horrible la única reparación
digna de nuestra madre sería besarla

«Atenció, catalans!» Una altra vegada parlará
Dences. i encara una altra... Crida la gent deis
pobles, amb un Ilenguatge absurd. «La victária

l'Ajuntament.

A dos quarts de cinc, l'artilleria ha estat em
pinada. Es de dia... Els minuts semblen hores...
En veure les peces d'artilleria, tothom pensa a
rendir-se sigui com sigui. L'Alcalde, parla amb
en Companys.
Després, parla amb el General Ba
tet. Li diu que es volen rendir... «!Dígamelo por
escritols, respon Batet... «No puedo»... Pu.
2anlo por radio y pon.mn bandera blanca». L'Al
calde, ordena que es posi bandera blanca. El cap
le la Guárdia Urbana, senyor Sane, s'ofereix a
posar-la. Manca una tovallola. Tots els esquer

La

míos, ?qué habéis hecho de mí?» Y

El «Viva Espana»

DESPRÉS DEL DIA 16...

?qué?

que brota de las entranas de esta pobre
y maltrecha tierra nuestra, está cla

—

«La sucesión

cogió

corren

cercar tovalloles.
A les
s'ha rendit a discreció...
Consternació, silenci... El Comandant senyor
Fernández Unzue puja sol, sense armes i amb la
gorra a la má. Entra al Saló de
Sessions i saluda
respectuosament. L'Alcalde intenta ter un dis
curs... «Nosaltres que voliem a Catalunya...,
El
Comandant, diu sclament: (Perdone, yo no en
tiendo de política. Me han ordenado que tome la
Generalidad y el Ayuntamiento y lo estoy ha
ciendo. Si ustedes se rinden...» En aquest mo
ment entra un capita amb
una
pistola a la mis.
Aquesta pistola espanta tots els cabdills de la
revolución... L'Alcalde, diu: «Aqui nadie lleva ar
mas». «Perdone —respon el
capitá
esto no es
cierto, ustedes no llevaran, pero yo llevo una pis

6

d'Octubre.
Ho diu «La

Humanitat»

cat

DEE PR Es
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Interviu sensacional

-Ah, aleshoses, ens despullaríem de tota res
ponsabilitat. El dia 6 ?'octubre ens van desbordar
els extrernistes, per?), nosaltres ens hem rentas

El mayor Nicolau d'Olwer dns dona la
seva aulorlizada 1 heleltnica ululó
sobre les properes eleccions
Per

—Déu-ros-guard,
la

vostra

don Lluís. Desitjaria conéixer
les eleccions.

apini6 sobre

El senyor Lluís Nicolau d'Olwer, queda sor
pres. No esperara la nostra visita.
—Em permetreu un cnoment —cm diu-Acabo
de tallar uns pams de treneta que necessito per
fer-me la corbata, i estic per ves de seguida.
El senyor Nicolau ja s'ha fet el naces, s'ha
posat el barret fort inclinas vers el clatell, i es
disposa a contestar les nostres preguntes.
—Guanyarem les eleccions —cm din com a pri
mera
resposta—. Es ciar que no podrem fer les
coaccions de l'altra vegada, i aixb limita les nos
.

tres
no

possibilitats, perb,

en

té de límitis

en

fi, el

nostre

optimisme

guanyarem.

—Us felicito, dones, a l'avançada. ?Els
propbsits de govern... ?
—Si

vostres

ni els altres

pítjar.

republicans

no

ALEXIS

deixaríem

ens

tre

—Ells, perb, ho asseguren...
—Sí, es cert. Asseguren que a l'endezná del
triomf tiraran al dret, que proclamaran la dicta
dura del proletarias i que faran la revoluci6 so
cial i que

ens
basaran... Ells proposen, i nos
altres...
—? Manareu, no és aixb ?
—Vós ho bou dit. ? Que volea el comunisme ?
Tindran comunisme, perb, concluís per nosaltres.
Tenía' l'assentiment del rei d'Anglaterra que ens
ha felicitas per la nostra campanya des de «La
Publicitat».
—? I si els d'en Largo Caballero us tregues
sim... ?

de sota responsabilitat. Ara, faríem igual. Alla
ells arab llur cárrega. Si després els passa alguna
—Es ciar, és clar.
—Perb, no passará res. Es maternáticament im
possíble. Perdoneu que usi el mot matemáticainent,
pesó ja recordaren que he estas ministre d'Eco
nornia i he tractat problemes monetaris, so que
m'ha acostumat a provar les meves afirmacions
amb demostracions matemátiques. He fet núme
ros i...
—Qué ?
—Díspenseu que calli. Si no ho haguessiu de
dir a ningú jo us ho dina... Que perdrem.

—?Aixb és possible?
—Sí, és possible. He

sumas els vots que obtin
guerem tots els coLlitzats en les darreres elec
cions, n'he restas els vots falsos, aquells, sap, ob
tinguts amb les cédules falses i els certificats d'al
calde de barrí, n'he exclbs a més les coaccions...
D'ençá que he aprés de sumar i restar, el pessi
misme no cm deixa viure. Ni mai que hagués es
tas ministre d'Economia !
El senyor Nicolau es posa trist. La seva cara
compungida, la seva mirada caiguda, ens decidi
a allargar-li la má.
—Adéu-siau, senyor Nícolau.

ren

—Adéu-siau.

—?

companys de candidatura.
—No podria ésser que els comunistes...
—1 ca!, home, i cal ? V6s creieu que nosaltres
ens deixarem desbordar? ? V65 podeu, ni suposar,
que uns ignorants que no saben grec, que no han
estas ministres d'Economia i que no han acudís
a
cap Conferéncia monetária, podran saltar el
mur que els oferírem les
eminéncies d'Acció Ca
talana ? En Maurín ? En Nin ? En Largo Caba
llero ? Són «microcosmos» incapacitats en absolut
per fer res de bo. Recordeu que l'Acció Catalana
ha estat sempre la suprema garantia del país.

Unes consideracions als electors catalans

?Pau

tres

Quan va morir en Maca, vam entrar al Govern
de la Generalitat; sota aquesta condici6 : que érem
la garantia. Davant les ximpleries d'en BOencás i
d'en Badia, eren necessaris uns bornes com nosal
tres, i...

--Efectivament, el 6 d'octubre...
--No cm parleu d'aquesta data luctuosa.

El 6
d'octubre fou una efemérides negra per la bistés
ria de la nostra tersa. Els bornes d'Acci6 Catalana,
perb, ens resta la consciéncia tranquil.la d'haver

fet els

impossibles

per evitar-la. De no haver es
tas nosaltres, la caiguda de la Generalitat 3a s'hau
ria esdevingut el dia abans. Quin dia el dia 5 ! Fi
gureu-vos que en lloc del 6 d'octubre, ara, ha
guéssim de parlar del 5 d'octubre. ? No fóra molt
més trist?

—Qué us diré... !
—Sí, home, sí. Molt

mes trist. Com fóra tambo
molt trist que el dia 16 de febrer passés algun fet
lamentable... que no s'esdevindrá. Nosaltres, sosa
la garantia. Ja sabeu que som de «centre» i aich
m'ha donat autoritat per parlar a en' Portela del
qué ha de fer el dia 16. Li he recomanat que,
sobretot, tingui a punt la guárdia civil, que
juntament amb nosaltres, és la máxima garantia
de l'ordre. Així, el comunisme, en tot cas vindrá
uns
dies més tard.
—Creieu, dones... ?
—Aixb ho vol en Largo Caballero, que és un
intemperant. De totes maneres, no cal arnoinar-se
gaire, pesqué el comunisme no és tan ferotge cosa
la gent es creu. Ja .ho haureu llegit a «La Publi
citat» que ádhuc, el rei d'Anglaterra sent unes
vives simpaties pel soviet ! El csinunisme, al meu
entendre, produiria forts beneficis al país. Platb,
que era grec, n'havia parlat amb snob d'elogi del
comunisme. A mes, cal considerar que un comu
nisme controlas per l'Acció Catalana seria de
«centre» i, per tant, la més sólida garantia de l'es
tabilitat estatal. En Casanelles, company meu de
candidatura i un deis amos del Banc de la Pro
pietat, tambo creu que el comunisme és una gran
cosa.
e Voleu dir que en Largo Caballero... ?
—? No veieu que ens necessita ? En Largo Caba
llero sense l'Acció Catalana no donaria cap ren
diment. Mai de la vida no prescindirá de nasal
tres. Es impossible que ens desbordi. Ni nosaltres

guerra?

o

l'esdevenidor de Catalunya

pre

Elector : Per
lluita greu, perb que..rer part de Lliga
Catalana, sesá Iluita legal i noble.
Aquesta noblesa i aquesta legalitat que sempre
ha emprat Lliga Catalana, és la mateixa que es
va
eclipsar quan vingueren les eleccions del 12
d'abril que, dos dies després ens portaren la Re
pública. Lliga Catalana, en la propera lluita pro
cedirá amb la majos noblesa, i per noblesa no hi
ha cap mes partit que la guanyi. I, per aixb, pes
qué ha obrat sempre amb dictats nets que han sor
tit del cor deis seus dirigents, ha estas que Lliga
Catalana, en tot temps, s'hagi conservas cosa a
un partit d'ética.
Doncs, bé, lector ; Lliga Catalana que té la con
fiança del Govern de la República, ha estas la
designada a presidir les eleccions a Catalunya. I,
pian és a Miga Catalana en qui ha dipositat la
confiança, el Govern de la Repú'olica ja sap segur
es

senta una

emprarem pas aquells procedi
ments indignes que s'empraren Al carrer de Casp
i a Verdun. No ; nosaltres no emprarem pas
aquells procediments. Per a guanyar no ens cal
dir pas «sigui com sigui», no ; nosotres emprarem
una arma calés noble : la de la dignitat polític.a
Elector : ? a qui votarás, doncs?
Si ets borne capitalista, no voldrás que les es
querres-socialistes-comunistes-anarquistes i no sé
quants «istes» més, s'apoderin del que és ben teu,
veritat ? No voldrás agafar pas la mania deis se
nyors Sunyol i Garriga i altres milionaris que fan
esqueneta a Vesquersa, que sembla que estan en
Si tantes ganes
testats a que eh ho prenguin tot.
?per quN no
tenen que guanyin els comunistes,
practiluen l'exemple, donant-los lo que tenen?
No voldrás pas, amic capitalista, que el teu ca
pital serveixi per a mantindre una colla de gan
duls que solarnent poden trobar aixoplug
guerra. ? No recordes com ha viscut fins ara l'es
guerra ? ? No t'has fixat que l'esquerra ha vise&
a
esquenes teves ? I, davant d'aixb, amic capita
lista —i aixb t'ho aconsella un proletari conscient
i que está donat en cos i ánima a Lliga Catalana—,
cal que sápigues a qui votes. El teu capital té
d'ésser ben teu, perb cióna exemple fent-lo treba
llar. Si guanya la Lliga —coros a la resta d'Espa
nya les dretes— .pots, llavors, esmerçar el teu ca
pital ben tranquil en tot negoci, i principalment
el de la construccid. Ara, si tens que donar el vot
l'esquerra, llavors el teu capital val més que no
l'esmercis enlloc, pesqué, a la curta o a la llarga,
t'ho pendran els teus mateixos correligionaris, si
aquests guanyaven. Si la teva intenció és votar
l'esquerra, ? creus tu que la teva fortuna será
respectada ? Ca! La teva fortuna, per haver-la
exhibit, será la primera que será robada. Si gua
i volguessis
nya l'esquerra —que no guanyará
que nosaltres

no
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Wer-

en

construcció —que

es

el

que arruinar Espanya, són aplicades als capita
listes que han votas la Lliga, la mateixa llei que
ho determini també será aplicada als capitalistes
que han votat l'esquerra. I, davant d'aixb, de

termina.

Si ets home que possee:xes una industria o un
important comen, a qui votarás? Si vols fomen
tar la decadencia
industrial i comercial, doncs,

consell, és que votis l'esquerra. Si la bona
marxa
del teu comen o indústria et cansa deis
bons rendiments que pugui donar-te, el millor que
pots fer és votar l'esquerra. Si tu creus que les
el

meu

vagues que es
i els continus

aleshores
tribuirás

puguin produir

l'esquerra
precipitar la

vota
a

sabotatjes

et

;

a

són

la

vóta-la,
teva

industria,
millorament,

teva

un

i creu que
ruina.

con

,si vols que la teva indústria no caigui en
deis comunistes, Ilavors vota Lliga Catala
na. Si dones el vot a Lliga
Catalana, la confiança
general de l'interior i exterior
fará que la teva
industria, el teu comen i tot moviment que tin
guis en la teva propietat rústica, tingui un valor
millorat.
Ara

mans

Si votes contra l'esquerra —que és votar contra
el comunisme-- ajudarás a l'engrandiment de la

Patria.

1No

? Qué diré de tu, petit industrial ?
saps el
que cal fer ? Repassa els balanços d anys enrera
repassa tots els que has fet d'ença tot el mandat
de les esquerres comunistes. Ja estás emancipat,
altrarnent escarmentat. Res més tinc que dir-te.
?I de tu, obrer, que en direm ? Ah !, els obrers 1
Sembla mentirla que dintre un ramat d'ovelles
proletáries hi puguin haver-hi tants de Ilops que
s'els xuclin els cabals que tant els costa de gua
nyar. Per ventura no ets prou gran que cal
t'ai
xopluguis a un element que et prenen els diners
suats amb tantes penes i treballs ?
Vois feina? Dones, vota la Lliga. Vota la Lliga,
que aquesta t'assegurará el benestar i el teu es
devenidor. Amb aixo, amic obrer —t'ho diu un
proletari que está donat en cos i ánima a Lliga
Catalana —potser pensarás que si no votes a Lli
ga Catalana, els elements que formen part d'a
quest partit et prendran el pa no donant-te tre
ball. Tot el contrari : precisament és perque, si
votes l'esquerra, no et podrá donar treball per la
senzilla raó que la seva industria anirá de menys,
degut a l'esperit anárquic i pertorbador de les
esquerres. I, no solament tu quedarás privat de
feina sino que privarás el reeiximent de l'indús
trial o el comerciant, i, si aquest decandeix, Ila

difícilment podreu reeixir els dos. Si

votes

les esquerres. amb el seis esperit socialitzador,
aquestes faran que el capital no tingui confiança,
perqué tu .mateix ho faries si tenies un capital i
veies que una força govemamental t'ho volia so
cialitzar, retiraries el capital i iuries amb més
poc. per?) segur. I, si les esquerres guanyaven, per
!a desconfiança que hi ha per les seves Ileis de
lladronici —com la deis contractes de conreus--,
aleshores el capitalista paralitzaria una obra que
está en perill de caure en mans del comunisme,
i tu et moriries de fam per la mateixa teva culpa.
Seria perqué tu ho hauries volgut.
Ara, si votes la Lliga, pots estar segur del teu
esdevenidor. El treball viurá en la confiança deis
nostres governants de Lliga Catalana. No et mori
rás de fam ni tindrás necessitat de veure't amb la
vergonyosa precisió d'explotar els teus fills pels
carrers de la ciutat a demanar almoina. I mentre
tu ensenyarás les calamitats de la teva pobra
llar ;
mentre el capital, la indústria i el comen viuran
en plena angoixa.
tot i compadint-se de tu, uns
altres, els qui us hauran llençat a la miséria. com
són els capitostos socialistes, comunistes, i no cal
dir tambo que els esquerrans. aquests viuran ben
recreats per les vostres suors pesqué els haureu
donas diners procedents deis vostres jomals.

I,

aquests capitostos cemunistes i esquer
faran mirar endavant, ensenyant-vos els
palaus deis rics i les seves fortunes que són ben
seves, no us deixaran mirar enrera per a ciase
nyar-vos tambo les seves excel.lents morades i
tambo palaus, i d'una fortuna feta a esquena de
rans

54

capital

teu

punt neurálgic de l'atur forçós— aleshores et tro
baries amb una mar de conflictes, i les vagues que
tanta vida donen als dirigents d'esquerra —que
d'aixb viuen--- serien la ruina total de la teva for
tuna, i et veuries arrossegat a la miséria. Els
obrers que treballessin a la teva obra, serien els
primers que s'aprofitarien de la teva condició es
querrana. T'atropellarien i ádhuc et vexarien.
? I, davant d'aixO, a qui votarás, a la Lliga o
a l'esquerra ? Si les lleis socialitzadores que
tenen

vors

Bolona

Per ala catalana, lee eleccions del diumesige qu,
són (i'un interés apassionant. Cap devot de la
Pátria no pot. romandr*. insensible enfront de ia
pugna homérica que va a descabdellar-ee. U.
Sima, només, que el to de la lluita hagi degenerar
i arribas a un nivell al qual no haurien de dara_
llar mai les baralles politiquee. Si és lícit que el,
adversaria política es combatin, ho és igualment
que en el combat sápiguen mantenir la noble..a
deguda. Mes que la baralla vulgar, els políties
haurien de preferir la Iluita serena. Diseortads_
ment, entre nosaltres no és així. I la preniss
catalana, per a vergonya de tots, dona aque-t,
ve

guanyéssim...

Perb, no heu dit ?
—Ah !, sí. Cam que guanyarean, portem molts
bons propbsits. El nostre programa és moderas.
Jet sabreu que som de «centre», com digué el meu
estimas ame Portela, i aixb vol dir que som una
garantia contra totes les excentricitats deis nos

La pugna incivil

mentre
us

l'obrer.
amic obrer —t'ho din un proletari que
de la Lliga—, ?qué preefereixes
més, votar Lliga Catalana o votar el que ha de fer
impossibles eh teus mitjans de vida ? ? Socialit

I,

está

ara,

al

costat

dies
tat.

trista sensació d'incultura i

una

d'incivili

Sortosament, la setniana entrant tota la cri.
dona que en aquests moments eixorda la nostra
tersa de cap a cap, s'haurá esvait. I el resultas
de les eleccions, ens dirá si els destina de Ca
talunya han d'encarrilar-se vera un esdeveuidor
pie de prometences, o vers un període en el sual.
vencedora í veneuts, segueixin arborant
de l'odi, asid) l'únic desig d'ex-terminar
ala alises.
Nosaltres voldríem que, un cop finida la ',ti
ranas el s nostres homes representatius e.s des
preguessin de tot aquest devessall d'odis i ran
etíniee, el qual tard o d'hora haurá d'ésser fu
nest per a la nostra terra. I, per damunt de les
diferencies polítiques i socials que en aquest
moment el; ofusquen, sabessin donar-se les mans
sense renunciar a les respectives ideologies,
poeessin a treballar junta, amb decisió i coratge
en la replasmació de
la Pátria.

Pensem que, per damunt d'un metía de dre,

.

eventualment triomfador, hi ha 1
nima inmutable de Catalunya. Pensem encarl
que pEstatut de la nostra autonomia és inconi
plet, inacabat i que, per tant, reclama resicts
de tots els catalana inteLligents per tal de donar
li una eetructuració definitiva. Pensem que aques
ta guerra civil, o millor dit, incivil, a mort, entre
homes de diferent pensar, no pot durar sempre.
Pensem en Catalunya i en les conseqüencies 111d
lestrugues que el noÉtre instint devorador, cani
balesc pot tenir si no sabem temperar-nos. ?Es
que la política catalana ha d'oeciLlar entre una
pugna permanent?
o

d'esouerrai

Una jornada electoral, al capdavall, no és al
tra cosa que un episodi efímer de la nostra vida
ciutadana. I si en aquest episodi hi aboquem
tes les passions desfermades, tots els inetints
salvatges de destrucció i anihilament, no acon
seguirem altra cosa que mantenir la societat ca
talana perpetuament dividida en dos eectors irre
conciliables. No és possible seguir així indefini
dament.
Per aixó

cions que

desitjaríem que el resultat de les elec
a celebrar-se, pel que ateny a
Ca

van

talunya,

servís per

dele

política. Només
intel.ligent podreni

l'esperit turbulent
amb una actuacio
serena i
salvar el nostre g,o
vern autónom
de l'inevitable perill d'un tracas
que; després de les eleccions, podria esdevenir
definitiu.
Fina a la vigilia de les eleocions hom no fa altra
cosa, sobre tot per part de les esquerree, que &li
gar clama de revolució i de revenja. Cal que tots
els catalans es donin compte de la transcendencia
d'aquests auguris i n'evitin no sols la realització
més utópica que no pes real, sinó també la per
sistencia indefinida. Ja fa massa anys que sentim
aquest mot grotesc i buid alhora, de ter, a cada
període electoral que es presenta, la revolució.
La victoria del Front Catada d'Ordre posará fi,
tammateix, a l'eufbria revolucionaria deis qui 'm
ines aspiren convertir el catalanisme en instru
ment d'egoisme o de profit personal, amb la il
lusió d'anar a la cacera—a l'acaparament podríem
dir—de tauts cárrecs com permetin ele organismes
burocrátics del nostre govem.
asserenar

nostrea

PERE FABRE•GAT

? Si vols aixó, no serás amo del teu jornal.
Si votes contra l'esquerra socialitzadora, ilavors
serás lamo absolut del teu, i el teu jornal el po
drás fruir tu sol, sense haver-lo d'escapçar per a.
donar-ne una part als teus incitadors a la revolta,
revolta davant la qual batirás d'anar tu a jugar-te
la vida per uns vividors del proletariat, mentre
aquests vividors quedaran amagats, cosa passa el
6 d'octubre. Exemple : ? Saps on era ei senyo:
Sunyol i Garriga, el gran milionari ? Doncs, men
tre els seus escolans excitaven a la revolta del
6 d'octubre, ell s'estava a París, fent veure que
no es trobava gaire bé. ? Saps on era l'heroic Tra
bal, aquella nit ? Ningú no el va veure enlioc.
Mentre tu potser te les feies amb la força pública,
ell eslava amagas de por. Es un covard. ?Saps on
era l'Aragai,
quan vosaltres us jugaveu la vida
per a defensar les seves garrofes? Ningii el veié
enlloc. ?Saps on era el Riera de Martorell, aque
lla nit ? Dones estava contemplant els esdeveni
butaca a
ments luctuosos, bo i assegut en una
lAteneu Barceloni.
I, si els que havien a la Generalitat es varen
deixar caçar, és perqué ja els haurien caçat tambo
uns altres.
I, davant d'aixb, obrer, ?qué penses fer ? Me
dita. Pensa el que pot ocórrer si dones el vot a
l'esquerra. ?Qué farás ? Miseria per l'obrer i mi
seria pel patró.
Capitalista, Industrial, Petit P_urgés i Obrer :
Tot aixo us ho diu un proletari que, convençut
que els capitostos comunistes i esquerrans no po
den donar-vos res, está al costat de Lliga Catala
na, la qual sortira victoriosa i será la que, defini
tivament alliçonara els vividora del socialisme, i
será la que portará a cap el milloratnent de l'obres,
pesqué portar a cap el millorament de l'obres és
portar a cap el millorament de la Pátria catalana
zar

dintre el benestar

espanyol.
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Estampa de la setmana

Es parid§ d'esquerra
CM delta després del 6 d'oclubre...

R. P.
Ha començat

a discutir-se en
el Parla
ment francés la reforma de la Ilei electoral
que a França és tan absurda com ho és a Es
panya la que dictaren les esquerres amb la
creença que havia de fer perdurar la seva
perrnanéncia al poder. Allí, l'operació del
ballotatge aplega en el segon torn homes de
pensar ben diferent, i és causa de combina
cions térboles. Aquí obliga a ajuntar-se en
dos grans blocs tots els matisos de l'opi
ni° i contribueix a donar a les Iluites políti
ques raspecte d'una guerra civil en qué una
meitat d'Espanya Iluita contra l'altra meitat.
Si el sufragi universal, i les institucions
democrátiques s'han de salvar, és precís que
es trobi una altra fórmula
més neta i més
clara d'elegir els homes que han de repre

l'opinió pública.

sentar

sabem que tot seguit se'ns objectaran
els defectes de la representació proporcio
nal, qué tothom reconeix amb les soles ini
cials que encaplalen aquestes ratlles. Co
neixem a bastament els al.ludits defectes i
mai no hem dit que la R. P. sigui l'ultima
paraula de la perfecció. Peró és que els sis
temes electorals creiem que han d'adaptar
se a cada época i a la
particular fesomia que
presentí cada país. Hauria estat una niciesa
parlar de representació proporcional en
aquell període d'or del parlamentarisme en
qué a Anglaterra dos únics partits «whigs»
i «tories» es disputaven el poder. Es més
que una niciesa aplicar el régim pur de
ma
jories i minories quan, com a França i Espa
nya, existeixen nombrosos partits sense que
ni un tan sois d'ells pugui aspirar a tenir
una majoria que li permeti
governar.
Donada la multiplicitat d'opinions poli
tiques, l'únic sistema de poder governar és
que varis partits s'ajuntin en el poder per a
portar a la práctica un programa concret i
limitat en el qué hagin arribat a coincidir.
Aixó és molt menys perillós, sens dubte,
que veure la mentalitat feudal de Cirera
Voltá anar a la mateixa candidatura que l'es
pera democratic de la Costa Brava represen
tat per en Pere Rahola.
Si les Corts espanyoles, en lloc de
perdre
el temps en discussions bizantines o a
dis
cutir afers sensacionals, deis qué era
més
propi entenguessin els tribunals de
justicia,

haguessin elaborat

Ilei electoral
basada en la R. P., haurien fet un bé posi
tiu i ara no presenciaríem el fet trágic
que
un home
com
l'Azana tingui que unir-se
amb un temperament dictatorial com
en

Largo Caballero,
poc amic
nes, sigui

o

una

que

d'amoinos,

nova

un

burgés regalat

i

Pere Coromi
company de l'inquiet Maurín.
Si els electors catalans tinguessin edu
cació política. que no en tenen, se n'anirien
pels meetings a preguntar als candidats si

disposats

estan

com

en

el cas de sortir elegits,
Ilei electoral. I a qui no
digués un «sí» com una casa, el poble hau
ria de donar-li un «no» com la piala
Monu
mental.
a

votar

una

en

nova

PETRON I

11/l'han dit...
Plat del d'a
La barreja
una mateixa candidatura
de
fabricants milionaris. com en Sunyol i Ciu
tadania, d'advocats de grans empreses, com
en Rubió Tuduri,
d'elements ultra-conser
vadors i lligats a forces patronals, com en
Martí Esteve i C. Pi Suner, de sindicalistes,
com
en Barrera, i de
comunistes, com en
en

Maurín,
fícil de
estat

és un plat indigest que resulta di
batejar. Ara que com la recepta ha

donada

per

és una ensalada

Esperem
servirá

per

que és

Moscou, molts diuen

que

russa.

que aquest entreteniment sols
obrir la gana del bándol contrari.

qui aquesta vegada s'ha de menjar

els talla.

!Tranqullst
Per la incommensurable «Publi», la can
didatura d'esquerra és una gran candidatura
a

i el programa

un

programa constructiu.

Com no ha d'ésser gran una
candidatura
en la que figura. com a
torna, el formidable
polític i economista senyor Nicolau d'01wer

ELS DE

L'ESQUERRA

Aquests.

divideixen el moviment del 6 d'octubre
dues parts. Primera, la del
discurs d'en Com
panys: «L'Estat Catalá dintre de la República
Fe
deral Espanyola». La segona: les
tartarinades re
volucionáries d'en Dencás. Creuen ells que
aque
lla primera part era molt
hábil, perqué compro
metia poc i podia acabar amb una negociado
com
d'altres proclamacions que tothom recorda... Pesó
Dencás ho espatllá tot.
—Cal prescindir d'aquesta gent. Són une xim
ples—diuen referint-se als d'Estat Catalá—. A mes.
presumen d'idealistes i
només van a darrera dele
«enxufess.
—?Qué no ho sabieu abans? —preguntem nos
altres.
—Si, pesó ele seus vote tenien molta força. Galia
aprofitar-se del fanatisme d'aquella gent encegada.
De tota manera ja haviern començat
a
maniobrar
per a eliminar-los. ?Qué no
recordeu l'intent de
formar unes joventuts d'Esquerra,
capitanejades
per Grau Jasans?
—Efectivament, ho recordem; peró també tenim
present que aleshores fou vençJda
ja l'habilitat
d'en Companys per Densas i Badia, que anul.la
ren fulminantment Grau
Jansans i desferen la vos
tra maniobra
—Es cert. Encara que alló no fou més que un
episodi de tants de la Iluita interna que diaria
ment es descabdellava
Si Companys hagués fet
agafar Dencás quan aquest s'apodera, per la for
ça,
de la Conselleria de Governació, moments
abans de morir en Selves
—Be, peró tot aixó eón coses passades. i nosal
tres el que volem saber és qué feu ara i qué pen
seu ter demá.
—Tot depén de com la gent d'esquerra reaccioni
davant toles aquestes tristes. realitats que ara ja
no
hi ha pesqué amagar. Es convenceran tots o
el nombre necessari que l'únic eficaç
i práctic és
que hi hagi un sol partit, un
sol programa i una
sola disciplina? «La Humanitats sondeja
l'ambient
i tracta de crear un estat d'opinió
en aquest sen
tit. Nosaltres estem convençuts que aix6 és el
millor que hom pot fer. Companys ho ha dit.
«Mentre jo tingui «La Humanitats i un grup d'a
mics, encara que només en siguin vuit, seré l'amo
de l'Esquerras. I aixó és el que hem de fer, im
posar-nos, perqué tots els altres no valen res.
quins altres us referiu?
grups i grupets de «L'Opinió., (aquell dia
ri que sortia
sabeu?), els savia de «La Publi»,
els infeliços de la Unió Socialista i ele folls d'Es
tat Catalá.
—?Així creieu que .?
—Sí, home, sí, ja veureu cona tota la massa es
querrana vindrá amb nosaltres i
deixará estar les
miloques i els eixalanrats que han fet impossible
una veritable tasca de
to esquerrá.
—?I aquesta unió d'esquerres de la qual tant
es

parla?

—No

cas.
Són infundis que fan correr
espantats que no ele necessitem per
res.
Ells es fan la il.lusió que d'aquesta manera
encara els tornarem a deixar manar...
Pobrete, ja

el

s

en

qui

feu

veuen

a

estan

ELS

ben
DE

arreglatsl

«L'OP IN 10z

o no som

modestos

!

I quant al programa constructiu, les
pa
raules del senyor Largo Caballero no deixen
lloc a dubtes. Aviat estaria tot per cons
truir !

VIvor
Un jove. deis que encara segueixen ad
mirant Nicolau d'Olwer com a polític i eco
nomista. va donar dies passats una con
ferIncia titulada :

l'Esquerra. ?Qué

en

partit

un

penseu

nou

que una campanya electoral s'ha de portar defi
nint-!. ben clarament davant el fet del 6 d'octu
bre. i nosaltres, que en produir-se aquest desgra
ciat esdeveniment véiem tristament acomplertes
les nestres previsions, no podem dissimular la
nostra condemnació de l'esdevingut. La nostra ban
dera ha d'ésser mantenir el» principie de concep
te i de conducta que és segur haurien evitat el
desastre del 6 d'octubre i que han de servir per
a retes Catalunya d'aquesta dura ensopegada
1
aixó no ho podem ter, naturalment, anant de bra
cet deis qui es vanaran d'aquella data luctuosa
—Aixi no creieu en una extensa unió d'es
querrer.
—De cap manera. En el que creiern és en una
selecció d'esquerres. Cal poder-se presentar da
vant el

poble

amb

tota

dignitat

ELS D'ACCIO CATALANA
Aleshores hi eren i no hi eren. Volien i dolien.
Estan desorientats, com ho estaven Ilavors, com
ho estaran sempre. Representaven la intelligéncia,
peró donaren el trist espectacle de la servitud d'a
questa davant les exigéncies de l'estómac. Havien
proclamat als quatre yente que el» de l'Esquerra
eren une burros
i que havien sortit de les clave
sucres (ja és una cosa ben original i
força difícil,
que el» burros rurtin de les clavegueres
peró ele
savis són capaçcs de veure aix6 i molt més .) Des
,

•

prés

no

tingueren inconvenient d'ajuntar-se

a

une

éssers ben estranys --s...perqué, ja veureu, eón el»
qui guanyen
?sabeu?...»
'
un
significat element d'Acció Catalana (coin
tidint amb el que d'altres, no tan significats, ens
havien dit abans) en» manifesta que no saben ben
bé quin paper ha de fer ara el seu partit. Elle do
nen per descomptat que no és possible
refer la coa
lició d'esquerres, pesqué ?com es pot anar a una
canripanya electoral, ells que blasmen la bogeria
del E d'octubre, junt amb els qui tindran la pre
tensió de convertir aquesta data en gesta gloriosa?
Si fins ara, el» pacientr afiliats d'Accio Catalana
que encara s'hi conserven, han transigit amb tants
contrasentits i absurds, no podrien suportar una
monstruositat d'aquesta naturalesa. Evidentment,
no hi ha possibilitats de fer una
campanya electo

conjunta
—Vcsaltres, doncs amb qué compteu?

ral

—La
cional.

nostra

Si, peró
car

esperança

és

tota

haureu de justifi
a
que aquest us
vosaltres mateixos heu

de

davant el

cos

manera

electoral

el

cada

settnana

MAURIN

ha alguna intenta de formar
d'ecquerres amb eIS elements mes
sane de tetes les fraccione esquerranes,
peró aixé
és rols una aspiració. De tota manera, és evident

en

sistema propor

us

per

atorgui una confiança que
fet gairebé impossible amb el s vostres actes ?
—Bé, ja sabeu que és cosa fácil convencer la gent
engrescada en vigilies electoral». A més a más.
la nostra gens no té res a dir, perqué
sigui quin
sigui el ccncepte que tingui format de l'entrada
aleshores
la coalició, el cert és que grácies a
haver transigit amb tot el que varem transigir,
ara no poden dir que no
han tastat mai el Poder.
Naturalment que Catalunya ho ha pagat molt
car.
peró els nostres aixó ho veuen ara que ja
está fet, abans no ho volien
comprendre...
—Qui porta ara la direcció del vostre partit?
—No pot dir-se, en realitat que n'hi hagi de
direcció. Va una mica a la deriva. Ha quedat
molt
consentit del comandament del senyor
Hurtado i
ara assaja una
mena
d'anarquisme, gens perillós
tanmateix, pesqué la nostra gent és pacífica.

La inclusió del comunista Maurín a la
candidatura del Front d'Esquerres, dóna la
tónica a aquesta candidatura. Com abans
era Dencás. qui imprimia córacter als con

glomerats

esquerrans.

Els electors que es decideizin votar la
candidatura esquerrana no podran conside
rar-se enganyats,
perqué Maurin ha parlat
prou ciar per a que tots sópiguen a qué ate
nir-se sobre el que representa la presencia
dels comunistes a les candidatures esquerra
nes. Heus aci el que ha dit Maurín, ben re
centment, en un discurs :

«Tenedlo

en

cuenta,

republicanos todos,

de «Esquerra», «Acció Catalana),, de Mar
celino Domingo y de Azana : nosotros ire
mos juntos con vosotros
mientras sigamos
hacia delante, pero una vez todos los pre
sos de octubre estén a la calle. y vosotros
consideréis que ya habéis llegado a vuestra
meta, nosotros

aun

seguiremos avanzando,

constituís en obstáculo, os saltaremos
por encima. puesto que no pararemos has
ta llegar a la implantación de la República
socialista obrera.»
y

si

e

os

molt natural que Maurín parli d'a
manera, perqué el monstruós fóra
que per tal de sortir cliputat amagués el seu
pensament, primer. i renunciés als seus
I és

questa

ideals, després.

Que

aixó és el que fan els esquerrans que
titulen demócrates i liberals i es sotmeten
a totes les mistificacions i dexvirtuacions per
tal d'assolir els vots necessaris, vinguin d'on
vinguin i a canvi del que sigui, per tal de
sortir diputats? Sí, és cert, pera és que tam
bé cal reconéixer que els únics sincers i re
presentatius en el Front d'Eçquerres són els
extremistes. Tots els altres són uns pobres
diabks que volen aprofitar-se deis vots deis
extremistes. sense pensar a quin preu els
hauran de pagcrr des prés.
Es a dir, el poble seria qui ho pagaría amb
gravíssimes conseqüéncies. Per aixó, ja que
els capitostos esquerrans demostren tan poc
sentit de responsabilitat, seran eis electors
els qui s'encarregaran d'evitar que pugui
convertir-se en realitat aquesta amenaça pra
pia d'un país que s'hagi begut renteniment.
es

en

,

Aquests

estan

molt

furiosos.

Ells

que

havien

aixecat bandera d'ética i de serietat, han
hagut
de patir totes les conseqüéncies deis que
tant ha
vien condemnat, essent víctimes de la
seva
pró
pia complicitat. I tot ?perqué?, doncs perqué
Comas, etc., poguessin fruir d'uns cárrecs. Lluhí,
Men
trestant, el partit a la miseria
Ens diu un «opinistas:
—Pocs dies abans del 6 d'octubre, hom ja parla
a
l'assemblea del nostre partit
d'apartar-nos de
l'Esquerra, perqué era ben ciar que tot alió no
podia acabar bé. Peró ele uns deien que si ho feiem
ens censurarien molt
perqué per culpa nostra tor
nava a
trencar-se
el bloc d'esquerres, i d'altres
s'oposaven a la separació per raons materials for
ça comprensibles
I vingué el desastre i ene hi

arreplegá a tots.
—?Quina és la

vostra situació aia?
—No pot ésser pitjor. En realitat pot dir-se
que
no existim com a partit. Ja veieu, ni
sostenir el dia
ri no ene ha estat possible. Al principi
havia gran
entusiasme entre la nostra gent. Vull dir en cons
tituir-nos com a partit. La campanya electoral
fou
portada amb la mes bona fe. i el» nostres candi.
date, per bé que convençuts que anaven a perdre,
els empenyia a la Iluita l'ideal de fixar posicions
i preparar el terreny per
a una veritahle redemp
ció de l'esquerrisme catalá. I quan la
massa ge
neral del partit, i molts de l'estat major, mes en
grescats estaven a fer ben paleses les
diferencies
entre el nostre esquerrisme puritá i
la
golafre de l'Esquerra, venen el» directius barroeria
del par
tit i capitulen... a canvi d'uns
cárrecs1I1
?I per aixó haviem cridat tant, quants
i ene haviem es
quinçat les vestidures i els candidats ene
haviem
gastat les pessetes ..?
—Pel que veig, esteu decebuts del
vostre partit

ELS D'ESTAT CATALA
Elle diuen

que

varen

disciplina feixista,

com

saber

i

poder imposar

una

demostrá

en
la gran
parada de l'Estadi; que varen
infondre
el terror
amb ele innocents «tic-tacs» de la
radio durant
tot l'estiu. i que tota
l'empenta jovenivola i abran.
dada de l'esquerrisme nacionalista
els pertany, con-,
ho demostrasen essent la base
sense
la
qual l'esquerrisme hauria sofertelectoral,
grans derrotes.
—I ara, ?qué penseu ter?
—No prestar mes la nostra força a
ningú i uti
litzar-la al nostre propi servei.
Anirem sols, i fa
rem la nostra tema
sols.
—?Amb el» mateixos directius?
—Es procedirá, és a dir, s'está procedint
ja, a
una
depuració molt enérgica. No us
perqué no ene. interessen les anécdotes diré noma,
personal»,
peró si us puc dir que haurá tots els canvis
que
siguin necessaris i que el» quadros
de comanda
ment sofriran grans
variacions.
_é .f
no
estarieu disposats a ingressar en un
front d'esquerres?
No ens interessa ni ho
necessitem. Són dl»
el» qui voldrien poder
comptar amb nosaltres,
peró ja el» hem conegut massa... i
ara ele toca a
ells saber qui som nosaltres
A más a mes, el
nostre idean i és molt diferent.
Tots ells són molt
endarrera de nosaltres
es

TRIOMFANT
En negocie i en
l'home té d'usar:

amors

El bon perfum per l'home
elegant. Dona relleu a la

masculinitot, distín
ció i simpatía. Es el per
fum que la dona pre
fereix per l'home de les
seva

Perqué

volern que guanyin les esquerres.
No várem assistir a la dita conferencia.
com
els nostres lectors trobaran molt na
tina]. ja que ens diverteix més el cinema.
pera sense cap esforc hem pogut esbrinar
per que el senyor Tasis
(no dirá que no aju
dem a que se'l conegui) vol que
guanyin les
esquerres.
! Per a veure si pesca
! Que n'és de viu... !

un

«enxufe, I

de donar aquesta satisfacció pública
precisament a Grau Jasans ? ?Qui empara
aquest valor representatiu que a tant obliga?
sos—

seves

Els tantasmes

Aquests dies passats s'ha produit
que ha esparverat

un

fet

la gent ! La Unió De
mocrática de Catalunya ha publicat un ma
nifest !

?

Som

i no teniu fe tampoc
ter, doncs?
—Per ara, res. HI

figura

Una

Tothom estava cregut que aquella será
fica entitat, que sempre havia viscut als
portará cua
havia mort a la matinada del 7 d'oc
tubre. quan sigilosament anaven tornant eis
,<La Humanitat», en donar compte de la seus membres cap
llurs cases respectiv,s,
candidatura del Front d'Esquerres, publica
després
de
la
calaverada
feta aquella nit.
va una nota
justificant la no inclusió en la
Pera
ara ens
ve una veu d'ultratumba,
i
candidatura de l'eminent esquerrá senyor amb
aquella prosa soporífera d'en Romeva
Grau Jasans.
i amb els argumenta tocacampanes d'en Car
Només faltava aixó per acabar d'enfu
rasco Formiguera. parla
d'eleccions.
rismar tots els qui
creuen injustament pos
Sens dubte, sem els fantasmes que surten
tergats.
de tant en tant de les seves tombes per a fer
Que vol dir aixó —cridava un deis

Explicaci6 que

a

es

ofe

por

a

les criatures.
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ESTRANGER ECONOMIA
L'explotad()

de l'obrer

Rússia

a

immiftració a Calalanya", de
josep A. %Melló%

"Ea

Stakhanovisme
isrt eh anys que
molt al món d'uns

precediren

id guerra,

procediments

es

parla

del

un

opuscle

titulat

«Vorgunisation cientitique

parigraf

referit :
consolidar el so
un
cert nivellament material deis
hostiles, a base d'una vida pobra. Aizb és fals. Es
una concepci6 petit-burgesa del
socialisme. En
realitat, el socialisme no pot vencer més que sobre
la base d'una elevada productivitat del treball,
d'una productivitat més elevada que en el capi
talisme, sobre la base de l'abundáncia dele pro
ductes í deis articles de constun de totes classes,
sobre la base d'una vida acomodada.»
lndubtablement, aquestes paraules eón una va
riant del que mames vegades he escrit, que en els
períodes de prosperitat i abundancia el socialiame
pensen que és

cialisme amb

el

possíble

L'estudi de la

Perb

tornant

al

nostre

del

país

nostre

ha produit un petit desencís, perb persisteix
la idea que Catalunya és un poble conscient, ca
pacitat, pie de virtuts cíviques i d'empenta, que
té un esdevenidor brillant. L'observado, ni que
sigui lleugera, de les nostres xifres demográfiques
i de les de la immigració d'elements forasters,
ens revela una falla capital del nostre poble, que
ha tingut fins ara conseqüencies molt greus i que
les pot tenis més greus encara en el futur.
El poble catalá és poc prolífic. Ho és tan poc,
que si no fos per la superior fecunditat deis nuclis
d'immigrants, probablement la nostra poblado
hauria ja començat a disminuir. Aquest fet, unit
al nostre nivell de vida relativarnent elevat, ha
determinat la vinguda a Catalunya de grans quan
titats d'habitants d'altres terres d'Espanya, més
pobres i superpoblades. Les qüestions i els con
flictes que ens planteja aquesta massa de pobla
do, no dubtem a considerar-los el problema més
greu que té plantejat actualment el nostre país.
Malgrat la seva gravetat, fins fa dos anys,

tema, pot compendre's

aquest problema a penes havia atret l'atenci6 pú
blica. En aquests ultims temps, molts estudiosos
i bornes públics s'hi han cosiiençat a interessar, i
ens atrevim a esperar que d'ací uns anys
tindrem
una
veritable política de la poblad& D'aquest
desvetllament de 1'opini6 -pública, cal atribuir-Tm
el mérit gairebé integre a Tosep A. Vandell6s.
Es molt possible que si aquest distingit economis

.

ta,

seus

socibleg

estadístic i

no

hagués publicat

els

dos Ilibres, «Catalunya, poble decadent» i

recentment, «La immigració a Catalunya»
en
el Concurs Patxot convocat sobre
aquest tema), en els quals estudia la desnatalitat
catalana i les seves conseqüéncies, aquest pro
ara,

(premiat

frances «La Révolution Proletarienne» es dio
que a les mines de Donetz s'hi produi un motí
contra els stakhanovistes. ¦Un obrer va
escupir
a
la cara d'un d'ells. Fou afusellat a les poques
hores. Així mateix, fou condemnat a mort un en
ginyer anomenat Plotnikoff, acusat de sabotejar
tal moviment.
Valia la pena de malparlar tant del métode
Taylor per anar a parar a un sistema semblant,
perb imposat amb més cruel severitat ?
ta

blema seria, encara avui, generalnaent ignorat.
Aquests llibres tenen un doble valor. Son, en
primer lloc, un crit d'alarma sobre una qiiestió
greu i negligida. Pesó són, al mateix temps, un

estudi acurat i completíssim d'aquesta qüestió.
Tots els seus aspectes hi son tractkts magistral
ment : les manifestacions de la nostra
decadencia

demográfica, les seves causes i els seus possibles
remeis o paLliatius, les diferencies racials i tem
peramentals entre la poblado catalana autbctona

FELIP GALCERAN

els immigrants, els avantatges i els inconve
nients d'una política d'assimilació i les dificul
tats que hom trobará per portar-la a cap, etc.,
etc.
1

anir)

una

prompt,tud qué

els

espanyols

estem

condernnats a enyorar sempre, s'han publicat, fa ja
dies, xifres detallades deis resultats del cornerc
exterior a Franca durant l'any 1935. S6n interes
sants a considerar.
França és la tersa clássica deis contingents.
Els inventa per tal de donar satisfacci6 als inte
ressos agrícola tan influents en la politica
del
reí país, i després els dona un desenvolupa
roent al qué potser cap altra naci6 no ha arri
bat. I, no Obstant, els resultats obtinguts mos
tren de manera ben evident el fracás de la polí
tica de contingente.
Aquesta política té per objecte reduir el pos
sible les importacions, defensant aixf les produc
cions de l'interior i defensas ensems la xifra de
les exportacions. «Compra'm i jo et c.ompraré»,
podria ésser el lema del sistema de contingents.
Doncs bé, res d'aixó no s'ha assolit a França
en
1935, malgrat que la contingentaci6 en múlti
ples mercaderies ha estát una característica es
clatant de la política comercial francesa. Les xi
fres, resumeixen d'una manera cruel la intensitat
d'aquest fracás. Les importacions a França han
baixat de 2.152 milions, pesó les exportacions han
baixat més : 2.377 milions de francs. Ambdues
xifres amb relaci6 als resultats de 1934. Com a
conseqüencia d'aixb: el déficit de la balança de
conaerl ha passat de 5.217 milions de francs, en
1934, a 5.473 en 1935, ami) un augment. per tant,
de 256 milions.
Aixi, en moments en que en molts 'loes es nota

Emito

1935

en

represa de les activitats econbmiques i que
les xifres que publica la Secci6 d'Estadística de
la So-ietat de les Nacions mostren com el comer/
internacional ha començat a pujar, Franca, en un
sol any, ha de presenciar una baixa en el seu
comerl total, que representa una xifra de 4.529
milions de francs, i aixb malgrat una política que,
segons els seus partidaris, tendeix a mantenir el
statu quo o, almenys; a augmentar les exportacions, sostenint les importacions o, en el possible,
dirninuint-les. I a França el fet és que les importacions han baixat rnolt, perb les exportactons
han baixat molt més.
I el que acaba de fer el pes en la materia que
estem examinant,
és el carácter de les exporta
dosis franceses. Donada la índole de l'economia
francesa, els productes que aspira a exportar son
productes manufacturats i, especialment, produc
tes de
luxe. França importa matéries primeres
que necessita per a la seva indústria i matéries

tots aquests punts el trobem tan
com
i tan perfecte, que creiem que les obres de
Vandellós restaran per molts anys els textos clás
sics sobre la materia, i no podran ésser superades
fins que els fets i esdeveniments futurs hagin
aporta-t una quantitat .prou important de mate
rials d'estudi per justificar una revisió del pro

plet

blema.
De la lectura d'aquests !libres, es treu la im
ben clara que el problema demográfic ca
tala és molt més greu que el de cap altre país
civilitzat del món. De vegades es compara el
nostre cas al de França. Es veritat que el proble
ma
de la població d'aquest país ve immediata
ment després del nostre en ordre de gravetat. Per?,
la simple observació d'algunes xifres fa veure
l'enorme diferencia que hi ha entre tots dos. Fran
ca, segoris el Cens de 1931, té prop de 42 milions
d'habitants, deis quals menys de tres milions són

pressió

estrangers.

-

De tant en tant, un detall permet encievinar la ve
ritat. El 5 de gener del 1935, quatre obrers deis
voltaqts de Moscou van éssir condemnats a 5 anys
de presé per haver apallissat dos stakhanovistes
del propj. taller. Al pesiódic sindicalista extremis

El comerl exterior de

L'estudi de

i el

ens

el que interessa al govern rús un augment de ren
diment de ta má d'obra. Per a fomentar el movi
ment, eh seus campions obtenen elevats salaris
i ale qui, sense arribar al seu nivel!, demostren
bona voluntat, se'ls fan prresents : roba, fonbgrafs,
aparells de radio, etc. Amb que hí hagin a cada
mina o establiment industrial un parell de ferias

stakhanovistes, n'hi ha ,prou pesqué els altres
obrers, encara que sols sigui per por, es vegin
obligats a esforçar-se i donin un escreix de producció. Uns quanta cástigs hui distribuits als
mandrosos o als protestaris, són prou per obtenir
el resultat volgut.
Per?) el descontent, forçosament s'ha de deixar
sentir, malgrat la gran docilitat de l'obres rus.

demografia

de les qüestions relacionades amb ella, son una
dutxa freda sobre els entusiasmes nacionals de la
majoría deis catalans. Els catalans tenim en ge
neral una idea elevada de nosaltres mateixos : ens
considerem un gran país. Potser la gesti6 poc
brillant que hem fet de les facultats autonómiques

creix i pren forres i que, en canvi, fracassa tan
bon punt el món entra en una fase de ,depressió
económica. Ara bé, el socialisrne, tal com l'entén
Stalin, cm sembla és molt diferent de com l'en
tenen la major part deis nostres socialista, ad
miradors de tot el que és de procedencia russa.

du

surmenage,, que inogué molt enrenou.
Han passat anys, ha triomfat a Rússia un mo
viment revolucionari de tendencies comunista que
ha pretés establir la dictadura del proletariat, i
les novetats que en l'esfera del treball ens porta
el dit régim és la genera1itraci6 del treball a peces
i la propaganda d'una nova organitzaci6 científica
del treball, iniciada per un obrer comunista ano
menat Stakhanov.
Stakhanov és un mina que a part de la idea,
vella ja en les mines de l'Europa occidental, de
fer que obrers diferente executm les operacionso
d'estibatge amb la fusta i d'arrencar el mineral,
mogut per un zel patribtic o polít'c, ha predicat
l'obligació d'esforçar-se a augmentar el rendiment
mitjantlant un majos esforç producto deis obrera.
EH i alguns companys, han arribat alai a xifres
records de producció per obrer, milis distante de
les deis obrers asturians, i el seo zel ha estat re
cornpensat pel govern rus fent-los una gran pro
paganda i posant-los com a exemple a imitar per
tots els bons comunistes.
Al govern rus, que sota la disfressa de comu
nisme ha implantat en aqueli país una modalitat
de Porganització capitalista, el capitalisme d'Es
tat, Ii interessa com a tot bon capitalista l'aug
ment de la producció que li permet
apoderar-se
d'una majos part de la superválua que el socia
Visme diu crea l'obrer amb el seu tínic reforl. No
cal dir, per tant, el strport que está donant
als
iniciadors del stakhanovssme, per tal d'assolir que
tinguin força imitadors- Així, en el primer Con
grés deis slakhanovistes celebrat fa pocs cnesos,
propi Stalin acudi a fer el discurs d'inaugura
ció, discurs en el qué es. troba el següent parágraf
que deuria ésser meditat pels obrers que en els
paisos industrials creuen encara en els miracles

paradís soviétic. Dio aixi

«Alguna

inventats per un
enginyer amerícá, 1 aylor, amb els qué s'augmen
tava extraordináriament el
rendiment del treball.
La carnbinació del treball a peces, junt amb uns
sistemes de salaris estimulants i la supressió deis
movime,nts inútils, eren la base deis dits procedi
ments que foren coneguts sota el nom
d'Organit
zació científica del treball.
Eh elements sindicalistes, que eren i continuen
essent-ho, enemics del treball a peces, feren gran
oposició a la introducci6 a Europa de tals proce
diments, i un deis líders més destacats de la
C. G. T. francesa, Emití Pouget, publica en :914

A Catalunya, amb una ,població que no arriba
als tres rnilions, hi ha una població forastera (es
trangers i procedents d'altres terres d'Espanya) de
més de'600.000 habitants. I cal tenis en compte
que Franca és un país sobirá, que disposa d'un
poder absolut per regular la imrnigració i que po,
servir-se de tuts els mitjans que proporciona l'e
xercici de l'autoritat per tal d'assimilar els immi
grants. Catalunya ni pot regular l'entrada d'ele
ments estranys, ni disposa de l'exercici del poder
que tant podria facilitar-li l'assimilació.
Catalunya es troba, doncs, davant d'un perin
da desnacionalització diferent de tots eh que ha
trobat en el curs de la seva histbria, perb sens
dubte més greu que cap d'aquests. S'ha dit que en
els tres darrers segles, Catalunya ha sofert tres
invasions successives. En el segle XVIII, l'envai
ren els soldats francesos i espanyols ; en el XIX
els burócrates castellans ; en el XX els proletaris
anarco-sindicalistes murcians. El fet que les dues

primeres hagin

estat

el sentit que él

nostre

victoriosament resistides (en
esperit nacional s'ha man
tingut inalterat) no ens autoritza a creure que la
tercera també ho será, ni molt menys que ho será
fácilment. Els soldats vingueren i se'n tornaren ;
els burberates eren relativament pocs ; pero els

immigrants
de població

actuals constitueixen masses enormes
que venen a establir-se definitivament
en el nostre país. Sens dubte, no deixaran
de tenir
influencia en la nostra vida i en el nostre destí.
Per al coneixement de quina pot ésser aquesta in
fluencia i de les mesures que poden aplicar-se,
per tal que sigui la millor possible, són una guia
indispensable els dos !libres de Vandellos.
LLUC BELTRAN

una

Les assegurances "col

lectiva" I "de grup"
(Acabament)

L'aplicaci6 de l'assegurança col.lectiva a Espa
nya es troba, quant a la pesiodicitat de la dura
do del contracte, respecte al que tenen establert
als Estats Units, aixb és, com hem vist, l'anual
renovable, amb serioses dificuitats donada la di
ferencia que existeix entre el carácter de •la má

.

agrícoles

que

vinguin

a

complementar

les

pro

duccions del seu sol. A canvi d'aixb Ii convé ex
portar treball. Entre les mercaderies que nosal

importem

país vel, hi pesen molt les
xifres corresponents a automUbils, perfumeria,
teixits fins, sederies, objectes d'art i de fantasia
per les qué tant de gust demostren tenir els tre
balladors francesos. Dones bé, les exportacions
franceses en 1935 han disminuit, pel que fa refe
rencia a productes fabricats i han disminuit en
pes i en valor, a la vegada, allunyant alai l'afir
tres

del

macio deis que atribueixen excessiva

importancia

1•11=1,
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.QUE 1.1 DONAREPA?
ti donarem aliments de debó
pugui pair amb facilitat.
Li donarem la galeta Maria
Artiach, soborosa, nutritiva
i ben torrada. Feto amb pro
ductes frescos, analitzats.
que

Doneu-li

galetes

MARIA
PAQUET 200 GRS.,
Les

Chiquilin tumbe

UNA
son

aconseguit per aquesta dombinació a
Nordamérica, es deu especialment a la idiosincrá
L'éxit

sia de l'obres americá que comporta gran movi
ment de personal en les empreses, la qual cosa
origina dificultts per a implantas una asseguran
ça de major estabilitat, els beneficis resultants de
la qual superen els de l'assegurarrça temporal re
novable d'any en any, pesó requereixen també un
personal assegurat més estable.
A Europa, i especialmente a Espanya, o
pleat i l'obrer el que desitgen «és fer anyse en
una casa i on el patró té el major interés a comp
tar amb un personal permanent, única forma, do
nats els nostres métods i manera désser, o'obtenir
un bon rendiment del treball, l'aplicaci6 de
l'asee
gurança temporal renovable d'any en any resul
tara a la fiarla un fracás que hauria de deixas
amarga experiencia.
Fins i tot a l'América del Nord (en l'época
d'esplendor financer de la qual es realitzaren in

nombrables operacions d'aquesta mena), comença
a veure's que el principi básic de que les primes
de l'assegurança temporal renovable anualment
no tendirien a augmentar per restar constant
l'e
dat promitja deis grups objecte de Passegurança,
no

s'ajusta ja

la realitat i fracassa per

a

deis arguments

preferentment esgrimits

d'aquella combinado.

tant
a

un

favor

Sobre aquest assumpte, que té una trascenden
cia social considerable. ja que l'Ixit de l'aplica
ció d'una assegurança depen exclusivament deis
principis básics que siguin adoptats; sobre aquest
assumpte, és interessant de recordar el que va dir
en el recent Congrés Internacional d'Actuaris, de
Roma, l'autoritzat senyor W. R. Villiamson, de

internacional.

a

lo moinoda

:

«Els antics escolástics pretenien que no podien
existir taques solars perque el sol és un cos per
fecte. ,Alguns entualastes de l'asseguran.ça de
grups han pretés que no ,podia produir-se un aug
de l'edat

mitjana

d'un determinat grup d'em
la llei deis promitjos tendiria a
mantenir la dita edat constant. Heus aquí dos
exemples de raonaenent apriorístic.
»Censos successius efectuats als Estats Units in
ment

pleats, pesque

diquen una tendencia en el sentit d'augment de
redat mitjana de la població en conjunt així com
un constant augment de la proporció de vivents a

les edats avançaaes.

»Pel que es refereix a Passegurança de grups,
l'edat mitjana ha d'experimentar un augment
molt més rápid que el de la població en general.
Es aquest un problema que per haver-se desatés
ha ocasionat la ruina de moltes assegurances de
tal naturalesa.»
Amb molt més motiu podem dir nosaltres, des
del nostre país, que no és possible que la prima
temporal renovable anualment, aplicada a l'asee
gurança col.lectiva, pugui tenir resultats satis
factoris.
En efecte, com ja hem dit, aquesta mena d'as
segurança és emesa per termini d'un any, acabat
el qual es renova automáticament per períodes
anuals, aplicant cada vegada la prima que corres
pon a l'edat que llavors tingui l'assegurat. En
cada data de renovado, tant el contractant com
la Companyia asseguradora, poden denunciar el
contracte.

Per tant : En una entitat en que el personal si
gui estable, les primes aniran creixent anualment
degut a la major edat que aniran tenint els asse
gurats, la qual cosa equival a dir que no se sap
si l'esforl requerit pel pagament de primes
podrá
sostenir-se en l'esdevenidor. A més : la Compa
nyia, en virtut de la cláusula de rescissi6, podrá
denunciar el contracte quan aquest Ii ocasioni per
dues, és a dir, quan més necessitats de protecció
trobin els assegurats, i aieb en' dir que l'asee
gurança temporal renovable d'any en any no pot

les baixes de preus deis productes en- la disminu
ció que presenten les estadistiques del comerç

per

grups

es

a

PESSETA; 0E100 GRS.,50 CTS.
molt bones

d'obra d'ambdos paisos.

Hartford, respecte deis problemes estadístics que
es presenten
en la práctica de l'assegurança
de

Es ciar que balança de comerc no és balan
ça de comptes, i que Franca equilibra per altres
mitjans el déficit considerable que presenta la
primera d'aquestes balances. Les exportacions d'or
que amb freqüencia es veo obligada a fer, i a les
que el Banc de França no oposa més dificultats
que la puja del tipos de descompte, no obeeixen a
necessitats comercials, sino que són filles de les
pertorbacions que. de temps, es produeixen en

política francesa.
Perb aixb ja és

una

altra histbria.

considerar-se
I al

com

una

vertadera asseguranca.

d'aquests inconvenients, poden

poels avantatges de l'assegurança a prima
constant
—fruit d'una tecnica més depurada
com
son el gaudir, com ja hem dit, de valor de
pólissa recluida. rescat i préstec, i el que encara
és rnés interessant : que la prima resta invariable
per a cada assegurat per tota la duraci6 del con
tracte i que. a més, una vegada
assumits per la
Companyia els riscos contractuals, aquesta ha de
suportar-los —tant si li li donen pérdues com si
no— fins a la seva total extinció.
costat

sar-se

FRANCESC DE SOLA

111•"---

oEspRES

Vida universitári

Aquest delegat, en un parlament que, com a seu,
fou grandiloqüent i Ilarg. demaná que la F. N.
E. C. usés per combatre els provocadors deis fets,
les armes dignissimes de l'oblit i del perdó.
Es veu que Poratbria ciceroniana del nostre vol
gut company frapá la Cambra. pesqué la propo
sició inicial no va prosperar, i s'acordá, que si hi
tornaren una altra vegada, s'adoptarien les mesu

IMI11111~1~~1111M

COMENTAR'

Cambra Federal de la F. N. E. C.

pertinents.

res

El proppassat día

celebrá sessió la Cambra
Federal de la C. N. E. C. per tal d'elegir nova

Els darrers fets
La tranquil.litat laboriosa de les nostres hores
i la severa calma dels patis i claustres de la nos
Universitat, han estat pertorbats. Els estu
tra
Jiants catalans han viscut uns dies lamentables,
faldarulls, d'agressions i de bar:111es. Davant dels
lets dels qué ha estat víctima la riostra Universi
tat, cal un comentad seré, que doni els gestos o
les actituds el seu just valor i que aprecii amb
iota la seva integritat les responsabilitats que en

dimanen.
En primer Iloc, s'ha de ter constar ?'una

constituits

poquíssimes

base d'estudiants acatalans, amb
aportacions d'escolars catalans, de

terminades les
altres,
litat.

per

una

a

pel desig
tradició, i les
uns

d'una «jefatura», les
menys, per una idea

Aquests gruPs, que aprofitant una situació avi
nent, i obeint directrius aglutinants extra-univer
sitáries, s'han ajuntat sota el nom de «Frente
Universitario Espanol» i han inaugurat la seva
vida nava, amb la provocació deis aldarulls que
comentem, no conten per res en la vida univer
sitaria, ni pels camins normals del nombre ni pels
de la valua, han tingut de comptar-hi, en sentit
invers pels procediments de tosía, i encara en

a

la

casa

de tots

~s

i:10es, que és la Univ-ersitat, elements aliens, d'un
caire pertorbador.
lo vull posar a la vostra consideració aquesta
conducta.

?Quina opinió us mereixen, els qui, incapaços
de mantenir pels camins de la normalitat
seta
punts de vista, apel.len als procediments dedi
la vio
léncia i taquen de sang les parets de la casa pairal
de la nostra cultura r
?Quina opinió

ma

nera rotunda, que la provocació ha sorgit i s'ha
mantingut des deis nuclis anti-autono,nistes de la
Vniversitat. Aquests nuclis, no tenen en la vida
universitaria un valor ni qualitatiu ni numéric, es
tan

ter-ho han fingid de borlar

mereixen els estudiants

us

que

porten elements pertorbadors per resoldre ques
tions internes. que ells es veuen impossibilitats
de
resoldre?

?Quin concepte

us

for,neu deis escidars que

en convivéncia amb es qui
apallissaren un
company nostre i seu, al portal de la Universitat,
i atacare,: uns bons amics nostres i
seus davant
de la Casa Llibre al crit d'«Arriba ,Espana», i que
es manifestaren
demanant el cap d'un estudiant
nacionalista apreciat de tots.
Vosaltres mateixos, heu de donar-hi la resposta.

estan

Universitat. A tota la premsa local han
aparegut notes i informacions de més o menys
¦eracitat, pese) que totes elles consideraven els fets
nostra

ohjectivament.

De resultes d'un manifest que el Bloc Escolar
Nacionalista repartí als estudiants el primer dia
de la darrera vaga, aanb unes afirmacions absolu
tament gratuites, que la F. N. E. C. amb tota la
rapidesa possible i amb tota l'energia desautorit
zava completament, certs elements que a la Uni
versitat estan en notable minoría —ells mateixos
davant meu ho han confessat— s'agrupaven, sa
crificant cada grupet part del seu programa, per
a formar un conglomerat
que més tard s'anome

«Frente Unico Universitario Espanol».
?Pesqué s'havia format el frente? Eren moltes

nava

les

que exposaven en el maaifest que feren
públic, tot i contravenint ditposicions de les auto
ritats acadlmiques i que suara comentem : Iluira
contra el separatisme, professionalisme i defensa
de l'autonomia universitaria. Magnífics punts que
jo cree que comparteixen gairebé tots els estu
diants catalans. Cal, perb, que parlem de la ne
cessitat de la ,constituci0 del «Frente Unico»
quant a la defensa dels punts esmentats que cona
titueixen la totalitat del seu programa i de llur
actuació.
En el primer punt, es dona un fenomen vulga
ríssim d auto-suggestió ; la forta temença que
aquests senyors tenen al separatisme, els ha arri
bat a suggestionar fins al punt de creure en l'e
xistencia d'unes forces separatistes, d'una magni
tud i importancia que ni elles •ateixes havien
raons

vot, ni fer merits davant les

urnes.

títol que en
guanyar cap
No volem con

querir la confiança del poble, majançant un tema
tan suggestiu com el de la Infancia, ni
volem ins
pirar pietat, dibuixant dos infants orfes i fa
molencs, amb cara trista, espaordits per un «perill
amenalador»... No. Deixem-nos de política. Els

infants d'avui són els homes que denla hauran de
regir els destins de la nostra patria. S'ha de tre
hallar per ells !
Sels hi ha de donar quelcom que necessiten,
quelcom que els hi és indispensable per assolir

posició quan siguin homes.
Aquests infants, si els haguéssim de dibuixar,
els pintaríem esmorteits, famolencs con els del
cartell, pese, famolencs espiritualment. Els ulls
esbatanats per la desorientació, i en el rostre una
expressió d'angoixa i de paor.
Desorientats, pesqué estan en un immens camp,
una

rodejats d'obstacles,

i

saben com salvar-los.
Angoixosos, per qué es van a fer homes d'un mo
ment a l'altre, i es troben sense una base que els
permeti prosseguir la vida com a tals. I aquests
infants, es mouen en la vida, corn en el mar es
mou una
barca, sense timé. influenciats per cor
rents aliens, que en res no contribueixen a la for
mació d'un criteri propi, i que enderroquen les
qualitats més lloables del carácter que poguéssin
tenis.
La instrucció i l'educació són els puntals del•
carácter, de la inteLligancia, i fins i tot dels sen
timents. I, al nostre entendre, l'ensenyança prima
ria ha estat fins ara a Espanva, una obra gairebé
destructiva. En lloc d'ensenyar el noi a discórrer
—principi essencial pesqué s'instrueixi— se l'ha
ensenyat a obrar rutináriament. Igualment en ma
teria religiosa : En lloc de fer veure a l'infant la
grandesa del Creador, perque Pestimi, se l'ha
ensenyat a témer-lo.
La culpa és de tothom, ocre( principalment deis
governants que, per exemple, encara no han tro
bat un pla de batxillerat que respongui a les ne.
cessitats morals dels qui l'estudien.
I a propósit d'aixb, cal detenir-se a fer un pe
tit examen del nou vla de batxillerat de l'any
1332, reformat per de-cret de l'any
Aquest batxillerat consta de set anys cíclics, és
a dir : es
repeteixen les assignatures, per?) am
pliant-les cada any.. Hi han set anys de matemáti
ques, lletres i ciéncies ; qoatre de Ilatí i francés,
dos d'anglés o alemany, dos de grec (en projec
te), etc.... I ara preguntem : ?Per que si un
vols ésser enginyer ha d'estudiar set anys de noi
Ile
tres i quatre de 'latí ? ? I per qué
si vol ésser ad
vocat o bibliotecari, ha
d'estudiar set
de
ciéncies i matemátiques ? I en fer aquestes anvs
piegun
no

a

secreta

que

no

senten
entreveure una

des del

Els

M.

moment

TRIAS

tes anem a raure decididament en una
altra de
molt més important : ? Com pot saber un infant
de deu anys la carrera que ha de fer ? I hem arri
bat al problema fonamental : el de la vocació.
Si als deu anys és l'edat de les il.lusions més fan
tástiques ?com fer-los pensar en un esdevenidor
trist i enfosquit ?
Estimem que abans de tot, s'han de fer co
néixer les aptituds que san prbpies de cada indi
vidu, i per fer aixb, s'hauria de crear un període
elemental, el qual, a més de servir de cultura ge
neral (pesqué hi estarien compreses totes les ma
teries) excités a la vocació. Després d'aquest pe
rfode, que podria durar tres anys, el batxillerat
aniria seguit d'un altre, superior, de quatre anys,
dedicats a Iletres o ciencies, segons s'hagués de
cantat l'estudiant en el grau elemental.
En re
sum

:

totes

el primer període serviria per fer-li coneixer
les matéries, i el segon per especialitzar-lo

aquelles que sentís, o, almenys, hi tingués més
aptituds. D'aquesta manera, creiem que s'estimu
en

larla l'estudi i que aquest

resultaría avorrit.
com desgraciadament succeeix
en el modern bat
xillerat.
Altrarnent, el preu excessiu deis 'libres de text
i /dhuc de les matricules, fan impossible
l'estudi
a infants de
famílies humils, que
llurs bones
condicions, podrien ésser, més tard,perpersones
cul
no

tes.

als nostres infants

l'aspecte

que

una

sigui

cietat.

una

-

base ferma, que permeti

producció ulterior—sigui

util per

JOSEP

a

ells i per la

en
so
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Noticiarl
Les vacances
Les autoritats

acaderniques

han suspés les clas
període electoral. Creiem ben
sincerarnent que la suspensió de les classes és
absolutament imoiotivada, ja que els darrers fets
tenen un carácter
absolutament extraelectoral,
per abra banda, considerem que el millor proce
diment loes restablir la normalitat, més que sus
pendre les classes, és afrontar la situació i depu
rar les responsabilitats arnb tota
justicia i energia.
per

entrar

escolars treballen ardidament de ca
les eleccions. Des de fa alguna dies, dedi
quen tota la seva activitat a les tasques electorals.
Des de repartir manifestos fins a prendre pan en
els mítings, com a mantenidors de l'ordre, o, en
ra

nostres

a

)(XIX

xamfrá, s'hi posava un al
«Xarlatan» fixe. Era un home alt, secardi,
d'una seixantena d'anys, de barba i cabells blanca.
Tenia un deix distingit, se lec donava de savi i
d'aristócrata i duia molt polida la roba. Tumbé
predicava des de dalt d'una tribuna de pots i
bancs. tEl seu truc consistia a enrotllar-se unes
serps als braços. Eren vives m aixo causava
una
impressió formidable a les dones que badoqueja
ven i que anaven als Encants potser
com la Paula
de la canló popular de taverna, aquella de

en

al

tre

I.:1 garlaire aristacrata, tela saber que ell
era
«primo de uno que ha sido gobernador de ustedes.

Don Carlos Espinosa de los Munteros -efectiva
ment havíem tingut un
governador civil, el gene
ral de divisid Caries Espinosa de los Monteros,

que es distingí per la seva fbbia anticatalana—,
aunque él es del campo de la milicia y
yo del de
la ciencia. Y no digo eso como una frase hecha,
vulyar, no. Son los hechos los que por mí hablan
y .c: 'so id al Hospital de la Santa Cruz,
pregun
tad a cualquier estudiante de Medicina por don
Enrique, el que estudia en los cadáveres, y os
dirán quién soy yo, y os contarán mi labor de
hombre entusiasta del cuerpo humano». A conti
nua‹.i6 l'home engrescant-se es feia una
autoapo
log a per acabar amb l'explicació de la influéncia
deis budells en l'economia humana. «Porque nos
otro.,, senoras y senores, tenemos el intestino grue
so y
el intestino delgado ; el
intestino delgado
que se divide en tres partes : duodeno,
yeyuno
íleon; i el grueso en otras tres: ciego, ?Wat: e1
recto.» Després parlava de
les funciona intesti
nals i de la peritonitis. Eh l hav.a descobert
en les
seves recerques la valor del greix
de les serps em
pescant-se una «pasta lubrificante que entona el
peritoneo actúa de masage, desintoxicante y fa
cilita la expulsión de las materias corruptas
el
laberinto concadenado del paquete intestinal».enLes
serps, segons els dissertant, no eren molt
doses i ell pregava al públic que li facilitésabun
l'o
casió d'adquirir-ne. Dues o tres vegades vaig veu
re que se Ji
apropava un home cale duia un far
cellet del qual en treia una capsa de cartró
com
aquelles que tenen a les merceries per a posar-hi
mitjons, amb una serp a dintre. «Don Enrique»
mar no trabava els exemplars prou
a la mida de
les seves necessitats. Massa primes,

defectuoses de
constituci6 o perqué eren mortes i en les volia
vives. Una tarda, ho recordo fidelment, se
li
apropá un hoone que usava boina i anava amb
tit de mecánic. Li allargá una olla de terrissa,ves
de
la qual «Don Enrique» en tregué
una serp de din
tre i la palpa resseguint-la de dalt
a baix.
Aquest
examen

despertá

gran

expectació

en

el concurs.

Acabat tan detingut ressequiment «Don Enrique»
amb un gest de dubte digué : «Esta serpiente
es
poco recia. No me sirve.» I a
continuaci6 pre
guntá :
De dónde la ha sacado usted?»
L'horne del vestit de mecanic Ii contesta,
—«La he encontrado en un campo que hayingenu
detrás
de la cárcel.»
«Don Enrique» feu un -gest de
convenciment i superioritat : «Ya lo decía yo. No
me sirve. Está serpiente
es de ciudad, demasiado
urbana. No tiene alciírnia ofídea. Lo que
yo ne
cesito son serpientes agrestes. Lo diré con
pala
bra exacta : selváticas.»
«Don Enrique» treba
Baya amb massa dignitat per adquirir serias de
les
vores de la Presó Nova.
Recordo que una vegada
vaig veure actuar «Don Enrique» a la Placa del
Palau, tocant al brollador monumental, prop de
la Conselleria de Governació. «Don
Enrique» feia
un 4(boion
científico-propagandista
i el justificava
aixf : «Las demandas cada día más
cretientes
mi numerosa e Ilustrada clientela.
me obligan
ampliar mi esfera de actuación situándome, adea
más de los dias correspondientes en los
Encantes,
en el lugar de costumbre, en
esta hermosa plaza y
cobijado por esta fuente artística. Y esto es una
garantía para Vosotros, senoras y senores, porque
—

-

hago bajo la vigilancia de este edificio
assenyalava el Palau de l'antic Govern Civil
donde reside la autoridad, la cual, si no supiera
quién soy yo y mi seriedad científica no consenti
lo

—

-

ría que

actuara de embaucador, que no lo
soy,
lo he sido, ni In seré nunca. Yo soy un aristó
crata de la ciencia.» El que era «Don
Enrique»,
Paristbcrata de la ciencia, un viu d'aquella que
les saben totes.
no

Un altre

xerrameca
tenia instaLlada la seva
xamfrk del carrer de Sepúlveda i Ur
un detall que cal fer constar. Aixf
com

parada al
gell, amb

Continuen amb gran activitat els treballs de pre
II Saló d'Artistes Universitaris, que
ben aviat s'inaugurará arnb una valuosa aportació.

els altres «arrenca-queixalis» tenien prefe
réncia per col.locar-se a la banda esquerra deis
Escants. mirant a mar, aquest havia pres posi
cions a la banda dreta, potser ver donar expansi6
tots

conservadorisme, del qual
parlaments : «Yo soy un

feia gala en els
conservador en
el orden social y

seu

seus

todo. En el orden político, en
más que nada, en el orden personal. Por eso me
preocupo de combatir lo que ataca ,nás al con
servadurismo de la vida-: el reuma.» El tribu hi

pocrático conservador-encantista,
precisament apol.lini, per6 sí que

La /'aula té unes mil/es
comprades als Encarsts

El II Saló d'artistes universitaria
paració del

les eleccions

cara a

.Els

primers vint-i-cinc anys

—

Es hora de formar

ses

meus

De

Al cantó cposat del

que han deixat
desconfiança a les
Associacions Professionals legalanent constituídes.
I ve, finalmente. un altre punt que m'ha fet,
per cela, molta gracia ; és el que es refereix a l'au
tonomia universitaria. Després d'haver posat obs
tacles i traves a tots els moviments, vagues o ac
tuacions encaminades a demanar l'autonomia de
la nostra Universitat, ara resulta que els S'enyors
del «Frente Cínico» són més papistes que el Papa,
i amb lletres de motlIo demanen l'Autonomia. Aix6
si, quan un estudiant ha donat visques a la Uni
versitat Autbnoma, s'han indignat i les han em
prés a cops de punys i altres maneres contundenrs
amb Pinfeliç que havia llençat l'improperi.

J.

Noticies de la Secció Escolar
de lliga Catalana

en

-

sospitat. Han arribat a crear un fantasma que sois
exisleix en la seva fantasia acalorada.
Hi ha una altra qüestió, d'importancia remarca
ble, que de cap manera no voldr:a deixar de trac
tar ; hem refereixo al professionalisme.
El pro
fessionalisme á la Universitat, está encarnat en
Associacions professionals obligatbries recone
gudes oficialment ; Pactuació professional de l'es
tudiant solament hi cap dintre l'Associació profes
sional de cada facultar. Tot altre professionalisme
será una falsedat, que amagará amb aquesta ca
reta una vertadera actuació política. Els senyors
del «Frente limito Universitario Espanol», si bé
ni en els seus manifestos ni en les seves declara
cions no s'han mostrat obertament contraris a l'e
xistencia de les Associacions professionals, al
menvs les han mirat sempre amb desconfiança. No
tenen dret. dones, a fer bandera d'actuació d'un

professionalisme

fou,

Oil [osí del moral [glosa de los tila fiffilii2 IPIS [EDIL Id deSIEEd
HAN Marl fl Id

P. R

Pels nostres infanta
No es cregui el pacient lector, pel
canala aquest escrit, que pretenem

que
sois que

sabem poques coses.
Sabem tan
es tractá
dels esdeveniments
provocats en contra de la Universitat, i que es
presentá una proposició en el sentit de demanar
sancions acaderniques per ah promotors. Aquesta
proposta, fou dombatuda per un brillantissizn
membre de la F. J. C. de C., que. per Inés senyes,
és component de la junta de l'Associació Profes
sional d'etudant de Dlet.
com

no dubto que del fans de
la rastra consciéncia en sortirii una acus:ació freda, serena, terrible,
que en aquests moments és l'acusació que els es
tudiants i el poble de Catalunya dirigeixen als aii
tcrs i als cbmplices deis lamentables esdeveni

ments.

El proppassat dissabte, es celebra a la Sala Ki
lt& la primera vetllada de cinema amateur uni
versitart, que fou brillantíssima, i es veié concor
reguda d'un públic nombrós i selecte.
Es projectaren pel.lícules deis millors amateurs
de casa nostra i uns ben reeixits assaigs de Ci
nema fet per universitaria.
Felicitats als organitzadors, especialment els
:-ompanys Bosch, Pascual i Pinyol.

Cotn sigui que s'ha de procedí, a la reforma
d'alguns punts de l'Estatut, en comptes d'elegir
junta plena, la Cambra Federal acordá elegir una
junta estatutária composta de cinc membres amb
la missió concreta d'elaborar el projecte de re
forma d'estatuts.
Iftquesta junta quedá constituida així : President,
Ferrer ; vocals Bici, Benet, Carbonell i Buixeda.
L'amic Ferrer agrai en nom deis seus companys i
en el seu propi
la designació.
Acte seguit es celebrá sessi6 secreta, de la qual,

/o

Entorn cisun manifest
De tothom ja són coneguts els fets iamantaales
que s'han succeit aquests darrers dies a la

Cinema Universltarl

junta.

_

era

un

feia el

home
seu

no

goig.

No tenia altra tara que la d'ésser geperui. Predi
cava recoltzant-se en un bast6 i creuant una cama
damunt d'altra. Nova manera d'adreçar-se a un
peine, d'invenci6 exclusivament própia. I per tal
com era conservador, aplicava el seu principi fina
per atacar el reuma, que era la causa d'aquells
parlamenta trisemanals als Encanta. No res de
begudes, ni de pólvors, ni píndoles. La seva tera
pautica era d'ús extern. Uns pegats. Uns mera
vellosos pegata. «Sería una acusación que podríais
hacerme
afirmava seriosament— si yo os indi
-

menjurgues o porquertas por vía
Si así hiciera, equivaldría a tanto
como destruiros
vuestro organismo precioso que
debéis conservar. Pero repito, senores, que soy
conservador. Y por esto, senores, os recomiendo
este magnífico emplasto.» Dient aixb mostrava
una carpeta blava que contenia el pegat. No
un
pegat qualsevol, sin6 un pegat de gran poder, pes
qué (lela el xerraire venedor : «Este emplasto úni
co en el mundo no tiene rival, puesto que este em
plasto anestesia y corroboro.» I no cal dir que
moltes dones i fins homes i tot, es deixaven anes
tesiar i corroborar per un pegat tan extraordinare
De tots aquests venedors, el que m'agradaVa
més era un que es posava davant mateix
de la
porta d'entrada del convent-col.legi deis Pares
Escolapia, a la confluencia de la Ronda de Sant
Antoni, amb la de Sant Pau i el carrer de Sant
Antoni Abad. Aquest orador despertava una sim
patia etraordinária. Parlava en catalá. En llen
guatge familiar. El vaig tractar molts anys des
cara

el

uso

de

endo-digestiva.

prés

a

i

un

l'«Ateneu Autonomiste del Districte Sise,
home que tenia una corta cultura. Somreia
sempre. La seva especialitat era la venda d'un
dentífric i unes pastqles de sabé per a netejar la
roba. Es deja Ramon March i era un prestidigita
dor molt hábil. Amb els seus jocs de mana, tenia
uns exits esclatants i
venia un llibret explicatiu
deis que feia. —«Sóc el continuador del meu mes
era

tre

—expressava en March—, el senyor Grau que
fa (renta-tres anys que actua sota
l'ombra d'a
quest plátan —un ?latan molt ufanós que hi havia
arran de la voravia en
aquell lloc— i que ara ja
no pot actuar com
ell voldria a causa de la seva
edat.» En Match havia arribat a superar en la
prestidigitaci6 a en Grau que era una veritable

institució als Encanta. Quan un comprador li do
nava una moneda d'argent, en
March feia
que l'havia perduda : --«No sé que me n'he"cure
fet
No sé !... No sé !...
Cerquem-la !» I mirava i
remirava fina que fixant-se en la cara que posava
el comprador li feia : «.-4(Vaja !... Home
! No
cm gasteu brometes!
Si teniu la moneda a la pun
ta del nas I». I March estirava el nas del com
prador i amb molta traça feia veure que li en
treia la moneda la qual mostrava al públic que,
engrescat, l'aplaudia. Alternava en March els jocs
de mana amb la venda dels dentífrica i de les pas
tilles de sab6. --«Aquest dentffric que venc no és
cap secret ni cap preparat rnágic. Es com tots
els
nitres dentífrica a base de quina. alcohol i men
tol. ¦Es igual que el que trobareu a les
drogueries i perfumeries. Ara bé. Jo enfarmácies,
faig pa
gar una pesseta. en un altre lloc
us n'acanaran
deu o dotze rals. Avantatge de preu i d'una
ultra
cosa. Perqué el meu licor el
veieu a contrallum,
qué bonic és ? --mostrant el flasc6—, doncs be',
aquest licor té (renta-dos graus de forla...
dos graus de forca, fixeu-vos-hi hé 1 De Trenta
que el que tingui mal de queixal només hamanera
de fer
que agafar una desfila de cot6 fluix.
aixb sí, que
sigui

hidrbfil, xopar-la

lloc de la boca

amb el

licor, aplicar-la

al

on té el dolor i... oh i
amb un
També feia demostracions practiques del seuIlum.»
«Vejam, vós —dirigint-se a un del rotllo--,sab6.
do
neu-me la vostra gorra que és molt
suada. Sense
fer-vos-en pagar res. us la deixaré com a nova.»
Prenia la gorra, hi posava a dintre una
fent-la un manyoc, prenia un respall, el toballola
mullava
arnb l'aigua d'una palangana, en la qual
havia fet
dissoldre una pastilla del seu sab6 netejador, i
començava a respallar la gorra. Mentre anava res
pallant, no deixava el'elogiar els avantatges del
seu sabe. En March era eixerit de
veres, i s'havia
fet una posicid modesta arnb les seves
economies.
«Jo no envejo res a ningú i estic content
—deia
una tarda en qué estávem de
conversa a l'«Ateneu
Autonomista del Districte Sise»—. Sóc !Hure, in
dependent i, creieu-me, amb aixb deis jocs de
mana rolo diverteixo... De
veres que ho faig molt
a gust.»
ALEXANDRE BULART 1 RIALP
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La produccI6 de films

Fi de la temporada d'Ocra

1

Aquest

any,

portes del

d'altres, hern vist
Teatre, després

com

nostre

tancar

gran

les

d'escriure les obres
a

dins,

manca tantes

una

«en
mena

vegades

Wus».

Wagner,

cm .deia
un bon amic,
ve a
venjar-se
mateixos herois i del seu mateix públic,
amb la Tetralogia. Sí, és així mateix. Que Wag
'ner, per exemple, s'ha imposat, si més no, al nos
tre públic, és evident. Ara ja no
es comprenen
aquelles discussions del temps vuitcentista sobre la
seva música. Ara el Liceo s'omple de
gom a gom,
L.
fins els menys addictes, no gosen posar objec
cions al que potser no haurien «tolerat» a darrers
de segle. Wagner és avui, sense dubte, l'únic
autor que pot cloure amb tota
autoritat les nos

deis

les obres

dramátiques

eetts

temporades d'bpera.
tots els quadres d'artistes
vocals, han pogut
satísfer-nos a bastament. I les complicacions de
tres

No

darrera

hora,

ocasionades per

guns actors, han
plauria foro de

horas veinticuatro». Lqpe
de brollador d'alió que

en

Wenguany

1, parlant de Wagnei..
En acabar de sentir, sencera, la Tetralogia, com
aquest any hem pogut fer-ho, hom veu fins a quin
punt Wagner és capa/ de plasmar amb vibració
punyent el complex drama deis Nibelungs. Aca
bat el prbleg, o sigui l'uOr del Rhin», Wagner ens
situa en una regid que !a no s'abandona fins a la
mate:xa mo:t de Sigfrid. I si és gran en eh mo
ments de triomf heroic, ho és igualrnent en el curs
de la línia decadent que arriba a situar-nos en l'an
goíxa suprema que respira «El Capvespre deis

duna tem
porada d'hpera reeixida i brillant, amb obres dels
dos grans conipositors alernanys, Mozart i Wag
ner.
I també hem vist com en aquestes darreres
representacions s'ha arribat al punt álgid de l'in
terés que ah filharmbnics i liceístes desperten les
sessions d'iSpera.
Mozart ! Qué aviat es diu, Mozart ! Pea) quin
món de dolceses, de finors espirituals, de grácies
divines no hi ha en Mozart ! Encara us trobeu amb
persones que acusen la música escénica de Mo
zart de ooc completa, insuficient, com «massa pe
rita». Perb jo recordo amb joia el canaí que s'ha
fet a Barcelona en la comprensió d'aquest músic
prodigi6s. Jo recordo l'estrena de «La Flauta MI
gicar, no fa pas gaires anys. Com jo, ho recorda
ran molts.
1 quina diferencia no hi ha entre la
valoració de Mozart d'avui i la d'aleshores I Eni
refereixo, naturalment, a la valoració per part de
l'oient mitjá, no a la del crític o musicbleg atent.
Aquest any hem tornat a veure «El rapte del
serrall», acuesta deliciosa comedia, la grácia de
la qual no va pas aprofitar-se tot el que haurfem
volgut, des de les taules. I bé ; jo pensava, tot
sentint-lo, que en Mozart es troba un principi, una
causa, que explica la seva sorprenent fecunditat
musical:sempre a un to de notbría al/iría. Es una
causa análoga a la que permetia a Lope de Vega

tenia
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ben aviat,

agreujat
veure

indisposicions

encara

d'al
la situad& Ens
la

novament

Tetralogia,

Barcelona, pe? quadres d'executants,
comptessin arnb una auténtica compenetració.

que

a

Wagner

és difícil d'interpretar. Si els cantaires
i no han tingut temps
d'assimilar-se
els personatges que encamen, les
representacions
en
pateixen mole Un Sigfrid, com un Tristany,
no s'irnprovisa. I una
Tetralogia no és bona sense
un bon SIgfrid.
Arnb tot, felicitern-nos de l'exit que
ha tingut el
Liceu amb aquestes representacions i, en conjunt,
amb iota la clausurada temporada d'elpera.
I es
perem q,pe cada dia puguin anar-se superant més
dificultats per arribar més i més amunt en el camí
de les més altes manifestacions artístiques

:

accié. I, és ciar, de les seves anans brollaven els
drames. Mozart és un brollador de la grácia, i és
així com pot donar-la a davassalls, sense preocu
par-se massa a cercar-li pretextos o situacíons. I
qui no comprengui la valor de rópera de Mozart,
és que té d'afinar, encara, la seva sensibilitat.
Cal remarcar el creixent interés del nostre pLi
blic per aquesta música. ,Aix6 li fa honor. I, en
sems, possibilita l'empresa de reiterar en els pro
grames aquestes obres, que 56n, sense dubte, de
les més" belles de tots els temps.

no

el

senten

ciuta

danes.
•

J. CARRERA

lo

I FREXE

Ulargul
La premsa diária de Barcelona i de iota, s'ha
ocupat «in extenso» del paorós incendi ocorregut
als estudis d'e Montjuic, instal.lats en el que fou
Palau de la Química de l'Exposició. S'hi estava
rodant el darrer film finanot per Ufilms, «María
de la O». El senyor Ulargui, tan amic deis cata

?ffiiin concepie us mereigen les represen
facions a l'aíre Illure?
Qué
Un home d'afers teatrals que hí

Sotmes

Quan

aquest empresari
travessava

un

bou

juga

de la que ha
amic i vei

Un cantant de bona

mo

estat
meu.

cotxe
greu ca
les qua

un

d'impecable factura m'anava a fer una
ricia. Perb «? de qué serveixen els frens a
tre rodes, sino a3els amics en perfil ?»,
he sentit

interior. kfectivament, era
ell. M'ha invitat a provar les molles del
lux6s
estre d'home d'afers i m'ha deixat a casa ;
perb
abans, in'ha respost :
—Et mentiría si t'assegurés que jugo interessos
en
el teatre natura perqué hi tinc una fe orba.
Crec, senzillament, que les representacions a l'ai
re lliure
són aptes únicament per a dur-les a ter
me en pie període estival
amb el ferm propbsit,
llavors, de mantenir a la gent en constant contac
murmurar

te

amb

en

el

seu

l'escena, ja

que del contrari

m'emigraria

seduicia per altres espectacles o esplais que a tot
temps lluiten amb el teatre per a l'adjudicaci6 de
la massa pública. Reconec que predicar el
teatre
natura seria esfondrar la vida deis
escenógrafs i
fer malbé la llarga actuaci6 deis
actors. Ben estu

diat, perb,

i en
pas detestable!

certes

branques

teatrals

diu...

ens

dinámicament

passeig ciutadá,'

aviar mancada. Per altra pan, és ben poc
lógic
que assumptes regionals i nacionals d'un país, va
gin a rodar-se a l'altra part de món, amb el pe.
rill, per exemple, que es presenti Barcelona cone
a
una ciutat de pandereta.
Es per tot aixó que cal interessar sentimenta
ment tots els catalans en els negocis de
film, é,
producció de pel.lícules. en la nostra terra. 1 e,
per aix6, tansbé, que cal compartir el dolor e
el senyor Ulargui ha tingut que passar amb
cendi lel seu darrer film.
Nosaltres desitjem. que ben aviat, immediata.
ment, siguin
superades totes les dificultats que
aquese :as desgraciat ha vingut a crear. El fo::
aquesta %regada també, s'ha avantposat als in:
tents de prevenir-lo seriosament.
Sabem que el
senyor Ulargui estava estudiant un projecte
de
gran protecció contra incendis deis seus locals
dei
carrer de. Balmes.
No es podrá dir, dones, d'ell,
que desatengués els problemes que la técnica ac
tual oot resoldre. El que ha passat és una
mala
jugada de la fatalitaí.
Sápiga el senyor Ulargui que ens sentim afee
tats per aquest entrebanc
de la producció de film.
a Catalunya. Talment com en el banquet
amb que
obsequiá els periodistes (poques hores abans de
la catástrofe !) nosaltres ens scntim ben a prop
d'ell, dieposats a secundar tota iniciativa i tot es
forç per assolir la gran producció espanyola

lans i tan gran organitzador, qualitats que posa al
servei del seu ideal d'arribar a produir, en gran,
films espanyols, acaba de sofrir el terrible contra
temps que representa tenir d'interrompre les tas
ques que havien de Dermetre l'estrena immediata
d'acuesta producció "d'actualitat. Els accidnts la
mentabilí.ssims de persones encerclaaes per les
flames, posen un segell de tragedia en aquesta
considerable desgracia.
Cal que els barcelonins ens donem compte del
qué representen els esforços actuals per arribar a
produír pel.licules en el nostre país, en l'escala
que el consum requereix. El cinema, l'art deis
nostres temps, és, a més a més d'un art, una in
dústria costosíssima. La unitat deis capitals desti
nats a empreses cinematográfiques és el milió de
pessetes. Ara, amb el cinema sonor, s'ha augmen
tat la necessitat de produir filins en el país on
deuen ésser projectats, perqué sI en una capital,
i en els principals cinemes, és una monstruositat
de doblar els films, aconseguint així anul.lar en
gran part la personalitat deis actors i la bellesa
de l'expressió, també cal reconéixer que és abso

lutament impossible de projectar, en idiomes es
trangers, en viles i pobles de cultura mitjana més

films, qué

no

és

k'iatjava

autobmnibus d'aquells que a les
sois. Agafat a una corretja
de
sustentació, que restava pendent del sostre, dona
va la sensaci6 que
sostenia un agut enérgic. Des
baixades

en

un

corren

prés d'una encaixada discreta, m'ha obsequia
anb
una invitació per a un Coticen
íntim i al treure
se-la, una ventada rnalfiada ipenetrat per
fi

una

entreoberta i se li ha endut les notes, sem
pre interessants, de la certesa que a
tothora canta.
A nosaltres, ja no cal dir que el
teatre a l'aire
Une no ens fa gaire grácia i cree que
aixi mateix
deuen pensar els actors de drames. Jo
aixb del teatre natura és una mena de cree que
teatre d'o
casi6. Per?, enteneu-me, no vull dir de mala
quali
tat, sinó fruit d'una ocasió que
prové d'na nove
tat. Fixeu-vos que quan
ham s'inventá de repre
sentar la «Marina» la platja
de Mar,
indret on Arrieta s'inspirá i llocdeon Lloret
es
desenvolupa
l'acci6 de l'obra, l'exit f6u
inesperat, en canvi,
guantes «Marines» més s'han representat
a la nos
tra costa, tant en la
de Llevant com en
secundades pel mateix éxit ? Aixb, us hola Brava,
diu tot.
1 us en convencereu encara
més, si s'arriba a dur
a terme la
representacid del «Parsifal» d'en Wag
ner en
plena muntanya de Montserrat.
Aquesta
iniciativa, que será una novetat
i que no
de
considerar-la atrevida i eloqüent, obtindrádeixo
un éxit
boig, perb aix6 no voldrá dir que
l'exit s'hagi
nestra

altra

eternament ! A

cosa.

Festín, veieu, ja és
Segons les obres, la companyia

!tic, és una cosa oportuna,
no deixa d'ésser
d'ocasió.

encara

de

una

i el

que realment

URQUINAONA

La versió francesa de
«Crimen y Castigo»

«Casino

i Pierre

Perelada

Pr

Xampany

Perelada

particular i,

LiUrquinaona presenta «Casino de París». Una
cinematográfica de la Warner
National. En la membria de tothom sonBros-First
els títols
d'aquelles pel.lícules
les quals l'esmentada edi
revista

protagonitzada pel genial Harry Baur
Blanchard, ha estat contractada així que

en

tora, confegint la sumptuositat amb els valors
musicals, ha mantingut sernpre viu i atraient l'in
terés d'aquest genere, tant del gust
del públic.
Ara té lloc la presentaci6 d'un nou film
de la se
rie gloriosa de «La calle 42»,
«Vampiresas», «Des
file de candilejas», «Wonder Bar»,
etc. Un film
titulat «Casino de París». Una de les
coses que
més atrauen en aquesta nova revista, és
la circums
táncia d'aparéixer junts, per primera vegada, Bu
by Keler i Al Jolson, l'admirable
ballarina i el
gran

ha arribat

a
la nostra ciutat. I ha estat el Coli
el local d'historia brillantíssima, qui ha ad
quirit en exclusiva la projecció d'estrena d'aquesta
obra mestra que, a la intens:tat de la novel.la,
de la qual és una fidel reproducci6, i a la huma
nitat de la seva admirable interpretació, uneix
els valors d'una tácnica impecable i una ambienta
ció escénica de rigorosa propietat. Degut a aques
tes circumstáncies, aquesta
versió francesa ha ob
tingut arreu éxits calorosos. No tan sois a les
capitals europees, sinó fins i tot als Estats Units,
primer deis paisos productors, on el públic acale el
seii entusiasme i la crítica amb els seus elogis han
proclamat l'alta qualitat d'aquesta producci6.
seum

cantador,

titulada «! No más mujeres ! tau
per una orquestra especial als
estudis M. G. M., per tal de donar ambient ade
quat a la nova pel.lícula M. G. M. del mateix
títol, que interpreten el triangle deis éxits Joan
Crawford, Robert Montgomery i Fanchot Tone.
Aquesta cançó que serveix de tema musical a la
bonica cinta «! No más mujeres !», és un preciéis
«slow fox-trot» que ha estat compost per
Bronis
law Kaper i Walter Jirrnan, coneguts enúsics alemanys dedicats a l'especialitat deis ballables.
Aquest film fou d•rigit per Edward H. Griffith
i produit per Irving-Thalberg,
per a M. G. M.

nDvse E 5171.,Y

amb

interrogar-lo

un

feliç

matnmoni

el

Chapdelaine»
Distribució: Filmófono

«No más mujeres
Producció: Metro Goldwin Meyer
ca1ç6
impressionada

són

MARYLAND'
«Maria

Una

que

la vida real.

FEMINA

El Maryland presenta «Maria
Chapdelaine».
Aquesta adaptació de la novel.la de
Louis He

ha estat filmada als mateixos
on es des
cabdella l'acció. Kruger, un deis llocs
millors opera
dors de l'hora actual, signa la presa
«Mana» és interpretada per Madeleine de vistes.
Renaud,
la primera actriu de la Comedia
Francesa. Jean
Gabin, Jean Pierre Aumont i Daniel
figuren també en el repartiment. El Mendaille
l'encís de la narració original, i el seu film té tot
acabament
fa una gran impressió, la qual
cosa va meréixer el
Gran Premi del cinema francés del me,
atorgat
per la Societat Protectora
de l'Art i de la Indús
tria, d'acord amb la Federación Nacional del
Ci
nema.
mon

CATALUNYA
«Alas sobre el Chaco»

Paesenta la versió francesa de la
novella de Dostoiewski

Producció: Universa
De moment resta liquidat el conflicte
per
la
possessió del Gran Chaco, que havia acarata en
cruel lluita els dos paisos
hispano-americans, Bo
livia i Paraguai, de la qual
lluita és

emotiva i
la gran pel.lícula Uni
versal «Alas sobre el Chaco».
Entre aquella atmosfera hostil, de passions des
enfrenades, que separen els dos palsos germans,
es desenvolupa una
deliciosa i simpática novel. 'a
sentimental, de la qual sán intérprets l'encisadora
Lupita Tovar, Josep Crespo i Antoni
Moreno.

impressionant reproducció

domicili per un assumpte
intencicrns complementáries, per
seu

sobre aquest tema. Es un home
que de combinacions esceniques
perb eh seus consells són sempre en sap un fum,
lacbnics, com ha
podreu comprovar. Una cambrera,
de les que
l'Opisso hi té la má trencada a propagar,
m'a
cusa la seva absencia.
—Es a la perruqueria
m'aclareix amb una ven de filabarquí.
Em situa
l'establiment i per fi el pesco. L'aspecte de
la
botiga és que no s'hi fan escales.
presentar
m'hi un figaro Ii pren el piel mentreEn
de per entre
el coll blanc emmidonat Ii neix
una mitia rialla
que vet a un acudit de
l'«Esquella». F.nmig d'una
atmosfera brava i política
aconeeguirn de posar
nos en contacte vocal.
—Jo s6c un entusiasta del teatre
natura, no cal
pas que us ho amagni
! Perqué en
hen meus snotius. Concretar-los i s6c, en tinc els
definir-los és
qüestió d'estona. Accepteu un preludi.
només un
preludi, de les meves condicions, Estimo
que la
tragedia grega ha d'ésser encarnada,
sense co
mentaris de cap mena, en el teatre
natura. Supo
so que ningú em
sobreposará
a

de París»

Producció: Warner Bros

el Coliseum estrená la versió francesa

Un director d'escena
naturista
M'he presentat al

manca.

COLISEUM

--

repetir

Vins

veu

ens

C.

de «Crimen y castigo». Com era de preveure te
nint en compte la seva ;tatua artística, que li ha
valgut el primer ,premi d'interpretació, aquesta

PerquIsiclá teatral

interrogaci6 original,
inesperada, ha sorgit

Barcelona

El paorós incendi als esludis de "Orphea
Film," 1 la lasca merffissima del senyor

Dilluns,

Una
derna i

a

-

en que
una
obra clássica deis grecs obté motius
major vitalitat en
un escenari a l'aire
lliure que en qualsevol local
d'espectacles i ernparada per uns decorats abasta
ment distants del que
l'assumpte argumenta] re
quereix. En canvi, és al meu entendre
un error
el portar-hi Peopera. Si
s'aconsegueix realitzar,
que és els nostres
desitjos, us invitem per enda
vant, quan la Xirgu retorni de
la seva tournée per
America, a una representaci6 en catalá de l'obra
«Ifigenia» —traduida per en Mayoral— enmig
de les restes d'Empúries. Será una
cosa sorpre

CAPITOL
Els

intérprets de
cástig»

«Crim i
Medalla d'or

en

l'Exposició de Venecia
j colpidora a desdir, apta, coca és natural,
per a inteLligents, perb capaç de
convencer als
més titubejants i difícils de complaure.
nent

Peter Lorre, vist per la seva dona : La inter
pretació de la peLlicula d'horror
Al el va fer
tristament famós fa alguns anys,
coto
a
home
monstre. Fins a tal
punt va arribar la seva fama,
que anava pel carrer, les
mares
horroritzades
agafaven els seus fills en llurs braços
i
corrien

amagar-se a casa. I amb tot, una dona ha tin
gut el valor de casar-se amb aquest
monstre.
A més, ens afirma que no és
tan
fer, etc., en
a

resum

Resum
Com que les opinions si% sempre
suggeréncies
i el panegíric conseqüent es
pot deduir

fácilment,

prescindirem aquesta vegada, d'estendre'n un co
mentari. No obstant, seres» més
complerts en un
article proper, en el qual exposarem
amb genero
sitat aquest tema del teatre natura que
es revesteix
d'una tan clara importáncia després de
les reve
lacions fetes pels nostres interrogats.

JANOT PUIG

:

que

ho és menys

tot

monstre.

Mariana Marsh, la dolça xicota de rostre som
niador que presta la seva grácia i el seu art
al
paper de «Sonia» en Crimen
y castigo, profesa
un amor gran
vers les flors. No hi ha
res que

agradi

rar

els

com

seus

passejar pel jardí,

rosers

i altres flors.

plantar

i

i

cu

Es abonada a
rnoltes revistes sobre floricultura.
dilecció per les 1-oses. encara que enMostra pre
general li
agraden totes les flors.

N

EZ

-

Saai llama,

6

1

Rarbitirk
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