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DAVANT LA REPUBLICA

La demoeriteia it

liada-mostra

oprimit
proclamació

A l'anunci de la

Ulana-perseguida

1 ext.

el nostre

exemple al poble
Mussolini 1 les seves

per

eamises negres
de la

que la nostra batalla és dura.
Pre
cisament per abre) el nostre esfore

Espanya, la Concentraa
ció anti-feixista de París, ha redacmagnífic manifest, ditat el segilent
italiá.
poble
al
rigit
D'una alta transcendencia ínternacional, cal que tcta la Premsa tiberal es faci ressó del clam deis renoms
fugiats italians a París
'lustres tots ells. La dictadura de
Mussolini trontolla, empesa per les
democrácies europees en manca De
la mateixa manera que tots varn po
nostre bree i la nostra vida
sar el
per recuperar la Llei que un dicta
dor havia abolit i que una monar
quía havia vulnerat, cal :me ajudem
ara, en la mesura de íes nostres
forces i amb l'entusiasme de les nos
tres conviccions de democrácia i de
llibertat, la Itália viva que soíreix
sota la cruel dictadura de Musso
lini, espectacle incivil en neg retina
Europa capacitada dels seus destins

República

ha d'ésser encara més
precisament per aixó, e ',castre deu
re i la nostra missió
no
pot ésser
sinó molt alta, molt important,
molt
precisa.
Per Iliurar-se del feixisme cal, per
endavant, Iliurar-se de la illusió que

—

la glória

de l'esdeveniment ens és
comuna, i l'amargor del desterrament
no minva en aquests
rnoments de
victória republicana, que els qui han
triornfat i els qui seguim combatent,
ho fem recorrent junts el temí
en
vers
un únic fi: la Llibertat!
Italians:
La Conemitn,n,;,;
ntifeixista

—

l'esdevenidor de Catalunya, el
partit té poca importancia.
Tots ens bern posat a les ordres del
Govern de la Generalifat. sense mirar
més que la possihilitat d'ésser ínils i
collebegar en un Roe preeminent
modest, en la gran tasca d'organitzar
la vida estatal de Catalunya.
Jo aconsellarin, dones. que aouesta
posició que tots hem adcbsitet. l'adaptes
el partit. Seria lógic nee l'emitas seguís el canal que .unenims

la

envers

Repú

blica, demostra ádhuc als més es
ceptics, que el silenci del poble es
clavitiat deixava entreveure la pro
metenea d'una acció viva i no pas
d'un consentiment vil.
L'exemple d'Espanya que, en la
severa concordia de tota
la força

democrática en l'audae, ferotge i pie
repudiament del seu compromís,
conquereix la propia autonomia, en
(la i demostra als oprimits que la
llibertat neix de la fe, : de Ilacció
del poble que sap conquerir-la, defensar-la i conservar-la amb la seva
mateixa sang, i no d'hábils i baixes
maniobres de la cómoda i mal disimulada adaptació, de l'audácia, no
del renunciarnent ni de la covarda i
suicida es-peranea en un demá, sempre problernátic i infecund.
Ens ha diu, abans que tot, a nos-

altres, italians!
No serveix,

no

es

pot contestar

actual
el feixisme crea, o que poguem aba
tre. en interés nostre, els ntolts córn

plices

adversaris nostres
que
des de. les més diferents posicions
vénen sostenint el fantasma vengo
r.yós del feixisme.
L'arma deis geníssers pot domí
nar una nació, pero ja arribará l'ho
ra de reivindicar la voluntet de qua
ranta milions de clutadans.
Els proscrits italians. en veure
tornar a la Pátria redimida ele pros
crits espanyols, els saluden perqué
—

—

:a gestió del Comité l‘fixt que pro,
visteriament ha segit el Partit Cata

L'Assem-brea de cona
titució definitiva del
Partit Catalanista

Republicá

mement

L'Assemblea, posseida de la cabdal
importáncia d'aquests mornents de la
história del nostre poble, recollint tots
els ensenyaments de l'experiencia pas
sada per

Dissabte passat, a la nit, tingué lloc
l'anunciada Assemblea del Partit Ca
taianista Republicá, al Saló Fregoli.
Sota la presidencia de Lluís Nico
lau d'Olwer
rebut amb una cor
dial ovació a peu dret
prop de
800 socis es reuniren en l'Assemblea,
que comerte& amb unes
paraules de
salutació del President. A continuació,
Antoní Rovira i Virgili prengué la
maula. Excma préviarnent l'asss
tenca de Bofill i Mates, qui es troba
rnalalt, i
en un discurs sino«
explicá l'actuació del Comité Mixt i

—

la

lanista Republicá,
DECLARA que la gesti6 esmentada
ha estas fidel a eideari i a les normes
d'actuaci6 que l'Assemble adel Fartit,
celebrada al Palau de Projeccions ei
22 de marc d'enguany, aeróvá tmáni

seva posició persdnal.
Després de parlar diversos socis

—

entre els quals Carrasco i Forrnigue

també del Comité —, s'aprová la
següent proposta, refosa de dues di
ferents nresentades a l'Assemblea pel
senyor Carrasco i Martí Esteve:
L'Assemblea constituent d'Acció
Catalana Republicana, informada de
ra,

a

l'orientació

futura del

Partit
RATIFICA la seva fe infrangible
en els alts destins de Catalunya i se
gueix disposada a servir-la per damunt
de tot interés i de tota consicleració

Partidista.
FA PUBLICA la se¦a v infran
gible en els alts destins de Catalunya
i segueix disposada a servir-la per da
munt de tot interés i de tota
consi
deració nartidista.
FA PUBLICA la seva voluntat de
contribuir a la superidr unitat del po
ble de Catalunya i de treballar desin
teressadament per a fer prevaler les ses
ves aspiracions i esnecialment
per al
Ple reconeixement de la seva perso
nalirat en un regim federatiu de la Re
T'alca espanyola, basat en la realitat

perenselar.
AFTPefie la seva fidelitat als prín
einis libera•s i dernecrátics que el
Partit inscriví a la seva bandera en el

d esteta

que fou companya de la democra
cia espanyola
será també com
panya en el triomi, el dia no Ilunyá
en
qué la irresistible empenta deis
italians de dintre i fora
armats
de fe í de ferro
en implacable as
—

—

imponent manifestaeió de eordialitat
d‘agralment fou el resultat de la inicia

Una

sor

llançada

tiva

per

pel

111da

Ens sentim satisfets, completament
satisfets i honorats arnb escreix, de
l'exa aconseguit per la idea patro
cinada des de les nostres columnes

LA RAMBLA i POCO».
poble de Catalunya

plaritat

cívica

i

afany mes

un

de

liberalisrne.
*

*

*

abralava

tusiasme per la Prernsa de Barce

El nombre de targes rebudes el
dia Primer de maig al Consolat bel
ga—dirigit pel digne cemsol M. Chai
dron
és formidable. Vingudes de

lona i per Catalunya en pes.
Hi ha quelcom que dóna—i en
aquestes horca més que mai— una
asee--es
TTI'frin
nnh•c,

tots els indi-ets de Catalunya, la seva
classificació resultá laboriosissima,
per tal C0111 passaren de treeta mil
rsreesi t,rrete., nr,tn•s

d'homenatjar el poble belga en el
Primer de Maig— i recollída amb en
—

P''

—

salt,

sacrifici, es
complirá la proclamació de la Repú
blica, per l'esfore deis seus Mártirs
com

en

suprem

deis

seus
Herois.
Visca Itália, Iliure i republicana!
Visca la Itália de tots els italians!"

temps que eren inenys tinguts i per
seguits, i que ara, caigut el regirn ce
sarista, cal que tinguin consagració
efectiva en la nostra vida pública.
REITERA la seva adhesió al Go
vern de
la Generalitat, rector suprem
de la nostra vida nacional i ret espe
cial homenatge al seu President, di

positari

de la

confíenla popular.

EXPRESSA la seva voluntat de
seguir collabdrant a la consolidaci6
del régim republicá a Espanya, en el
triomf definitiu del qual l'Assemblea
confia veure .assegurat el triomf de
les llibertats de Catalunya i de les Ili
bertats humanes.
Barcelona, 2 de maig de 193r.
Llnís foyer, Martí Esteve, E. Du
ran
Reynals, Claudi Ametlla, Caries
Jartit't i Paidí
A la proposició del senyor
Martí
Esteve i altres foren addicionats els
següents extrems de la del senyor
Manuel Carrasco 1 Formiguera:
"L'Assemblea declara la necessitat
de rectificar els manifestos erre:51-s i
vacillacions de criteri del partit, que
:eta'
dlibte un deis motius deter
mínats del fracs electoral soferi en
(li2<11 del puse. 12 d'abril, o conss
cient de la transcendencia del moment
present, acorde:
Declarar com a única orientació po
ledel renvenlent en el rnotnent actual
l'actuaci6 harmbnica de tetes les for.
liberals i democriti
ces catalanistes.
ques airea la finalitat conjunta de cien

*

*

*

LA RAMBLA saluda efusivament
els bornes del Consell del Parta Catalanista Republicá
d'una manera
especialíssima a l'aimic Sunyol i Garriga
i está certa que sabran ene
atener aquesta gran forea democrá'tica
de Catalaoya en el conjunt de la politice liberal cel nosese poble.
—

—

Degut a la iniciativa del secretari del partit radical-sociersta del
Departament d'Alger, Sr. Chansaree
conseller municipal, a la qual el doctor
Aboulker, "conseller general"
president del mateix partit, va adherir-se entusiásticament, va celebrar-se
el dissabte 25 d'abril un aperitiu d'hoflor, celebrant eadveniment de la Re
pública Federal Espányeta.
L'oreanització aná a cárrec deis senvors Turcat i Bizet, del &imité vadical-socialista, amb la col-laboraci6
dele senyors Mascort i Presea de la
coldnia catalana d'Alger.
*

—
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Hi ha

una

r•

com.

panyia de teatre
que dirigeix un
senyor Isluís Cal
vo, que fa mesas
i mesas volta per
tota la Península

donan

proposar al senyor Serra i Moret?
Dones que el portes a Barcelona
en el sets autombbil.
No donem el nana d'aquest "se
nyor", perque tenim mes vergonya
que no pas ell.

acabat el comes pel qual foren con
tractats s'havia decelit d'acomiadar.
Tothom vejé en el llarg discuto de
ealludit regidor un gran altruisme.
Tothom menys algun mal pensato

epresentacions.
En fer una revisió del personal de
l'Ajuntament hom trobá a la nernma
l'esmentat clutadá, que fa un grapat
de mesas que no
s'lla presentat a
l'oficina corresponent.
E5 parlá d'acomiadar-lo, i no pogué
ésser, degut a unes Influéneies tan

redicals

com

lent de barra n'eti
ha molta, molta
tnés del que hom
es

vegades
atetes que holle
ereu que són mo
tivats per una
Islandesa de cor
admirable i de
bObte hoen &eh•
Sabehta d'un detall I ven
clarament
eeinee sdn les causes
Provee:4"re'
de Pacte
ue

"altruista".

Un regidor
federal parlá en una
sess16 de
l'Ajuntament
mes de tres
quarts d'hora per
defensar
els tem
Perers del cene,
que

a

causa

d'haver

Un deis conflictes és una vaga que
dura des del mes de novernbre pas
sat.

El

patró,

tossut.

dkué

que

per

existía conflicte, pubc que
havia ccmpletat el seu personal amb
"esquirols" del Sindicas Lliure.
Naturaiment, davant d'aquesta afee
meció categbrica, el senyor Serra i
Moret desistí d'intentar convencer el
pene!' indesitjable i es retirá del saló
de l'Ajuntament on havía tingut Iloc
l'entrevista.
a

ell

no

agat

su

.

•>'sía

pensar.

Un dia de la setmana passada,
ésser cridat per a enes a Mollet, on
existeixen diversos conflictes obrero,
el conseller del Govern de la Ge
neralitat benyer Serra i Moret.

....„ qi

vol...
—?Ara deu ese
).11/1
tan
a
punt de
sortir el tercer
volum d'aquell
"Camb6" de
Pla, oi?
--No. Ara el que sortirá és un
"Josep Pla" escrit pel senyor
Camb6.

L'ex-infantessa
Isabel de Bor

Presenciárem un
cas de cinisme 1
barra que és de
finitiu.

mistericses.

ha

pugui

y§

-

auara

tras

passada, gaudia,
e.u
general, d e
mercedes simpa
ties entre el po
ble. eerepre havia tingut un carác
ter franc, 1 era partidária de fer les
coses ben fetes. Per aquest mateix
motiu, la dictadura del difunt Pri
mo de Rivera se li havia engargus
sat.

L'any

1924 se li atribuí una frase
famosa que circulit per totee lee re.

daccions. Referint-se

a

tre lamo d'Espanya
don, diuen que va dir:

l'arnistat en.
seu dicta.

i el

—"Este nifio, con sus chiquilla
das, acabará haciéndonos pasar la
frontera a todos."
I ha resultat una gran profecía.

Enguany
del

la Festa

Treball

tingut

un

ha

ample

tit governa.
mental. Mentre a
Londres, a París
i a Berlín la policía s epeeava al desig deis obrera
que vallen vagar, acl les autoritats
han cooperat a la vaga, convertint
el que ahir fou una feota revolucionaria en una mena de dijous sant
del proletariat.
—Senyors —sembla que digné un
deis Rahola que va a la penya del
Catalunya— el que ha jet el Govern de la República és hábil 1 divertit. Ajudant que tot estigués Saneas, els "culo de café", els desva.
gata, els impertérrita penyistes ens
hem vist obligan; a quedar-nos a
casa, i el que abans era una vaga
revolucionaria ara ens ha fet l'efecte
d'un acta de propaganda a favor de
la nit de familia. Alai no hern tingut
mes remei que quedar-nos a casa.
s

e n

puritans

que

sembla mentida.
U n deis casos
mes intereasants
és el del senyot Maten Ruiz.
Miren el senyor Maten Ruiz si
n'es, de purista, que fina en una de
les sessions de l'Ajuntament recent.
ment celebardes, en discutir el tant
per cent que han de pagar els empre
saris del Front6 a l'Ajuntarnent
/

—

unes

6o.000 pessetes— proposá que

pobie germá.

el

* * *
Per no incórrer en
sempre desagradables

omissions
—

—

abste

ens

donar una relació de les
i entitats que acudiree
al Consolat. Foren maltea i de tote
les classes socials, detall a remarcar
com una mostra més de la solidaritat
amb qué el nostre poble sent Fagrai
ment i la ciutadania
nim

de

personalitats

*

*

saludern una vegada.
mes
de tots els que hi
en nom
acudiren el Primer de maig
noble poble belga i (cm present el
nostre afany, que és l'afane- de Cata
lanya, de perduració de solidaritat
civil. Avui que hern iniciat el nostre
cansí de democricies i d'allibere
ments, ens sentim més lligats, més
endeutats. mes estimulats que mai
amb la Democrácia Belga, exemple
europeu. Quan el digne senyor Chal
dron, cónsol belga a Barcelona, faci
arribar fina a les altes esferes políti
ques del seu país aquesta so'idaritat
i aqüesta admiració nostra, de Cata
—

lunya,
estigui

la seva gloriosa nació,
segur el senyor cónsol de
la nostra sinceritat i de la nostra efu
sió. La monarquia borbónica mentía
quan parlava així; el poble de Cata
vers

lunya —carta viva d'Europa —, sota
la Llei insigne de la República nai
xent, és d'una absoluta i profunda
sinceritat.

Agraim encara la seva aportació
la Premsa que sabé recollir i pro
pugnar la idea llameada des de les
columnes de LA RAMBLA. Grácies
a

aquest ajut, en l'espai de poquís,
simes bares, Catalunya quedá b&
molt bé, el dia Primer de maig.
a

Davaih.

Lunaulai,

ei

Le

ta,auál.t.

la

(.1eSitlitté.d.

del Primer de maig.
nostre, que així sap manifestar-se i
que així sap saludar els gestos de
cavallerositat i de llibertat. Avui,
l'agraiment cordial ha estat refrenes
per escrit, com un plebisclt; demá.
si cal, ho seria tambel en actes. L'ac
te cívic que tingué 'loe el día Primer
de Maig al Consolas belga té aquest
primer valor moral de la solidaritat
entre pobles d'Europa, i un segon
valor de reiterada protesta, de fran
ca acusació, de nou requeriment de
greuges contra la monarquia dels

Borbons perseguidora i funesta.
En aquest doble valor oferim des
d'ací
en
una
safata de plata— el
gest de Catalunya al poble de Bél
gica. La salutació nostra té escalf
d'abraeada i té afany d'emulacions.
El petit —magnífic— poble Curo
peu és per a nosaltres una alta exem
—

Els senyors Chansarel i Aboulker
pronunciaren belles allocucions de sim
patía, i en nom de la colónia espanyo
la els senyors Soldevila 1
Marqués,
tots dos de la colónia catalana, pro
nunciaren sengles discursos que aixe
earen l'entusiasme deis concurrents a
4
l'acte.
La part musical aná a desee de
l'Orfeó Espanyol de Bab-el-Oued,
que, sota la direcci6 del senyor Be
llido, entona en espanyol les vibrants
notes de la Marsellesa.

el U ti..d.aldt

(Foto

Cases.)

des en qüestió de poques bares al
Consolas. Des de primera hora del
mati —a remarcar que aquell dia no
existí absolutament cap mitjá per
traslladar-se d'una banda a l'altra
es formá a la porta una Ilarga cua de
cititadans que, o deixaven la seva
tarja, o bé, com feren un nombre

fos tancat, puix que allí es juga,
1 aixó és una immoralitat.
Ara sembla que ja pensa diferent,
car hom fi ha fet veure que la Bene
ficencia en tren un gran profit.

71

tia

d'obligar-ee'l

hagut de fer

en

—

gairebé igualment elevat, signaren en
els plecs preparats a aquest efecte
l'entrada de l'edifici del Consolat.
Les dignes autoritats catalanes do
naren el seu exemple, acudint a l'ho
menatge a Bélgica. Entre elles— i
la seva presencia bu acollida arnb
entusiástiques ovac:ons —Don Fran
cese Maca, el Primer President de
la Generalitat Catalana, acudí també
a
rernerciar, ell el primer, l'afecte
cordial que trobá a Bélgica en les
dures anyades inoblidabics del seu
exili i de la seva peregrinació pel
món. Ventura Gassol, el cornpany
de sempre, el delsceble predilecte de
toses les hores, acudí també a din
el seu homenatge i la seva adhesió.
Encara, Jaume Aiguader, ciutadá al
calde de Barcelona, i Lluís Com
panys acudiren, durant el matí del
Primer de maig, al Consolas de Bél
a

gica. Tots ells perseguits en les hores
abjectes de la Dictadura, donaven
l'exemple i posaven en la simplicitat
de l'acte

una

nota

solemne 1

Foronda era
gerent de la "Ci
naes". Ens plau
ria de saber si
encara n'és.
En t o t cas,
opinem que han
a fer el que
ha
la Campanería de

compren. Tenían si fa

emo

o

no

fa la

mateixa edat.
Cal repetir que catan equivocats?
Ningú no obsíndrá cap concessió in
justa, ni la més petisa, ande obse
quiositats ni amb afalacs. Les pro
vea d'adhesió seran només admeses
corn a tala, í com a tals no obliguen
sinet eta qui obsequien. Les nostres
autoritats populars no s'assemblen,
ni de Iluny, a qualsevol Borbó ne
fast, que eeia de ninot a Deauville
per uns quants franca.

més boigs
deis que la gent

'-Ji ha

pensa. De ve.
lades suposem
iue la gens que
ens parla
és del
tot normal i des
es

1
ha

colla

una

'e senyors
no
olem encara do
sar
noms
que
es
penszn que
—

--

1

obse

lea autori

tats pops.

.s obtindran coses injus
tea, privilegia i prebendea de tota

*
leetnica
que

es

corona

rebé

a

París,

de tot Es
eanya, per l'en
'errament d'Isa
el d e
Sorbe,

era
de Raquel
ine.ter. La iia ho deia: "A la In
fanta Isabel
Raquel Mellen".
Eren amigues de mole templa. Es
—

Aquesta entitat, que de tempb
venia projectant una fundió en
hemantge a la nae'e L 'ga pel
ccrdial acolliment dispensat als
nostres exiliats, es cninplau a
anunciar que a darrers d'aquest
mes, i comp'a.it anth l'adhesió
de la Generaiitet de Catalunya
i de l'Ajuntament de Barcelona,
celebrará acrie<Ifa meresGuda
resta d'art en un teatre de la

capital.

Constituirh una soler:natal,
per la importhncia
progra-.
ma:
una obra teatral,
.3onc.n t,
chorals, recital de poesies i
canfionetes 1 la Banda Muni
cipal sota la direceté de Lankt0
de Grignon.
El lied, la drarnkttea, 1 la poe
sía belga traduIts pels Inés sig
nificats escrIptors
poetes de
Catalunya donaran al palie
una Impressió
completa 1 es
ealent de raltíssima espiritua
litat d'aquest poble exemplar.
tan cordialment nigat amb
nostre.
•

que,

41111111/111111~9111~

mitjá

per fi, he pogut descohrir el
de fer ressuscitar mores.

No cal dir
Coe-gany-s.

pres

resuga que un bon dia explica
&elude perque els autos no gas
tin benzína, sinb aigua, o per resol
dre el problema social.
No fa gaires dies es va presentar
al Govern civil una senyora abilla
da de negre, insistint que havia de
parlar amb el governador civil. El
seu accent era plenament misteri6s.
L'exercit de secretaria no la deixa
passar al despatx de Lluís Com
panys, perb ella insistía.
—Es una cosa reservada, secre
tissima. No puc din-ho a ning-ú més
que a ell.
—Torni (km& Ji delen sempre.
Pera ella tornava. Davant de tant
misten, un día pagué passar i s'a
una

propá

a

Companys. Aquest

la rebé

cordialment i la féu acure. Llavors
la visitant digué solcinnialment:
—He vingut a veuree per a dir-li

com es

va

quedar Llufs

Be cert que un
liari del matl
aícrit en camella
de gran popula
itat entre els se
eyors Esteva;
va
refusar, d'en
tre
le
u oferia un re.
perter gráfic, prsos quan l'arri
bada del President Alcale Zamora,
—

_..

Tramvies.

fl

Festa d'art en borne
natge a la nació belga

411•111111=111W

quiant

an

et
Sota Cata:une
de presencia i la tjte

Per acabar,

invitans
Moho ciutadans
hi ha que de cop
volta es tornen

acte

De més a ,snés del nombre ele
vadíssim de targes i signatures esi
ele plecs, es rebé una gran quantitat
de comunicacicns telefeeniques i tela
gráfiques de tot Cata'unya, Espany-a
ádhuc d'America. Dues grana pa
lieres s'omplirer de targes i paper,
calgué habilitar dependencles espe
e'nel del e'oeselet 'per incablf la des
filaría de; púlele. que contintrá fi.,
a
ltimes llores de la tarda..

....i~nowomezam

?Saben que tingué la gosadia de

cionada.,Amb ella
la que feia

mai possarem la nostra disciplina
patrietica a cap consideració."
A continuació es posá a discussió

l'Estatut definitiu pel qual ha de regir-se el Partit Catalanista Republicá,
el qual fou aprovat amb alguna esmena, després d'haver-ne rebutjat d'altres l'Assemblea.
Finalment, a les dues de la nit, es
procedí a l'elecció deis membres que
l'aseen de constituir el Consell Directiu del Partís Catalanista Republicá.
En votació secreta s'efectuá l'elecció,
l'escrutini definitiu de la qual acabava a altes llores de la
matinada amb
el següent resultas:
Lluís Nicolau d'Olwer, amb ze6 vots,
M. Carrasco Formiguera, 228.
Josep Sunyol i Garriga, 199.
A. Rovira i Virgili, amb 19r.
J. Bofill i Mates, arnb 185.
Martí Esteve, amb 165.
David Ferrer, amb 153.
Segueixen en ordre de vots els senynrs Caries Pi i Sunyer, Tomás 1
Piera i E. Duran Reynals.
Seguidament s'aixecá. l'Assemblea,

13éig1ea

a

es miau; emnrendre. Conveneuts que l'hora és d'unió
sagrada, l'hem realitzada i hem de
seguir realitrant-Ta, no resiirlant que
per aquesta tasca no necessitem
el consentiment de ninati, sine tan sois el
sentimenr de disciplina patriótica.
Potser la fórmula mes escaient de
plasmar neuesta posici6 fóra nn nomerar
Consell, sinó declarar que en
aeruesta tasca constituent,
sota l'ah
euiatge deis ministres Nicolau
wer i Carrasco Formiguera, collaborarem amb entusiasme.
Peda tant si se segueix cona si no
se segueix
aquesta
iniciativa, en la
forma este segur que se seguirá en el
fons. No tinc, dones, per que repetir
que tota acció partidista que directament o indirectament representes una
temptativa d'entrebancar la política del
Govern de la G-eneralitat, abriria la
porta a l'eseisió a tots aquells que

pública

caneons

L‘homenatge de Catalunya

més cAtaianista que

assistint inert i inerme el groteec
d'una dictadura ignomi
niosa, fins al punt que, decidit a
disposar deis seus propis destins, cor
entre

nostre

11

'"-ineleomennents. T se-da tambe lió

espectacle

re

riga:
"Benvolgut amic: Una imprevista
ocupaci6 d'impideix reunir-me amb
vós i els cempalys per discutir sobre
l'esdevenidor del nostre partía Ho
sento pel gust de reunir-me i a mes
perque desitjaria fer constar la nieva
opinió. Per suplir la meya presencia,
us preso que tingueu la bondat de Ilegi- aquesta Metro a l'Assemblea.
Cree que avui en qué es jtsga a
fons

Heu-vos acf el manifest:
"Italians:
L'exemple del poble espanyol, des
prés d'una Ilarga cadena d anys d'o

probi, engrillonada

rEstat espanyol i deaconseguir pels
solidar l'actual regim republicá de
tnitjans que calgui la constitució de
Catalunya, d'acord amb l'Estatut que
obtingué l'aprovacid plebiscitária deis
Ajuntaments de la nostra patria,"
Encara, abans de passar-se a votad&
fou Ilegida la següent lletra del senyor
Matean Rubió Tudurí, edrenada al
nostre estimat amc J. Sttnyol 1 Gar-

del

poble

de

rambla

aquells

s..

en

que apareixia

una

gran

multitud confraternitzant amb ell?
Nosaltres ho sabem segur. Peró
no ho acabem de
comprendre en un
peribdic que vol ordre, pau, efusió
patribEca espanyola, i per postres
tarnbé acata la

República

segons

declaració d'un editorial sea
Poseer les multituds democráti.
ques els fan por, ádhuc en fotografia.

'acera

cagat

al

'01:

--?Sabeu quina
la bander
nés resistent
s

La di bcnyor Borb6.
Li van
clavar un cop d'Estella binar vint
i-tres i fina ara no 11 ha sortit .1
morat.

Aviat:
QUO VADIS, SÁNCHEZ?
Edicions LA RAMBLA
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PARAL•LELIES

VIDES

Materlals per a demostrar que Francesc Madi'
és un polific que toca de pecas a terra 1 que,
Ilrancesc Canibó és un polífic que
viu als ntIvols
Zis fi falta

porani

que

d'unes

noves

P:utarc contem
casta la valoració

un

ces

"Vides paralleles". Es
un moment de la história, que per
ésser necessari el coneixement de
la trajectbria de cada home, no ens
podem subjectar als napics que deis
capdavanters pclítics i socials han
fet els "gasetillers" i el carrer. Pel
tbpic del carrer sabern, per exem

ple, que
perfecte
tos és
conste

el

comte

Figols

de

és

un

i que l'ex-ministre ?da

ase

viu; sabe= també que el
de Montseny. és la vanitat
personificada i que el marqués de
un

Fcrronda és "un
Potser el tapie

grande"-d'Espans

a.

mica lluny,
estudiant
ben bé ei enómens n.o:pariera que
ni el conste de Figols és un ase,
ni l'ex-ministre Matos és un viu,
ni el "Montseny" és un vanitós, ni
En Foronda és "un grande".
Els mate= ens succeeix en dues
de les figures cabdals que dirigeixen
forces polítiques a Catalunva: Eran
cese Mecía i Francesc Cambó.
Fins no fa gaire hesn cregut que
Francesc Cambó. el líder de la
Lliga Regionalista i del Partit Cen
trista —partit que a botes d'ara ja
no
sabe= on para— Francesc
Cambó era un polític práctic, cate
gôríe, d'aquells que se'n diu "que
taquen de pcus a terra", perqué tenen
una visió escéptica i materialista de
la histbria i perqué, com a perfecte
poi:tríe catalá i jueu, sabia que calia
donar un to cultural i espiritual als
exagera

va

una

s'equivoca,

o

i

problemes específicament realístícs,
que són els que interessen als po
lítica nous que ha donat la post
guerra. Cambó era per a Catalunya
un politic modern, percaté
en
els
!libres i articles, en les .seves de
claracions i en les seves cartes pú
Migues barrejava habilidosament les
estadistiques, més o inerays trucades
fantasioses, i les afirmacions poli
tiques amb una segtmetat aclaparado
ra. Cambó, com Rathenam com Lou
chewc, coxal Pirelli, té un Ilenguatge
cateeparic d'honse de finances inter
nacional. Després de la guerra, si
gui per la torta influencia deis Es
tats

eh
un

Units

Europa, sigui perqué

a

problernes financiera pasaren a
primer pla, cl fet era que un

home que sabia comptar fins a ccnt
públic i que parlava de "circu
en
lació fiduciaria", "consorci bancari",
"clearings financiera', etc., gaudia
en
el postre ambient del carrer de
la Boqueria, sotmés encara a la
mitja cana i a la calderilla, duna
veneració gairebé religiosa.
Francesc Cambó era, davant de
la nostra burgesia, "un gran poli
tic", "un gcni financies". S'havia
enriquit fabulosament i era amic
d'aquells noms que sortien tres cops
al dia en els diaris. Tres no valia
que diguessin que era un home que
s'equivocava cada dos per tres, que
tenia un talent considerable, excep
ció !eta de quan parlava de política

i de financ,es, el cas era que taran
cese
Cambó era consideras com un

polític

de

l'época, práctic,

amb

una

"clara" visió deis problemes que es
plantejaven i una capacitat evident
per a resoldre'ls.
I mentre Francesc Cambó tenia
aquesta fama al carrer, Francesc
Macia, l'home que havia adoptat
una
posició digna en l'hora de la
Solidaritat, l'home de Prats de afo
lló, llame de l'" empréstit Pau Cla
ris", era un roniantic, un
nat", un "somnia-truites", "un ho
me que vivia als tiúvols" i que no
estava "a la pagea. Per al filón vul
gar, "el tapie Macia" ja estava fa
bricat. El líder de l'Esquerra Re

publicana de Catalunya era un po
Ittic idealista, pesqué tenia una vi
sió optimista i romántica de la his
toria i percaté, com a tipic polític
catala, exposava la seva ideología
sinceritat i lleialtat ingé
nues, mantenint la tradició deis po
litics sentimentals del segle XIX.
Macia era per a Catalunya un polí
tic antiquat, perqué en els scus dis
calaos i les seves deciaracions bar
rejava, amb simplicitat honesta, la
premia convicció i la fe en l'ideal
llunya i gairebé impossible. Maca,
com
Pi i Margall, com Francesc
Layret, té un Ilenguatge ernotiu,
d'home més afectiu que fred. Ea
l'hora de la guerra, quan semalava
que es forjava la nova idealitat eu
ropea, Francesc Madi' parlava d'ha
manitat. de progrés. de llibertat. de
retrobarnent de l'anima catalana, i
amb

una

jovent

de
amb fe

amb

ji

donaren

una

cen

aquesta es convertida en
de Vendée o de Prússia

a

darrers

l'home ha continuat la seva brillant
história d'éxits polítics: organitza
amb altres el viatge deis intellec
tuals espanyols a Catalunya i pu
blica el llibre "Per la concórdia”,
per a dir que "el problema de Ca
talunya no Saldrá solució fins que
la donin els intellectuals espanyols,
que són els únics que la poden do

tot

Quan va ésser m;nistre de Fo
ment, en plena guerra, va proposar
que l'exércit espanyo:
d'un país
neutral
es mobilitzés per a fer un
veritable cadastre nacional, i tes na
cions belligerants, davant de l'ame
naea
que representava un exercit
en peu
de guerra, i no sabent cap
a
quin costat es decidiría Espanya,
van provocar un conflicte seriós,
i el
ministre ho deixá córrer.
Abans, en un moment de forta
enlodó revolucionaria, com ho fou
el de l'Assemblea de Parlamentaria
en lloc de cooperar a la implantació
de la República, que en aquel' mo
lema era tan segura coin enguany,
despré„. del cop de torea, es passa
al servei de la monarquia i fén in
gressar la Lliga Regionalista en el
cuele de partits monárquics.
En 1919, en un moment greu per
a
la pau social de Catalunya, es
posa, contra el proíetariat, sortint al
carrer a
fer guardia al-1lb els some
tents, i provoca a tot Espanya una
—

—

nar",

i poc

després,

en

veure

s'allunyen

de la

*

monarquia,

Ossorio i Gallardo, per exern
ple, organitza el "partit centrista"
contra els inteHectuals
deis quals
esperava la solució de la qüestió ca
talana —i on recull tota la desferra
de la política espanyola més "clo
doaldesca", més tronada i més pas

L'AURORA

ideals.

5

*

I bé: examinant les vides i les
obres de Francesc Maca i de Eran
cese Carnbó, ?no trobeu- que el tal

com

sada dcl país.
Diu que no hi ha altres proble
mes que els de les qüestions econó
migues, que els republicans "son
cuatro locos", que a Madrid no hi
ha ambient revolucionan, que cal
prendre part a les eleccions convo
cades pel general Berenguer, i Ii
falla tot el eue va afirrnant, amb
aquella scrietat i convicció que tant

seus

lunya.

que

intellectuals es decanten tots,
absolutament tots, cap a la Repú
o

*

assolir la plenitud dels

els

blica,

*

En 1923, en lloc de creure que la
dictadura donará satisfacció per mí
nima que sigui a Catalunya, salta la
frontera i comenea a conspirar con
tra la monarquia
i la dictadura,
fent-se amic de tots els conspira
dors espanyols i preparant amb ells
la revolució triontfant d'avui.
En aquests darrers quinze meses
pacta amb una i amb altres, veu
clarament el problema i no es deixa
enredar per ningú; va de dret cap
a
la República perqué sap que la
República és la solució de Cata

passeig.
mesos

a

fensar totes les causes que no te
nien defensor, i era més amic deis
que no tenien res que deis poderosos
i influents.
En 1919 es posa al costat deis
obrera contra la burgesia catalana,
"perqué confia resoltament que és
el proletariat qui li donará ajut per

del :s'arme i s'erra; quan apa
reix aquella mena de constitució, de
la qual ningú no en parla ja, s'apres
sa a recornanar als seus amics
que
acceptin la possibilitat que els ofe
reix la dictadura de reprendre les
tasques polítiques, i Primo de Ri
vera, la constitució i e! gabinet se'n

quinze

pie del carrer és equivocat? ?No
trobeu, amics, que el polític prac
tic, "tortuós", "de peus a terra",
"realístic", és Francesc Macia, que
per tal d'assolir el

1

seu

(Joaquim Maurín, en
rníting del Palau de
Projec,cions del dia Pri
*mer de Maig. Versió de
"La Nau".)

lPunsinat

Retarla perfectament l'escena. Era
sbans, bastant abans de les eleccions
revolucianáries del 12 d'abril. En
•quen acasah havia, aquells dies, una
gran alegria. Era com Si fos festa,
després de no haver estas testa durant
/largues anyades de persecució i d'an

goíxa.
El gran exiliat havia tornat. final
Havia ternat en un matí de
diumenge, prodisposanant blau. Pels
pobaea on passa, les dones i els infants
ment.

com una
pal
llarg del camí. i els bornes
ploraven i seguien fins a la sortida del
pelele, la caravana que comboiava el
viatger. Al darrera, despréa d'havea

els rnocadors

ma, tot al

passat, sota la meravella blava del ma
tí de diurnenge
matí de diumenge
arab aquella claror única, incon fusible.
neta deis matins de cliumenge
hi.
Iguedava com una estella de joia
Unes horca després de l'apoteosi
popular, l'exilias ern f-ia l'honor de
rebre'm a la seva c.aa
enioiada
•'intanes
i de dir-me. per al pe
ribdic, les seves impressions del prc
tan i els seus aíanys de l'esdevenidor.
Havia conegut molts cels i incites an
goixes. Havia viscut moltes vides,
m'ates ambicions, moltes beses, molts
—

—

—

Europa

—

Ilibertat de Catalunya. Per aixó to
caya de peus a terra i per aixó cons
piraya amb els de la dreta o amb
els de l'esquerra, per tal d'arribar

I contra el que se suposava,
Francesc Maciá no era un polític
ingenu i infantil, que ens han do
nat a conéixer, sinó que ell em
prava fórenules lítigues per a mi
llar amagar el seu positivisme. Ma

ra

•

Germá obres:

caettast:

—

volgut

1

sautes de dan Francesc atada:

—

ese
.•'S:sesea

4,7

e

Li donares el teu vot
com
ha
constatat Joaquim Maurín
en
les
eleccions del dia 52. I feres bé, germá
obrera ciutada catalia Amb el teu vot
defensaves l'espera de ciutadania, de
tensares la llibertat de les nacionalitats
i deis pobles, defensaves les leves ma
teixes reivindicacions. La República
el poble al govern
tt
aixa més a„
agrair-te, gema obrer. que és un nou
dense eantret davant les teves
da
vant les nostres
reivinciicacions (a
vils.
T en saltar Maciá, obrer del moll i
del taller, obres de l'obra i del co
tesse, obrer del teixit o de la metal
lúrgia. votares per la causa de la Re
de la justicia social. Vota
ves per la teva
que és la nieva, la
nostra. la de tots els oue vivim amb
el nostre esfore de cada cija
justicia i per la tera Ilibertat. El sentit
del teu vot a les unes era un sentit
de solidaritat civil
i un salta de
—

4,

prEdult,

—

—

—

—

.

—

—

reivindicada) social
• *

Pera aquests dies, gema obres, en
societat nova,
en
els rengles de l'exercit blau deis
treballadors
que as el mete que é5
el gran trasbals d'una

allownomm~mieworeMON¦

Dezprás

deis successos de divendre
evoluciona a la plaga de Catalunya.
el nostre exereit, per molt ¦ete pugái
saturiure el despit fl'a'ettn ex-amie
resaonat
escachiceres
paraules
d;odi, estridents, verbalismes de ran
eor, injustificades aeusacions de pro
testa. r COrr; si slaguessin posat d'a
un estranyacord trágic
corcl
les veus de les extremes esquerres so
cials, perdones en la utopia de l'anar
quisme o en la lltaiyana realització del
comunisme, han coinsidit ainb la seca
detonació de les pistoles hornicides.
I
dia Primer de alaig
el Primer
'

-

—

—

s

passat.--Una secció de guardia de neguretat

de liaig

que

podíein

celebrar cordial

amenaea de repressions
cruentes —.ha teobat la "leva taca de
sang i la seva tragedia de caiguts.
trena

sense

No fores tu. germt obrerr, no fores
tu. Ja lao sé. No eadiria gertna, si: ha
guessis estas tu. Pesó foren hornea
als que potser haurics cregut, als que
qui sap Si hauries seguit. Socialista,
no m'espanten les parattles ni les ban
deses vermelles, germá obrer, i sento
en la meya
catre
com
tu, idéntics
aíanys de justicia i de reivindicado.

e

ovacionada pel públic
(Foto Segarra.)
--

qué m'eapanta, el que t'ha d'espan;
tar son. asquestes veús. són acniestes.
insídies que algú
mortal
enemic
teu
ha : eseampat en eis 'retigies
cómpactes de l'obrerisme per llahcar-.
lo COAS un ariet, a canli de'
sang
cent .i• de vides que
volien" redimir-se,
contra aquesta
República que acabern
E!

—

d'erigir

com
com

una
una

seu

Es

fi

a

Cambó.

Vegeu, dones, amics,

en

la

mane

d'obrar de l'un i de l'altre, com
hem patit un fenomen d'óptica polí
tica en envisatjar-los.
Acf no hi ha més polític practic
que Maca, ni més polític románti
que Camba).
FRANCESC MAPRID

tematicament,

—

-aJestícia social...

—

•

—

,

recordar-te, després d'aquest Prime a
de Maig que acabem de vitire. Ira, pa

*

•

l'esclat deis odis que acumula
com
en una gran caldera
la dictadura de
la monarquia. Ara com mal
i és
higie, obre —passaran pel teu record
els fantastnes sagrats dels germans cai
guts, en la trágica lluita del carrer i
de la presó. Passaran, ciSin en
una
processó de rancúnies, el pesombre de
les víctimes deis Arlegui i dels
Mar
tínez i passaran els rostres lívids de
mort, destrolats de bales, deis Seguí
i deis Layret; passaran les siluetes
fosques de La Mola i de Montjuic...
Serenitat,,perb, germá. obrer! No
posis ensaquesta hora aures de ven
janga ni violéncies de vindieació. Sen
se abdicar en,cap:
motnent deis teus
dels nostres
afanys, de les teves
de les nostres
anshielons d'ee-eint^t,
recorda que una gran reversió
sala

•

per aixó he

•

—

esata

suara aconseguit.
dir, Maca seria incapaç de
jugar-se la seva idea política, o si
gui la llibertat de Catalunya per
salvar un rei. La qual cosa ha jet

al

fina ahir pels
victimaris de la monarquia del Bar
bó? ?No sents, obrer, com una justi
cia nova que fa la seva aparició ra
diant.; c-ciin una m'a fraterna que guar
da els teus passos i eixuga la suor del
teu front de prcdetari? Accepta alszó,
dones, de moment. No mantinguis, sis

se t'endugui la ventada de
passió d'aquestes hores solemnes ni

nostres...

ana

ta Barcelona torturada

deixis que

Justicia social... El justicier s'havia
adonat de la gran injusticia. Paraules?
No: alguna cosa més que paraules.
En don Francesc Macla les paraules
han tingut sempre una palpitant tebior
de cor. una concreta i heroica energia
de realitat i de vitalitat. Si un heme
hi ha, al món, fidel en els seus ges
tos. a les scves paraules, aquest borne
és don Francesc Maca.

un

Avisem els nostres corresponsals i els lectors de
LA RAMBLA en general, que, per tal d'atendre
les copioses demandes presentades a darrera
hora, ha estat tirada una segona edició del nos
tre extraordinari, els darrers exemplars de la qual
servirem a qui ens els demani, al preu acostumat
de 0'15 ptes.

LIBERAL

deia, arrib la dura fumen de la
veu i del seu rostre eixut:
—JE he de treballar tnolt per la
justicia social. Hens ací un deis gratis

problernes

era

al dret entenent-se amb uns i
amb altres per tal d'aconseguir la
va

AVIS IMPORTANT

reconsagrat?

cm

—

don Francgac Maca

creure que és. Ell digné una ve
gada que les xifres tenien una poe
sia inganita. Es un poeta de la po
lítica, de la finanea, de la monar
quia, de lerdee. Per aixó viu ala nú
vols, per aixó, per devoció a la tra
dició poética de les corts d'amor i
de sang blava sala jugat la seva
vida política pel rei, com aquells
capitans que se la jugavon cridant
"!Portugal por dona Inés!.

ter

ideal pacta

—

sofriments.
havia estat com
un gran Ilibre obert, per l'exilias, es
cris arnb palpitants guarismes de carn
i de sang, on l'exilias havia apres la
seva llieó
humana i cordial.
I cm pastara de germanas, de de
mocracia, de problemes vals del pen
sarnent i del carrer. L'obrerisihe
umb la seva tragedia í el seu afana de
rindicació
s'enduia eís ferlass mi
llora de l'exíliat en retorn. Fervairs
de gema% que estima. d'horne que caín
prén, de justicier que sap que no Fi ha
front
eaire justicia. En l'evocació
a
front del periodista
els exércits
',leas del proletariat passen davant els
seua ulls, com una allueinsció i som
—

ea,

óbrer

Germá

diplomátic florentí,

El tópic era equivocat, amics.
Cambó no és pas el polític practic
i materialista que ens han volgut

amb els republicans, avui; amb els
eindicalistes més tard; conferencia
amb don Jaume, primer, i que el
polític illuminat, "el que viu als nú
vols", pesque com a bon aomántic
defensa com un mosquetes una de
les ntés s'elles monarquies europees,
és Francesc Catnbó. l'esperit de pa
gesia i de badoqueria del qual li fa
desconéixer la realitat i éster un

seea

deure.
1 realliat

laa:VeSaas

el

el

svokiaven

•,•

Va deixar la carrera militar per
idea política, la qual cosa sem
bla que no era prou seriosa.
Quan va ésser diputat procura de

ma

En aquests

tenir

una

contra Catalunya, franca
odiosa i favorable a la solu
ció extremista del problema.
En els anys de la dictadura dona
consells al dictador sobre el proble

a

no

truites" sentimental.

ment

van

que per

Francesc Maciá tenia al seu fa
vor un dissortat historial polític que
"somnia
Ii donava categoria de

repressió

polítics que li donaven categoria da
"guiador" genial.
Quan la invasió de Bélgica, va
dir que el poble demanaria respon
sabilitats als política que s'havien

nomes

própies creuen les que Ilan
pedan
la circulació, ami) una
*

mena

ig23 coopera al cop d'Estat
que, segons ha dit, ja es
tava retiras de la política i allunyat
d'Espanya i poc després totes les
prometences del dictador ignorant
s'esvaien i iniciava una política de

*

ats

teria afirmativa fantástica.
Creu en el rei, i el rei fuig.

encara

Francesc Cambó tenia al seu fa
vor un brillantíssim historial d'errors

oposat a la invasió. Va succeir
al contrari.

idees

En

com

•

ca

reaccionaria.

una

*

plau

car

talunya,

polític endarrerit,
un
visió equivocada deis pro
bienes vitals.
Francesc Cambó venia en linia
directa de Joan Prim; Francesc ala
da, de Francesc Pi alargan.
sideras

es

aquestes tenieren que
d'aconseguir-se l'autonomia a Ca
talanes,

duanera i l'aranzel.
Francesc alada era davant de
Catalunya "un gran illuminat", "un
apóstol evangelic". S'havia mantin
gut dignament en una austeritat in
frangible i era amic d'obrers i de
minyons. Res no valia que es di
gués que el seu ideal no era tan
Ilunyá com tot abre', que la seva fe
era
constructiva, que el seu tacte
polític arribara a triomfar; el cas
era
que Francesc Maciá era con

"El bloc Morid, cal no obli
:dar-ito, camarodes, obtingué el
trionif el da 12 pesqué ehs
treballaders

reacció de les torees obreres 1
querranes contra les aspiracions

Catalunya se l'escol
religiosa i s'oposava a
tava
qué se sospités que en el telón no
cotnptava res més que la qüestió
el

fermanea d'igualtat

penyora de justicia

*5*

Alerta, germá obrer, alerta!

No

amb

l'esfore

teu

també,

en

aque,sta seeietat on.convivirn i "on Ilui
tern per viure.
No abdiquis de res, obres, pesó
no
demanis ala .realitat més del que
pot
donar-te- Avui la realitat ja pot do
nar-te molt: si tu saps posar-bi
la pon
deració del ten gest de cinta& Ha
estat venCut el ten enemic, pitjor,
el
pesomlare que omplia el teu viure
'hombres de-tragedia. En la República
passes d'esclau a
ciutadá; guanyes
d'un cop la teva executória civil, ad
quireixes la teva jerarquia só-cial. Que
no és prou?
Potser no, pero ja és
hastant. Ja és molt més, germa
obrer,
aue
el viere persessuit
com
un
gos i
tirotejat com una alimanya. Ja és molt
Inés ,-que saber-se
constantment fora
de la Llei i
que no tenir
zons que el silenci o el abre;
presidi.
*
•

*

*

Alerta, ,germa, obrer! Pensa

en
el
trasbals cívic que sla operat
al teu
sents, germá, com un cor
rent d'aire que
eixampla els pulmons?
;.No vius la sensació
has deixat enrera, queque alguna cosa
alguna aurora
nova clareja en
els horazons d'aques

entona

una

rebeldía

que

ara

po

dria ésser sulcidi. La teva vida, la teva
tranquillitat, la' teva llar, la leva pan
bé s'ho valen, obre'. I per elles tens
el deure 'de collaborar en l'obra de
consolidació d'aquesta República que
el teu esforg i la teva sang han aju
dat a advenir.
Per elles
per la teva vida 1 per
la teva pau
tens el deure d'aixecar
el teu bree cEntra el pistoler que ahir
disparava la seva arma a la plaga de
la República; contra el confident
d'ahir que ara es diu el teu amic i que
t'incita a la violencia, contra el crimi
nal que ara cerca en el tumulte i en
l'asasssinit la justificació del jornal
—

—

•

que está

en

perill

de

perdre

vament.

Alerta, germá obrer! Recorda tosa
la sang obrera vessada per la monars
quia. Recorda tcits els assassinats, túe
tes les delacions, totes les presons, tú
tes les infarnies, totes les vexacions del
regim patrainat pel senyor Borhó.
Recorda tdts els caiguts en el gran
exereit blau deis proletaris. Recorcla
ho, Per meditar i per comparar
aquella realitat sagnant d'ahir

serenament
d'avui que
aquesta efusió cordial
ca la consolidació.

cer

Alerta, germá obrer! Ni lla qui vol
enmenser-te a la desesperació i a la
violencia per

reviure

novainent tat

torpor-te a la Barcelona del
1900 i del 1917. De la teva ponderad0.
de la teva sensibilitat, del ten civistne
sobretot, de la teva casciencia d'o
brer, de proletari de Catalunsa, depea
en gran part
que no sigui mai tné•possible una regressió a la tragedia.
llores
Alerta!
I sapigues esperar

alió,

per

cordials. Els hornee de la Pe
pública —liada el primer de tots
pensen en tu, en nosaltres, i saben
quin és el seu deure. Creu en ells
gema. No en va eis bornes posen la
Ili
seva vida al seryei d'un ideal de
gene
seva.
bertat. Ehl hi posaren la
frustrar, amb
rosament. I tu no Das
egoistes gestels de violencia, el. carril ds
justicies que ells nossihiliten CO aaluaç
tes hores de la.Renalica.
JOSEP M. MASSIr
aurores

—

