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Les tasques electorals
per A. Rovira i
és just de
Ens esmbla que no
importancia
cabdal a
donar una
que,
en
aquestes
tactiques
les

aquelles eleccions, adoptin

en

o

ivtits política. La histbria
política de tots els paso de
els

s

mostra que

hi ha

no

ntés

res

táctiques elec
el vejeta,
partit
torals. Un mateix
variable que

les

sutessivament,

sol

anar

les

a

eleccions, coaligar-se amb un par
coaligar-se amb tin altre.
tit i
totes les
Les coalicions són, de
clames de la

política,

les que antb

des
na's fregilacia es fan i es
fan.
Examinem quatsevol partit ca
hem conegut
tala deis que_ tots
el radical, la vella
coneixem:
o
ESCUerra catalana, la Lliga. En
els-trenta anys del nou segle, hi

tobera totes 1 e s combinacions
electorals possibles. Cada un deis
nostres perlita ha canviat repe
tidantent la táctica dectoral,
segitint els canvis objectius de la
sititeció política i els canvis sub
jeetius- de la visió deis dirigents.
la So
Hent vist, en el temps de
lidaritat, la coalició estreta de la
gran) majoria deis republicans
eataleins arnb la Lliga Regiona
combatre
lista' i els carlins per a
republicans de Lerroux. Hem

eis
vist 1'd:diga Esquerra nant so
la contra la Lliga i contra els
radical,s. Hent vist aquella E.
guerra unida als radicas per
Lliga...
anar contra la
*

*

*

solament les táctiques
electorals varien en el temps, si
nó que també varíen en l'espai.
suc
En unes .mateixes eleccions
ceeix que els panda adopten una
táctica en urts Roas i una altra
táctica en uns altres. En unes
poblacions van sois i en unes al
tres porten companyia, que no
se-mpre és de la mateixa mena.
Uns partits que van fraternal
ment junts al poble X. de Dalt,
separats al
van agressivament
Baix.
poble X. de
Tat aixa vol dir que l'altar
I

no

acompanyats a les
prendre aques
companyia,
no són
aquella
ta o
dogmatiques.
coses essencials o
Un partit pot anar sol a les

sols

o

anar

eleccions,

eleceions

que el

sense

caure

en

traide

ria i pot anar coaligat sense
córrer en claudicació. Cal no con

fondre un possible error amb una
segura malifeta. Uns homes equi
són precisament uns
pecadors. Voler ter obli
gatori per als dirigents deis par
vocats
homes

no

tits l'encertar cada vegada les
tbetiques electorals, seria com
valer fer obligatori per als jugo
dors de la rifa l'encertar els
números premiats.

Virgili

gen.erós oblit per a casos vera
ment censurables, amb més reó

Voldriem, per tant, que les
qüestions electorals fossin sent
pre portades amb un criteri de
llibertat i de respecte per a les
decisions de cada partit. La dis
cussió está bé, les excomunions no
gaire. Si ara, per exemple, l'Es

Republicana de Catalunya
acorde unar sola a les eleccions
dins la eircurnscripció de Barce
lona-ciutat, nosaltres no hi tin
drem res a dir, con' no sigui que
el dir que aquesta decisió seva
respon a un perfecte dret. I si
quertst

algun comentan i haguéssim d'efe
gir, seria per fer constar que
comprenent perfectament els mo
tius legítims d'una tal decisió.
Igualrnent considerem expli

justificable que l'Esquer
ra Republicana de Catalunya
se
gueixi en altres circumscripcions
catalanes una táctica diferent.
En realitat, el cos electoral de
cable i

Barcelona presenta un especial
especie, el qual dóna sovint un
carácter d'excepció a la táctica
electoral emprada a la ciutat de
Barcelona. I aquest carácter es
pecial o excepcional pesa aixi
mateix darnunt els partits diver
sos.
Quan la capital de Barce
lona, en determinades qüestions
polítiques o socials o literáries,
és una excepció, nosaltres no ho
trobem ni estrany ni escandalós.
?lo trobem del tot natural. Per
a fer-se cárrec del cas de Bar
celona, n'hi ha prou de tenir
present que la política barcelo
nina ha estat influida, durant
un quart de segle, per l'exisan
cia d'un partit lerrouxista fort
i amb una fisonomia prapia.
*

*

*
una

partits.
A. ROVIRA I VI.RGILl

La proteeta d'uns obrera

d'Ahneria

Aquest matí,

dlncia excessiva a aquests pro
blemés, nzés aviat adjectius. No
eal tampoc ernprar una severitat
excessiva en el judici deis errors
o de les falles electorals,
quan
sic es tracta de fets delictuosos
o de tramlleries. Els qui tenett
bona memaria recorden, en aquest
ram, nzoltes coses velles. Si cal

gués establir,

en

aquests

casos,

mena-de penes perpetues o
de llarga durada, avui es- troba
rien encara u ?'ostracismo hornos
i grups Tate no han interromput
llur.activitat -política. I si !ti ha
una

en

el

exprés,

segon

el camí será
bancs.

ha

arribat de Madrid Lluís Com
panys, el.governador dirnitit de Bar
celona. A l'estació uns amics—rnolts
amics: Companys és l'home de les
atnistats cordlals—, i, en l'hota ma
tinal, una viva expectació política.

Companys arriba,

amb el

seu

am

en
ser

una

segons

ens

han

tendencies d'esquerra,
dit a
per fer-nos patent llur protesta con
tra un periódic que sota el nom de
"republica" es publica a la dita capi
tal de provincia, i des del qual s'ha
intentat injuriar Francesc Maca.
Agrai mcordialment aquesta mostra
de civisme, que certament honora
aquests obrers almeriencs, encara que
exabrup
no calla que fessin cas deis
produir.
lliure
de
qualsevol
és
tes que
Sabem com Macla és estimat deis
obrers Iliures de totes tes terres his
paniques, i sabem com els homes d'al
treballar
tres terres que han vingut a
per la creixenla de Catalunya e.sti
diverses

brega política

el

meu

criteri,

d'una

no

creía

manera

—

l'entranya els elements,

les coses, les persones i les pas
sions de la ciutat. Modestia o im
modestia, aquest borne he pogttt

ésser jo...
Aixi—continua Companys— s'han
pogut evitar rnoltes coses. No sé si
la gent s'ha donat compte duna ma

guau

de Barcelona que

el sentit d'au
toritat i extirpar com calguin tots
els nuclis morbosos. Res de coac
cions en el treball, ni d'intolerables
amenaces,
ni d'activitat dl.ssolvent
de petits grups, que cal reduir, si cal,
amb la forea pública, en una tasca
d'higiene, de civilitat i de justícia;
uaa feina, fet i fet, de policía. Així,

ens

la

paraula.

Amb tot, benvinguda l'ocasió de do
obrers
una
nova abraeada,
nar-vos
d'Atraerla.

partir

—Vés a saber; potser la Repú
blica els ha fet l'efecte d'un aperi
tiu!
mane
—Potser sí! De la mateixa
l'oferte
ha
fet
d'altres
els
ra que a
duna purga.

—Si, per la circurnscripció de la
provincia de Barcelona.
—Es parlava de la eircumcripció
Barcelona-ciutat?
—No; jo cree que el

ajuntaria

res

a

meu

nom

Barcels3na-ciutat,

no
on

hi haurá candidatures d'alt relleu. En
caivi, per la meya constant actuació,
per la propaganda realitzada, per les
campanyes amb els rabassaires i, en
cara, per les
amistats personals en
moltes comarques, cree que el ineu
nom pot ésser una
aportació d'efica
cia per al in"! partit. Tanmateix, jo

l"

on exigeixin els
Esqu erra ".

intervingui

en

impossible que cap católic de
debo hagi vist amb gust aquesta ex
hibició desplegada, aquest lamenta
ble "Giorificat" a l'hora de "Mai
tines".
Pregunta d'un ciutadá davant d'un
Es

l'Ajuntament
l'afer
impor
—

-

engarlandat:
—?Pero és que fins avui— 4 de
juny aquesta gent no acata la Re
pública proclamada el dia 14 d'abril?
convent

—

—

Banc i

pugui

guardar-se-les

a

casa

pel

comunes,

Sempre hi ha

mem

bres de la "Jun
Diocessana
ta
d'Acció
Cató

ie

Espanya

tots

un

pitjor. Almenys a

anaven

sempre

de

i cal

no

que

A l'endemá als Encants, i entre
rampoines fora d'ús, hi havia l'es
ja rovellat el bicorni i la
pasí
lliureia d'un gentil borne, alt fun
cionari de l'Ajuntament.

"pispa" molt distingit se n'as
sabenta; espera una nit que el pa
triota i el seu secretan i siguin fora
de casa, espanya la caixa, s'apodera
deis cent trenta-cinc magnífica bit
Un

llets de mil i se'n va...
No digui, senyor Benavente:
argument així es presta a unes

—Je feiem bé
recomanar
voresem als descreguts. Ho
han demanat l'expulsió deis

que no

Ja
Jesultes.
eu?

—De

e

manera, aixé u prova
descreguts som nosaltres: els
electors, sense fer cas de la nostra
recomanació, van votar els regidors
de l'Esquerra !
tota

que els

pega.

No
en
renen
prou
d ha yer d a
guantar
l' o
presaió del Du
troben amb que. el
'

'

-

-

ce, que
Feix i la

aro

es

Santa Seu

es

tiren els plats

pel cap.
Es a dir: l'italiá católic es troba
amb un greu
conflicte de conscien
cia: o ha
d'obeir el Sant Para, o bé

Mussolini.

de

entregar

al

"Justo castigo

Majestad..."
aquestes
pronun
ciades divendres
pro
davant del president del Govern
ses
visional de la República, en una
del
el
saló
reunida
en
sió solemne
Senat, el senyor Bosch Labrus es
con
tira segurament la planxa més
vida.
seva
siderable de la
Realment és una mica fort. Hi ha

—

i distraccions, i després
poden
hi ha diaris que— amb raó
escriure: "El séc de la servitud..."
a
la
Una dístracció semblant,
cap
Freno de 1791 hauria costat el
Labrús...
al senyor Bosch

distraccions

a

prende

Totes aquestes
banderes republi

en

i catalanes
de
que el dia
Corpus van apa
reixer a les fa
con
de
enes
religiosos, han
i establiments
aviat tristesa que altra cosa.
canes

broma.

día,
L'altre
pescar un
sobre aquest tema
cap de conversa
transcriurel:
interessant
que creiem
és que
m'escama,
—El que a mi
hagi des
se'ls
gent
aquesta
bona
a

obrers

que co
la publi
eació de les Ba
ses de Manresa i
les festes de commemoració que s'hi
havien de celebrar en el dia d'ahir:

f

vam

vents

fet més

A

menten

—Bases? No sabia que hi hagués
cap vaga plantejada a Manresa.

—

Abra deis sense..
feina, la gent ja
omenea
s'ho

su

un
es

Hem llegit les de
clararions de don
Raimon d'Abadal
a
"El Sol" par
lart de l'Estatut.
Nosaltres no
més volem fer
que les trobem molt,

perversidad!"

Sant

Boi

de

Llobregat han sa
but arranjar lea
forma
que els conflictes
religiosos difícil
ment s'hi plante
jan.. Per evitar tota possible lluita
han nomenat alcalde a Déu, i amb
aquest senyor a la presidáncia de
coses

de

l'Ajuntament no és gaire fácil que
es produeixin conflictes religiosos.

IP

Senyor

Benaven
te, heus -ací l'ar

dramátiques :
Un patriota es
panyol, defensor
de la rronarquia, la religió, l'ordre,
el treball i les bones digestions, alar
davant les coses que passen,
acorda retirar cent trenta-cinc mil
pessetes que té dipositades en un
mat

un

comentan:

molt del

L'única

hagin

Vd. agradable
purgante de
aceite de RIcalch si
éste tu
"era
el gusto dé
un buen ia.
Pub* de naranja?
a

tomar

un

Pues éste es el
acefte de
Ricino GOLOSO. que enva
sado en un lindo
erraran se vende en

farmacias.

vasito

de

todas las

LECTOR:
el !libre

"La
dona deis ulls que parla
ven", de Rosa Maria Ar

quimbau.
va
en

fer les consegüents modificacions
les lletres de la façana del ga

ratge. Hora recorda, encara, la bro
meta
que algú va fer a propósit
d'aquestes reformes.

Tetuan tornessin a fer les reformes
pertinents i substituissin la "fi" per
les corresponents

"ny".

Si s'afanyen i ho fan a'oans de fi
de mes s'estalvIaran de pagar Fim
post, ja que l'Ajuntament ha allar
gat el termini fins a primer de julio&

de la Lliga.

ho

cosa

Ens hauria plagut

més

1;.:1 nostre com
eany Joaquín

haguessin fet

els senyors
Cembo o Duran. El "nostre" Rai
mon d'Abadal és
encara
el pre.
—

resa...

Baldiri Déu.
/11.

,':nta116, ciutadá
-eieídor de l'A,

—

sident de l'Assemblea de Parlamen
taris i el d'ahir en l'arte de Man

Felicitem els santboiants i molt
sen
batIle senyor
40.
010.

Antigament a la
plaga de Tetuan
T,'altre día apare
gué a la premsa
un derret en virut del qual que.
.even sense efece
ni valor—si
és que en tenien
algun-- tots ola títols nobiliaria.

? Le sería

poder

que deplorem és que
estat fetes per don Raimcn

d'Abada'.
que

to

principalment el

gument per a una
de les seves de
liudes comédies

WIN¦•¦•••¦••••••¦••

Avui, que les circumstáncies han
canviat, no estarle malament que els
dirígents de l'entitat de la plaga de

xicot sindica
lista interve en
la conversa d'uns

Amb

Diuen que En
corre
Cambó
orar Barcelona.
No es pot
afirmar. El que
és segur és que
venir,
en cas de
com
postissa
barba
es posará una
ocasió
determinada
que
en
aquella
Puig i Cadafalch.
va afaitar-ft En
despistar, ani
De més, a més, per
profeta.
de
rá disfressat

a

—

—

Un

paraules,

Els pobres ha
lians estan de

!

,."tengo el honor

re

a

Adquiriu

les

es

la lluita política. Els elements
directius del nostre periódic —ádhuc
aquells que militen en camps distints
del de Companys—volem fer constar,
en aquesta hora, tots els serveís
hem
viscut priip d'ell en moments delica
díssims de la seva gestió—que el fins
ara governador ha prestat a
la ciutat
de Barcelona en les funcions del seu
arrea de perill i de responsabilitat.
Com a autoritat, com a militant po
lític i com a ciutadá, Lluís Companys
pot comptar arnb el dostre respecte
i la nostra arnistat, tothora.
r. M

trencar aquesta tra

LA RAMBLA saluda cordialment
en ealutació de comiat el Governad3r
dimitit de Barcelona, senyor Lluís
Cotnpanys. I, en salutació d'afecte, el

passar.

&nada Lluís Companys, que

integra

*

emocionants i alliçonadorea.
Al final, per completar l'eferte. algú
podria dir en escena:

Gobierno de Su

bracet!

lica":
d

•

de

dici. Finalment, perqué, fins ofegant
els interessos particularistes de ban
deria, cal d3nar una sensació conjun
ta de solidaritat de totes les forces
esquerranes... Altrament—acaba Com
panys, somrient—dóno per descomp
tada la victória de les esquerres.
Aquesta és la seva hora, perque és
una hora de Ilibertate.

cenes

Reunió de

interessos

esquerranes?
—A Barcelona—respon, rápidament,
Companys—no calen coalicions. Es
natural, i necessari, que els partits jo
guiri les própies l'orces, que es pre
sentin sois i nus davant de l'opinió a
donar la batalla a les dretes. Cree
que a Barcelona, dial en les passades
eleccions municipals, s'han de fer
grans blocs, peró cadascú amb el seo
programa i la seva personalitat ben
definits.
—I a fora de la ciutat?
—Ah, ja és diferent. Cree que s'im
posa el front únic d'esquerres.
—Per guinea raons?
—Diverses. Primer, perqué en al
guns llocs les dretes compten arnb
forca per aspirar a les minBries; en
segon lloc, i encara que no fos així,
perque a fora hi ha tots els elements
que han lluitat sempre sota banderes

a

—

valgut d'ella, reforear

a

candi

dat ?

tantíssim en aquest gran centre urbá que és Bar
celona
de la circulació deis tramvies.
Fins fa dos mesos la insistencia era inútil,
i el ciutadá barceloní
lógicament
s'acos
tumá a pensar que en aquesta qüestió deis tram
vies mentre manés el senyor Foronda, ambaixa
dor personal del rei a Catalunya, no hi havia res
a fer. Ara, peró, les coses han canviat. La Com
panyia de Tramvies és regida per un altre home;
nosaltres estem certs que ell sap, com tothom,
que els interessos d'una empresa privada són su
peditats, sempre, a l'interés públic. En aquest
cas, l'interés públic és que els tramvies facin el
que fan tots els altres vehicles que transiten pels
carrers de la ciutat: circular en una sola direc
ció i no interrompre el tráfec urbá.
No hi ha res que justifiqui aquesta absurda
excepció d'avui. L'Ajuntament de Barcelona ha
de prendre-hi cartes molt seriosament. El que
passa avui és una humiliació per a en i un es
carni per al ciutadá.

de fer el governador
substitueixi és comptar amb
aquesta assistencia cittadana, i pre

precisament

***

—Eleccions... Us presenten

Una vegada més, demanem

em

la gana
del 14 d'abril.

nacionalitats ibériques.
—Teniu alguna impressió de l'efec
te produit pels Estatuts basc i gallee,
fets públics aquests dies?
—No, ni bona ni dolenta. No crec,
peró, que aixó sigui cap dificultat en
cap sentit.
—Ambient a Madrid?
—Una resolta assisténcia de tota
l'opinió a favor del Govern
tres

circularan eom cal
els tramvies?

in

Ara el camí está expedit. Vindran
períodes electorals, les grans mul
tituds deis mítings i de les mani
festacions es llanearan novament al
carrer. I és ací, precisament, on els
bornes que tenim la responsabilitat
sentim l'emoció de I.s hores d'avul,
presaarem una decidida assistencla
als Poders públics, exaltant la ne
cessitat serena de l'ordre i la con
tenció de les impaciéncies davant
un :-egim
de democracia i de jus

pertat

***
—Porteu impressions de Madrid en
relació amb l'Estatut de Catalunya
—Bona, excellent. No hi ha més
posició que la d'esperar que Catalu
nya expressi la seva voluntat per re
colzar-la, segons es convingué en el
Pacte de Sant Sebastia. Hi ha, na
turalment, el desig que l'Estatu cata
lá, a part de la concreció deis dret,
de Catalunya, sigui infIrmat per un
sentit de fraternal estimado a les al

aniré

desitjables.

seva

sempre

molesta.

COMR AM:YS

deis perills que el tras
pás comportava en una urbs tan in
quietada com Barcelona, que atreu

la nostra terra, perque no
que ens ho confirmin amh

pel

:

—

exacta

caigui

sí. Pot

homes joves, no catalans, amb
alts cárrecs, que coneixen Catalunya?
No en pliden ésser d'altres:
—Ortega i Gasset, Rafael Sánchez
Guerra?—hem demanat.
Companys ha contestat—sense con
testar— amb un somriure.
—?I dels altres noms deis quals s'ha
vingut parlant aquests dies?
—No els considero amb probabili
tats... Jo he parlat d'algun altre ele
rnent jove, i no gaire chegut de Ca
talunya, que ha destacat darrerament
en
la feina de la República. Peró no
sé res en concret. Hi ha una serie de
pensava
noms en cartera—el Govern
convencer-me i tot plegat l'ha agafat
d'imprevist—, pero res resolt. Tanma
teix penso que el nomenammnt es
fará de seguida. I convé així: la in

els meus raonaments han pogut
més. Dimitit, sí. Qué velen? Pot
ser he pogut ésser necessari en els
primers moments, en aquells pri
mers
dies apassionats del tránsit a
la República i de l'entusiasme de les
multituds Ilaneades al carrer. Mes
tard, encara, en rnig de les naturals
explosions socials explicables des
prés de la Ilarga opressió silenciosa
de la dictadura —, feien necessária
la presencia d'un borne que cone

men

que

absoluta

talunya.
?Dos

—

terinitat de les situaciiins és
cosa

—No us els diré. Dos d'ells, pero
aixó sí us ho puc dir—corresponen
dos limes joves, bregats, que han
contribuit poderosarnent a l'adveni
ment de la República i oue, en aquests
moments, ocupen als cárrecs a Ma
drid. Ambdós coneixen i estimen Ca

ticia.

comissió d'obrers

entre

—Noms?

—?Dimitit, decisivament, Com
panys?
hem interrogat.
—Dimitit, sí, arnic meu. A Ma
drid esperaven convéncer-me, peró

series d'elements

sense

fet que 'am parlar de dos o tres
noms de persones que no han nas
cut a
Catalunya i que cm sembla•
que serien rebudes cordialment...

—

constantment

i

—?Coneixeu el nom de la persona
ha de substituir-vos?
—No, absolutament. A Madrid
m'han preguntat si creía que havia
d'ésser catalá, i jo he respost que,

--

nera

expedit

que

pie somriure, la seva democracia i
el seu gest inquiet, propici a les
abraeades i a les vIracions orate,des davant la multitud.
El repórter
tots els repórters
sempre és ben acollit per Lluís, ven
periodista. L'heme de "La Lucha"
estima la Prernsa fraternalment.
Aquest matí d'avui, en la pressa de
l'arribada i en la fatiga del viatge,
Companys encara ha trobat —1 ha
atorgat
cinc ru.nuts de conversa
per a LA RAMBLA.

a

1 l'home de la

El que ha

d'Almería, pertanyents,

ens

Rafael Sánchez Guerra 1
Eduardo Ortega Gasset, candidats al Govern civil de Barcelona? : El
nomenament del nou governador es fará de seguida : Davant les pró.
ximes eleccions
Companys, candidat : A Bareelona.clutat no calen
coalicions; en canvi, a fora cal anar al front iánie d'esquerres
Hora de llibertat

gués fins

*

El nostre desig fervent és que
les lluites electorals, en mig de
llurs variacions en el temps i en
l'espai, siguin sostingudes amb
netedat, amb noblesa i amb mu
tual consideració. Cal obrar de
tal manera que, després d'una
lluita d'aquestes, els aliats pu
quin abreviar-se i els adversaris
puguin donar-se la mi. Per da
munt de les tactiques eiectorals
i del guanyar i el perdre, cal
pósar-hi aquells ideals que unei
xen grups múltiples i homes di
a
través del dos deis
versos

Ens ha visitat

transcen

governador

El

que

cal donar

fa interessan
tissimes deelaracions

hi hauria d'ésser per als casos
en qua es tracto de
punis opina
bles o potestatius.

•

NO

Companys

Lluís

In havia
itat que

una

en

deja
'Reial Moto Club
I e Catalunya ".
En temps de la
pr:i.-.era 'ictadura aque:..1 entitat va
canviar de nom i va adoptar el de
"Real Moto Club de Cataluna", 1
es

eintament de la

ciutat, ha
estat obsequfat
amb un carnet per poder acure de
franc a les cadires de !a Rambla.
L'amic Ventall6 sempre ha estat
aostra

esportiu deis convenguts, i ja
abans d'ésser regidor sempre anava
atrafegat i no es podía donar ni un
mornent de repós. En aquella temps,
l'obsequi d'ara li hauria fet un flac
un

servei. Excusan dir, dones, la ud.
litat que li haurá reportat actual.
meque el cárrec de regidor li ha
quintuplicat la feinz. Hi ha obsequia
ben orortuns, tanmateix.
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ELS NOSTRES REPIPLESENTANTS

Catalunya

Com voldrien fer l'Estatut de
els honies del Partía Catalanista

Republicit, Esquerra Catalana,

Unió Socialista i 1Partit Radical
ret-ifé—ifiv-w.—derna

matear,

la Diputació de la Generalitat de
ratalunya, que té l'encárrec august
d'elaborar l'Estatut nacional de la
mostra Patria, hem cregut interes
ísant de fer una petita enquesta en
*re alguna diputats representatius deis
aliferents sectors polítics.
No ha estat pas fácil. Els dipu
tats, com tots eh altres ciutadans

responsables de Catalunya, escapen
gairebé, aquests dies, a la cacera te
naç del repórter. Són a Reus, a l'ho
menatge del Doctor Aiguader; o a
l'aplec de Manresa; o treballen, atra
fegats, per Catalunya i per la Re
pública. Cal trobar-los, sovint, al
çarrer rnateix, i fer-los les preguntes
apressadament, entre dues diligén

pies inajornables.
Tanmateix, cris sembla que bas
ten els quatre noms de l'Enquesta i
la precisió de les respostes obtingu
des, dintre llur obligada brevetat,
per donar aquestes notes d'atzar com
a sintesi del pensament llur sobre la
tasca

inmediata

a

que faci

T'ira 'data transcergrentlft per
a Catalunya: la de demcl, dia 9
de juny de l'any 1931. A les cinc
de la tarda, al saló de sessions
del Palau de la Generalitat
saló histbric, amb un pa fantás
tic d'or a l'artesonat, obra d'a
quell pobre parvenu del senyor
Mita i Camps; saló, altrament,
carregat de bones fustes i de pres
tigi— es reunirá per primera ve

gures prestigioses de juristes i
de parlamentaris, fines figures
d'intellectuals i d'escriptors, !o
yes figures de gent nova, batalla
dora i cordial, al costat de les
qua:, altres figures més modes
tes i més obscures sabran també,
segurament, fer honor al seu cont
promis i a la seva responsabili
tat —i crea en les possibilitats de
la seva obra en el demia histbric
les kores del qual han comeneat
a sonar en el rellotge del temps
i en el ritme europea de les rea

gada, solemnement,

la Diputació
la Generalitat de Catalunya. La
Diputació que ha de confeccio
nar l'Estatut de
Catalunya que
sera presentat a les Corte Cons
tituents de la República CO,& a
a

ponimcia del Govern Provisio

Josep Maria Serraclara

en reunir-se, aquests ho
de Catalunya, pensin en
.aquell "Volem!" —imperatiu, no
'prec; afirmació, no demanda
que ahir invocava Bofill i Mates
a
Manresa. "Volem": voluntat
catalana, imperatiu de poble en
marxa, afirmació liberal de col
lectivitat conscient. "Volem!":
afany de concreció jurídica i de
conviveneial cordial. Per boca

reunió deis seus representants,
etapa nova de la seva histb
ria de poble d'Europa. Proba
blement sota la noble presidacia
de Jaume Carner
vell lluitador
d'una democracia que ara es con

Josep Maria Serraclara, del Partit
liepublicá, Radical, será l'únic repre
lentant d'aquest nucli, pero un re
presentant autorizadissim. En pri
mer lloc,
perque representa direc
tament, més que el propi partit, el
ministre d'Estat senyor Lerroux,
!que sembla cada dia més "presi
lenciable"

com

a

cap

de Govern.

Després, per la magnífica unanimi
lat obtínguda (22 vots: xifra má

;cima),

creta

1931

d'un poble

afány

en

i

en

mes

cons

cel, d'ineomprensió.i

—

atië

propasas de platonisMe, bé
una opinió digna d'és
ser coneguda. No podiern pas ne
gligir-la, dones, i hera vençut la re
isistencia afectuoáa d'aquest vell mi
gitant afable, una mica retret fa anys.
—Amb quin esperit prendreu pos
Isessió del vostre mandat a la Dipu
?tació de Catalunya?
—Anem a aquesta Diputació pro
visionai
emarqueu-ho bé:
animats del millor desig
len bé de Catalunya i de la Repú
havia de tenir

—

—

;Mica.

Em sembla que

no hi haurá
entre nosaltres.
—Creieu que hi ha alguna part de
que tal vegada oferirá di-

igaires diferincies

r'Estatut

ficultats?
:a, —Des d'un punt de vista estricta
t-Ment catalá, és a dir, en la part de
l'Estatut que reguli el- régim intern
de Catalunya, hi ha com a cosa que
potser podria donar lloc a alguna
discrepáncia, la qüestió religiosa.
Encara no sabem com será l'Esta
hit, ni fins a quin punt estatuirá el
ostre régírn interior, peró és evi
dent que ha de contenir alguna dis
posició en aquest sentit. Aquest és
l'unic problema que es pet presen
tar, al meu entendre.
De totes maneres, cree que l'Esta
tut representará l'opinió general de
Catalunya en aquest aspecte com en

(Ara,

tots, i que

so

hi haurá

concess:ons

partidistes. Suposo que igualrnent jo
els republicans afins, votaren'

com

amb tots els altres companys.
Jo vaig ésser fa pocs dios
a vi
gradará que féu constar aixó
sitar el senyor Maciá, al cual no te
nia ni el gus ni l'honor de conéi
—

Xer

personalment. Vaig quedar

en

El Saló de Sessions del Palau de la Generalitat
naturalment, no hi ha l'escut borbónic ni el bust

l'Assemblea constituida en -funció de legislatura, el particularisme
me

d'una opinió ii
d'anua actuació

ël

ristat,

No sabríem, dubtar que la gran,

duna ciare
dat inusitada; dirn poques vegades
s'fiaurá vist en el curs de la história.
N'hi ha prou amb una petita engru
na de bol' sentit per
veure alló
que
cal fer—i alld que cal no fer—perqul
les coses vinguin de cara, rodolant
totes soles. -Es necessari, és ciar!, con
fiar la direcció deis afers pública a
les mans deis millors deis nostres, en
els homes d'intelligéncia i de carácter,
i fer callar a lita aquella gent de
'bona fe" que no té res per a dir, Des
prés 'ja els deixarem tornar a cridar.
El triomf deis ideals alliberadors de
Catalunya está assegurat. Cal només
que sapiguem donar-los un accent in
telligent i cordial, de la máxima ge
nerositat. En aquest aspecte, doncs,
básic per a la redacció de l'Estatut
la tasca no pot ésser més senzilla.

—Actituds?...
—Si yoleu,

per

tal

-

de

-

donar

aquests: Catalunya la respon
sabilitat civil- de Catalunga. El
nostre pobl e.té dret a- esperar-ho
aixi.. El nostre poble ho espera
confiadament (tal. Creu en els

.batalla...

•

d'História

que

recarnenep.

amb guatee crits. Si el deixeu

vera

esbravar, és n'orne més gentil del
món, i us respon llargament i pa
cientment les preguntes que

que la sola hipótesi resulta
poc decent. Per altra part, els grups
més sensibles,
si voleu, selectes, de
tots els estarnents, en repetides oca
sions s'han manifestat aquests dies
amb una cláredat total. Sois la fe és
creadora, la fe que transporta les
rnuntany.es. Els bornes de poca fe hau
rien de saber amagar avui Ilur timi
desa.

gaya

—La "Unió Socialista de Catalu
nya" presenta projecte d'Estatut pro

tatut?

magnitud

a

es

ne

contestar.

Aixó

er.s ha passat,. una
vegada
Inés, amb el ca de lap majoria mu
nicipal i caracteritzat dirigent de

l'Esquerra,

i que li hem bar
l'escala de l'Ateneu a
qualsevol hora de la matinada.
rat

el pas

—Quina

lem

la

tot

a

sembla

us

—

principal

l'interpel

labor a empren
dre pels diputats que han de
fer l'Es
—

.

1

—No hi ha missió principal
tallant.
N'hi ha una de sola: fer
l'Estatut.
—

/ Pi?...

ralitat

—Quin punt de l'Estatut pot
rir, al vostre entendre, majors

del

ho haurem de pren
dre (1 que ens ho hauran de donar),
fan gala, certament, d'una "audácia"
ben p•oruga. Els homes valents de bo
de bo no acostumen mai a "fer el
creuen

que tot

ens

valent".
Tot amb tot, i avui per avui, no
cree pas gaire perillosa l'actitud deis
que tothora parlen amb paraules groi
xudes, d'una inoportunitat exquisida,
(Tm si després de tants anys d'opres
sió i de lluita desigual, no se sabes
sin desavesar del doble paper de pro
testataris i conspiradors que tots ha

—De

un

partit,

és segur que els

presentants
gust als bons amics als <wats
plauen els mots sonors, no hi ha
cap inconvenient a proclamar que
ara és l'hora
de l'"audácia". Peró
la veritable audácia (la que concita
l'acompanyament de la fortuna) és,
evidentment, la d'aquells bornes que
avui d5nen ja per segura la consagra
ció de les nostres llibertats collectives.
Lis que ho senten trontollar tot, que
es veuen
voltats de fantasmes i que

privada que el fa creditor
graiment del repórter: és un

tut,

ordenat. Per aixó

a

l'a

.borne
per

potser

i
el despatx professional l'impi
deix de fer altrament
l'hem po
gut trobar sense rnassa esfore a casa
seva, de den a dotze del matí.
—

qué

—

Está completament refet del seo
accident automobilístic. Alló no fou
res, petites contusions insignificants...
L'en felicitem, i l'etnprenem de se

guida:
—Quina

us

cial de la

Diputació

sembla la tasca

essen

que ha de

re

unir-se?
—Em sembla que •la cosa essen
cial és constituir-se orgánicament,
distribuir el treball de cadascú. Cal
dividir-se en seccions per a fer eti
cal la nostra intervenció. Aixó no
significa de cap manera que anem
amb un propósit administratiu
amb un estat d'esperit burocrátic.
Ara es tracta de fer revolució, no
pas

administráció.

—Un

op

distribuit el treball, qU

fareu?

cárrec de

seus

re

l'Assernblea, fent-se
l'imperatiu ciutadá de l'hora,
a

col-laboraran lleialment

en

l'elaboració

projecte susceptible d'aplegar el
major n5rnbre de sufragis possible.
—Com veieu, en conjunt, l'Estatut?
—Evidentment, FEstatut que redac
d'un

ti l'Assemblea de la Generalitat haurá
d'ésser l'Estatut de tots els catalans.
Pero és d'una pueriliat enternidnra,
que fa veritable 'lástima quan s'escau
les persones graos, pretendre que
l'Estatut que ara es faci sigui exac
tament el mateix que (si, ara fa un
any, haguessin sabut aprofitar Ilur
n'ornen) haurien pogut redactar eh
técnics de la Lliga Regionalista. Nos
altres, COM ells haurien fet—redacta
rem un Estatut per a tots els catalans
(que 5ts l'hauran de votar el dia pro
xim del -magne plebiscit), pero, si no
volem trair la República i les esp.
m'ices del poble, aquest
Estatut tin
drá ara—caldrá que tingui ata—el
nostre accent i el nostre to.

Joan Lluhí i Vallescá
(E. R. C.)
Joan Lluhí i Vallescá, d'Esquerra
Republicalia de Catalunya. Audaciós,
optimista simpátic. Ho ünia tot re
solt personalment, i va saber do
•

nar-se

ció. Si

en

i ánima
el coneixeu

ces

no

a

la Revolu

gaire,

us

es

cara

a

Cataluny-a,

alló que

presenta mes dificultats és
guir la unanimitat per a un

que,

d'acord

amb el

vim, ha 'd'ésser

mornent

aconse

Estatut
que yi

avançat .en els
aspectes polític i social.
—I de cara a Espanya?

seus

—La dificaltat és ,a la inversa. Si
buscantla unanitnitat a Catalunya
fem un Estatut eciéttic, .deixany
a
les Corts Constituents la
iniciativa
de l'orientació polítka en tot ello

en

_

—Simplernent:

ofe
di

ficultats?

projecte d'Estau propi, re
dacat d'acord amb les "desiderata"
CAMPALANS

MARTI ESTEVE

—

—No he canviat -impressias amb
els meus companys. pero, encara que
cree
probable que. la "Unió Socialis
ta de Catalunya" presenti a la Gene

—

moment

auste-

l'únic

vien jet. Perque Catalunya pogués
perdre alió que té ben guanyat—i re
conegut per aquells que ho han de
reconeixer—fóra precís que els cata
lans. cometessin atzagaiades de tal

•

—

—El

d"aquell senyor"...)

les panades i deis gestos seran, a la
'1) iput a ció de la Generalitat,

.

seva,

polític?...
polític és

de

El saló de sessions de la- Gene
ralitat
atapeit de daurats en
els sostresi d'emoció en ele cors
veurá denla, dimarts, a les cinc
de la tarda, una hora histarica
de Catalunya. gota el protocol,
les paraules del missatge de salu
tació ala diputats que, en nom del
Govern, pronunciará la veu clara
i mat del President Macia, pren
dran una sonoritat de campana.
des i una solemnita t de rite civil,
-

(Foto. Cases)

imperatiu,
afany generós i ample de

personalis-

(U. S. C.)
Rafael Campalans, de la Unió So
cialista de Catalunya. Un diputat de
la darrera fornada, d'ahir mateix.
El vam veure anit, sortint de casa

mornent

aspiració, Víanica

Púnica

Rafael Campalans

—El

.

—

eis problemes delicats que Puguel
sin presentar-se,

quan feia poques lores que
acabaven d'elegir-lo. En el silenci de
la nit tranquilla, Rambla de Catalu
nya aval!, vam poder recollir aques
tes paraules deis seus llavis. La cal
ma del
passeig
un deis més bells
passeigs de la Ciutat
es reflec
tia en els mots pausats del director
de l'Escola Nova, mestre de jo
ventuts...

guanyat un prestigi merescut
dintre
el seu sector i entre el poble. For
ma, des del primer moment, al cos
tat del Govern de Catalunya. Ultra
les seves diverses i indiscutides vir
tuts i aptituds publiques, té una vir

--

d'heroisme: Maciia --no entrara,
diem, la passió da carrer ni el
rassec de /a lluita. No sabríerra
dubtar que no s'introduirá en

BERRACLARA

(P. C. R.)
Martí Esteve, del Partit
Catala
nista Republicá. Amb la seva
tedat, amb la seva modéstia, s'Ira

_

que demá seuran en els es
del saló de sessions de la
Generalitat són conseiencia emo
cionada del moment solemne
solemníssim— que vitten. No sa
bríem dubtar que no entrará en
el recinte de la deliberació— pre
sidida per a,quelles ombres augus
tes que ahir invocaven, a Man
resa, Bofill i Mates i Ventura
Gassol: Prat de la Riba i Martí
Julia, i per aquella altra figura
viva, magnificada de glória i

cantat de la cordialitat de la rebuda de Don Francesc Maca, i con
vençut que ell pot ésser i ha d'és
ser el salvador de
Catalunya.
Ara estic completament compene
trat amb ell, i confio en la seva alta
autoritat per ajudar a resoldre tots

Martí Esteve

lem,..." de les t'elles Bases de
Manresa. Aq uell "Volem..." que
honra d'ésser pronuneiat, solem
nement; davant l'Assemblea de
la República. Una Assembleapal
pitant d'emoció, que no ,sera----,
que no pot ésser—,perque res:.
pondra a supremes motivacions
civils, aquella Assemblea d'onz
bres— evocada, tarnbé alair, tanti
bé .a Manresa, per Don Raimon
d'Abadal— davant les quals la
paraula deis par/amentaris cato
lans trobava ressonancies de re

concreció.
La Revolució, la gran revolu
ció constructiva comenea, per a
Catalunya, demet. Del que derná
es comenci a ter, del que denla es
comenci a parlar, deis gestos que
derná
i de les paraules
que demá es formulin, depin un
esdevenidor i una vida.
No sabriena dubtar que els ho

teonfeccionar.

malgrat

—

en

d'ells, el poble catalá repetirá
deriva, sobre el paper, aquell "Yo

pedra de l'edifici moderníssint

al voltant del seu nom.
Segons Lerroux, Serraclara ani
kia
a
la Diputació de la Ge
steralitat de Catalunya en qualitat
ld'observador, acceptant per endavant
jet projecte que la Diputació ha de

Tanmateix,

realitats—,els

homes de
Catalunya—Catalunya liberal i
avaneada—posaran la primera
en

l'aglutinant,

cial.

'mes

ne

que

Catalu
les Corts
Constituents, de la tendéncia de les
noves generacions, en un
sentit fran
cament democrátic i de
justicia so
nya fos

Que,

de la tarda,
en la solem

—

(P. R.)

sonalment, jo de.sitjaria

litats.

nal.

una

fer,

referéncia a les Ilibertats in
dividuals i sociais, ensenyament,
re
lacions de l'Estat i l'Església,
etc.
Catalunya perdrá la forea moral
in
dispensable per assolir
l'aprovació
gairebé unánims de l'Estatut eh
unes
Corts Constituents, que seran de ten
déncia franeament esquerrista. Per

es

tructuressin la seva Llei i el seu
rIgint de convivIncia—veller fi

—

Dema, a, les cinc
Catalunya iniciara,

qiie ha elegrt perqu'e

,'tomes

I és que hi ha
encara no

Llegeix

lar-a-in b 1
,(esport i
Periodic catalanista

a

ciutádania)

independent,

gent

que

s'ha donat comp

te que alló d'abans

no

pot

tornar, i que aquells que
no

siguin republicans per

sentiment caldria que ho
fos,sin per egoisme. Que cap
a la dreta no s'hi pot tor
nar, que el corrent empeny

l'esquerra, i contra el
corrent d'un poble no s'hi
pot anar. Es necessari en
degar aquest sentiment,
aquesta forga de l'opinió,
cap

CIUTADA. DE CATALUNYA:

farem l'Estatut.

a

peró és grotesc i suicida in
tentar barrar-li el pas.

d'esquerra

GARRIi, 1
J• SUNYOL I
(La Rambla,

x

de jimy.

1931).

