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NOTES DE LA REVOLUCIO

Parlar amb Ventura Gassol en
aquests rnoments és quelcorn impos-'
sible. Sembla mentida que un honre

pugui

atendre tantas coses, escoltar
gent, signar una tal quantia
de documents i solucionar amb se
renitat tantas coses com aquests dies
Istá fent Ventura Gassol. Un co
negut polític ens deia dissabte al
mati que en les actuals circumstán
cíes han estat descoberts dos grans
homes: Francesc Maciá, a qui tot
hom tenia per exaltat, resulta ésser
un
gran polític, seré, equánime,
oportunista i tot, sense fallar a cap
deis seus principis; en un mot, un
veritable home d'Estat. Ventura
Gassol, per la seva bati.la, no és
tampoc aquel! poeta, cla s exalta
tanta

tres

elements pertanyents

altres

a

agrupaments polítics sempra repu
blicans, a fi de reilitzar una obra de
conjunt sempre nintre de la tenden
cia d'esquerra que és la predomi
nant, i que aixi mateix, coni tothoin
sap, és la que ha fet
triomfar el
rnoviment republicá; i parqué sigui
obra de tots la nova estructuració
de la futura Catalunya.

--?Creieu

que l'organit
zació del nostre futur ha d'ésser obra
exclusivament de las esquel res?
per

tant

—Naturalment
respon Ca,npa
lans—. Com a honre d'esquerra sóc
revolucionan i en els moments que
la revoinció és l'unic mitjá per a
aconseguir la finalitat qu, hom per
segueix. Acecen:, el fet de la revo
lució i cree precisament, i en ab
solut, amb la cordialitat de Cata
—

lunya

i

Espanya
parqué la

els moments
actuals
revolució ha estat
obra de' les esquerres. I per aquest
mateix rnotiu estic convençut en el
triomf definitiu
Catalanya i Es
panya, dintre de la més absoluta
en

efusió.
?Esteu convençut, per .tant, en el
triomf de l'avenir de la nostra Ca
talunya? preguntem.
—Es ciar! Observeu. el fet de la
Catalurrya d'ahir, parque ávui ja és
una
altra cosa. La dominació cas
tellana no va poder absor bir-nos par
que la saya cultura no ara superior
a la nostra. Avui nosaltra, hem mi
llorat encara Inés la nostra situació
en
aquest aspecte, la nostra persa
nalitat queda més definida, difícil
ment podem ésser absorbits, la vic
tória és a les nostres mans.
—?Així anem de dret a la solució
del ple't catalanista?
insistim en
preguntar.
—Jo tinc un concepte europeu
del
catalanisrne --replica Campa
—

•

'

—

una

cap a la
molt en
els homes, encara que no tots saben
treure'n, en l'ordre polític, les pro
fitoses ensenyances que Gassol n'ha
obtingut. L'exemple el tenim ben
prop nostre.
A corre-cuita, aprofitant un mo
ment que el ministre de Política del
Govern de Catalunya passa prop
nostre, ji aturem el pas, pregun
tant-li rápidament:
—?La vostra opinió sobre el mo
ment actual per als lectors de LA

cal dir

estudiants tindran
sois en els Claus
tres sinó també en les Juntes de
govern. Quant a l'actual embolic, de

plans antics,

—

mes

—

que

de sempre.
tots moments, impertor
bable, sense la més lleu aspurna
d'exaltació, Campalans contesta al
nostre
interrogatori sempre, paró,
dintre de la més pura diplomacia
tal com correspon a un personatge
que ocupa un lloc tan enlairat. Val
a dir que els nostres ministres han
nascut ensenyats, ja que de cop i
volta s'han sabut posar en el pla
que per Ilur responsabilitat, corres
pon als bornes de govern sobretot
en
moments delicadíssims com són

Seré

en

els d'ara.
de la situació pre
hom Ji pregunta.
—Jo cree— comença dient Cam
palans
que ja ha acabat la meya
tasca tan bon punt el senyor Maca
no
cm necessiti, puix que
la meya
feina es a l'Ajuntament. L'organit
zació actual és passatgera, és a dir,
revolucionária. Crac arribat el rito
ment de donar entrada a la nostra
activitat, avui ja constructiva, a al

—?Que opineu

sent?

—

—

a

aconseguir

Aquí

es

va

un

ple.
No

cal

dir, dones,

jo parti

que

cularment sóc radicalment contrari
a
l'actual sistema d'exámens. Peró
heu de considerar, com os he dit
lans—. Crec que ha d'ésser una cosa
humana, generosa, despullada de
prejudicis. Així mateix ho hem cre
gut els que formem l'actual consell
de govern. No s'han de mirar les
coses
estretarnent, sinó ainb pit
obert. Acceptem el canvi de. deno
minació del consell, parqué no és
pas el nom el que interessa, esperant
el fall definitiu en les vinents Corts
Constituents. I cal sobretot fer cons
tar d'una manera clara parqué tot
hom en tingui esrnent, que el senyor
Maca ha donat la sensació. d'estar
a una gran altura política
amb una
serenitat, equanimitat i comprensió
extraordinarias demostrant ésser un
borne de govern.

—?Per

Rafe! Campalans és avui l'anear
regat del departament d'Instrucció
pública del Govern provisional de
Catalunya. La seva preparació l'ha
portat a aquest enlairat lloc; la seva
equanimitat el fa agradable a tot
hom guanyant-se'n la sirnpatia, i la
irreductibilitat deis seus principis fa
esperançar que la seva tasca no
s'apartará mai de les idees que han
estat norma de la seva actuació

novíssims,

mateix escolleix el que ell creu que
Ii convé. Ells mateixos tenén prou
seny per no fer el Dret civil
abans
que el Dret Roma, posant per exem

nostre

Campalans

i

títol que a ad
quirir coneixements. Com a exem
ple alliçonador hi ha el de les Uni
versitats alemanyes, on a l'alumna
se li presenta un pla
de materias i
zr quadro de professors. L'alumna

—

Din Rafei

nous

donen els estudiants.

—Impossiblel
protesta Gassol.
—Es imprescindible que em di
gnen alguns mots, per pocs que si
replica el repórter.
guin
—Bé, doncs
contesta Gassol.
Digueu que és tan gran la illusió

—

no

que
dará resolt fent-ne un de nou, si bé
haig de fer constar que aquesta
qüestió no té la importáncia que li

RAMBLA?

Madrid?
—Es sois per a conservar el con
tacte i les relacions corresponents,
als afectes de la unitat d'acció.
insistirn.
—Res més?
—Res més
contesta, somrient,
Gassol. I consti que no m'haveu fet
cap altra pregunta.
I
desaparegué entren-11g d'una
multitud que volia saludar-lo.

que els

tant
insistim --el cata
recalcitrant se sentirá
satisfet amb la solució que s'apropa?
—El catalanista humá, europeu, sí.
S'está solucionant cordialment l'a
fer. No anem a la independencia
sinó a la convivencia, ja que ens
trobem units amb els espanyols per
una mateixa unitat histórica.
Amb
aquesta solució el problema catala
nista ja ha desaparegut. La doctrina
nacionalista ja no és la d'aquests
moments; els catalans hem d'anar a
les Constituents amb amplitud de
criteri confiant en absolut amb la
—

lanista més

comprensió i generositat deis homes
d'esquerra...
—M'interessa fer constar
insis
teix Campalans
que els militars
que des deis primers moments han
estat al nostre costat, han estat a
una
gran altura cívica; han de
mostrat un esperit de ciutadania ad
mirable; sobretot el general López
Ochoa ha collaborat a la nostra
acció de forma que nosaltres els ca
talans no hem d'oblidar mai.
pre
—I els problemas socials?
guntarla.
—Saben que jo sóc socialista
diu Campalans—. Crec jo que
aquests problemas s'han de resoldre
per les vies del dret i de la cultura.
—I la qüestió religiosa?
—La qüestió religiosa ha d'ésser
resolta amb un gran esperit laic,
amb una gran toleráncia; així els
confessionals no són un perill per
a nosaltres i nosaltres no ho serem
pas per a ells.
—

—

—

—

F. R. M.

abans, que ara
pre-constituent,

estem en un període
tant pel que es re

fereix a la Universitat com a la
vida política de la nació. Totes dues

qüestions van estretament
Quan es resolgui la segona

resol
drá automáticament la Universa
ria.
Donat el carácter especialíssim
que ha tingut el curs actual i fent
nos
cárrec de les dificultats que
hauran tingut es alumnas per a pre
parar-se les assignatures,
rem cap dificultat a qué el

es

no

curs

con
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El

Capitá

'

•

General senyor

1•••

López

roo

t.h.noa i

el

capitá

es

Rubio
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Rubio

presta resignada
ment a l'interviu.
—Capita Rubio, amic Rubio,

Una intervin
a la

Capitania

expliquen-me

ha anat tot
aixts.
—A dos quarts de dueto de
dimarts, anárern a l'Ajunta
ment, que ja havia posat ban
dera republicana.
En una moto, amb el capitel'
Vilalta, anárem a cercar ehs
capitans Reilein i García Mi
randa. El primer era amb el ge
neral López Ochoa. A dos quarts
de tres, tots ens trobávem a

General
L'ambient de Capitania és el
de circumstáncies. Telefon, te
légraf, correu, comissionats.
Tot funciona a pie rendiment.
El secretan i m'assegura que es
•

treballa a una velocitat
80
"eorclies" per hora (vu
dir
que destrueixen 80 "vestigis del
passat" cada 60 Minuts).
Demano pel general López
Ochoa. Aquest home pundono
rós que jo havia conegut a Pa
rís en un Restaurant de tercera
classe.
No m'hi deixen parlar. No
més me'l deixen veure de lluny.
Está darrera una barricada
d'arxius i de paperassa amb una
ploma flamejant com un sabre.
Aquest vull, aquest no vull, el
cornbat és impressicnant.
Si guanya aquesta batalla
deis arxius pestilents 1 amor
íes, d'ánima de canti, aquest
homo anirá molt lluny.
Parlo arrib el capitá Rublo,
secretani del general: un Rublo
bru de
cabells
arrissats
ample somriure jovial. Un ho

ccrn

l'Ajuntament.
Immediatament prenguérem

les disposicions necessáries
per

tal d'evitar una possible re
acció de desoraire monárquic.
A les vuit es dictaren algunas
cTdres militars, que jo vaig es
fendre i aire signaran el general
Ochoa í el senyor Maciá.
Després, fins a les onze. es
tiguérem en contínua relació
telefónica ami) Madrid per de
cidir la substitució del eapitá
general de la monarquía.
A: dos quarts de dotze érem
a
la Capitania. on tingué lloo
l'acta de la transmissió de po

ders.

?

'actitud de Despujol fou

jove, inelligent, agradable.

"aquel] temps" forçosament
havia d'amar a la presó.
En Despujols, que patía del
fetge, detenía a tota ele que

manera

actitud

,,,,,ix

cines

elles

el

guara-sien:
eh s

prenent

SF.LLOS OSSAM

per eroalea i .ebel aue
gol.
..anb
toles Ies

II.

revea
CISTITIS, PROSTATITIS. ESTI1ENVIMENTS
LI1EFRALS,
GOTA MATINAL O MILITAR, etc., de l'home; METRITIS.
VAGINITIS. ANtxrris. ate_
de la dona. Els seus er.rtes antiséptica es noten
initablenient a les primeres presea,
calmen els doloa ei orinar. la mIcrlo resuita menys
rreuuent. disinInuelz progresal.
vament el Ruiz, 1 en noes Illeb noni nota la gran minora,
lins a ohtenir amb et seu ils
el compiet guarlment de l'aparen
cénito-urinarl.
De renda: Andreu; 8eg di, Rambla de les Flora,
14; Ss,us, Fontaneila, ndm. 71;
Farmacia de la Cm; Farmacia Tareas, Corma. $4;
Farmacia Pu»; Cuuell Pelsyo. 55

complicacions,

.4is

I
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Teatre Catalá Novetats
Gran Companyl« Catalana
Direcció: CARLEE; CAPDEV1LA

Avut, ntt,

'

les 10:

a

—

MARIUS
Denla,

MARIUS.—

tarda:

Nit:

L'OVELLA DEL POBRE
ZWEIG,

ESTRENA de
d'A.

traduceld

!violines
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Romeat

Teatre Catalá
Companyta

VILA-DAV1

Avul, dilluns,

1/4

a

d'11:

ELS CRIMINALS
7 accions slmultánles
7
a

Mes

ele

escenaris

Interprets

50

Demá, dirnarts.

tarda:

MONTMARTRE
ELS
CRIPAINALS.

NIt:

D1Jous, atada de SANT JORDI.
n1t: HOMENATGE AL GOVERN I
PARLAMENT de VENTURA GASSOL
***
SARDANES * **

lliurement, seguint

mellen

ESPORTS
BOXA "NUEVO MUNDO"
DIMECRES,
A

LES

lo

DE

NIT:

LA
5

Interessants combata,

5
ABELLA

-

LLACH,

notable

puncheur:

ARIAS
COMTE
MICO DI MAURO
-

-

2 ptes. entrada

general,

ptes. 2

CONCERTS
Palau Música Catalana
Orouestra Pau Casals
Demá, dIMarts, a 3/4 de 10 de la nit.
COPICERT DE PRIMAVERA
amb la presentactó de l'eminent com
positor 1 director,
TERCER

Ildebrando Pizzetti
I

Obres de VIVALDI, MOZART, VERDI
quatre primeres audiclons de PIZZETTI.
Direccló: I. PIZZETTI.

Demá:
PALAU.

localltats

1

entrades, gutteta
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CINISIES nIVERSOS
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IlIELL DE
a les
10:
Revista' sonora

—

DESFILE
DE
CUENTOS
INFANTILES

(Varietats

sonores

Paramount)

MARTILLADAS MUSICALES

(DIbulzos

sonora

Paramount)

ARGENTINA
Paramount
DE
BODAS
SU
NOCHE
Pep Romeu t Miguel Ligero.
amb
(Tots són filma Paramount)
IMPERIO

superproclucció

la

en

en

/

PEA TRES

directivas imposades per l'im
peratiu moral de la jornada.
Es el triomf de la companyonia,
de la disciplina de combat; és
la táctica de la Revolució, que
ele generala de paper no han
sabut comprendre fine ara.
—Maciá, 1Staciá—em diu Ru
bio, amb ulls esbatanats—, és
un
deis bornes més pule que
existeixen a Espanya. Precisa
ment per sentir Espanya •om
la sent, per velar que arribl a
l'algária que li correspon, as
pira al desenvolupament inte
gral de l'espiritualitat catalana.
El que vol Maciá, 1 aixf ho ha
repetit contfnuament en la seva
campanya electoral, és la ins
tauració d'una Cablunya Iliu
re, dins una Espanya 'Dure.
Aquesta fórmula meeeix teta la
confiança de l'exércit, que es
tima a Macih, que l'apreci1 en
tot el seu valer i que li agraeix
tots ele seus treballs 1 tots ele
sofriments que ha suportat fins
a acenseguir la República, que
tots hem de defensar 1 de con
solidar.
JAUME MIRAVITLLES

---La

BLENORRAGIA

i

—

espanyok,

i

Avul, n1t,

repercussió que
el
tricInf republicá ha tingut en
l'exércit
ha
estat
enorme.
L'exércit, sobretot la part jove
sana, és i era francament re

10:

DE LA REPUBLICA
EL
EMBRUJO
DE
SEVILLA
la
máxima produccló del cinema
panal en
per Marta F. La
drón de Guevara, Mara
Luz Ca
nejo I Rafael M'imites.

Va retirar-se sense
veient passar al seu
els oficials i els caps
havia perseguit d'una
tan cruenta. La seva
era la d'un veneut...

davant
que eh l

les

1

dificultats,

en

a

PROCLAMACIO

correcta.

Un horno d'ara. Un heme que

felen cara de salut.
Al fons de la monarquía pot
ser no hi havia altra cosa que
aquesta sorda venjança de les
vísceras

es

AV,11, 'lit,

BALLENA,

aixá ha constituit el
triomf deis seus ideals.
Un ordenarlea ve amb una sé
tic d'ordres precipitadas, que
cal timbrar amb el segell de la
Capitania. Cal esperar breus
instants, malgrat de la pressa,
parqué el soldat encarregat de
la feina no ha tingut ternps de
treure, arnb el trempa-plemes,
la corona de la goma.
La ccnversa de Rubio amb el
soldat ha estat afectuosa i fer
ma. Hom
sent que per dins
l'exércit, resclosit 1 pudent, ha
passat la magnífica ventada
democrática.
Agafats per l'espatlla, el ca
pita Rubio i jo passegem pels
salons de la Capitania. Ja no
hl ha més retrate que ofenguin
amb Ilur presIncia. Ja no hi ha
més disciplines Inhumanas, més
encarcaraments cadavérics. Tot
funciona a pie rendiment, amb
el ritme de la vida. Els homes

sigui

Ciutadá:
La Pátria té neeessitat
de tu.

i un

auguri de cordials

publicá,

posa

prorrogat un mes.
Per a acabar, vull fer constar
que
sóc completament
optimista
quant a l'esperit universitari catalá
d'avui. Els estudiants han damostrat
en aquests darrers temps un tal grau
de sensibilitat espiritual que ens fa
esperar que de tot el realitzat en
tots els sectors de la vida nacional
el que haurá quedat més term i més
estable será la teína que fem per
,a reforma de la nostra Universitat
JOAQ. M. MASRAMON

portáncia política

39 (entre Valén
Tel4ifon 78218

Actualltata sonoras; PERIQUITO
Y
LA
dIbulzo9
ant
a-41s; PAROS HACE 20 ANOS, film
doeumentaU ; la cinta iLextradrdlnana actualttat, amb
detall com
plet de tots els esaaventments
ocorreguts a
Barcelona 1 Madrid,
•mb motiu de la

vivéncies.

gui significar inferioritat per part
d'uns i superioritat per part deis

representació

•

fa el moviment unánime del
poble, que sembla un somni,
paró que estem decidits a fer-ne
una realitat. La illusió, pero, no ens
ha de fer perdre el coneixement i
hem d'anar de dret a la realitat.
Dignen que tots els catalans tenen
ia
responsabilitat de aonsolidar
aquest gran somni.
I, corn un illuminat, atnb vehe
inéncia, enrogint-se-li la cara, diu
Ventura Gassol:
—Després de tanta opressió, ha
ver arribat a la Catalunya lliure, és
una cosa que emociona l'home pos
seidor de la més forta serenitat.
—?I de l'anada de Carrasco a

ha
la creació d'un Comissariat que
ha d'assumit la direcció de la Uni
versitat de Catalunya, al davant del
qual ha estat posat el competent
catedrátic de la Facultat de Dret,
doctor Josep Xirau.
Creient d'interés per a la nostra
massa
escolar el criteri que sobre
els problemas plantejats a la Uni
versitat Catalana té el doctor Xirau,
l'hem anat a visitar per tal d'obtenir
una relació
directa de la tasca re
formadora que es proposa realitzar
aquest Comissariat.
El Doctor Xirau, després de re
bre'ns molt amablement, ens diu:
—Una de les qüestions fonamen
tals que es plantegen actualment, és
la de la situació en qué quedará
la minoría castellana universitária.
Jo cree referent a aixó que no es
pot establir una línia de demarcació
entre castellans i catalans
que pu

sigui reconeguda a la nostra Uni
versitat, esperant que amb l'aprova
ció de l'Estatut, que es basará en
el del Segon Congrés Universitari
Catalá, verificat l'any roto, tingui
carácter jurídic i oficial.
Ara bé, pel que es refereix a
l'ordre interior de la Universitat, no

ve

---

dintre el Gabinet Alcalá
Zamora és per a Cata
lunya d'una enorme im

Conseqüéncia d'aquest canvi,

Gracia,
118a1nrcal.
de

ela 1

República.
seva preséncia
—especialment la seva--

estat

—

1Passeig

de la
La

El profund canvi que en tan breu
espai de temps ha sofert el pala,
ha repercutit en totes les activitats
nacionals, i, per tant, dintre la vida
universitária.

—

cioná romántiques, sinó l'heme sere,
que sap el que és la política i el seu

maneig. Hem de convenir
gada més, que el treure el
finestra d'Europa influeix

Din el Dr. ell-o
sep Xtrau

altres. La Ciencia no separa sinó
que unifica. Si alguna distinció es
fes, seria entre bons i mals estu
diants.
En aquesta qüestió, paró,
com en totes les altres, s'ha de con
siderar que estem en un període pre
constituent, de manera que no es
poden prendre acords definnius sinó
preparar l'ambient parque l'Estatut
Universitari tingui la catalanitat que
tots desitgem. De moment, ja hem
aconseguit
i creieu que és un
gran pas
que la llengua catalana

CINEMA SELECTE

D'una manera partí
cularíssima volem rei
terar la nostra saluta
ció més efusiva a l'amic
Lluís Nicolau d'Olwer,
ministre d'Economia en
el Govern Provisional

Parlen els protagontstes... Gassoll Campalanso
bloc Xiran 1 les reallítats dfraquesta hora
Di u Ventura
Gassol

FANTASIO

SALUTACIó

PALAU DE LA DANSA
Consell de Cent, 224
Tellfon 31963

TOTES LES FESTES,
tarda i nit,

4444444~4144444~~4.4

rom

CINEMA
—

II

Avul, nit,

GRANS

a

PARIS
les 9'45:

—

ESDEVENIMENTS

METES MI

•

LA

OO
LLIBRE D'UN VIDENT

POLITICA
cap de

mes

actual

1930
Iltes. 3'50

MELODIA DEL
1

MUNDO

ainb ORQUESTRINA

_a

EL PRESIDIO
per

Juan

de Landa, Josep
Luana Alcathz

Crespo
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RESTAURANT ROYAL;
Rambla dele
DIrecct6:

SALUTACIO
LA RAMBLA saluda amb entusiasme ernocionat
l'adveniment de la República Fe
deral Espanyola i la constitució de la Generalitat de
Catalunya. En aquestes hores solemnes,
la vict6ria del Poble és la nostra victoria i el nostre afany; és l'ideari
defensat en la persecució
i en el triomf; és el comengament d'una nova história civil,
propugnada cada dia amb una fe
absoluta en la ciutadania de les nostres multituds.
Proclamem, una vegada més, la nostra devoció pel Primer Ciutadá de Catalunya,
Don Francesc Maca —artífex genial d'una Pátria nova—; presentem els nostres respectes cor
dials als ciutadans Ventura Gassol, Rafael Campalans, Joan Casanoves, Manuel Serra i
Moret,
Vidal Rossell, Casimir Giralt i Manuel Carrasco, Consellers del Govern de la Generalitat Ca
talana, i fem present la nostra simpatia afectuosa a Alcalá Zamora i els seus companys del
Govern Provisional de la República Federal Espanyola, d'una manera especialíssima
als com
patricis i amics nostres Lluís Nicolau d'Olwer i Marceln Domingo.
LA RAMBLA esnera de l'idealisme, de la inteliigncia i del patriotisme de tóts, la so
lució deis problemes planteiats a Catalunya i a Espanya, la poR.;bilitat
d'un gran ressorgiment
cívic i cultural, i la reintegració definitiva al ritme deis pobles
d'Europa.
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(Reportatge de
entresuades. Sentia els nervis tensos i
una mica d'embriagues* espiritual. La

máquina del *t'Yen l'avis' del», de
funelonaet
atto», en tlea,
una Idea lita, :twist de tofo una vid»
afly d ab
de 11111ta, ntttna lit
crifIci.. Itfarttara correr* ahilé 1
rar* enhile*. com
si en l'espal alta
bastués eartit tn iletreA enormes un
gran "Mori el rei
Auueli ltóttLC era Lliths r./ttstbahyA.
A Pareelinit Id higa/ dos n teta bn.
mes Inés nts
•ottlren de finta Mi»
AMA! twist%
alluelnets pié l'oh
bien! leéis #11
Nro., Instrittététo
eloott. estimule per una torgi *apetito
a
ello per Una Aisdhcia intstlYt8f •U!.
te, les sitidAeles étiteriors... A la prtrts
de cada ea, dispdoot
Ilatictsr-le Al
caen? diereis
III tiftvin tos* els
ciltdeso de 1* aittrat. de Mida chitar.

J%pleslsof

d'oto

Cofa

—.

parre tredsli
mude§ Attuttleti Ara
gay, BittestInl...
NI 14 preguntaren
on
1111111111.
ll tftlirefi. Ihnpletnent.

illtuts Otee ande. Rieard °pis
tlibufgattt, tartsbé seguf. On
ven? Qué preterdent Quin era el seu
Enearl
so,

ana

pentament? Ningt

ho sabia ben

bé. Per?, algo

empenyla. I ea trobaren
davint l'Ajuntament, tense saber eom,
disposMs
(nutre o sis bornes
a

‘,4

—

CA

AL

POBLE

EL

catalana)

la Revolució
va, en
aquells Momeara, ti titnra pro
digiosa serenitat. Omites. Mares breas

i dures. com en una botana
1 amb tot él set, prestigié amb el stu
coratsté: arfib els suffigis de tot tui
l'ohle, *din els ahoya dt foto atta vi
da. amb lq ófrlinent* dé ti* titt AA
crifici, ami.' les dIgnitats da ttiti Itha
rehellio, amh les illusions de tot
al
antnni, Don Fraiscrst aleciil

Prittiet Guisa de CAtilitnye
ea »tul honda, a la déme.
é
risillas. Me limos de
tu frisirdlé, otetedhltéti Nettlef. PROa.
réfs elite
titttttš. ftl hntt tétiyot Milu
loes, 1
11.1101 Abintionava el Paldtt,
La Modero eltálatia era Idasids, a
dalf, anni utt érit. A la balconadn. el
ritap ratatblitá saluclava la bandera de
la Catea de la Chitar. La niaça de Smit
Jaloné haVio fet I. Pevoluelk I d'Alié
aortio el PHI ama,1 I» dues de la
tarda del dIrttaris dia eattseti d'Abel!,
has-la de tentie tot C,atabttlya:
—Vista tAtalutly1 finita!
—ViSca la Repdblical
Abano dé mitja hrs, tea el rtión
sabia que la ReptIblica °Italia* havia
estat proclamada. L,es prirneres parau
les del President Madi a la =sitia
tud foren trencadeo d'enlodó, hurnido
tfAVIL intb

fracasa« la Revolució, el tel els ala

.

sellittli, tío saben perfactament. Paró
sdttlettlen, tina mica pállids.
Despujol encara és a la Capitania,
senyor oficial de la guarnició. I cal

—•t.a.10»

-taa,,t,tiZia
jt-t-t4

—

jurar-se el cap.

•

•

Per ff

•

tiende

consigna,

una

petisa

—

trasbals:

—Viles la Renablica I Vises, Cata
!mirar Visca el roble t...
Nini np sal-jn hen h11 ner ntli; e-i
rer,‘
1a-e-Tro1a ranbient. r!
la-ialrernt encara rn fola

esclatalen
de

oresident

Macla i el ministre d el Govern provisional, senyor Lluís
a
la tornada d'aqu est darrer cap a Madrid, a l'aeró
drom de 1 Prat

•••

Catorze d'abril de roa'. 14
4
31•
Dimarts. De poc no s'asean en tretze
i dimart. Poro era catorze. En un
catorze gloriós, el poble de Paria pre
ni la Bastilla, que era com una pro
clamado implícita dala Draft de l'Ho
me.
Catorze d'abril: un dia de prima
vera
meraveiloaa primavera de
Barcelona
que es que hem tingut
la sort de viure'l no oblidarem mal
més. Mal mé•. I quan serem valla
si ho som algun dia
les nostres pa
raules tremBlaran d'emoció cada rega
da que direm ah s fills dala nostres
fills. amb ala ulls i el pensament
uinats ra-lczéra de records:
-

•

—

—

—

—

després del trIond,
diaposaven també
a actuar. En aquella hora suprema, el
seu psurlotisme, la sera fe i la histo
ria política de cadascú era requerida
Del Poble a dirigir eta seus destina, a
donar forma real a l'exigéncia formu
A

Catalunya,

Maciá i els

seus

es

•

Qui

féu, dimatis, la Revolució?
Torlidm. No ha estat una

un fet psicoló
La Revoluci6 era feta en pon
dre's el sol de diumenge passat. Des
d'aquel' mateix moment, els hornea
eran
ja empesos nels lesdeveniments.
La Ilistbria s'escrivia ella mateixa.
La primera bandera republicana que
s'alai al carrer, sorgí tota sola, corn
un áhit
tricolor de l'atany i de Pan

qüestió d'homes, sino
•

•

gic.

•

El curs d'aquesta setrnana que aca
bem de passar, ha estat a un ritme
fantástic. El que s'ha esdevingut de
aiurnenge a diumenge. normalment
hauria trigat cinc anys a esdevenir-se.
t'Ad« mirras ha ralgut maltea horas. i
en l'esfore formidable de cada
minut

tha glrat
Ha

un

estat

foll d'história.
un algament civil.

d'una

*ole/Imitar mal igualada en cap poble
del món. D'un cop sol, d'un sol gest,
d'una sola audácia, el Poble
mal
—

la majúscula
aqueas nom insigne
ha trencat amb
e passat, que era oprobi. que era es
e'avitud. superstició, indignitat, crim.
Si algú ha dubtat de la capacitas cí
vica del Poble. era unlad5c; si algú
en duibta encara, ja
no és un badoc:
fa un canalla.
Diumenge passat, a les urnas
en
una
suprema demostració de pacién
aja
el Poble deia. 'ente violIncies,
paró ja disposat a actuar per la vio
lénzia si no se l'escoltara, quina era
la sera voluntat. La República era ja
un
fet. diumenge al vespre. A l'hora
de tancar els collegis electoral. cl que
eom

ara

Ir.

merescut
—

—

—

deia rei estava ja destronát,
incapacitat, desatztoritzat, expulsar, re
butjat.
encara es

Arnb plena consciéncia de la grave
i de la responsabilitat del momear,
Os Mates del Gove:m de la R.:Pública
Assemblea r,erma
es constada/1
en
nent, perqué e Poble els haría dit
d'y"oré esperara i pu/
tat

goixa arnbients. Després, les muttituds
no
taren altra cosa que segair. fre
nétiquea d'entusiasme i d'alliheració,
aquella bandera que sorgia t3ta sola de
la letra i espetegava al vent... Darre
ra la bandera, les
mases
es posaren
en
pes: i seguien, sezuien.
Haurien
seguit fin' allá on ha,gués calgut i
hattrien passat per sobre de tot el que
hagués estat obstaele. A Madrid,' en
la nit, el Borb6 fugi com els covards,
xofer del propi autombbir, carreteras
edita. La covardia
covardia pato
lógica del; 13orbons
potser 11 salva
la vida: si slagués resistir. com
pensava llores abans. les tnasses, cm
peses per forces superior% a elles ma
rajaes. haurien esclafat el Borbo con
tra els lleons
de purpurina del seu
tron ensorrat
—

—

•

•

rrc

raons
calgueren per dema
Martínez Domingo la vara de
l'alcal-le de Barcerona:
—Fi roble us l'exieeix
—El roble és i'ímic sohira (Vaques
ta hora.
Poble reclama el= seus destins.
—El rabie lis requereix, en nasal
tres. a obeir-lo..
I el ahitada. Aragay
ciutadá 1
res
més, en aquells mornents, com els
altres
prenia la vara de mans de
Martínez T)ominsto i la dirrositava en
rnans
Llufs Companvs. I pron. Per
nué? Per qui? 014 s'anava a ter?
Ningft no ho sabía duna manera con
creta. Perb ja estava. Ja estava. 1, com
si se l'haattés convecat. el roble acu
dia ja a la placa (1^ Sant jaume...
Lluís Companys ha canfessat que
fins que tingué fa vara als dite no
s'adona n'ye la crasa amen serias,L'lcleal fl^ teta a— ala- la
a

—

lada en els comicis.
Al deis que faltessin a la paraula
donadal; al deis que no restessin fi
dele al pacte siguat, aquel' diumenge
históric, smb el Poble erigit en únie
senyor deis seus destina I...

Ningú.

d^

birlad/Inda

una

dita
roques

nar

Nlcoiau d'Olvrer,

en

oar

rafe

rehalliA da tZt
r-lfici da (ab tina

Mame. prenia concrecia, de sn'ne, stai
rebé itnpenzadament. entre les mans
del ciutadá Lluís Companys, alcalde,
en aquel' migdia d'abril de l'any 193t,
en

una

de les sales de la Casa de la

Ciutat de Barcelona.
El crlt que

calicó,

tornava

a

esclatar,

com

les valres austeras, re
perrutia ara a bala. allá fora, entre
el roble que slavia congregat cense
que ningú no l'hagués convocat:
—Visca Catalunya!
--Visca la Repúbliaa l•••
Després. tot fou mIlt siqipie. Molt.
El ciutad Liais Companys sortia a la
balconada i arengaVa la multitud. I en
una solemne enlació de Ilágrimes.
la
bandera tricolor era hissada en el pal
major pel cititadá Joaquim Vila. tren
tres quarts de dues de la tarda.
El primer asaetea de la bandera al
vent era el primer asaetee de la Re
volució. Llufs Companys ajtmi el can
i ploaa. den ploren els botases vencies
as la seva vida.
per la jnia trés
una

sota

•

•

•

Aquell home rabel que, el matí de
dimarts, sortia de casa sera sense
rumb fix. alible de llargues acusa
clon& oratóries davant les masses eri
gidas en convenalé, sortia cimas per
l'ambient. Era un borne sol que sabia
que ell sol n poda lluitar contra la
Histbria. Per b caminava. avanqava...

Francesc Maciá. La figura del cava
vestida de gris en el dia me
Iler
en
l'hora
m'arable
era al seu lloc
memorable. Franaesc Maciá era al seu
da
lloc
com hi ha estat sempre
vant del Pable que dos dies abans II
havia ofert el seu entusiasme, el seu
avui
vos, la seva fidelítat El calxlill

Sentia e's

President de Catalurya

5eus

l'avis

ses

i les

mans

—

—

—

—

—

conserva

44n

decidía cap a la Capitania, entre
les aclarnacians del Poblé. La multi
tud. davant de Capitania. en espera de
t aura sortir
resala% ha intranquillit
zaa fins a fer empallidir encara rnés
el sao rostre de pergamí, l'esperit de
xa,

4fr

Despujól:

04)/

—Le ruego que me substituyan
pronto.. ha hazte de telefonar a la
Presidéncia.

et,~4.‘

0(1449-7

7Z-44-4-4--1-.,

Ak

Alcalá Zamora havía d'exclamar,
la conferéncia telefbnica amb el
primer alcalde republici de Barcelona:
Pero qué han bartule Aquí esta
,1,(77(17'1a orgonicando esto...
capitalitat civil. aya/n.1(1A de :a Rritilblica i de la Llibertat,
passava endavant i les tartas germanas
d'Ibéria seguien l'impuls i l'exemple...
Sota la bandera barrada. la tarro
posat en peu di guerra i en pon
dra's el si51 no quedava ni un recó de
terra
que no seguís el President

La

del Manifest
Ventura Gassol

primera quartilla autógrafa

-

Posa tota la teya civilitat en aquestes hores
i en les que hauran de venir.
Munta la teva guárdia cívica. Disciplina't en

les organitzacions. Persegueix implacablement
les rates que s'amagaren per por de morir i ara
surten sigillosament deis seus caus, a fer mal.
Ajuda el Govern de Catalunya i el de la Re

d'aquelš home escardalenc
senyorívol, atol/ ele setts caballa
ja la

pell bruna, arnb el

seva

i la

seva

veu serena,

amb el seu gest de calxlill i fa seva
executória de Primer chita& quedava
fixat en la Histbria. Sota les bande
la halconada de la Generalitat,
ras, a
e! President Macia era tot el Poblé.
Era tota la garantia de Fraternitat.
Tota l'executbría de Llibertat.
Tota
l'exigéncia d'Igualtat. Felip V havia
perdut la partida.
*

Després

tot

*

•

s'esdevingué

amb

una

rapidesa inaudita, amb una velocitat de
somni. Tothom al seu lloc, i el roble
carrer. Macia,
Gass31, Companys,
Aiguader, Carrasco, López Ochoa,
Aragay... Tothom. La Diputació es
devingué Presidencia. L'administració

convertí en cervell i motor revolu
cionar; de Catalunya. L'oficina esde
vingué Comité executiu. La gent
d'Estat Catala, guardia cívica. Les
máquinas d'ecriure, altaveus revolu
cionaria El secretariat, proclama...
A les cinc de la tarda, la República
Catalana prenia estat oficial. Don
Francesa Maciá acabava de signar la
proclama voltat de Gassol, de Carras
c3, de Casanoves, de tots. Una salva
d'aplaudiments saludava, a la plaga de
Sant jame, la veu del lector, a la
es

alconada de la Generalitat. La bona

corria, com un regueró de pól
vora, de punta a punta de Barcelona.
Es nornenaven els delegats que sortien
nova

per les

cerrar

inconscienhnent; d'altres arnb tota la
consciéneia. En el nerviosisme d'agua
Bes hoces primeras de la República,
el Perfile dona una definitiva Ilicó de
ciutadania alc que n creien en ell, a!š
nue el temiera als que l'acusaven. La
Revohici6 podía fer-se sense una gota
de sang, sense l'assalt a una batiga,
settse la tragédia deis trets. Les dones
anaren al davant de moltes manifesta
cions i guanyaren, amb els bornes, al
costat deis brames, la llibertat d'una

Catalunya republicana.
"Si les dones no intervenen en la
Revnluci6
poclia dir Robesnierre
no haurem
fet res." I bé. Hetts ad
les dones que han intervingut en la
revolució. I ni una ha estat ofesa, ni
una ha deixat d'ésser remedada.
Els qui acnsaven el PVale s'hauran
—

—

Provisional,

sorda Ilui

encara en

ta artab el tira

Borbó, que calculava
fredament, sol a Palau, les possibili
tats de resistIncia,
en una
defensa
desesperada del despotisme...
El roble, al carrer, espera ordres i
aclama. frenétie, dls oradors que ll
parlen constantment des del, balcons
de la GeneraIitat i l'Ajuntament.
*

—

pública.
més que mai.
Defensa la llibertat que acabes de conquistar.
Per Cataiunya! Per la República!

Collabora, actua,

una

estat

amo

—

Responsabllitats!

—

Esperem que el Goyern de la Generalitat de
Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona actuaran
rápidament i enérgicament en l'exigéncia de les
responsabilitats administratives i civils deis ho
mes de les dictadures Primo de Rivera-Berenguer.
S'imposa la immediata reyisió de moltes for
tunes personals
acumulades sota la protecció
més descarada deis poders facciosos
i de molts
negocis en funció.

Vista Macid,
..

hi havia altra cosa que la saIutació
l'hotne que !savia comprés el noble,
i la repulsa al que no havia sabut mai
no
a

era el pable. P3dia venjar-se de
policía, i l'ovaciona; podia fer-se
justicia per la prbpia má, i posa la
justicia en mans deis jutges; podia
fer tot el que volgués, i no féu res
més que multar la guardia permanent
de la República. I aixó que no li fal

qué

—

la

taven

perdre

motius per

*

Mentrestant,

allá

birá. No. Fina a darrera hora, jugá
aanb l destf dele que ell creia els
seus
súbdita, i quan s'adoná que la
própia vida ja era en perill, fugl pre
cipitadaznent, per embarcar, anar-se'n
a l'estranger i des d'allá, des de Iluny,
amb una covardia canalla, cridar que
dl n1 ha abdicar, insinuar que di en
cara pot tornar, posibilitar e/ desas
tre d'una guerra civil...
Sortosament, al catres, el Poble
vetlla les armes. I aquella vint mil
soldats que el Borb6 féu assassinar
sobre el caaní d'Annual, per donar-se
gtzst de fer de general, són vínt
mil fills de mares de/ Poble...

¦•¦•••••••••••1

—

inori nimbó

ara

bó fi., acovardit. Fins a darrera
hora, fins que calgué convincer-se que
no
hl havia ramal, fina que s'adoná
que els "leales"
no
aren
més que
Cierva
dispaat a conservar la trá
gica fidelitat a la história de l'home
de tgoq —, els Berenguer i uns quanta
palatina incaparios de metrallar la
multitud, Alfons de Borbó no es de
cidí a fugir, al volara del seu cotxe.
A !urgir, he i dit, covardement, i no
hi ha altra paraula. A fugir i a trair,
per darrera vega_da, el poble del qual
havi apogut creure's propietari. Ni un
arte lleial de penediment. Ni una fór
mula digna d'abdicad& Ni un traspás
respeottiós de poders al pohle, únic so

tremenda llicó. El poble ha
de Barcelona durant !lar
gues
horas. 1 a Barcelona
cara
arreu
no ha passat res d'irrepara
ble. Absolutament res. En la tornada
que ressoná durant tota la nit pels
carrera:
endut

catalanes a proclamar la
Els Municipis eran encar

regats a mana de Comités Revolucio
narle Els emissaris sortien proveits de
passis de lliure circulaci6, signats pel
President. Es formava la guardia
guardia de fidels, disposada a deixar
se matar
a les portes de la Presi
déncia. Síestablia c3ntacte amb el Go
vern

• • •

el Poble. El Poble que ha
fet una gran revolució sense sang, sen
se tragódia,
gansa dolor. Mentien els
que han acusar el Poble; els que han
pogut parlar d'anarquia i de destruc
ció ; eh& que auguraven un desastre
civil i una dramática reversió de l'or
dre i de rautoritat Mentien, alguna
Ad

termes

República.

Catalunya, redactat per

presents

retrat

rornplet gris

a

alerta!

Maciá.

seu

PZ"

14,ábo-4.7 1>t,— 54"
t-t.or-/u ~4 1-1 fpf-4._

en

Manes

;1;4'41

,

Catalunya, en la Revoluni6 i en la
Pan, és capital. El día catorce d'abril
reivindicara una vega& més la sera
capitalitat.

El

ate-a-4-e.vt

‘Z1

ete-sal

•

—

•

;IQ

5

al

at

p‘x-P

P41

•

un
pia, iense saber qué havia passat
ni 11.11 passaria
en
l'Ambit de la
Casa de la Chitar eaclatá un crit ; un

saasaalla

*

plea47-‘

—

peu.

en

»rit•noewci...

6441

abandónar el lloc. Perb cal esperar
rotalra de Madrid-. Una /lita d'ho
Ilarguts horas que no s'ocaben
res
per la destittici (5de Despujol.
mai
Alcalá Zamora. Maurai Azafia, a l'a
parcia semblen no acabar de decidir
sé. Finalment, ascendeixen a la necas
sitat. Maciá ha situat bé els terrenys.
López Ochoa és capita general i mar

—

El Poble agrava

e*oviwexu.flutwatikt.ortii

•-•••••cl•

per
ti-ente aquest }irme. Cal treure'l
per la República. Cal
peral]
és
un
qué
inutilitaar la seva fidelitat d'esclau al
Borbó. El President Macla ha parlat
per teléfon atnb ell i l'ha comminat a

1114ritnes.

de

.41••••••••••••

—

I cal evitar
com está passant
que els indi
vidus que estigueren amb la dictadura surtin del
país. No n'hi ha prou amb fer justicia: cal que
la justicia es compleixi.
—

—

la serenitat.

*
a

Madrid,

el Bor

*

Don Francesa Macla

seu davant la
taula presidencial, prodigiosarnent
seré. magníficament calmós en mig del
fantastíc trasbals de les horas que pas
sen. ja no és el cabdill.
Es el primer
polític, el primer li-órne de Govern de
saya

Catalunya. Aiguader

ha anat a l'Ajun
tament, nomenat alcalde. Companys
resta al costat del President. Potser
caldra aliar a Madrid. Gassol redacta,

arnb

una

lleu tremolor

proclama

en

la ploma,

signara Madi En el
silend del despatx, pie d'hormas i de
la

que

sotemnitat, arriba constantment la
mar

vladalimene

a

1Byffibit, 91_11.4*

ptos.1,»pació

de

1s

República
(Foto. Cases)

llunyana.

corn

una

rivada,

re
en

multitud al carrer.
Heus ací el general López Ochoa
que arriba. amb el seu faixl vermell
rabel, a posar-se a les ordres del
President. Els oficials presents es
quadren, per abracar després el cl5m
oany de captiveris i de persecucions.
Rubio. Garcia Miranda, Jiménez, Me
rino, Farras, Medran& Del Prado...
Gent jove, ciutadans al servel de la
República, companys de Fermín Ga
lia: sota l'uniforme kaki, un mateix
anbel de llibertat. Si la fatalitat fes

al- a

La

bandera

catalana hissada

la

no

.

tia

rtuac,lo,

a

les

dues

dla

14,

e.

4.:

41,111.

!Foto. Cases)

UBLICA
DELS BOR dONS A LA RE í;

RUMOR

bondat,

A fer

Ja és un comPromis una mica gros
aquest de tr, bar-se que de s prés d'una
pila d'anys í anys de predicar la lli
birand del poble,

justicia

i la

so

ja no
más, perquI ja
d'una

tot

ha
ho

hem de demanar
tenim, i ho tenim tan rodonament en
degat, que no solament s'ha girat la
truita, sitió que fins i tot la paella on
anat a rodar.
es coia se n'luz
alra que hi ha lliberiat, imaginen si
deis Vivers
en podrieni fer de broma
i Mitas, i deis Porondes i Milans, i
fins del Barrera que s'iza cuitat a fer
rePublicá, i adhuc de l'ex-rei, que a
d'artar-se'n, després d'haver
!'hora

mentat el canard i han inventat una
rastellera de menttdes per veure si de
bildaven el rkgim que naixia i si menfrestant encara s'atxecava algun general a fer el ridícid.
1 s'ha donat el cal que l'anarquista

es

fiava

xofer,

ni del

una.

ha

encara

*tusa.
gent

en

hem de

re

—

l'esperanaa posada en el plehiscit.
I el din:manga, el dia de les elec-'
cions, arr:bá voltea d'efervescIacia,
d'emoció, de neguit.
DIUMENGE DE JOIA
RAMBLA
A la redacció de LA
l'anarquia
regna
que
fa vuit dies

malament, i que no ens ente
'siena amb Madrid, i que as obrers no
anirien a treballar i que a l'estranger
van escamats. No ha veia que, desear
tant la tornada a la monarquia, si unc
revolució ve a tambar la RePtíblica hr
d'ésser una revolució de més aval.

als balcons de la Lliga i de "La Veu
Ritz, en
de Catalunya" i a l'Hotel
els mateixos balcons de les habita
quan era rei
cions que ocupava
el darrer rei
i venia a Barcelona

Després de la setmana d'intensa
propaganda electoral, després del

—

descendent de Felip V. I les

República

I els
pobres periodistas, mal acostumats
pels vuit anys de dictadura borbó
nica, han tret el fetge per la boca.
I comencen a desitjar el descans. Per
si no ho vol
goisme personal
guéssim també, cona a catalans i com
tenim unes ganes
a republicans
bcges de tranquillitat. Mai no ha
\llena estat tan partidaris de l'ordre
de la

setrnana

—

quietud.

com

ara.

optinastes,

els republicans més
dien creure que fos

tan

la de

Tothom

po

prop.

a

era

no

republicá.

Tothom

tirar una
es
varen
de tarnany majuscul.
No fa gaire que la senyora Karr,
d'Acción Femenina, es va dedicar a
fer l'elogi d'En Casnbó i va dir, entre

de la
retia acatarnent al President
República Catalana. I el Govern ci
perseguit i
vil l'ocupava un home

ficar-slii

taren

planxa

•

seva

actuació

es

cercar

altres blancs

pa

que

puguin defensor.

es

més so
que aca

nota

bresortint craquesta setmana
bem de passar l'han donada conjunta
republica
ment els Professionals del
nistne organitzat per a robar, i els
senyors de /a cireta
havien
vida.

Jet l'obsequi

Ha estat la

fins avui ens
perdonar-nos la

Així que la llibertat ha estat pro
clamada per Francesc Macia hi ha ha
gut un pugilat entre aquests dos ele
ments per veure qui podia fer més fei

desprestigiar

la República i a
posar bastons a les rodes de la norma
litat que s'acabava de restablir.
o

D'una banda !'Emiliano amb una
quadrilla de profiteurs s'apoderava del
Govern civil per pagues hores. Emilia
La Diputación y el Ayunta
no deia:
miento para ellos. Pero el Gobierno
civil para nosotros, y de aquí ya no
echan ni con ametralladoras—.
nos

Quan hi va atta,. En Companys a
'retire% anib una escombra, aquests
profcssionals del republicanisme orna
nitzat per a robar estaven asseguts Pels

de

gitanos.

crear

una

divergIncia

obra
Els senyors de la dreta, que fins
ara havien tan« a totes les recePcions
reials i s'havien atlPat a les nostres
costelles, menjant i bevent amb curte
lles vaixelles compra-des amb diners
robats al poble. han estat anuests dies
un: &emes collaboradors de l'Emiliann.
Si hatruessin tinaut Un dit de front
/saurio; vist que els ora més Practic
acatar la voluntat del Poble, accePtar
rl fet coneumat i posar-se a trehallar
Per la República, que no és patri

LLIBRERIA

SANT JORDI
BARCELONA

23 D'ABRIL

DIADEL LLIBRE
10 % DE DESCOMPTE

ITur interds
-particular triar amor proa/ feria per
cli4uttixa i
rita es Pensaven I1t40
'desordre mossbrestae havien de durar
Vota la vida. i en !Inc d'arcePtar Par

dre rePublica

que

alíe

els brinden: han fn

del Govern

Provisio nal, Niceto Aicalá Zamora,

més absoluta. I no ho diem pas par
qué tothom faci el que li dóna la
gana, sinó parqué ningú no fa el que
hauria de fer.
Va comenaar la tragédia el dio
manga memorable de les alecciona.
De bon matí, els hoines de LA
RAMBLA van estar en contacte amb
cls collegis electorals de tot Barce
lona, de tot Catalunya, de tot l'Estat
espanyol. Cada cinc minuta, una pis
expec
sarra anunciava a la multitud
que s'havia installat sota els
tant
balcons de la nostra redacció, els
resultats deis escrutinis. Ata el re
sultat d'un districte barceloni; des
prés, el d'un poble de Catalunya;
mas tard, el d'una capital d'Espanya.
Arreu, la victbria era republicana.
I del
tres

Arnb motiu de la
diada titular de la casa,
els clients seran obsequiats
amb un llapis.
Nota:

Majestic Hotel
RESTAURANT

carrer

pujava

balconadas

un

a migdia, s'ha.
régim. A l'Ajun

En afecte, dimarts,

vía proclamat el nou
tament de Barcelona, a la Diputa
noble
ció, els boina en els quals el
seva
de Barcelona havia dipositat la
fer-ne
diumenge,
van
confiança el
ús i es jugaven la llibertat i la vida

preu ?la 1
Orquestra Salons
Bodas. banqueta

a

a

-

la carta

espeolals
1

testes

que

fins a les nos
bat d'en!usiasme

treia el

nas,

en

republicanas

victória

va

no

perdre el

fer

seny

sentaven

ens

tan

esperada,

apbcrifa,

semblava

possible.

davant d'aquel] borne

insultat, espulsat, injuriat,

Gent

Macla, gent que dissabte deien
la República seria el caos, gent

a

que
que

havien militat en els rengles aria
mica de la Unió Patriótica parqué
"vallen" ordre i tranquillitat; gent
que havia sostingut a peo i a cavall
que l'Anido havia estat al salvador
afirmava
de Barcelona; gent que

gloriosa

l'hora

í l'Alcal

Maciá i
que es diu Don Francesa
nosaltres
era, és i será
entre
que
sempre, l'AVI.
que dissabte combatían En

La gent —el poble—ho vela i no
s'ho creis. Es fregava els ulls i en
du—ava. I els amics he pre
cara
guntaven als amics i els fills als
Tothom
pares i els pares als fills.
sabia que era veritat, que era un fet.
Niagú, peda no se'n sabia avenir.
De

armes

perseguit,

republica.

cap

vegades,

lunya, proclamada

dia l'ocupava un borne acusat de co
munista, i al Palau presidencial el
poble es descobria i les tropas pre

de tots els recons,
cíe tots els calaixos, de tots els ama
gatalls. I la ciutat era una bogeria.
Una bogeria plena de civisrne. La
i

nes

i l'esclat estrident d'unes ovaciona
que feien vibrar els vidres i. més en
cara, feien vibrar els nostres cors.
Aixe) va durar des de les quatre
de la tarda fins a la matinada. Els
redactors estaven extenuats. Era
hora de descansar i encara s'havia de
començar la feina. Horra s'havia lliu
rat a la batalla amb tota l'anima i
ningú no s'havia recordat de fer el
periódic. I de cap a la taula, fent
esforços per no cloure els ulls, la
ploma feia gargots darnunt les quar

tilles i el sol

tancat cinquanta

Ilestit. Van sortir banderas catala

•

Coberts

República. Aviat estigué

per la

(Foto. Marín)

mes enrera.

un

falsificada, im

DIMECRES SANT
dimecres de la República.

Fou el
po
Un veritable dimecres sant del
ble alliberat. Eta treballs restaren
totalment paralitzats. El noble es
Ilança al carrer, delirant d'entusias
i les
me, foil d'alegria. i els visques

que els

republicana

rebentaires,
dies abans

di

déla quals cinc
partidaria del régirn
monarquia, se sen

molts
eran

oprobiós

de la
tien extremistes. Els ciutadans cona
cients concedían
no
podien fer
marga de confiarma
altra cosa
un
a
aquella bornes que havien fet per
Catalunya alió que no s'havia fet
des deis temps de Pan Claris. I a
la Piaaa
la plaaa de Sant Jaume
ala ciutadans co
de la República

amb
misats, ti:macro celebravan
poble.
victoria
del
la
barra
tata la
Com que no eta havien anat a bui
republicana.
dar els calaixos. aren
Fins se'n deien—i se'n diuen—per
sonatges funestíssims de gran in
fluéncia en el régim anterior 1 de
gran significació dintre de partits
que es dejen catalanistes i defen
els noma dala
saven els Borbons i

banderas ho dominaven tot.
I vam veure banderas republica
façana deis rala
nas i catalanes a la

Espanya,

cinc

vendres fou un dia d'inquietud per
ala catalana. En el Palan de la Ge
neralitat es decidia la sort de Ca
talunya. Els alarraistes, eta eterna

desea

uns

eran

a

—

—

—

ment,
transcendental.
Quan Ventura Gassol sorti a la
balconada del Palau de la Genera
litat, un calfred d'enlodó plana da

compromesos, bruta
de sang i de traidoria, amb les ban
das de pistolera i fabricants de bom

Per

que

maquina
mara

de tenir fila.
deis fills de Ca

amor a

Catalutaya, la
un

dona

cata

lloc d'honor

al

món.
ROSA lsIARIA ARQUIMBAU

.4.44,444444~4444+944444

silenci.
Gassol, el ahitada Gassol, llegi la
oficiosa. El poble esclatá en
nota
una °vació eixoreadora. I a mitja
nit, encara hi havien grupa de ciu
tadans, al mateix lloc, a la Rambla,

Catalá:

un

la piala de Catalunya, comen
tant els fets de la jornada i discu
amb eta
perdent el tempa
tint
extremistas d'última hora, ex-par
per
tidaris de l'Anido i anemia
suposada qiiesti6 d'ordre i de
una
tranquillitat
dala republicana i de
a

—

—

—

bea.
I hern vist banderas republicana
i catalanes ala balcons d'aquests ex

grades

encara

lana ha d'ocupar

apassionadament, viva
ci cura hipotétic de la reunió

quals apareixen

I

talunya.

mentaven

la multitud. Es féu

matra.

dona no és una
Es la mara. La

—

munt

or

l'oradora s'expressés en eatalá, parqué
mnites vegades parlará en un
mixt que no ea+enia ni ella mateixa.
I res mis. Res de l'evoInció de'
món. Res de la história del noble. La
dona havia d'ésser una mena de ma
quina, i prosa La seva missió era mol'
Segons el criteri. el (ala
ci pobre criteri de les feminista d'a
quests darrers anys.
Afortunadament ja tenim la Repú
blica. La República que ve a escZim
brar i netejar Cataiunya i a deixar
la neta com una patena.
Les esperances de sempre les hern
de veure realitzades malt aviat. La

—

—

a

acabava raessmanant-les nase no anes
sin gaire escotada, que no gnatessin
magas de seda i que tractassin eis ho
mes sempre a ana diatáncla mlnima

—

~ni de ~abres. cam a partit eme
rha proclamada, siaa que és Patrimoni
de tots, pruix mte la República és el
govern del {Jable.
Pera ha Pocrut »tés

gent d'aquella mena.
inevitables
Tothom s'acosta al sol que més es
calfs, 1 ab(?), que la monarquia ho
cotnportava
havia
de campar
tar-ho per foraa,
no
ha de com
nortar-ho la República. Avui, tothom
és republica. Tothom se'n diu. Fina
als que contribuiren a amordassar, a
!anear, a injuriar, a robar i a assas
,inar el poble.
DIVENDRES D'INQUIETUD
Proclama la República a Cata
—

1. VENTALLO

CARME,

el

—

president

femi

nombra' th:reslierable de

set a
dels tallers i dels
non per a les noies
desspatxos, i de tant en tant es dedi
caven una•cnnferIncia al Centre tal o
a
la Junta de qual, i allá a la presi
(landa a l'un costat mossIn Romansos
i a l'altre donya Preindicis H havia
l'oradora. Terna "semenseta, emb un call
de branilles que d'aln que "mes val
dolent". en prac
poc ih que moht
ticava el darrer. els evolicava la vida
i
1 turtnent de Santa Gurnersinda

anat
A
11 Palta de la Generalitat, hi hem
vist
barrejats amb els arrivistes

El

un

g-aire millar tarnpoc. Es lirnitava
ganitzar exercicis esffirituals de

signar

que

contra

ven

tre

pertorbadora.

que fina

diumenge encara ana
poble. 1 el que hi ha
una vegada...
l'Ajuntainent, al Govern civil,

reaceió,

en

-

a

que

a

preoctmat &Tiesta

dones obrares no saben Ih;aeir i que
llurs filetes tarrtioc en Sabrán. Es
preocupaven de Si aquestes nenes feien
la C.otnunió i el seu pare era repu
blicá, paró de res rnés.
I amb les noies de la classe mitjana
el seu programa nía' variava en forma

documenta
d'adhesió a la tirania. "Senyors' que
(Enmanga encara van votar per la

del son.
A fer bondat de la bona.

18.

dependents

llurs

dia civil és nostra i la de seguretat és
nostra i la secreta és nostra i no us
divertira naire que us vinguin a des
pertar a les tres de la matinada al bo

el poble fomentant un seharatisrne
que el poble no sentia. L'emietna en
des del baleó de
cara féu un discurs
casa sevn. al correr de Pelayo, contra
Fa República, i va caldre que ints o
lkies l'aaafessin i que el caPita pene
ral ti digné: que un afusellament és
cosa de
deu minuts perauk Emiliano
s'amapués sota terra i cessés en la seva

nistas

dilluns tingueren Ilur casa infestada
de retrata d'Anidas i Barrares, d'Al
fangos i de Milans, que rbligaven

parell de ciris si voten, pera
feu ximpleries, perquk ara la guar

no

republicana. "senyors"

per

certeza 44n

Emiliano Iglesias, agent provocador
les orclres del general DesPujol,

tractava de

mimarle.

la

rtxero de la policía, retratats de frota
i de perfil i amb les emPremtes digi
tal: ben marcades coso a enemics de
la tranquillitat publica. I desPrés tot
seran piar: i lamentacions. A fer bon
dat, i a no fer d'anarquista de Terras
Permetem que tingueu un
sa. fa us
retrae de l'Alfons a casa, i que li en

cadirals del Govern civil amb els peus
dalt de tes taules, i tot l'edifici era
ple de burilles. Sentblava un campa
nieta

de

ministres, d'aquests banquera, d'a
quests advocats, d'aquests hornea
que, sota ma, collaboraren amb el
régim de terror de l'Estat manar
quia. I hem vist que es t'elan passar

L'ultradreta, el: senyors deis comptec
corrents i deis Consells d'Administra
ció, collaborant amb l'Enziliano, ergon!
provocador, a entrebancar l'obra de la
Rettablica. restauradora de l'ordre.
APa, senyors de diners: una mica dr
seny. Ja n'hi ha hagut prou de lliber
tat per ?ir bacinades. lis convidem a
Penea'ir-vos i a fer hondo de la bona.
temps i posen
Vint-i-aneft.c hores
vos a treitellar com uns bous minyons.
Si no ha féu així, haureu de passar a/

que

de

nota

finS ara.
Poc s'han

~MIL

afaity de fer fracassar els homes de
la República, donaria la meitat de la
seva fortuna, i qui sap si els filts
la dona i tot Per aconseguir-ho. Es
així, de patriota.

aguan

triótica" perqué l'infant tingués una
camisa o un vesiidet i perqué s'exigia
que el pare ecnnbregués els diumenges
per acceptar la nena al cebegi. Tot
plegat una coacció indigna. Una ver
gonya. Aixo ha estat él Feminisme

limes disbarats, que "Camb6 no s'ha
via fet milionari arnh la política".
A més, aquella senyoreta de Sa
aeredo encara la tenim entre cella i
celta. Es dar que la

les processons

a

un

gras, s'cx-uparen duna colla de coses
inútils: de la llargada deis vestíts, de
ramplada de les manegues i del cabell
I oblidaren, pelqué se
a la garoan.
gurament opinaren que no tenia im
pm-tanda, tsn petit detalles; "la Cul
tura".
"Roperos". A molts "Roperos" du
rant aquests darrers
temps s'ha fet
malta Caritas", pera si us vaga doneu
un tomb per cartas blrriades de la ciu
tat i ho veureu. Parqué era necessari
que el mara es íes le la "Unión Pa

no s'hi ficaren perqul
podien. Parqué no n'entenien un
borran i parque cada cap que inten

Romanones.

anar

a

ciri, i aixó ens mita mals p:t
jG,rs, pero Déu nisi do l
així toma.
I així
tot.
Les feministas, assesorades per una
d'hornes que duen faldillas ne
mena

tant

lítica.
Naturalment

Anido

Dilluns, tothom creia en la Re
pública, fins el senyor Gambó i els
senyors Esteva, Retaulons i Roca
Ningú, pero, ni
mora, de la Lliga.

limita.

L'hora
nostra hora.
del feminisme de debó. Parqué fins
ara
parlar de feminisme era absurd.
Parqué fina ara, feminieme volia dir
exercicis espirituals, te amb pactes i
"Roperos" de quincall t. I encara, emb
aquest feminis
tot i la calamitat que
gra
me representa, haviem de donar
cias que les feministas antidiluvianas
d'aqueas país no es fiquessin en la po

Ha arribat la

i a tots
i a
els Círcols "Reials" de la ciutat
les casernas i a les delegacions de
policia i en el trau de l'americana
dissabte
de molts ciutadans que el
en
el de
republicá;
el
fet
negaven
havien
molts altres ciutadans que
hornenatjat el rei destronas i els
collabo
que havian
seus ganarais i
Primo i
dictadura
de
la
amb
rat
i amb la de Berenguer i amb

—

i de la

vam

Vanguardia"

"La

a

veure

republieit

Feminisme

—

diumenge ple d'emocions, ha vingut
la

1111M1111 & 5010/1k

veure

ram

L'anarquista de Terrassa. avui noble
aristacrata i gran senyor, en el set,

aquesta secció d'humor i

No hi ha dubte que la

o

—

una

anaven

poden: parlar d'agites

no

rin més, i que

no

—

—

gatzems "El Siglo" i les

trobava de cap damunt la taula de
treball.
DIMARTS DE TRIOMF

,

Per aixa
ta

Fina al dissabte de l'altra set
la ciutat cisqué -en un paro
xisnie electoral. Mítings a cada can
tonada, cartells pela arbres, pels fa
Vals i per les parets. Arreo eferves
cIncia i discussions, no sempre cor
rectas, no sempre agradables. La
l'illustre
ciutat vibrava i Maciá
discutit per
encara
era
Macia
molts compatriotas, i als esperits pu
sillanimes, que no es feien cal-rae de
la forla irresistible del republica
referim als mateixos
ens
nisme
negra de
una ombra
republicana
pessimisme els entelava ala ulls i

que ja esta donada i beneida i
que d'ara endavant del rei Alfons en
parlarenz de la rnateixa manera que de
vegades parlen: del reí Pepet, pera l'a
narquista de Terrassa, que té Rolls i
i vutt
Packard i quatre minyones
criats, vinga fer córrer que les coses

nota

DE LLUITA

mana,

cosa

una

amb aire de valent de
Pera si Vence
taverna de suburbi...
nyar-se amb els vencuts era consubs
tancial amb el reginz monarquic i antb
els generals i servidor, que turmenta
ben
ven els Presos perquk els tenien
iligats, nosaltres que som rePublicans
tenim un concepte de la própia digni
i fer
tat que no ens permet atacar
*mofa de gent que ovni la sabem inde

dactat

SETMANA

de Terrassa aquests dies era a l'Egiiestre. i al Circo! del Liceu. i als salons
del Rita, i als cercles de la noblesa a
fer obra destructora. L'anarquista de
Terrassa anava disfressat de banquer,
de gran industrial, de contte, de marqués, de baró i de sanear de /a Lliga
—n'hi ha hagut bastants—i ja ha veia

porta falsa,
guiant-se el cotxe eh mateix perque no
hagut d'escapar pe,

RIEPOIFITATGES

DE

prou que aixa de la monorquia és

0,10#

A1PUNTS PER A 'UNA SERIE

que els

o

fitxin
bertat i el dret i la

rambla

la

d'abril de 1931

20

En la Diada del Llibre
no oblidis de visitar
la casa

SEGIITION
fi O IT I fi A_
Rambla de Catalanya
número 62

la República.
L. AYMAMI I BAUDINA 44.0.4.184444~4-114.04~

—

4110•1111~11111Mar

Dimarts passat,

guessin les banderas, puix

que ella
i la seva genteta sempre han atacat
la República i ala seus homes.
No acaba tampoc ací la intran
quillitat d'aquests senyors: poc des
prés, un altre grup els va fer tornar
a collocar les banderas.

san

ala

tudiector

so

%!

1

L'endemá van deixar un "boto
nes" encarregat únicament i exclu
sivament de posar i treure les ban

•

Una

de les

meres

nostres
vaina d"'El Ma
tr, el dia de

de la proclama
ció de la Repú

O

blica
lona,

Un deis ciutadans, que segurament
havia estat mai en aquell lloc,
sial qu eel veié, donant provea d'una
gran satisfacció per la troballa, el va
agafar, i amb penes i treballa, va
aconseguir de portar-lo iins al balc8
de la Plaga de la República, i el

no

de marbre i d'un
-amany gairebé natural, queda deca
ntan en topar a terra. El cap va re
batre dues o tres vegades per l'em
era

pedrat, paró queda completament
seacer.

ZI poble el va recollir, 1 al cap
d'una Ilarga estora de rebotre'l per

terra, va aconseguir de trossejar-lo.
Comentari d'un guardia urbá:
—ea he deja jo que aqueas individu
tenia el cap molt dur.

la proclamació
de la República

a

tació.

Paró

plorava
a

Quan

Companys exi

patir molt,
pobreta! No sa

van

bien
fer

cien

—

és

el que havien de
difícil d'interpretar els

be qua
tan

—

veiés gaire. El po
que
a aquellas hoces
entusiasta
ble
circulava cridan per la Rambla i
exhibint grana banderas catalanes i
republicanas, es va engrescar i va
pujar dalt del pis dmEl Matí", i els

pal, perqua

gia a Martínez
Domingo el

es

sentiments de la mitja dotzena de di
Po
rectors espirituals i literaria!
saren primerament una bandera ca
talana al balcó, mig entortolligada al
no es

obliga

a

desplegar la bandera

lana i

a

posar-id

cata

al costat la repu

blicana.
Aixf ho van fer els redactora que
hi havia a la .asa, i van quedar tran
quila, creient que havien complert
amb el seu deure i havien quedat bé

amb els republicana.
No fou alai; cap a quarts de deu
pis un
de la nit, es va presentar al
altre grup, que els va exigir que tre

Lluís

lliurament de la
represen
vara
tativa de l'au
tontas u a.calue cie Barcelona, hi ha
vía a la mateixa sala els dos regio
nalistas Maynés i Braman.
El senyor Bremon estava espantat
darrera una cortina
va amagar
que tapa la porta que comunica amb
la sala del costat; Maynés, mea va
lent, treia un ull i s'anava assaben
tant del que passava.
Així que velaren que anaven mal
dadas, van voltar pela claustres i
mentre els republkans sortien per
i

veure

moka

ames

h
piaran Es
tural que
nlodó i la

de l'alcalde,
elle entraren per l'altra, i Maynés,
amb aguan posat de germá gran, va
dir a Martínez Domingo.
.__"Anem, anual, senyor Martínez

porta amb la

vara

aixo és una moixi
ganga que durará poc..."
Domingo;

tot

l'e

joia

produissin

en
a

vam

veure

un

Ilagrima viva,

i

que també
no pas de

satisfacció. "L'home estava enternit.
Era el senyor Rubí, el bon senyor
Rubí, que fa, grades a la intervenció
del seu amic Mita' i Camps. de cap
de cerimonial de la Diputad&
Qui ho ha vist i qui ho veut, veri
tat, senyor Rubí?...

d'a

4

d'abril,

després d'haver
consegts' t, amb

es

una

na

a

s'entortolligi
una

bona

un

coa

(rauda

,

_

la
Societat
A
Hullera Espa
nyola S. A., de
la qual és fac
tótum el comte
de Güell, fina
dimarts darrer
hi havia dos pata de bandera al baleó.
Després de proclamada la Repúbli
ca, els pala han desaparegut del bal
eó i, per tant, no han posat la ban
dera tricolor.
Horn

pel

ignora

cornte

de

si ha
Gliell

deis pala de bandera
Via Laietana.

estat

la
a

quartilles.
—No,

no,

eón dues.

—Peró, així és que
problema catalá?...

no

parlen

del

No sabem com va acabar el diá
leg entre el secretai• del ser.yor Cana
bó i el periodista francés.

El

non

ent

—

1
,

ha

es

tot se-

gilLit?

A RAMBLA proposa que d
endavant es digui: "Carrer
Mártirs del General Arlegui".

ara

ConcOrdli... La
de dissabte,

eit

Centre

Obrer

eragonas, foren
homenatjats
els
'zierois de Jaca.
Hi havia el Ca
pita gel__ de Catalunya, el regidor
Josep Jovcr, en nota de l'Alcaldía., 1
altres autoritats papulars i una gran
gernació de ciutadan3. Catalunya i
Arag6 fraternitzaren amb gran
ardor.

Fastas aial commouen. Corrí foren
unida Catalunya i Aragó en temps
antics, ara veiem que s'uniran tots
ela pobles de la gran Espanya en
una
veritable concordia, dintre la
llibertat retrobada.

A,I.unta
comen

la tasca agra
losa de cary' r
is noms deis car
rera
que recorl
aven els temps
de la dictadura la rnonarquia i glo
rificar els dels herois deis nostres
ches. Hi ha un carrer, pero, que en
cara
ostenta un nora que hom co
mença a oblidar i saldría tenir present a la memoria. E: un carrer
del costat de la Jefatura de Policía

1

..?No hauria d'ésser canvia

quartilla

de la nota.
—Voleu din?
—Sí, és la segona. Tinc la sensa
ció que n'hi havia tres, i només
rn'heu donat la primera i la tercera

l'edifici de la

:ambéi Mora a
Premsa f tan
esa, a París, la
eva datrera no
ta
Cambó és
l'home que bat
racerd de les notes, després de
Primo de Rivera —, el redactor de

—

una

ordenada

la Plaga de la República, mentre
el nostre com
deis presenta
bis
pany periodista Joaquim Vilá
saya un domas amb els colara repu
blicana que per la manca d'una au
téntica bandera, fou collocat en el
pal que hi ha al balcó principal
de rAjuntament.
—

peninsulars

manar

desaparició

uart— el Senyor

un

s'afanyá a de
per teiaion l'autor de la nota.
No hi era, i es va posar a l'apa
rell el senyor
I entre el secretan i de l'ex-líder
1 el periodista francas, es cursa el
mas

segiient diáleg:
--Escolten, cm falta

ala, la vara
d'alcalde, Lluís
Cómpanys. visi
laemant enfociarat, sortí al baleó a
dirigir la paraula al poble congregat
a

"Le Temps" que hagué de rellegir.
home coneixedor deis proble
la
—

as

giravoltant. Campanas passant
rápidament de remoció al bon hu
amistosament l'esquena
mor, tustá
del qui rhavia hissa 1 va dir;
—Mira, mili: ja la ballem.

teria

agua... erezte as innombrables ho
mes
de cor catalana i renublicans
que després de patir tants anys la
dominad() despótica del senyor Bar
bó, se'n veiessin per fi allibarats.

Els

pri

víctimas

Barce
va
ésser
un bust de l'ex
rei que ni uavia a la taula presiden
cial del saló de &miaus de la Dipu

tira daltabaix.
El bust, que

deras.

•

•

vam

El domas esmentat
la cerda i va estar

din: Carrer del General Arlegul.

Pene

Francis

a

'Italunya.
Pone Francia
yrol, de Perpi•
ga, arriLa a Bar
lona

dema-pas

•

Ho sabern
dartera hora. ..f.s un gran amie nos
tre, patriota, ciutr,d.t. En par:arena
de nou. Per ara ens litritem a salu
dar-lo, amb una grao encaixada fra
Nat.

ternal.

iho

a

Brillants

VESTITS A MIDA

de tots tamanys

SUME

•

•

PRIMERA COMUNIO
MODELS EXCLUSSFUS
Rambla de Canaletes, 11
_.a

(esport

'ecSOeOeO

1

I

Rbla. del

Centre, 33
Passatge Bacardí, 2
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I
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GENERALIITAT CATALANA

PARAULES DEL PRESIDENT
L'iliustre President de Catalu
•ya
l'Avi de tots, ara més que
ami— és difícil de veure en aquests
clics. !Quina feina més bella se ji
ha giratl Fa, per a tots nosaltres,

Qui imagini

—

nostra

reviuen hores sublims,

gloriós del mostatxo
plicid, de l'esguard ferm i dale. Ni
que calgués morir per a defensar-lo
i per a defensar les noves Ilibertata,
-ningú no pot robar-nos el goig
d'aquests dies pesants i magnifics.
Ningú no pot robar-nos la fruició de
la gran abracada plena d'aurores.
nades

pel

encar

vell

Hi ha tot de gent, molta gent,
més gent. L'Avi— infant —parla a
tots i suscita 'lagrimes. ;Llágrimes
snmrients de l'Avi de tots! Elles
redimiran, en la gran diada de la
desIliuranca, els qui el negaren i Ii
dejen (oil. Com en s redimiran tots
i cadascun de les nostres febleses
múltiples, en la fornal mítica del

patriotisme.
No havfeu rigut mai. ja ho sé, de
/es !lagrimes noble, del nostre Avi-que estaven

sempre

a

punt

quan•

patlava de Catalunya. Per& qui sap,
tal vegada senablava que no us fes
sin

res,

com

una

cosa

estranya

a

tots vosa:tres.

Negligieu, com si fós
sin més forts, aquel' espectacle de
les seves !lagrimes— precisarnent se
nyal

de fortitud en els bornes fer
per dintre. Floraven els herois
*mies. I també hem plorat per un
amor de dona aquells qui hem cone
gut el turment duna ado:escéncia
renvs

plena. Les 'lagrimes

deis hornes va
len aixó. només: una dona o una
Patria. I la Patria és primer. Peró
vosaltres, els folls de debb, ro en

féieu cabal.
Hi ha gent, rnés gent. No li po
drem parlar, encara. No podrern de
tnanar-li que ens digui res per als
lectors que l'estimen. Peró tota 'a
gent que ens barra el pas compran,
ara, l'alta valor concreta
d'aquelles

/lagrimes.
Són pretérites.

No tornaran a
Inundar de claror la fae del Presi
dent que acabem de dar-nos. Ara
es tracta
d'obrar, i per obrar no
tenim llagrimes. Ara els qui ploren
eón els altres, els enemics i els
amics tebis de l'ahir. Vet ad la Hiló
i el record d'aquesta visita. Ja no
l'hem feta endebades, per bé que
el President no ha pogut nadar
nos.

En

abandonar,

amb la recanea deis
n'oh preciosos que l'Avi no cn,s ha
dit encara, l'antic
alau pie de re
cords, voldriem trobar un mot per

definir l'emnció única copsada, per
al President. No el trobem
ras. Li hem dit illustre en comen
ear... És un mot gris, gris... Tan
mateix, no gosem esborrar-lo, mal
grat l'ús indegut que n'han pogut
fez- certs enemics de la República.
a

aplicar.

tenia el

goig

conéixer de temps l'Avi cm fa
honor immerescut. El coneixia,
sí, cona a futur President de la nos
tra Patria.
(No m'ha sorprés pas
gens. Hi comptava segur.) Per6 eil
va emigrar de Catalunya. per darrar
cop, en setembre del 23, quan jo
era
un
neo
gairet'é. No vaig gosar
posar-me a les seres ordres fins a
un

suma

—

jo

de

—

amb la suprema jerarquia a la
renascuda Generalitat gloriosa, de
,Cap del poble š del Govern catalana.
cabdill I legista alhora. Formula
gratas principia generala de la nova
estructura Jurídica, i enserns forja
talment amb e/ bree nervut
l'ins
trument mantenidor de la nova Pa
tri*, filia 1 mare de llibertats.
Les grana figures de la Patria

que

l'agost de 424. Després, molt des
prés, Ii vaig trametre a América
un
rnissatge en nom deis patriotes
de la presó, i alló tos valgué uns
mota seus de grácies—orgull nostre.
I, molt més tard, quan ja es prepa
rava per tornar de Bélgica, vaig te
nir correspondéocia Ilarga amb el!.

Parla el President:

vos

(En primer !loe, una pregunta
afectuosa. Ell mateix, la persona de

de tants esforços?

l'Avi,

la

ens
interessa
fer-la de seguida.)
—Es teu cansat?

massa

per

—Costa de dir.

no

nostra

molt fatigat, peró no me
n'he santa. Whan sostingut, potser
massa, e:s nervis. Avui, com que he
pogut dormir, cm sento més repo

creia tant,

en

victória! M'ha semblat la

de

Eh homes de la República

a

que

Catalunya

es

recon

cap

igual, precisament a
nostra diversitat, pero

no

com

a

la

vora

del

nostre

cor.

la Ilibertat.

mornent arribara,
parlar-Ii tranquillament

que podria
al cap de
pocs mesos i tornar-li la visita que
ens va
fer a la cantina impersonal
de l'estació, trencant la monotonia
de l'exili—exili cordial de Perpi
nyá—amb la seva presancia 'lumi
aquest

Cal suprimir fins els últims vestí
gis de la dominació borbónica. Pot
no
ser Catalunya
és el noble més
influit, més fet malbé pels prejudi
cis de l'antic regim, i caldrá que
els altres pobles ens ajudin en aques
ta feina de dies. Cal canviar, per

nosa.

exemple,

té: ja el tinc al meu davant.
És el mateix vellet venerable. amb
el mateix somriure, amb la rnateixa
flameta aIs ulls. Amb, també, aque
lla alenada d•vitalitat que sempre
sorprenia el s qui l'abordaven. Sem
bla més jove i tot. No diríeu, veient
aquell anciá que acaba de llevar-se,
afaitat de fresc. amb aquell seu as
pecte habitual de gran senyor. que
és el dirigent d'una Revolució vic
toriosa, i que no ha reposat de tres
setmanes, primer per la campanya
electoral i després per donar a Cata
lunya la llibertat nacional i política.
Dos marrecs, un minyó i una mos
ara,

seus

genolls

quan

va

cara

com

faría

un

de

són

petó

feliços...
en

Si

gosés,

el front pur abans

I els anunciaria com
de l'aires quan seran grans.

mancar.

seran

els

*5*

poble de Catalunya?
—Jo avui demano al poble que
tingui fe i que tingui conflanca.
al

—I

Maza, president de la Generalitat de Catalunya; Jaume Aiguader, alcalde del
Ajuntament Republicá de Barcelona; Lluís Companys, governador civil; Josep Xirau, comissaria de laprimer
Uni
versitat Catalana, i Josep Anguera de Sojo, president de l'Audiancia Republicana
de Barcelona.
Els scnyors Francesc

--? Avui deu ésser el
día de festa, oi?
--Si, fins avui no

vostre

primer

que

supera les defallences i els defec
dels bornes. Jo he comunicat la
meya fe al nostre poble, i
és la fe
collectiva que ha triomfat.
La fe convenç més que no pas les
raons.
Jo tInc raons, tots tenim
raons
per defensar Catalunya i la
Llibertat. Penó, sobretot, les esti
mem.
I és el nostre amor alió que
tes

havia pogut

fer-ne.
—Esteti cpntent?
—Si. estic content perque cree que
aixó és l'inici de la Ilibertat com
pleta de Catalunya.
—?Quina emoció sentiu sabent

raó que la faci impossible. Vaig dir
a
un dels
tres ministres com jo
sentia el problema de Catalunya,
vaig explicar-li be alió que en diuen
el rneu separatisme. Abans, sota la

tiraaia,

esaltres no haviern de do
nar
explica c:ons de cap mena al
Govern cent,.al. Pero des del mo
ment que lu ha aquests homes com

sats
que

dignitat d'aquests homes, d'aquests periódics,
d'aquestes entitats.
No és un afany de distinció, peró sí un afany
de pulcritud civil. I no són pulcres ni nobles els
que ahir es dejen enemics de la República i es
taven amb el vell régim i avui es desfan en aca
taments i en somriures. Ells són el perill més te
mible d'aquestes hores, i pensem denunciar-los
implacablement.
El primer imperatiu de la República ha d'ésser

de

el de la decencia ciutadana.

et neix i t'inunda ?

Upa criatura ens respira adormida dins ránima:
ja prendrá carn lliure per cantá a la Pátria fecunda..
Salut, Catalunra, gertnana de Pobles, unánime:
SEBASTIA SANCHEZ-JUAN'
14 d'abril de 1931.
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Catalunya,

Espero

la voluntat de Cata

que

les

Corts generals

aprovaran l'Estatut cata
lá després
d'interpretar-lo exacta
ment. Será defensat, no tan
sols
per nosaltres
mateixos i el Govern

calgués,
de

la

•

convence

necessitat

•

Vet ací el que us ha dit Francese
Maciá, l'utópic, l'home bo. Contra
la tradició periodística, el cronista ha
recollit per a vosaltres, com un
notan, les paraules que
brollaven
lentament de la seva boca minsa,
finanient dibuixada, enérgica. Amb
qualsevol altre home de Catalunya,
hauria estat banal de fer un interviu
base de preguntes i respostes,

a

examen

—

—

arma.

La figura del President catalá
s'engrandirá ara, de dia en dia, i
prendrá proporcions gegantines aca
rant-se amb la história imrnutable.
Será el nostre Masaryk, i Catalunya
ti sabrá fer honor, com Txecosiová
quia n'ha fet al gran Avi seo del
castell de la Hrada. Per aixó cal
conservar en llur
puresa les seves

paraules d'aquest

gran

mornent.

Sortim. En entrar, hi havia un
ciutadá davant de rosaltres. Després
hem sabut qui era. El perruquer del
President. El voldríem trobar, si

fos, per tal que ens expli
Ingaro etern
xafarderies
inneicues de l'Avi, perqué l'estimes
encara

ques

hi

—

—

mica rués. Peró el barber
Envegem, ara, !'borne
sortós que aquests dies pogué, millor
que nosaltres, veure les emocions
del President en la intimitat.
El perruquer no hi és. Ni ningú.
Quan criden l'Aví per dinar i el
deixo, amb el remordiment d'haver
estat obligat a robar-li estones del
siu
ha

una

marxat.

.

seu

que

repós merescudíssim,

m'adono

hi ha cap

porter, ni cap
borne Ilampant, ni tan sols un modest
ciutadá de la guárdia cívica. L'Avi
no
té cap por. naturalment. Ni nos
altres. El van perseguir molt, peró
no tingué mai cap enernic que s'atre
vis a injuriar-lo. No és de creure que
avui Ii vulguin fer mal quan llavors
el respectaren.
Peró no basta que l'Avi sigui
valent, com tots en són per Cata
lunya i la República. Cal comptar,
també, am'a la gran covardia de l'ene
znic. Per alx6, sobretot, pot estar-se
de defensa. Per a;xil) nosaltres, que
vivim l'enderná de la Revolució sen
se estat de guerra, ni censura; que
deixem publicar manifestos a l'ex-rei
sense obligar-lo a fer-los clandestins;
que hem desat a un recó la pistola
que sernpre dúiem quan manaven
pistolers, podem prescindir avui de
defensar l'Avi. L'amor del poble,
reivindicat i defensat per el!, el
defensa. Nirgú no li fará res.
GRANIER-BARRERA
no

La nota del

senyor Cambó
El senyor Cambó ha lliurat a un representant
de l'Agéncia Hayas, a París, una declaració es
crita en la qual es felicita que la República no

s'hagi implantat

a

Espany-a mitjangant

volució.
La República ha vingut

II

una re

diu
pel camí més
noble, pel que podia donar-li una major forla: ha
vingut per l'expressió sincera del sufragi del
poble.
L'ex-ministre espera que aquesta República
podrá, pel vot de les Corts Constituents, conver
ea República de
dret, que pot arribar ha
ha d'arribar a ésser la de
tots els espanyols.
El senyor Cambó
ren
tot s5n opinions
—

deix

homenatge a

com

arcaic. Peró Francesc
Maciá mereix que trenquem, a honor
seu, l'habitud de parlar per cotnpte
propi i explicar el que ens diuen
amb paraules nostres. Les que ell
ha pronunciat han d'ésser llegides
tal com les deja el President. I fóra
millor encara que tots vosaltres
els ciutadans de Catalunya nova
les poguéssiu sentir d'ell mateix
com les
hem sentides, ciares i fran
ques, de ben prop, escoltant amb
unció filial aquella veu que des
un

•~1111.111.1.1.11

La

no

Tingui en compte tothom
tral essem un període tran
i que la voluntat del poble

d'Espanya

REPUBLICA! Visca la teva florida novena!
Propaguin-se les energies de l'entusiasme.
Astora, de magna, la flama de la meravella;
pren vida a la vida mateixa el sornni que es plasma.

ineu, el cant que

fer.

vern.

a

amor

a

lunya ben íntegra, será votada pels
nostres Ajuntaments en un magne
plebíscit i presentada a les Corts
Constituents com a projecte de Go

República;

T'encanta,

més?

ara

sitori,

Denunelem...

joia ressalta i curulla en veus i tramvies:
colors i perfums, cors i espais, sois i oreigs de Bandera.
La nit mig encela xarangues i cavalleries,
que es fan pressentí abans no vénen, com la primavera.

res

—I que
tots els

cooperi, per consegüent,
esforcos que els meus
companys i jo mateix estem dispo
a

aoiw~owiwb""""okoumr"i"~o~i~wq
Denunciem tota aquesta gent convertida de
sobte a la causa de la República pels rnateixos
modus que la mantenien firis al dia 13 dintre
el camp monárquic.
Són persones, són periódics, són entitats. Ahir
ostentaven unes idees ; avui, en crisi aquelles
idees i els seus representants seculars, en fan ab
dicació i cliuen professar precisament les con
tráries.
Nosaltres, per:), tenim memória. Tenim me
mória i no oblidarem la manca de pudor i de

importantíssim

—Per acabar: ?qué demaneu avui

venir per

darrer cop, abans que un Ponci gro
tesc ens l'arrabassés per a tornar-lo
a l'exili.
Els mateixos que riuen als
seus genolls en
un retrat
ble, que- nosaltres tarnbé varem pu
blicar.
Ara no temen res. Bons minyons,
esguarden i callen i riuen, tots satis
fets de tenir l'Asa a llur costat.
Potser per a ells només és l'avi sol,
amb minúscula. Potser no saben en

el camp

respectives...

tats

eixorivits com a musteles, ern
miren amb graos ullassos encurio
sits. San els néts, els carnals, del
iran Avi. Els mateixos que seien
sa,

als

en

de la cultura, l'acteal sistema peda
gógic. Encara que omplíssim el país
d'escoles i de mestres imbuits
d'aquest sistema buit, verbalista, amb
un pla d'ensenyament únic— com si
tots els infants tinguessin la mateixa
mentalitat —n o hauriem guanyat
res. S'ha de crear un ensenyament
racional, lógic, portar els infants a
visitar els tallers, les fabriques, la
muntanya, la mar, posar-los en con
tacte amb la natura i totes les coses,
voltar-los d'un ambient apropiat al
desenrotIlament de les seves quali

si

altres
•

poble que estará en camí de rea
litzar definitivarnent totes les seves
llibertats, perque ja hi haurá cima

dans, és a din, generacions d'homo
conscients i cultes. Haurá triomfat
l'esperit sobre la materia, i el nostre
poble es trobará al nivell dels pobles
nórdics, especialment els escandi
naus, que em semblen el model més
reeixit- de civilització democrática.
—?Quines diferencies i quins ne
xes tindrá, amb Espanya tota, aques
ta Catalunya federada?
—Tindrá una diferencia cultural
amb els
social —sobretot cultural
altres paisos de la Confederad& El
despotisme ha pesat molt damunt
nostre, per?, tots n'hem sofert. En
certs pobles d'Espanya havia defor
horriblement, durant segles, la
mat
mentalitat nacional. L'imperialisme
suicida dels Reis havia intentat con
vertir en una Prússia certes contra
des ibériques. Aquesta mentalitat
"prussianitzada“ ha de desaparéixer
fins a les Ultimes conseqüencies. Es
panya no neeessita cap Prússia per
cute la seva glória només pot ésser

els

d'aquesta aprovació.

con.

—

Finalment el vaig conaixer a Per
pinya, quan ell tornava. Era un mati
fred, emboirat. Va estar-se dos mi
nuts. amb la nostra colla. Va dir-nos
tot just
bon dia... Em va deixar
trist, trist... EH era a Catalunya, era
ell mateix Catalunya, i jo n'havia de
romandre lluny. Peró havia conegut
el President.
No cm pensava retrobar-lo tan
aviat com avui l'he v.st, a caseta,
continuant el seo viure senzill sota
la porpra de la investidura. Sabia,
sí —deixeu que ho repeteixi,— que

I

a

un

de la
hi ha cap

Catalunya

con

plegats,

Tots
ríem

vint

causa

Peró mai no ern vagara de conai
xer-lo, jo que l'estimo tant. Sempre
el tenien tan Hutay deis postres bra
cos tensos

de Madrid, sino per altres homes
de
gran prestigi al Parlament
espanyol.

—?Com veieu Catalunya dintre
anys?
—Dintre vint anys, Catalunya serA

ineenvenient per
aixó. Tots, de 1 ora fe, trobarem
la cordialitat per a anar a la Fede
ració. Potser no la sentim tots
—No hi ha

d'estar contents, i aixó és molt bo
nic. Pero cm fa pena la gent de poca
fe. La fe i !'amor intens de l'ideal
donen una força terrible, una foro

sat.

republicana?

—?Creieu
!Hi

completació natural del que jo peo
saya.
Ara els qui m'han tractat
sovint com un illús són els primers

—Sí,

ciliará definitivament amb els altres
pobles ibérics, dintre la Federació

jo els expresso
sincera:nent, tal com ho desitjo, com
Catalunya, sense
cree que cal regir
Govern, sinó
a
de
Govern
parlar
pi ensius i conveneuts

s'encomana' al poble.

President de Catalunya, després

—

—

—

la noble actitud del rei i acaba
insistint sobre la necessitat de restaurar el crédit
d'Espanya, fent-se per aix6 una crida a totes les
classes i corporacions que puguin contribuir a
salvar les dificultats de
l'hora present.
Del que no diu ni una paraula el senyor Cambó
és del "llamado
problema Patann"...

