14 de setembre de 1931

la

rambla

AL P.EU DIE ILIESTATITA

tina conversa, amb tots els honors

monbleg,

de

ami, Rafel Casanova

Enguany,

Un dia
dista

perio
madrileny,
un

redactor de "Es
tampa", visita el
ministre d' Eco

res.

mia, senyor Ni.
colau d'Olwer...
-____i.
ue
contestéssiu una
enquesta que faig per a la nostra
,

revista.
—V6s direut —c ntesta En Ni.
colau resignadament.
Aleshores el rep6rter deixá da
munt la tenla del ministre una quar
silla en la qual hi havia escrita la

seg-üent pregunta:
—?Per
no i
haveu cacat?
En Nicolau agafá l'estilográfica i
rápidament contestá el següent:
—Perqué no existeix el divorci.
El repórter aleshores s'atreví a
demanar permís al ministre per fer
petita objecció aclarateria, i
una
afegl a la contesta d'En Nícolau la
següent

terrible.
Cada vegada que la majoria ova
cionava el diputat catalá, Unamuno
murmurava entre dents:
—Imbéciles.
Al final no es pogué
aguantar,
s'atansá a En Companys i li digué
a cau
d'orella:
—Este pobre hombre no da pie
con bola. Como está
tan sordo, no
se

v.:. --"terado.

diputat de
l'Esquerra, q u e
no

—

e

L'altre dia En
Terradelles ceta.
cava
En Com
panys al saló de
conferencies d e 1

ha parlat mai

Congrés i que,
probablement, no
hi arribará

a

par

comparegué

Terradelles, efectiyarnent,
trobá l'ex-governador de Barcelona
En

1

—Res d'aix8— contesta el diputat
A rail, a l'al!. El pa.
per diu "a l'hall".

Per

a
ocupar les
dues vacante que
deixen e 1 s se
nyors Macla
1
Alomar, el din 4

assegut en un rec6 del bar dial°.
gant fntimament amb el Pare Ea
sili Alvarez, el capellá radical niés
e!ooi1ent del Parlament.
L'ansíe P.

ens

ha

histbric:
Davant els fal
rumors cir
culata aquests
dar ralb CUCÚ G(.1:yre una possible vaga
d'un determinat ram, el nostre amic
sos

interroga

un

veí, directiu d'un

seu

Sindicat.
1.Es veritat que es prepara per a
dimccres vinent una vaga itnpor
-

tant?
El preguntat

queda

un

—Veuretra. nosaltres només decla
les vaguesquan les setrnanes
són eaturals. Com que en l'actual hi
ha una festa... treballarem.
reos

Don

Miguel de
Unamuno, rnen
tre parlava el
doctor

Humbert

Torres, trinava
de rabia, picava
tos i

de pene, feia ges
s

aixecava,

es

ta

tornava

a acure

olla

poble

el

—

—

aquests

vam

seguir:

—Enguany,

trigara

a

recuperar l' ataba

quo

Dina el primer mes de régiin repu
els enemícs de l'Espanya digna
i lliure donaren senyals de vida, no
molt decorosos, certament. Ella feren

blica,

l'ambient propici perque un

grup d'e

xaitats sense cap solvencia revolucio
naria realitzessin la crema deis con
vents, i contribuissin a augmentar la
confusió que aiscó va produir propa
lant tota mena de noticies falses, sen
se altra
finalitat que esverar la gent.
Quan encara fumejaven els edificis
incendiats, ja s'escampa per Madrid
la nova--ereguda per tothom, per bé
que absurda i inversemblant
que
Mussolini havia presentat una recia
mació diplomática contra el Govern
Provisional, demanant explicacions per
rateln-ptat popular contra uns edificis
religios0s... que els feixistes no res
Pectaven tampoc a Italia.
Una enérgica campanya de la Prem
sa
liberal i la reacció duna part del
noble aconseguiren
armilar amiesta
—

•

rarnPanya alarmista, que ha resalta
al
capdavall completament inofensi \ a
Eh= elements despítats no han retion
c111: pero a obstaculitzar la Repúbli
ca.
L'experiencia els ha ensenyat molt,

semilla que darrerament s'han decidt
i a adoptar
proceditnents més com

Slexess

estar content
grossa. Al vos

tre entorn,

les flora perfumaven
l'aire. Us han retut homenatge les
autoritats. El vostre barri s'Ir. en
garlandat i heu tingut de compa
nya, durant una dies, la bandera ca
talana Inés gran de la ciutat.
El poble ha vihrat al vostre en
torn. El governador civil
escolten
bé, el governador civil!
ha posat
al vostres pena una corona de roure
i de llorer. Us han fet guardia d'ho
nor els municipals de gala. lis han
pogut visitar, amb sota tranquillitat,
bornes i dones, joves i vells. Heu
interromput la circulació de tram
vies i tothom s'ha sentit una mica
entendrit davant la vostra figura
simbólica.
No us feu illusions, peró, amic
Casanova. Aixó s'acab..

esquela admirablement.

—"Eso no!--- cridava
Que nos
quieran meter de matute el Esta
tuto, eso no lo tolero yo!..."
L'angelet, eh?...

—

—

Armes ala Sindi
dicats. Armes a
l'església de Sant
Jaume... Armes a
l'extrema dreta.
Armes a l'extre
ma esquerra... Els
veritables demócrates tenim rnotius
d'estar, si no armats, almenys una
mica alarrnats.

República

ante.

deveu

perque hem fet festa

Ja

1EL

ciar que han adoptat el
sistema de provocar moviments apa
rentment llibertaris, aprofitant la bona

DIT

Hern celebrat un altre Onze
de Setembre. Fa una colla
d'anys que el celebrem. Quan
érem jevenets, el cor se espun
gia de tanta enlodó, i els nor
tres nervis es crispaven- amb
la lectura i la narració deis fets
tristíssims de la caiguda defi
nitiva de la sobirania catalana.
Llavors, no volíem saber pas
res de qui tenia
la culpa d'a
quell cataclisme; no ens inte
ressava saber si
la conducta
deis nostres avis havia estat
equivocada o no. en entre,tenir
se a jugar a reis; sois ens in
teressava elf et dolerós de la
prdua de les nostres llibertats
i arrib nció religiosa, perb d'u
na religió laica. cada any acu
diem al Saló de Sant, Joan
saludar el Conseller en Cap, i
després ho ampliávem amb la
visita, mai tan nombrosa, del
Fossar de les Moreres.

es veu

fe d'elements sincerament extremistes
i la concupiscencia d'altres que han
fet de flor extremisme un mitjá de
subsistencia.
Els esdeveniments de Sevilla, Sara
gossa i Barcelona podran o no haver
estat provocats pels reaccionaria, per6
no hi ha dubte que han servit merave
ilosament Ilurs baixos interessos.
La recent vaga revolucionaria de
Barcelona ha servit aquests interessos
de dues maneres: procurant rebaixar
el prestigi del senyor Maci i l'efica
cia de la seva política, i intentant le
sionar el bon nom de la República.
Tots ella psocedeixen amb una ig
nominiosa covardia. Els anarquistes
varen
aguantar en silenci set anys i
mig de dictadura, sense gosar °posar
designis del dictador; els de
se als
ricals basco-navarresos no iniciaren
cap acció contra un régim artitrari
que proclama el máxim centralisme í
atemptava contra la personalitat de
Bascónia; els nobles, tot i passar-se la
vida dient que el rei era un presoner
del dictador, no varen intentar res per
alliberar-lo. Ara, tothom crida, tot
hom conspira, tothom es vol fer pas
sar per víctima. I aix6 no té més que
una explicació: que la dictadura afu
sellava arbitrariament per l'esquena,
mentre que la República és i vol és
ser sempre un regim de Dret i de jus
ticia.
Per a liudar contra el perill que
aquesta gent significa no preconitzaré
mai el retorn als proceditnents crimi
indispen
nals de Martínez Anido. Es
Govern
actui
im
que
el
sable, peró,
placablement dins la Ilei, i que el po
bIe palesi cada dia í cada moment la
seva
sobirana voluntat republicana,
fent veure als pertorbadors que, així
corrí va saber fer una revolució pací
fica—Imica en la História —no la
capaç
dóna per acabada i és, també,
de dcfensar-la i d'afiançar-la encara
que hagi de nodrir atnb sang la seva
ARTUR PERUCHO
energía.

De

'Al Fossar de les Moreres
No s'hi enterra cap traidor...
a mitja nit i en ple
fossa, a la placeta dé sota
pont de Santa Maria de

Ressenava
na

el
Mar.
'

Miss co mávui, hl havia qui
él planyia de la manca de con
sistencia de la nostra idealo
gia; no própiament de la ideo
logia que propugnava per la
Ilibertat de Catalunya, sinó de
la ideologia que menavá l'en
tusiasme, com encara avui él
mena, de la immensa majoria
de la gent catalana. laLs-ors, de
tant en tant, el dector Martí 1
Juliá, que era tingut per mal
genit porqué deia semprs la
veril-al (i aixb és un defeets
racial quo ja feia, recalcar in
futbolista"). el bon
en "Judes.
doctor, repeteixo, alçava la se
quatre yentl.
va veu i deia als

la

responsabílitat

Pep Ventura,

tic Morera.

vani

anar

a

—

actuació.

Les despeses
ganització, qui

deis

Els

que heu tornat a sen'ir
i "La Santa Espi
na. No hi vol dir res.
Aquells ins
truments que teníeu al vostre dar
cert

"Els Segadora"

també tocaven—altres ternps
de Borló.
A vós venia el poble a protestar.
Venia a vós, per tal que uns altres
rera,

la

marxa

Ii escalfessin l'esquena o li obrissin
el cap. A vós venia el poble a dir
vos alió que no podia a ningú Inés.
Grades a vós, amic Casanova, molts
ciutadans de Barcelona saben el ca
mí de la presó i de l'hospital.
Després deis darrers vuit anys
de silenci, potser tis creieu oblidat.
Es molt natural, dones, que hagiu
tingut una sorpresa molt agradable.
Ens en fem carrec. Vuit anys aún
molts anys i vós devieu pensar:
qui se'n recordará de mi!
Anaven errat, amic. Vuit anys són
molts anys, segons per que. No
són res, segons com. I aquests vuit
anys de silenci. aquests vuit onzes
de setembre seguits com els fulls
del caléndari. no han estat res per a
nosaltres. Vós devieu observar que
cada any, la gent venia a saludar
vos. Passava d'esquillentes. Uns mi
raya de redil i es levava el capell
amb tota
discreció. Aquells vuit
anys, han forjat agües.. crnze de se
tembre d'ara, No en tingueu pas
dubte.
Han est,at aquells cops de sahre
que us feien fer la cara de dolor
que encara feu; ha estat aquell onze
de setembre de 1923 que us va in
dignar tant: ha estat per fi aquest

A

període de vuit anys sense rebre vi
sites, la causa de l'abrandament
d'enguany. No sigo tu optimista,
amic Casanova i preparen-vos. Aix6
s'acaba.
?De qué vindrem a protestar si
tenim el que volem? ?A qui farem
indignar si tothom ve a homenat
jar-vos?
Abans, ens era plaent de retre-us
homenatge, perque ho teniem pro
hinit. Ara, amie conselter en cap,
tindrem altra feina. Ara tots són
arnics vostres. Ara ja no teniu ene
mica. I d'ara endavant, amic Casa
nova, estarem rima enfeinats discu
tint qui és més catalanista, qui és
més amic vostre. Abans, ens bara
llávem per-que ens deixessin venir.
Ara

ens

barallanem pesque

voldrem

ésser-hi tots. Ara, amic Casanova,
hi ha competencia.
A vós us feien estar trist aquella
vuit anys d'interdicció. Es ven que
sou
un
home d'un
altre segle.
Aquella vuit anys, han portat la fes
tassa d'aquest. I si les coses no s'es
patllen, d'ací a vuit anys
si jo
sóc viu
ja en parlarem.
—

—

us
penséssiu pas que aixó
obra del vostre antic company
de l'Ale de Triomf. En Pan Claris,
darrer president de la Generalitat,
no hi té cap culpa.
Es tan innocent,
tan bona persona, que ni tan sois ha
pensant a demanar a la Generalitat

I

no

sigui

que

es

recordin d'ell.

I aixo que si ho fes, tindria tota
la raó.
L. AIMAMI I BAUDINA

1'11 de setembre

LA

que ea foja massa abús de Ila
ceta. de corones, de quatre
barres, de "Segadors"' i de co
ses .més própies
d'una fleme
rada jovenívola que no pas de
l'actuació de partits polítics
que dejen prcpugnar per la 111bertat de Catalunya, isper tant,
per al Govern de ta nostra Pá
tria. Sempre el Catalanisme ha
estat plagat, de gent i millor de
multituds. absolutament senti
rnentals, purarnent teatrals, de
patriotes de coses externes,
pesó que en conjunt no han
sabut fer mai sacrificis veri
tables per a la Patria.
Les coses han canviat una
mica, avui. Els bornes de tem
perament esquerrá, sobretot els
d'extrema esquema. no aecep
tem el fet de la llibertat d'un
poble Pn un sentit exclusivista.
La llibertat ncanés la sentirsi
en
un caire
internacionalista;
molt bé la Ilibertat del nostre
poble, pesó que aquesta lli
bertat sigui ner a tots els ho
mes, siguin d'on siguin i pon-.
sin com vulguin.
Havia dit en' cesta ocaSió
el doctor Martí i Sutil que ell
una-pátria 'Hure amb-els obrers
esclaus,'no la voldria mai. Re
peteixe tant aquest nom sagrat
pesque cap uersonálitat del Ca
talanisme fins a la proclamad()
de 1,1 ReptIblica•bavia parlas de
la llibertat de Catálunya d'una
Manera tan humana ni tan ló
gica ni tan serena.
Es veritat que liem guanya.t
n'ion en aquest aspecto del Ca
talanisme. La gent desquerrá
heni• defugit de tot 'el que és
faramalla. i les coses han anal
pel rumí que has len d'anar.
Bé #s cert que, desgraciada
ment. el Catalanisme ha eStat
-

lempre predonlinat per, -gent

LLAGA
dreta; des de la República ençá
les coses han canViat, i sense
que jo vulgui prejutjar l'actua
ció de cap partit.polític, baig de
dir que ahir com avui, sempre
que les dretes j les sensidretes
han perdut el govern del poble,
aques ha passat a lés es
querres, s'ha desencadenat una
campanya brutal,
insensata,
mancada de Iota moral i de tot
prinripi potaje, contra els ho
mes que detenten el poder. Els
que. desgraciadament. ja pas
sem deis quaranta anys, sabem
com
va
ésser -tractada l'Es
guerra Catalana gloriosament
portada al' món •per Sunyol,
Carnes,' Lluhí •Glibe,rn i molts
d'altres. I alguns d'aquests pa
tricis que encara són vius po
den testimeniar com les dretea
en
aquella ocasió que varen
sentir-se prendre el govern que
de mott de temps detentaven.
varen fer•una campanya ver
gonynsa, difamant. mancada de
tot sentit moral. contra els lii
mes.. -honorables de l'Esquerra
Catalana, exactaruent, tal com
avui succeeix contra la' novena
Esquerra Catalana.
I és aixf perque dintré del
Catalanisme, encara que es ne
gui, hl ha un sentit tradiciena
lista bárbar. Hl ha home que
en
sentir parlar de Eraneesc
Ferrer Guárdia perd el conel
xement 1 din mentides a cabas
"sos, perqué Iota la gent de 1909
sabem i ens consta que el fu
sellament de Ferrer no en fou
la causa, perb si l'excusa, els
fets de la setmana trágica.
Ferrer no bi va intervenir di
rectanient. que l'organitzador
perfecte 'd'aquella re-olla con
tra la guerra del Marroc
nn
un
jcvenet que encara avui
.

existeix

a

Madrid, Fabra-Rivali,

continultat,

fa que

i els "bornes" poden estar un al cos
de l'altre i abeurar-se amb mateix
ambient. Han de marxar amb el ma
teix ritme. La tirana de I'art s exer.
cida igual per l'un com per l'altre.
La Generalitat, té un conceller a la
Cultura, alt poeta i encara més alt
ciutada, que ha vist durant el seu exili
organitzacions
puc dir, hem vist
així, i sap l'obra que a Barcelona i a
—

—

Catalunya farien les Festes del Po
a
l'obra! El meu projecte,

ble. Mans
és

una

construcció que

no

es

inaugurar si no está acabat. Es un
projecte que té quatre dimensions.
Les Festes del Poble, inspirades i
protegides pel poble, no poden ésser
ni vulgars ni xavacanes. Totes les
aristocracies i les "clites" surten del
poble. Al fons, després del poble, ja
no

hi

queda

res.

JOEP FONTBERNAT

tothorn qui va viure ola roo
monis d'angúnia 'd'aquella épo
ca "sap i li consta que la crema
de convents no fou obra deis
organitzadors de la protesta
precisament, sinó atiada i or
denada per un ministre avui
fugitiu d'Espanya que va "liar
se la manta a la cabeza". Fer
rer
Guárdia va
sser fuséllat
sense prova de cap mena (cal
beis llegir el suman i i sobretot
la defensa admirable), 1 el seu
procés i fusellarnent no va
ésser altra cosa que la ven
janga d'Alfons XIII per no ha
ver-sé
pogut comprovár la
culpabilitat de Ferrer 1 de la
leva companya en el fet de la
bomba que tirá el sabadellenc
Morral sobre la carrossa reial
ël dia del caSament de rúltim
Borbó.
Aquests reta .ens Slitten quina
mena
de catalanistes hi ha a
la nestra tersa. Es diu que som
un país on de molts anys han
governat els conservadorl, i no
s'avenen de cap manera a per
dre un control que el poble els
ha tret de les marts, i aquesta
gent que mal no han volgut
concedir belligeráncia a les es
querres, no tenen altra missió
que combatre-les en nem d'una
moral que ens agradaria veure

poder-ne

com

pot

—

per

inecenes.

tat

l'ambient del qual tenim ne
cessitat per mar endannt.
Ara bé; les Festes del Poble, po
den portar una saludó en aquest estat
de coses.
Les Festes del Poble, organització
subvencionada. crea una orquestra
magnífica
a Barcelona podrien fer
se'n tres: un chor mixt professional
amb un nombre limitat de cantaires,
la disciplina i selecció deis quals es
pot obtenir amb el sol fet que aún
professionals. Amb aquests dos Trups,

,

,

cons

tatar les seves tares. Pesqué
fet 1 fet, des de la proclamació
de la República enrera, no hi
ha cap partit polític deis que
han passat per l'Ajuntament
que pugui alçar les mans en
!aire, netos del tot.
Perb seguim el camí que ens
proposávem en comengar Par
ticle. La gent ha acudit en
quantitat enorme al peu de
l'estátua del darrer Conseller
en
Cap. Mes si tota aquella
multitud íes examen de cens
ciencia, hauria de reconeixer
que ha ipecat. patribticament.
Fixeu-vos-hi, sino. Moltes co
rones parlaven de "...
els de
pendents de la casa..." j totes
aquestes cases estan anuncia
des en castellá. Ern direu que
una cosa són els dependents i
altra les cases comercials; és
test. Perb cal tenis en compte
que la majoria d'aquestel co
rones
han estat portades allí
per iniciativa de la casa 'co
mercial. Examinen els negecis
deis regidors de l'actual Ajun
tament i deis anteriors, i la
immensa majoria estan anua
ciats en castellá. 1) he com
provat coas el s fills (l'algunas
personalitats d'un partit cata
tenista que vol ésser pur, par
len a Ilur llar en castellá.
Ele uns us donaran per eseusa
que els mestres són castellans
(en general tots frenes o mon
rsess
elarn; aItro as <buen
que la seva esposa nc és ea
talana; no manea qni a firma
<me 'aixb nn vol dir res". "La
Vanguardia" la trobaren en la
iramensa majoria de les caffes

té

del Po b le, és útil,
Festes
urgent i necessaria. L'Ajuntament
al
de Barcelona,
té
ti n a
sala
Palau de Projeccions. democrática
i duna sola localitat. Els '`senyors"

crear

despullada

Mecerles hi

encara

les

arribi

no

or

Catalunya té Mecenes disposats a
ajudar una organitzaCió, que com

no pot, pesó, acontentar els
es
perits refinats, que volen sentir la mú
sica en la forma orquestral original,
per la qual ha estas concebuda.
I les nostres orquestres?
No en tenim!
La Simfonica no actua. La de Pau
Casals, actua tan poc sovint, que la

de

nostres

Catalunya

nere,

a

d'aquesta
pag-ar?

e:tormes

les

ajudaran.
No tots
han fet fallida de dignitat ciutadana.
No tots han fugít darreea el Borbó.

En

De

Ara. cada sardana nova, és una pro
de la nostra decadencia musical.
La Banda Municipal?
A tot arre,: del sisón, tenen aques
ta
agrupado orquestral, per a tocar
davant un públic popular els dijous
a
la tarda, pels jardins. La nostra,
que és una veritable meravella del ge

manea

organitzar

instrument perfecte, per a l'execu
ció de les seves obres.
Les Festes del Poble, no depenent
de cap comité, ni de cap patronat
ge, pot donar a conéixer la música
moderna dels francesos, deis russos,
dele americans; la música de tot ar
reu, que desconeixem i que ens arriba
de tant en tant en forma de disc.
Les Festes del Poble. assolit aquest
públic de concerts, 4 festes musical!,
organitzaria les veritables sessions de
cinema cientific, cultural i modera i
d'aquest teatre futur, que Catalunya
ha de crear, després de fer desfilar
per Barca'sona, toses les "trames" del
món.
Les Festes del Poble. han <l'actuar
amb el suport directe del poble. per
qua és el! que beneficiara de la seva

va

••¦•¦•¦¦•••ww.,»

pot

un

Morera a Garreta.
Després hem reculas com els crancs.

Després de

Els enemics de 'al

no

*

L'endemá. quan l'estatua estava
més tranquilla i les flors comença
ven
a
marcir-se, anarem a visitar
el darrer conseller en cap.
Varem mirar-lo de cap a peus.
Seguía abraçat a la bandera i feia la
mateixa cara de dolor de sempre.
—Amic Casanova
varem co
mençar
aix6 s'acaba.
Ens va semblar que l'estatua de
bronze es commovia. Probablement
fou una illusió nostra. Es igual. I

NOTES MARGINALS

Un régim nota troba sempre la re
sistencia- deis partidas del regim caí
gut i aquesta resistencia és tant més
forta om més pacífica ha estat la
trantieió.
Quan un poble fa una revolució vio
lenta, cotn la de Rússia, els vençuts
queden destroçats i sense cap energia
per a l'oposició. En el cas d'Espanya
—tan hiperbólicament lloat per tot
hom—en qué la República ha substi
tult la monarquía per unes
eleccions
municipals seguides de dos dies de fez.
ta, ala homes del regirla escombras els
fa l'efecte que la revolució ha estat
una facecia, en
tot cas una senzilla
crisi de Govern, de mena transitória,
i s'entesten a obstaculitzar-ho tot,
in
tentant donar la sensació que el país

*

i tenen

Poble,

del

que

—

poetes dolents.

no

*

dice pels pasea
dissos del Congrés, amb motiu de
l'esmena del senyor Alcalá Zamora
relativa ale Estatuto.
L'Emiliano especialment sembla
va posseit d'un frenesí extraorclinari i bracejava amb una violencia
que li

xic pen
satiu, reflexiona breus moments
respon aesurant les paraules:
es

cele

Emiliano Iglesia§,
el senyor Alba i
el mai prou ala
bas Royo Vilano
va han
fet mol

rigorosament

No,

l'espera".
"Jo, ara, crido tots els catalana
pesqué vinguin al costat del Go
vern de Cataluny-a a treballar
per la
glória i el benestar de la tersa".

braran eleccions
a Bsuscioas. per
elegir dos diputats.
Veiarn quin comandant o sergent
tindrem l'honor que ens representi!

contat el següent
cas.

se

no

—

enérgicament.

d'agost

"Avui

ral:,

Músiques. Banderes. Estela solita
ris i noies maques. Llibertat, Iliber
tat i llibertat.
Divendres
onze de setembre
de 1931
el poble no ana. a plorar
als peus de Rafel Casanova. Aques
ta vegada hi ana arnb una iliusió al
cor. Amb l'esperancg
d'un triomf
definitim I per aiscó, els rnots del
President tenien un regust agra
dable de pau:
"Deixem les peticeses i enlairem

(hall).

:alitat, va contestar-li:
—Es al bar, que es confessa!

seva

hi aná a recordar
coses tristes. El poble hi ana
amb
l'alegría al cor.
Corones i rams. Mes rams i Inés
corones.
Una gernació imponent.

café.
Un criat li pregunta en entrar:
—Vol anar a la galeria del vestí
bul, al jardí d'hivern o al "jol"...

natu

pro

hem vingut a recordar
la persista de les Ilibertats".

Congrés...

pregunta En Terradelles.
I En Lintel atnia una gran

a

la

parlament:

l'altre dia al Palace citat per un amic
que li havia enviat un continental
dient-li que l'esperava a l'hora del

L'uní 1.:.ae1ava amb l'Ortega i
Gasset al passadío central.
--Heu vist En Companys?—li

anava

Festes

actualrnent és impossibie
sentir a Barcelona.
Les Festes del Poble, pot oferir als
n'hi ha
músics joyas de Catalunya
de tan eminents com desconeguts

Qualsevol s'entreté a tocar
violins o flautes o trompetes! Val més
fer de salta-taulells, de notan, de ge
neral o de ministre. No rn'atreviré a
fer la crítica de les nostres institu
eions de l'ensenyament musical, per
gua no tinc cap interas a fer enfadar
triestres eminents, que no fan res pel
rogrés de la música a Catalunya.
Els orfeons, a més, han fracassat del
Els orfeons, a més, han fracassat al
punt de vista de dignitat ciutadana i
•nacional.
Les cobics, en sortir de l'Empordá,
futn donat ocasió a qué tothorn faci
la seva sardana, com els Jocs Flo

Ben ciar ho digué Iii4utre Presi
dent de la Generalitat en el seu

al

lar ,

no

manifestar

a

joia.

Un
'

Que

content.

testar, sino

les

concerts

11iç,ons.

—

Binó

Barcelona. ciutat alegre i confiada
viu en una absoluta incivilització mu
sical. Dic musical, i cal dir que Bar
celona viu en una completa paralitza
ció del moviment artístic. El mercat
de l'art és tancat fa molt temps, i no
s'hi fa cap °pereció seriosa.
El nostre professorat, després de la
plaga del cinema sonor, s'ha quedas
sense feina.
Com que la música va a
la deriva, tampoc tenen feina a donar

Tot Catalunya va desfilar, diven
dres passat, davant l'estátua del
darrer conseller en cap. L'encreua
ment deis carrera d'Alí-Bei i Ron
da de Sant Pere esdevingué aviat
un veritable jardí.
Va ploure a es
tones i a estones va fer sol.
En tot moment, contra la pluja
i contra el sol, l'heroi de Moja
l'heroi simbólic mes que real
va
veure's acompanya del poble
que
no
anava. aquesta vegada, a
com
memorar la perdua de la
llibertat,
sinó a celebrar, a la bestreta, la seva
recuperació. Que no estava trist,

El sord és Don Miguel, que no
vol sentir res del que no li convé i
que tracta d'imbécils tots els que no
s'agenollen quan es parla de la sa
grada unitat d'Espanya.

nota:

--Per?, ara sembla que s'implan
tará el divorci... Aleshores...
En Nicolau, sempre condescen.,
4ent, llegf l'objecció i afegí a sota
la seglient resposta:
Aleshores caldrá que cerqui una

la festa commernorati
de l'onze de setembre de 1714,
ha tingut una gran
importáncia pa
tribtica. Ha estat brillant i especta
cular com mai no havia estat.
va

i donava mostres d'una
nerviositat

poble

Les testes del

.

de catalanistes. Qui he dubti
que faci un cálcul ben senzill:
hi hacin o diaris catalans; en
tse tots ella no tiren, de molt,
cent mil exemplars; els vots
catalanistes en les daneses
eleccions, pes tot, Catalunya,
gairebé han arribat al mig mi
1SG. cal calcular gaire per
a fer la conaprovació.
Som en uns moments en els
quals per als efectes de la cata
lanització de la nostra vida, no
hi ha (1110 térner res. Altra
mera, les botigues
condrines&
totes (molt poques no ho són)
anunciades en castellá. Si ens
pcséssim a donar noms, ferien)
una Ilista de
la immensa ma
joria de personalitats i pseudo
personalitats catalanes i cata
lanistes que tot ho fan en cas
castellá. Fixeu-vos en les ses
sions de teatro catalá. Al nos
tre teatro se Ii exigeixen coses
que no s'exigeix a altre teatre.
Les xavacanades del
teátre
castellá sórt admeses, i, en can
vi, es dona per escusa a la no
assisténcia al teatro catatit, la
presumpta existencia de falles
que en tot cas. són per. tot
arseu. I la ncstra literatura?
Qué no dirien els nostres es
criptors de les seves edicions?
Pesó no hi ha cap mena de
dubte que els únics comerciants
catalana que fan negoci són els
venedors de banderes (el mea
barata possible) j els de Ilacet1
de la bandera catalana. Pesqué
amb referencia als sardanistes
que són milers i que n'hi ha
més que un foc no en cremarla,
entre tots ells no han pogut
pagar el rncnument, que no val
pas gaires pessetes, del formi
dable Juli Garrete.
Que dir tot aixb és molt vio
lent? No ho cree pas., Que dir
ho en els actuals marnents és
perillós? Es un error creure-ho
aixf, ja que el no dir-ho és
continuar la farsa. Menys han
deres, menys corGnes, menys
himnes, menys
sardanes
rnenys ploriquejar, que la Ili
bertat és cosa d'homes i no
de ploraneres; que la llibertat
porta en si molts atreviments
que tot aquell borne que no se
senti generós per a tolerar-los
val més que s'aparti del mcvi
ment catalá j que es reelogui
al !loe de procedencia: al con
vent en ti ensenyaren les pri
meres
lletres i Ii
eixugaren
ránima.
Erli sembla que avui, tot mi
rant el pas de la manifestas,ió
cap al monument de Casanova,
he fet reviure l'ánima d'aquelt
patriota tan oblidat i tan injus
tament atacat: el doctor Martí
i

juli4F«
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Ciutadania femenina
LYCEUM-CLUB
DE

esperança, posant, si es vol, davant
la seva .anunciada vida social aota
una molla
d'interrogants, sentint la
inquietud de qué será?, allunyant,
pero, toses les reserves mentals a
fins cordials que se'ns poguessin
ocótrer i més que cap altre, la de-se
paracions per etiquetatge de cutlura
fenernina, ja yac sois -l'alta con
cepció d'igualtat" que duen com a
lenta es pros per esborrar la idea de
capelleta o almenys ens donaria dret
més tard si l'establien a Fer-los-en

BARCeELON.

A darreries de julio},

ami

mans

els Estatuts
barceloní i uns
;nota amables de convit per a inte
grar la dita associació femenina.
Llegirem dits Estatuts, presentats
sóbria i elegantment, aaub l'interés
que supon una idealitat que pren
torma. De temps, trobávem a faltar
a
la capital de Catalunya un Club
femení arnb orientacIons ietanent
educatives, i així, en Innovar-nos
que
nc*tre
des:se compartís
el
amb moltes dones actuants en el
camp inteRectiu
la qual cosa, per
auca

ens varen

remetre

Lyceum-Club

de

retret.

CATALANI
GERMANIVOLA
TAT EUROPEA
Voiem dir amb tot aixo que, man
cades com estern les dones catalanes
de centres femenins amb caracte
tiques edttcatives, ens cal rebre els
pe
que aistí s'iniciin sense
titeses.
Altrament, el fet d'aspirar a una
capacitació adeqüada, lluity de stm
blar-nos un cas de feudalisme, Mis

—

meten-me

d'expressar-ho,

ara

que

ve

vol dir que horn es cre
gui "intellectuar, cristalitzava, vá
em sentir la sensació agradivola in
aerent a tota consecució.
Lycetun Club
diuen els Esta
Sean,

a

no

—

aquelles do
capacitades per a
quelcora en profit de les altres,
diaposin a portar-ho a la prác
"aplega

mts—
nes
er
es

a

tores

que sentía-se

ha de donar sensació de que no ies
tracta de produir miratges per en
lluernar, sima de realitzar quelconn
de posititu amb fonatnents d'espe
cialització, tal com es fa ami' del

ticaDues

idees destaquen. tot seguit,
aquest parágsraf:
Capacitació,
:eainzació.
Ambdues, per nosaltres, són els
santa que inicien 1 clouen el cercle
de moure l'actívitat huma
on sla
na. en qualsevol de les seves mani
festacions, si ha d'ésser penyora per
a reeixir.
Lyceum Club dcruana dones ca
pacitades; és a dir, preparades per
co que es proposen; aptes pel tre
ball que driprenguin, movent-se en
un pia d'inaornmovible seguretat per
(mane els {osamenta on aquest re
olza són sóbdassent ferms.
Dones tambié generoses &cecinen
ns fructificado d'aquesta scva capa
sat espiritual a altres dones qual
intellectiva, circurnstancial
ida
slent, és neulida per provenir d'una
.lavor cultura: el germe de la qual
ao
ha produlit Inés que arrels su
perficials. Dones que no han de ter
solament l'ofrena tácitament, sinó
esmerlant-bi energies, aportant-hi
treball, "realitzant" en fi.
Per a noialtres fou tant plaent
aquesta concepció d'iniciar una col
!ectivitat femenina prenent per eix
:a capacitado, com ens és desagra

món.
Per especialització i per res mes
que ella s'arriba a la máxima per
fectibilitat en la producció, sigui ma

intellectiva sobretot,
quan en realitzar-la s'hi posen aquM
Iles gotes d'espiritualitat que calen
per a no fer les coses d'esma.
Es per alzó que en les institu
cions iemenines catalanes no ens ha
de fer por que gent preparada con
dueixi la que no n'está. Altra cosa,
seria embarcar-se acuse saber oti se
va i sense ningú al timó.
Són moltes les dones a Catalunya
a les
quals borGri en cls cohen a la
cara
si algú. mofeta, les qualifiqués
d—intellectuals" per l'unic fet d'in
tervenir en el moviment cultural;
també, perb, eón moltes a les quals
la vergonya faria enrogir les galtes,
si algú pogués auposar que en Ilur
treball hi manca capacitacíó per a
realitzar-lo.
aquestes convoca Isyceunt
A

nual,

•

Club, confiant,

organització, sovint

cPella més

no

—

tivament la llocada.
Convoca també a les altres, les
dones que, merrys preparades, accep
tant el guiatge, no com una almoi
de valors cíviques supe
na vingude
riors, sinó com un resultas del pro
pi deure a superar-se i del delire alié
les possi
a rendir a la collectivitat
bilitats d'escriure' de qué disposi.
I aix5 fins arribar, cordialment,

va

nitat de éstes-se.
Ifaltra banda, aquesta capacita
ció resolta en cosa viva, practicada
amb finalitat humaníssima i amb
caire de désinteressada esplendidesa,
va fer en nosaltres més fort el sen
timent de

simpatía

adliesió

nostra

les darnes

va

amigues

í tot

segatit

éstes lliurada

la

germanívolament

a

a

obtenir per

Cae

talunya aquella plenitud de capad
tació femenina necessária per P. no
éaser en el seu exponent cultural una

que l'havien sol

Scitada.
FEUDALISME
INTEL.LECTUAL?
No tothom, peró, va rebre tant de
grat com nosaltres l'articulat deis
Estatuts de referéncia. Ens en vá
rem
donar compte en una reunió
femenina tínguda amb motiu de la
signatura de l'Estatut de Catalu
nya. En parlar de Lyceutn Club, al
1ú va definir-lo: "Reservat per a in
tellectuals".
La ironia ene va doldre: perqué,
ultra que a nosaltres el mot "intel
lectual" espargit a tort i a dret ens
•fa idéntic efecte que l'adjectiu "vi
lla" aplicat a qualsevulla de les mi
!aíslenles torretes buscades al Cae
nie i a la Salut per alló de a "qual
cvol cosa se'n din "villa", el con
cepte de 'sanderia i de divisió amb
qué es rebia Lyceuin Club reilec
tia, almenys,
lleugeres-. prejut

que. Duna'
paó reial,

prendrien e-xemple del vetllament
perdoneu la vulgaritat
afectuós
de la comparació— de la gallina que
guia, esponjada i maternal, tan posi

coneix

que haver satisfet la

suposem,

d'imitar l'estuiament del

dable la figura de la "parvenue"
diluí l'obra constructiva de l'intellec
tualisme, el qual, en intervenir en
:na

sigui

quantitat negativa.
I aixó, és clac, realitzat

bat
xilleries de femella a l'horitzó de la
qual está Ihnitat per la porteria, la
botigueta o, el que ése encara pitjor,
per una' PresumPéló de pseudo-in
teHectualieme, sinó mirant enllá, de
Europa i al món, amb els
cara
a
ulls ben oberts per a veurc molt i
amb l'esperit amatent propici a tota
evolució, la qual assimilada per nos

jant qüestions.
No bem parlas amb cap de les
fundadores de Lyceum Club, i a
rnoltes no lee coneixem personal
ment, per tant no sabern si els mots
emprats per elles tanquen l'esperit
amb qué nosaltres els interpretem;
tampoc ens entreguem definitiva
ment al projecte ilur, ni creiern que
tot sigui fet redactant bé una Esta
tuts. Lis principia, pub, en qué es
fonamenta la incipient associació i
que hotn detalla dient: "respecte a
la llibertat individual, alta concep
ció d'ignaltat, desig de superado",
en semblen
prou sólids per a rebre
a
Lyeetim Club. almenys com una

altres
per a

transformi

es

en

sense

principi vital

Catalunya.

Yora

"MONTSERRAT JORDI
setembre 31.

mar,

Els ainhaixadors de la
Catalunya rebel a l'estranger Exces
Prats de
La tornada a la paria.
Recordant eh caiguts.
América
Molió, encara.
Un exiliat que torna. La nova emocionant.
L'Estatut.
i la República espanyola.
La tragédia dels Estats Unas.
Una anécdota curiosa
Un llibre.

--

--

--

--

--

--

Era

matí fred i boirós del marl
del 1928. Un sol- migras i esllangit
s'infittrava difícilment a través de l'es
pessa boira que cobria la chitan Els
transeünts anaven de pressa, sense atu
rar-se,
per preservar-se de la baixa
un

téneratura.
Nosaltres, aquel' día,
el II haviern treballat.
bles amunt, quan en

encara

que

Villanova l'han votat a Va
lladolid 28.000 electors per
a combatre l'Estatut de

Catalunya.
Ací, mig
catalans i

milió d'electors

catalans han
l'obligació
ineludible
votat
gua
de defensar-lo i
no

...

nyar-lo.
Ho sentim pel

Royo

senyor

Villanova.

tus

Pujas-cm Ram

quiosc am
l'aten
ció. En mig d'una infinitat de publica
cions div-rses hi havia un llibre de
cobertes vermelles, color ben crida
ner i molt temut pel periodista
"este
venc". Vam atansar-nos-hi. L'autor del
llibre era Gorki: explicava uns re
cords persoaals de Lenin. El nom de
l'autor era ja una garantia. Als pacs
moments,
volum era ja a les nos
quelcom

veure

que

un

ens

crida

mans. Rápidament el fullejárem.
Es tractava d'una traducció que fríes
dos catalans poetes i grans patriotez,
dos catalan1 de:5 quals sols se'n par
lava en cercles redults i a casi d'ore
Ila. 1-li havia tanta por! Ayuests dos

tres

"terrorifics” personatges eren Venta
Gassol i J. Carner-Ribalta. ! Quau
t-,s coses havien de succeir-se, eneaci.1
ra

• •

•

Quina alegria poder tornar a la
venerada de la patria! Quin goig
pel que ha sofert un exili Ilarg i
dolorós, poder veure el noble, la ciu
tat, els pares, els amics, tots aluclte
terra

en
les hores diffcils de perseeto
ció dedicaven un record fraternal a
l'absent; tots aquells que havie,n sa
but ésser fidels a l'amistat i a l'ideal.

que

Amistat, ideal. sentimmits nobilís
sims que projecten una llum clara i
potent en les animes entenebrides deis
que en
momeas de prova no saben
conservar la fe, rnolt nernsária per a
triomfar del Ilarg cainí de la vida.
Es rnolt bell assistir a la victória,
amó és molt trist no poder-la vcure.
Alguns jeuen en terres estrangeres.
El noble catalá si vol ésser digne,
si vol ésser agrían ha d'aixecar un
record que servint d'estímul i nobie
emulació a les generacions de l'esde
venidnr perpetul eternament els noms
deis que havent contribult arnb Une
cooperació, abnegada i patriótica, a la
gran geata de Prats de Mo116, una
.

traidora í obscura els ha privat
l'espectacle grandiós de les jorna
des triornfals de la patria redimida.
mort

de

* *

Feia ja dies que teniein referlricies
de l'arribada a Catalunya de Carner
Ribalta. Després d'una llarga absen
cia de non anys, venia de la llunyana
Ianquilándia per fruir de les 'delí
cies de la llar, alunar els corimanys
d'exili i veure de prop la transfor
mació política operada en el nostre

país.

imparcials. La

Borbó.
—?Es veritat que als Estats Units
se sent cerca :simpatía per l'ex-rei?
—No ho cregueu
ens respon amb
seguretat —; si la. té, no és corn a
monarca.
Els Estats Units, noble
jove i sense história, stinteressa,
amb una curiositat infantivola, per
la pompa i l'orinen de l'aristocra
cia europea. Esperits senzills i prác
tica, amants deis exercicis a l'aire
lliure, veien amb satisfacció les ca
ceres, els partits de jeckey, les pro
ves nOutiques, etc., en les quals pre
nia part l'exiliat de Fontainebleau.
Eh s atreia l'esportiu.
—?Els disturbis del mes de maig
no van causar mala impressió?
—Al contrari, home, al contrari,
diu sotnrient. Saben qué dejen? "Per
fi ola espanyols se surten de l'apatia.
Sisan de deixondir, ja han dormit
prou..." Els fets espectaculars, su
pernaturals, els interessen molt. De
tot en fan "récords".
!-ce

—Quant

a

Catalunya, ?quina opi

nió teniu formada del

nostre

Es

tatut?

—Vetaren, veureu. Resulta una
mica difícil donar una opinió exacta
d'una cosa tan transcendental com
és l'Estatut...
Aquí dubta uns moments i res
pon amb to de convenciment:
—Poden dir que accepto íntegra
ment les bases de la futura Cata
lunya autónoma. Hi Isa dos rnotius
que m'obliguen a acceptar-lo. L'ac
titud transigent del nostre primer
Catalá, _el President de la Genera
litat, i la triple votació que culmina
en
el Plebiscit del 2 d'agost. Són
rnotius nés que suficients, cree jo,
per adherir-me a la voluntat de tot
un noble
que reclama les seves Ili
bertats. Sempre disciplinat, acato el

desig d'aquest.
—?Creieu que les Constituents
l'aprovaran?
—Comparteixo en absolut l'opti
misme de Francesc Maciá i deis
bornes representatius de Catalunya.
Hem de tenis confianea en els po
litics espanyols, que han fet del nos
tre plet una qüestió de justicia i de
dignitat nacional. Confiem i eme

han de Iliuramse for
aquestes lluites violen
perjudi
tes i n'eres de perills, i que
quen els uns i els altres.
kcí hl ha inolt d'interés de co
nlixer detalls de la vida d- la gran
Repfiblica americana. ?Poden dir
nos-en .íguna cosa?
—Arnb molt de gust. Actualment
els Estats Units travcssen una sí
tuació económica gravíssima,
Ee la miseria en mig de l'abusa
flom 'lesna la llet, hom cre
mines de
ma el cotó, hom tanca les
calló; etc., etc. Són els resultats
d'una sobreproducció incc atrolade.
Actualment América cornença a pre
ocupar-se seriosament de l'esdeve
nidor immediat.
El pla quinquennal deis soviets
russos
és l'obsessió deis financlers
i deis grans industrials americano
i ben

"actual",

çosamen•

a

—

als costums, tant en els
com en els humus, hi reg
immoralitat. En tots
na
una
oran
cls aspectes de la vida nacional es
nota aqueeta corrupció. La llei seca
ha contribuit poderosament a re
l'americi.
baixar el nivell mor 1

Quant

poderosos

Les

autoritats

•

Quinones —Briand-Chiappe-- van re
fugiar-se a la lliure Bélgica. Argen
tina, Uruguai. Cuba. la ruta deis ca

a

aquesta darrera nació, Carner-Ribalta,
d'acord amb Maciá, organitzá amb una
activitat remarcable i altament elogio
sa. el Congrés de Separatistes de l'Ha
.

Finit aquest, el nostre arnic, que do
mina perfectarnent l'anglat, ingressá
en
una
importantíssima casa produc
tora -de films d'Hollywood.
"Bou catalá", ripidament es féu
mereixedor de l'estima de la direcció
de la casa i avui ocupa un lloc oree
minent en aquella vasta organització
cinemática.

impotents

v-uen

es

per dominar el s audaciosos "gano,ters" i "bootleggers" amos de mi

lions i milions, els quals

organitzacions

unes

serien

verament

fantásti

ques.
Per acabar, us contaré una anéc
dota que demostra a quin punt ha
arribat la internacionalització del
problema onalá. Com que tenia pre
eisió de trametre uns objectes a
Barcelona, vaig trasiladamme de

Hollywood
v_ig visitar

a
un

Los Angeles:

consignatari

Aquí
de

ya

per acordar les condicions de
la tramesa. L'home en sentir el nom
de Barcelona va interrom, re la sava
tasca i va dir-me tot entusiasmat:

pors

"Barcelona? La capital on hl Taita
Maca! Quin fíame den ésser aquestt
Deu ésser formidable! Els catalans
han estat els que han decidit el can

régim, no? Jo sento una gran
simpatia pels vostres compatricis.
Sóc
originan i d'Escbcia, eabeu?
Comprene perfectament els vostres
neguits de !libertan.. Aquest Ma
vi de

Mitja hora ha passat. No volem
importunar més aquest gran catalá
que és Carner-Ribalta. Regraciera
-la

seva

amabilitat i

desitjant-li

que

ens

acomiadem

proptament

pugui

realitza.des les seves aspira
cions d'establir-se definitívament
prou s'ho ha guanyat —a la terra.
sempre dolça, amable i agraida arnb
els fills que han sofert j s'han sa
crificat pel seu benestar.
veure

—

JOSEP CONTEL

rern.

Patriota fervent i abnegat, sempre
al servei de la patria oprimida, enar
gic i tenan, fou un collaborador
gens i eficaç en la gran obra redemp
tora que preparava Macla a París.
Expulsats de França pels esbirros de

vana

prensa d'allí és
molt diferent de la d'Europa. Es el
viu reflex de la vida inquieta i ac
tiva del país del dólar. Les infor
rnacions telegráfiques són molt breus
i concises. Es cultiva molt l'anéc
dota. Aixi tot el que .feia referéncia
al desenvolupament de la revolució
espanyola ens arribava molt poc
detallan Els diaris de Hollywood
s'ocupas-en molt ea to humorístic,
íronia británica, de la vida del dar
tot

—1 ti no fos aprovat?
insinuem
nosaltres.
—Si no fos aprovat...—diu, con
traient instintivament els punys
si no tos aprovat—repeteix poc a
—

Perla el petit núvol ha passat; el
valent balaguerí reprén el seu po
sat frene i amable i diu:
—No hi pensem en aissó. L'opti
misme és la forma vital que fa
triornfar els nobles.
—?Creíeu que el problema social
pot perjudicar l'actual concórdia?
—Dern de com s'ho prenguin la
gent d'Ebre enlli. Jo cree que un
cop aprovat l'Estatut, quan existirá
una
auturitat veritablement autóc
tona, desapareixerá aquesta situació
tan confosa, tan caótica, que fa tant
de mal a/ país. Patrons i obrers,
mancat=, d'un programa ben definit

--

—

posscssió.

Allb que com
mis cos.es un hom sal), més s'aclama
de les que no sap, es veté que fa un
cert efecte en l'inteHecte del que se'n
que aviat se li
Va adonant, i esdevé
ecmença de grillar el cervell, i al cap
de poc !a no hi toca per cap banda.
Es podría fer una afirmació: Con
més savis, més guillats. Dintre aques
ta teoria, es compren que arribi iis
ntoment en el qual el svvi ntaxim,
me que sabes mis de tot, realntent po
gués arribar a alguna conclusió efi
cae i a fer quelcom de positiu,.de re
sultes de tanta ciencia. Aleshores ve
quan es confirma l'adagi que din que
"el: boigs fan bailes".
Tot aquest preambul ve a tomb amb
referencia al: satis que s'asseuen als
esJons del Cangrs deis diPutats de- la
va

entrant

en

República.
No és cap secret per a ningú, que
rillustre catedratic Miguel de Una
muno es el SeiVi que ha batut el ra
cord de dir bcstieses, de cinc mesos. cm
ccl, i n'Iza dite: tantes que podríem dir
que el seis record després d'haver do
nat tota la volta al reliotge fa topa
amb el record que detenta en el sentit
contraposat a savi„ per haver dit iguel
fljeflt majar nombre de bestieses,
lustre ministre de la Gavernacié.
Hi ha qui diu que aixa, en don Mi
guel de Unamuno,. fs 1111(1 influencia
del saber grec. Ets fretzapates han es
tudiat a fans el cris i per ara no se
sap de cap persona que saPiga grec,
que es pugui ?ir a consciencia que té
els cinc untas.
Ansb aquella cara d'aliva que té,
quan don Miguel de Unamos.° entra al
Congrés i comenp a dir mal de Ca
tatunya, els bidells din que de seguida
cuiten a cercar id pallo i l'alfas. Es
Pere, «conseguir que es calini.
Es un savi -otee no té cura, _Malagual
nyada
Cáldre que alga culta
en quin punt just cal fixar
la ciencia
que un home pot ;assiinilar sense que:
Ti faci inal.
Un dels altres satis que corren Pel
Congrés dient ta,nbé. naturolment.
bestiescs és el senyor Royo Villanova.
Tampoc li ve d'ara el ?ir-les, Perb
!'heme no se n'aniria pos al ilit tren
quil si no pogués acreditar la seta
"satilesa". Ara ha dit que hl va. káver
28.000 ciutadans a Valladolid que van
vatar-lo-expressamititHienittei anés al
Congrés a ncr?déiatir'litrét9bs.fés enda
vant l'Estatut de CatalunYa. Quan Ro
yo Villas:ova Iza acabat- de ?ir
s'ha assegut coxvençut que al imán no
hi havia savi més savi que di. Tampoc
no té cura. Es d'aquells que els met
ges cteonsellen que se'ls don i per la
banda i que sels digui o tot que sí,
i el millar que es pot fe,- és telegrafiar
a Valladolid felieitant el: ciutadans de
?'ex-capital castellana pel nas que Dén
els ha donat.'
Hi ha un altre savi, un savi que fins
ara
fria el Pes a tothom,
potser
perque encara no era prou savi
per3 que ara es ven que ja ha Passat
el: limas discrets de /a saviesa des
prés deis guate ja només es roano sen
se lagica i ?entra en el terreny de la
boutade. Ens referim al senyor faseP
Ortega Gasset.
Josep Ortega Gasset ha "clit aquesta
sentencia: "Esta bé que hi Itagi re
gions capacitades, capaces ,de valer-se
a
sí mateixes, Per3 nz'interessa més
concedir aquests drets a les regions
que no ho estan, Perore en quan són
capaces per a ésser Mitres..ja no in
teressa concedir-los la Ilibertat."
Bé. Molt bé, senyor Ortega Gasset.
Yo en vollem saber d'artra.
sobretot
és un criteri que no pot ésser més li
beral. Vet arí per que serveix tanta
—

--

—

poc.

Catalans:
Contra rolen
s'ya deis ene
mies de Cata

lunya

oposem
la nostra unió
Fem-ho per

VESTATUT

***

Fetes les presentacions de ritual,
hem començat, en un reconet tranquil
de l'acollidor despatx del conseller de
Cultura, el nostre interrogatori.

—?Quina impressió va produir
la nova de la proclamació de la
república a Espanya?
—Haig de confessar-vos que, tot i
vivínt tan allunyat, preveia el triomf
republicá, el veía venir amb els pas
vos

agegantats. Estava cert que el
en anunciar el Govern Aznar
unes eleccicns sinceres —en la sin
ceritat de les quals no havia cregut
mai
sortieia de l'indiferentisme en
qué vida per intervenir activament
la liquidació de la monarquia.
en
Ara que no creia, haig,de dir-ho, que
el cop fos tan rápid i tan imme
diat. En Ilegir les escasses noticies
que en donava la premsa de Ho
llywood, vaig sentir una alegría tan
gran, tan profunda, tan sincera com
no
havia sentit mai. Jo, com una
pantalla, veía el nostre venerat cab
dill En Francesc Maca., tenint al
darrrera tota la Catalunya liberal,
com s'apoderava amb un cop d'au
dacia del govern. de la terca i feía
triomfar la. república naixent, ca
lenta encara.
Era tan gran l'emoció que sentid,
que vaig estar ternptat de trencar
el contracte que tenia amb la Pa
ramount per venir, emprant els mit
jans Inés rápids, a fruir ací de l'alli
berament de la terra que tant he
estiman estimo i estimaré. No co
neixia l'enyorament; Ilavors el vaig
sentir, creieu-me...
--a Quins comentaris feia la gran
premsa americana del. canvi de. re
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girn ?
—En general molt bons, i sobre

:

saviesa

cienciu. Creguen que aixt ho
hem
/uva alegrat les
pajarillas
Potser. que -el -senyor
Marcan

DO-

nango

que tant ve
treballant per la
cultura i amb tanta empenta
s'Iza
isrés !'obra de trcure el país

ano,lfabetisme, s'hi iniri

Si apreneu anglés i francés
millor.

a

base de catalá, els aprendreu

El LINGUAPHONE INSTITUTE, de
Londres, és el cen
que ha aplegat els especialistes més
eminents de tot el món per a fer els métodes
LINGUAPHONE
d'ensenyament d'idiomes. Per a ixel en pocs anys
s'ha fet famós
el LINGUAPHONE arreu del món civilitzat
Per aquesta per
fecció pedagógica que presideix l'obra del
LINGUAPHONE,
aquesta institució, que és anglesa, ja abans que
Catalunya íos
autbnoma, va decidir de publicar en catalá la
Clau
de Traducció
i la Gramática per als cursos de
conversa en anglés, francés i
alemany. Apreneu amb el LINGUAPHONE,
que és el métode
perfecte en tots els detalls. El
LINGUAPHONE és
tre

pedagógic universal

perfecte, perfectament universal.
No el confongueu!

ment

universal

del

seu

mica

uno

Ja els esta veient els a fer
resul
tats de la cultura superior. i
dels
estudis. Sera qiiestió de mirar-s'hi alts
una
mica a pertnetre que tota la
gent in.
telligent del país se'ns vagi
trasto
cant de tanta saviesa.
Potser sera
qüestió de fisar unes florines
per a l'ensenyament: !regir, general.;
escriure,
les quatre regles, unes
nocions gcnc
rals deis coneixement• més
indispen
sables per esPavilar-se i per anar
pel
titán, i parean dc comprar.
Afortunculament que de savis
n'hi
ha pees, perque sí en titeguéssiet
paires
la
les

coses.

Beneficencia provincial

hi

tindria

feina Ilarga.
Si en els cifres problemes que no
sán el calalo i el del liberalisme, eis
satis espanyols_ pensen de la
inateixa
manera i
tenen..sentencies: tan de pe.:.
cons és
ara aquesta
que- hm trans
.erit, ja queda -beit...-serrida la
cultura
del país. Propasen, que el$ que esta,
encarregats de 'cositedir el prenti
No
bel no badin i que vinguin de seguida
a examinar els
exemPlar.s que tetan?.
S'estan dei.rant perdre uns savis que
qualsevol dio se'ns poden morir, i ales
hores no ki seran a tOMPS, i el: pot
saber oren no haver-los conegut.
•

J. VENTALLÓ

1

..~.......
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Inauguració del Ferro
carril Aeri de Sant Se

&tafia
Divendres.

a

a

Miramar

la tarda

va

inaugu

el Ferrocarril Aeri del Port.

rar-se

Assistiren a Pacte norabrosos invi
tats, entre els quals hi havia l'alcal
de, el governador i representante de
les altres autoritats i la Prensa.
L'obra d'enginyeria, projectada
•

construida. pel

seny-or Deulofeu, va
gran admiració a tot
hom. La vista des del mirador de la
torre Jaume I és emocionant. Es
veuen perfectament, la costa de Ile
vant i la de ponent. La ciutat, des
metres d'aleada, la Barce
i el port, fan un efecte insos
causar

una

pient
ta:
deloneta

La idea de la construcció d'aquest
ferrocarril aeri fou de Josep Rodrí
Caries
guez Roda, eecundat per
n
i6la rnés
intenció era d'afegi
una
a ljE
Barcelona. El
c
primer moment, fou el senyor Es
teve Sala. actual president de la So

iguaetrsa,cei

dde

La confecció del projecte defini.
tiu i els treballs de constrUcció co
menearen l'abril de ion, sota la. di
receló de l'enginyer Joan Deulofeta
La realització per a abans de clon
re's l'Exposició era cosa impossible
i les obres comenearen asisb tota ac-

potser

Els fonaments de les torres tener

fondária,. per anar a
les corres de la plan
ja primitiva. En Ilur construcció fou
13 rnetres de
cercar

sos

noble,

de

ens

mes

setembre de 1931

HUMOR

hem mirat amb una cer
quals
ta prevenció aquells homes deis
avis.
que
són
general
?tu
gent
en
la
No hi ha dubte que l'adquisició de
dit en ter
ciencia és una osa que
"embala" el que hl
esPortius

SemPre

vallen de l'ideal. Bentost arribat

Segons declaració pró
pia, al divertit senyor Royo

rambll

suport

a

neceasari recórrer a l'aire compri
tnit per a l'expulsió de l'aigua, i a la
dinamita per a enderrocar antigues
esculleres existents. Per a fer-se
cárrec del gran d'estabilitat de Poque el pes deis
mea gra1
fvegaondes
és set

batejades amb el!
Sebastiá
han estat concrbudes pel senyoi
Deulufers partint de consideracions
deis serveis
projectats per l'Empresa, que sót
Les

noms

torres

de

J'alune

I i de Sant

ur
Una plata
A la torre de Jamne
forma de partida de ls ascehsors,
d'aleirla
restaurant
a 43 tascares

ser-veis

d'

a
88
mirador
que fará els serveis de Sala d'aspe
funicu
fina
ra i bar: l'andana d'accés al
lar. a 96 metres, í un mirador
al chn. A la torre de Sant Sebastiá
una plataforma a 13 metres d'alni
ría, i una esbarjosa rdataforrna fina
a 73 metros d'algária, on
atraccións de les rnés moderries
torre!
ulleres de Ilarga vista. tes
pesen, en.conjunt, r.400 tones.
La cabuda deis ascensors és de
és apta
54 persones, el restaurant
coberts í a
cirnede les torres çanclanes i plata.
fins
formes)
cada

un

'

Demaneu prospectes o aemostrac10
gratk, personalment o
per escrit, a la Direcció del
LINGUAPHONE per a la Penín
sula, que és al LICEU DALMAU, correr de
Yaléncia, núm. 245.
Barcelona,

14 de setembre de 1931

a'Ae

la

ACOTACIONS

Norma

FILIII

Una ulls aigualits, volatts tl
de

caro,

bovina;
Els generals de la Dictadura han
.refuset teas, d'un a un, li cela nú
mero 13. de la Preso de Madrid. Han
pretextat, res, simplement que no
la volien. .Aquest refús en els gene
rals de la Dictadura resulta contra

cia apartant-se de la que va vestida
Inés modesta, o de la que no da
capell, o de la que treballa.
No és aissó. No é saixo. No és
la senyora del regidor fulano. Ni la
del diputat amarlo, ni la del minis
tre que han de fer Feminisme. El

.

vegada

tota

que

la supers

tició del número 13 no la van tenIr
en compte pel setembre de l'any 23.
?No us sembla que en compea
sació faria gracia i tot d'obligar-los
ara a
acceptar la cella número 13?

Després de
templacions

Feminisme és

doctrina sagrada
que no pot acceptar snobismes de
cap mena. Que facin Feminisme lei
dones deis diputats i deis ministres
quan veritablement ho sentin i en

tot ja son massa con
i massa fotografies de
la senyora del general tal i la del
general qual que van a veurels a la
Presó. I si la muller d'algun d'ella
té un fill, el mara que s'esperi a
cornplir :a condernna per conéixer
lo, que quan governaven ella les
dones deis seus empresonats també

una

i pron.
aixó a Madrid,

Per

amiga l'altre dia,
obligades a crear una
una

ens

hem vist

nova

Associa

en fi. Perque ?com volen afa
vorir aquestes dones apartant-se del

te amb tots

cisament

costat

seu

les

Lyceum Club,

ame
són

van

ciades.

snob. I

que també hi ha
fer
aquesta feina és
necessária, actualment més que mai,
per

niolta feina

com

a

caldrá que prenguerne el vostre admi
rable exemple i ens disposem a tre
bailar prescindint en ;absolut de tota

femella.

Pero aixó mal s'aconsegueix re
al pocker o prenent
el te. Mal es pot predicar democrá

unint-se a jugar

mena

d'obstacles.

ARQUIMBAU

de les

"capeas"
-Per tal que l'obra iniciada pel Go
'vern de la República trobi la de
guda consolidado en el temps a ve

nir,

.

crucis i inhurnanes, ja que és inne
gable que en l'afició de les petites
poblacions, provocada per lles sag
nants "capeas', hi ha hagubla base
principal per fer creure que aquella
espectacles obeien a un sentir po
pular, quan només són comprensi
bles en la perversió del gust i dels
sentiments que sofreixen els homes
embantits.pels vicis de les grans ciu
tats.

A
Catainny-a, afortunadament,
sernpre hem reconegut que era una
cosa exótica aquel! espectacle,
i per
aixó, si bé és acceptable el mateíx,
avui per avui, en la nostra cosmo

polita capital, és,

en

canvi, inadmia

trigar gaire do
naran profitosos resultats, encorat
jant les consciéncies més despertes

les altres ciutats, encara que
sigui amb l'aditament de tractar-se
d'un número de festa major, per tal
de fer-les viables. Mercés a l'ences
tada Ordre del Ministre de la Go
vernació de la República, des d'aeal
ja no presenciarem més aquell es
pectacle a les nostres ciutats co

de la nació i donant

rnarcals,

a

no

una

nova

es

piritualitat, escaient a la jove Re
pública que tots anhelern.
Dinl d'aquesta obra de conjunt,
plau referir-nos a una receta
Ordre donada per En Miguel Mau
ra, que produirá com a resultat prác
tic la supressió a tot el país de les
ens

trágiques "capeas" i d'aquelles

altres

corregudes de braus que se celebra
ven per les festes majors en poblets
apartats, arnb un circ improvisat de
taulons i travessers de ferro, amb
greu risc de la 'vida d'eapectadors i

torejadors

i sempre

en

perjudici

del

bon nom, cultura i noblesa de sen
timents de la població.
En méritS de l'esmentada disposi
ció, només podran celebra-se corre
gudes nc braus en circs construits de
pedra duna manera permanent i de
mesurea i condiciona reglamentáries,
prevenint-se que en cas d'autoritzar
se per .algun alcalde aquella capee
tacles en noca que no reuneixin les
expressades condiciona, hauran d'és
ser destruits pel Governador, sense

perjudici

de

donar

Ministeri Fiscal
que en
Per tal

'deis

coneixement

terits

o

sible

en

•

d'interés tenien a
donar-nos —encara que només fos
un cop a l'any— llurs dementa mo
que

tan.

nárquica, portáts del mesqúí criteri
que així aconseguien fer arrelar Ilur
mal entes patriotisme.
La República ha de seguir per
aquest emití ciallitzador de les mul
tituds, desoint les protestes que el
segur vagi origiriant de les
anornenades t'orces vives, que no són
més que bastaras interessos del ca
ciquisme rural en qué es recolzava la
rnonarquia i que no tenien altra base
que la incultura i el fornent de les
bajaes passions del poble.. Cal anar
educant phusadament Pero as:lb in
tensitat aquest noble, que així será
cada dia mes conscient deis seus
la nos
(iras i deures,
tra democracia que fará ciutadans,
indomables defensora del nou régim
davant qualsevol dictadura.
seu

pas

iserfeccionant

RAFEL CARDONA

penja per tot
deformades, com

que

ca.nes

d'elefantiasi.
Tot aixó, damunt d'una

amb greu perill per a la
bert amb una bata de

d'estupidesa—han

cadirtt

cadira—,

i

cretona

Ilarn

aixó,
aixes

noranta quilos.
una dona. No,

senyora.

una

Mina,

Ella s'enfada si hpItn

entrar

sin

LLIDONS

Aquesta dona, a pesar del greix, o
causa
del greix, precisament, tié$
mal génit: un carácter inaguantable,
atrabiliari, odiós. Quan s'enfada, cri
da. Crida amb una ven histérica, ati
plada, plena d'esquerdes i rogáis, com
pletament ridícula. Aquesta dona fa,
la vida impossible als que la volten
el mara, que té un arree a l'Ajun

Aquests

ENCICLOPEDIA
Grau

LLENGUATGE I EDU
CACIO. 13 pies. dotzena.
GEOMETRIA I CIEN
13 ptes. dotzena.
HISTORIA I GEOGRAF1A, 13 Mea.

ARISMETICA,
CIES,

DEMANEU-LES
LLIBRERIES

A
DE

TOTES LES

CATALUNYA

lvfacii! Macia Sense ell no s'apu
jarien les patates, ni l'oli, ni res, ni
els tramvies i autómnibus; la policia
pegaria més fort i els obrera no serien
tan exigents ; ele bancs no es declara
ríen en fallida; les cases de comen
no
farien suspensió de pagaments; la
gent aniria més al teatre; seguirkm
parlant en castellá, que és un idioma
mes fi.
Com aquests noranta set ki ha d'al
tres quilos de greix escampats per
Catalunya que, per bendieria, per
incultura, creuen que de tet—fins de
qué no hagi plogut en tot l'estiu—en
té la culpa En Francesc Meca, aquest
borne bo i honrat com cae altre.
LLUIS CAPDEVILA

ies

set quilos de greix
monarquia, la pompa car
rinclona—i caral—de la monarquía.
Aquests noranta set quilos de greix
noranta

enyoren la

passen els dies parlant que ara
totes les coses van malament. Van tan
malament perque no hi ha monarquia,
perque no hi ha "rey caballero" ni
prínceps hemofílics, ni Primo, ni
Martínez Anido, ni Berenguer... Van
tan malament perque hi ha Repúbli
ca, perque sembla que Catalunya po
es

tament o a la Generalitat : que sen
de consideració blasma
se cap mena
i desacredita l'Ajtmtament i la Gene
litat; tres filies anetniques i cursis, i
minyoneta més anémica encara
una

drá respirar, perqué hi ha Estatut
si no l'aproven pitjor per a ells

—

—
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cves

obres

siguin

el seu mes fidel informador retrospec
tiu, ja que nosaltres mateixos poriem
jutjar la veritat histórica d'alguna fets
passats si tenim en compte el que po
dran ésser les informacions históri
ques basades en diaria de l'época ac
tual; qui es refii de la informació
duna diaris com
B C" i "La Van
guardia" no solament errará ell. sino
que Informaran erróniament i arnb
falsa versió de conceptes, paraules i
fets, als que els llegeixin.
Tots els paisos haurien de protegir
la seva industria cinematográfica, si
mes no, per l'interés d'ésser sincera
davant les generacions futures.
Caldria que els Governs tineuessin
en compte
les qualitats de sinceritat
i veritat que reportaria a la historia
del país, el cinema parlat i, entre tots
ele Governs, el nostre hauria d'ésser
el que més sentís el desig de perpe
tuar l'época actual, i fes tot el que
fos humanament possible per a reví
far l'esmorteida indústria cinemato

gráfica peninsular.
Culturalment, históricament i artís
ticament, el cinema parlat pot ésser
el més interessant del món. Si nasal-

tingilss el 111,st:e 14 d
film sonor, si la nostra história po
gués ésser transferida ale nostres des
cendents vívida i brillantment, sense
falseo i malévoles imerpretacions, 5e
Hetri mes compresos i admirats.
Nwairres senipre. des deis primers
intents de sonorització, hem parlat de
les probabilitats informatives d'aques
trzs
en

modalitat, clonant més iniportáncia,
per avui, al seu valor des del
punt de vista cultural i historie que
com a mitjá d'expressió artística.
Cal que per la perfecta difusió de
la nostra historia, el Govern protegei
xi la indústria cinematográfica nacio
ta

avui,

nal.

Nosaltres podríem trabar, ultra el
de constatar el prestigi de
la
nostra parla, la satisfacció de contem

plaer
plar

com
i quan simplement hem re
cobrat la nostra personalitat i obtin
gut la reivindicado de la terra esti
mada, i també ensenyar quin no era'

l'oprobi de l'opressió,

que tan sola tor
ésser nosaltres mateixos ene
sentim lliures.
El cinema necessita a Espanya, ac
tualment, major protecció que les arta
i les lletres, puix que és ambdues co
ses en la seva nova forma d'expressió,
i en donar-li protecció es coRocarien

nant

en

Per la pau 1 revolueló socials
Hem sofert una vaga general ab
altra.
su. da. 1 ja es parla d'una
L.t primera va tenir, com a pre
text "pour la galerie", la resista
cia del governador civil envers la
llibertat immediata deis presos go

mera

Evidentment,

La segona pot recolzar en la pre
fugues
tesa aplicado de la llei de
l'empresonament i condemna
en
de certs militants faistes.
Motius sentimentals. Peró apa

ésser la vaga ge

aquesta

psicologia

psicológic feixista,

sometenis
ta, que cerca en la violencia el que
la violencia no ha donat i mai no
pot donar.
Pero entre els dos extrems, els
que fine ara han monopolitzat l'ac
ció pública i secreta, hi som nosal
tres, hi ha la collectivitat, és a dir,
trem

rents.
Les causes reals són mes pro
fundes i trágiques.
Una, i potser la fonamental, és
la convieció que de llur feblesa te
nen
ele més "revolucionaria" deis
extremistes. Mes que ningú, ellsi
poden parlar deis gegants de peus
de fang. Ella saben que un període
llarg de pau social els inutilitzaria.
Ella saben que sola poden viure,
predominar i "manar" perllongant
la intranquillitat, la clandestinitat,

la quasi totalitat deis ciutadans. I
és hora de dir i de fer el que calgui
per guarir mals Iteretats i estal
viar-nos recaigudes extremadament

perilloses.
I hem de dir que cal .combatre i
anihi:ar els anarco-sindicalistes de
sdreta i esquerra. Als patrons anarco
sindicalistes que cerquen freturosos
l'oportunitat de riure's de la Ilei.
Ala "revolucionaria" anarc,-sindica
listes que no reconeixen cap Ilei,
que prediquen l'acció directa i que
no
se'n cansen encara que tote;
Ilurs "acciona directes" acabin al
despatx del governador civil.
I hem de fer la llei.
No la Ilei de repressió. No la llei
d'excepció que volia Maura i que
Maca va refusar.
Sino la Ilei sindical que regla
menti la democracia sindical.
Una Ilei d'excepció apaivagaría
rnomentániament ele feixistes. Pero
ensems ele oferidem amb ella l'ele
ment de millor respirar, la substan
cia vital de supervivéncia. Exemple:
Martínez Anido. Exemple: Primo
de Rivera. D'aquests exemples en
patim les conseqüéncies, puix que a
un
període d'irresponsabilitat gover
namental, de clandestinitat governa
mental, en se,guei*, sempre, un altre
d'anarco-sir dicalista,
comunista-Ili
bertari, o com vulguem dir-ho: el
nom
no fa la
cosa.

ireesponsabilitat caracteriatiques
regim bor'donic i de repressió

sistemática. I per aixó s'entesten a
atmosfera de violencia, de
una
:reaccions ofensives deis poders pú
icrear

L'altra causa. mes circumstancial,
la guerra de capelleta, la lluita
que sostenen dos
ds. prcdomini
gemps avui enemics, ahir amics: la
F.. A. I. i els 30 que encara mante
ntm una
precár:a hegemonía en la
di:recaí i confecció de "Solidaridad

?.s

Ottrera".

va

de violencia permanent, d'irrespon
sabilitat i de clandestinitat corres
pon a una de semblant en l'extretn
oposat del complex social. Es l'ex

vernatius.

la
del

fogonada

neral.

D'aquesta lluita, la pri

1

Una !leí normal, de legislado
clara 1 humana, que pretengui no
ofegar reivindicacions justes, drets
inalienables, sinó canalitzar la lluita

classes, democratitzar-la, seria,
en canvi, la fi immediata
d'aixo que
a casa nostra
se'n diu anarquisme i
de

sometenisme.
Amb la llei que reglamentes la
democracia sindical, que fes possi
ble i necessária la intervenció de la
massa obrera en la discussió
deis
ter"- sindicals, en l'el-cció deis ?ir
gans directius, en l'aclariment pe
riódic deis Comités; que desvetllés
el sentit de responsabilitat i de con
tinuitat histórica en la classe treba
Iladora: l'extremisme verbalista i
historie cauria en el l)uit, i al poder
públic no caldria sirnbolitzar-lo en
el máuser i en el tricorni cavernari.
Es segur que aquest punt de vista
será fortament combatut. Per a uns
será "reformisme" social-patriota,
"adormidera". Per a altres será
rnassa contemplatiu,
de visió Ilu
nyana rasSa perillosa. Lis éssers
vius, i rnés intensament eta pará
sita, esgrimeixen ferotgement llurs
armes ofensives i defensives
quan
l'instint de conservació, molt sen
sible, els adverteix de la imntinén
cia d'un perill mortal. Que es de
fensin i morin, dones.
Pero no tenim, a Catalunya, pos
sibilitat d'opció. Volent-ho o no,
hem d'ésser evolucionistes. La re
volució social, la dictadura del pro
letariat, la socialització de Catalu
nya, i no parlen del faisme, són
luxes que no resistiría la nostra mi
grada unilateral economia.
No volem ésser liongaritzats, que
un Bela-Kun indígena o
murciá ens
deixi en mana d'un almirall Horthy.
Ni

anarquisme

anarco-sindica
o
comunisme
'libertad o
faisme, ni sometenisme!...
o

lisme

JOAN COMORERA

qualsevc1 europeu, desapassio
nat en qüestions religioses, que con
temples el panorama que ofereix 1a
península en aquests moments de

de

discussió de les

cions per una falsa i tanmateix ab
surda conveniéncia política.
La modalitat mes difícil de la
qüestió religiosa no es troba expo
sada en el ParIament espanyol, al

noves

i si no existeix un esperit
francament en revolta, és perque els
trogloditics i els cavernaris es tro
ben en ínfima minoría i subjectes al
control mes sever deis ulls dels ho
mes liberals del país.
Es l'aparenea
de defensar una fe que ningú no vol
ofuscar ni recluir, i en tot cas, el que
quedaría desmillorat fóra la pompa
vana, l'exhibicionisme cridane r,

11"...-r¦lutisme desenfrenat

producte

l'alianea

nionarquia in
teressadament católica, apostólica i
romana i ele dignataris de la Roma
pontificia, excedint-se en Ilurs fun
entre

la

•

qual ha donat un aire metafísic i de
finor intelligent entremig de poc

agradables intervencions, sinó en la
vulgar i casolana disquisició a:nb qué
se la interpreta
en
ele ámbits do
mestics. Vist de prop i en la seva
forma simplista, podern creure que,
dilatant mes la zona de raonament,
del que es tracta és de la divergen
cia que existeix entre l'instint i la

consciencia, entre la superstició i la
fe. Aquests corrents, oposats, per
forca han de donar per resultat l'e
xistencia d'un

sector que

perseguit

seves

en

les

es

intimes

creu

creen

ces.

I

no

és

pas aquesta

la finalitat

a

una

actitud sincera i noble davant

historia, demostrant que la in
tegritat dels hornee que avui regeixen
el país no té por d'ésser jutjada pela
futurs ciutadans, puix que obra since
la

i noblement.
Amb aixo tan sois l'Espanya nova
es collocaria en un nivell de sinceritat
elevadíssima davant la história, en
comparació deis antics Governs fets
per treballar a les fosques, en munts
de brutícia i enganyant amb posats
hipócrites, la historia del país.
P. VENTURA i VIRGILI
rament
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•

•
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Una

comédia

propercionará

quue

us

E

deis

un

moments tués agrada
bles de la vostra vida.

5:

familiars,

GRAMATICA,

centenar

se

.

bre,

ei

Camból—, perque, veritablement,

tramuntana.

una

Deis de l'Es
tat que hauran de regular la mate
ria, pot creure en la indubtable exis
tencia d'una terquedat reaecionária,
d'un misticisme fanatic que exclou
I el sentit comú i l'oposició Ileial i
comprensiva.
Ele debate de la nova tessitura
religiosa ja no es troben reduits al
Congrés espanyol; deis escons par
lamentads han passat a les taules

11 ptas. dotzena.
DELS
INFANTS, segon
10 ptes. dotzena.
DE COSES, tercer
15 otea.
dolzena.
LA YERRA CATALANA, quart 'li
26 pies. dotzena.
APLEC. Models en veis I prosa.
20 ptes. dotzena.
TRIA. Selecei6 d'obres de Joan Me
ragall, 10 ptes. dotzena.
tutea: Antologla eataina. 9,0 pes
sates dotzena.
ESCOLAR CATA
LANA.
elemental. 33 Pies.
lol zena.

ptes

tea

ves

fem bondat; té la culpa que s'hagi
apujat l'oli, les patates, el formatge
d'Holanda.
—Per culpa de Maciá no es pot anar
a la placa—sospiren ele
noranta
set
quilos de greix: un respir que semilla

Per

eéontanica,

2

.

mal

Tolerancia

LLISRE
'libre,

s

xurma

no

MODA,

La tasa editorial Dalmau Caries
151a, a. A., °tesela als niestres de
Ca/aIM a les ()tres serctients:
SON COMPANY, primer !libre, edt
ció a tot color, 17 ptes. dotzena.
SON COMPANY, primer Ilibre. edi

americana

precisament

a la casa i veure-la, hon
I
xic d'estranyesa i una ceriza
alarma. No és fácil d'acostumar-se a
la idea que aquesta dona sigui un ani- 1
mal doméstic. Més que en un pis, fóra
perqué Muja sápiga amb qui
lógic veure-la a la jungla o a la
heu i estigui alerta.
gavia de qualsevol pare zoolbgic.

En

a.caae

gut damunt nostre.
Té la culpa de les vagues. d'aques
tes vagues terribles amb trets, policies
i batalles campals; té la culpa que
Maura s'hagi enfadat amb Catalunya
—no
enfadaven pas mai quan ma

li diu senyora.
sent

tac

tida i cridaire deis treballadorsl—té
la culpa de tots els mala que han cai

nava

OBRES ESCOLARS
EN CATALA

dotzena.
RESUM D'CITTOGRAFIA, 11 pesse
tes dotzena.
EL MEU
CASTIPAS. Colleceló de
5 quaderns, lletra vertical
nord

ao,e,..,

treballadors—aquesta

co

ticia exig-eixin les responsabilitats
consegüents.
No dubtem que, igual com nosal
.tres .hem celebras aquesta disposició,
en sentiran goig
tots aquella que
avorreixen les curses de braus per

pió

•!**

pant.
Tot
Tot

les

regir-se per dades i docu
gairebé sempre incomplets, el
cinema donará la informado viva, i
realíssima, puix que será el reflex fi
delíssim de fets i paraules.
L'esdevenidor tindrá, en el cinema,

declarat la guer

Jo escric aquest article

que

una

mente

al nostre estimat Francesc Maciá.

ra

sotnniar

pel

ell ha de

set quilos de greix
amb dret d'opinar no

ar

les

ha :el
món en

P.-1época
pletórica d'esdeveniments. 1s paisos
on
aquesta modalitat artística s'hagi
tiescaisdeilat sense oostacies i un liagi
trcbat l'ajut necessari, tindran el mi
flor 'libre de la nistória d'aquesta
época en els nuititipies quadrets de la
pellícula. Cap historiador pot arribar
passos

font d'informació comparable a la que
representa el cinema, puix que mentre

noranta

creuen

11:

niers

a

guardia", el diari atacat de necrofi
lia, i--els diumenges—"A B C", cl
diari amic del rei cretí.
Aquests noranta set quilos de greix

15.

1-aorta

rnengc.

llegeixen els diaris catalans. Els dia
ris catalana, com Catalunya, com la
República, com Maca, Ii semblen
cosa
ordinaria. Aquests noranta set
quilos de greix llegeixen "La Van

1,

haguessin

cas

nas

com

es

cine

clocimmnevr,lwAn...r,

ma

malament perque hi ha

fant el

que

al

ocorregut,
que els Tribunals de Jus

tot

atacat

ventre

van

rística,

inoportuna,
pitjor

amb una ganyota caracte
si una pudoreta poc agra
dable feria el seu olfacte, diu que aixó
de la Repúblical... i aixó de Catalu
nyal... i aixo de Maca!

a

ROSA MARIA

Supressió

que

d'un

no : una

Barcelona, vaig dir jo a !a
meya amiga, pasea gairebé el mateix
que a Madrid. Que es fa Feminisme

procurar per a la dona
tots els avantatges que reporta la
consdéncia, la civilitat i la persona
litat. Procurar, en una paraula, que
la dona tingui criteri, tingui patria
i sigui una dona i no una máquina

vernació,

unes

A

dones, aixó,

millors nobles d'Europa.
D'ací la profitosa tasca que amb
tanta atenció és seguirla per tots els
ciutaclans de la República i fins pels
més selectes de les nacions veines
i que ve realitzant l'actual Govern,
valent-se principalment deis Minis
tres .de la Guerra i Instrucció Pú
blica i també deis de Justicia i Go

ros,

sobretot,

importiancla del

La

Ras-Bofill)

Aquesta dona, naturalment, també
opina en qüestions politiquea. I, arru

manera

tnena

entenent-ho tot al revés, que és
que no entendre-ho.

cf bY

un

val

e INEMA

Macla.
té cap

no

opinar: d'una

a

uns

141

reu;

cursi,

tan

de

alada, segons agueztá noranta be t
quilos de greix, és massa amic dels
obrera. I ele obrers són ele revelucio
nada, els que sempre criden, els que
sernpre es queixen, eis que sempre
demanen. els que amb llurs crits fan
por a la gent tranquilla i assenyacia
de "pata pau i repau" i tortell el diu

Aquests

dia,

no

de
criteri, cap mena d'intelligéncia. Peró
també opina, també es creu amb dret

d'un ros que esdevé verd i aci tba de
fer caricaturesca la figura; m'a bra
eos que semblen cuixes; unes cuixes
que no tenen comparanea possib le; un
ventre deis que no sein veuen cada

•

fundar el
les iniciadores
de l'Associació Femenina de Cultu
ra, que en 25 elies ja té 7oo asso

gen-tul-1s i fer

los tots iguals a tu.
FEMINISME vol dir despertar
l'esperit de la dona cívicament, mo
ralment i intel-lectualment.
FEMINISME democratic vol dir,

és menester que renovi fina a
les seves entranyes l'anima popular,
educant-la en un esperit modem i
polint-la de tots aquella prejudicis
d'antic régim arnb qué
vist ro
dejada durant segles i que Iban
apartat del sentir deis pobles Inés
civilitzats, fent-la impermeable als
batees de perfeccionarnent i progrés,
que tothOra &han anat sentint als

melles, herpétiques i enormes ;
quanta cabells, pocs, tenyits de

dir-ho.
Aquesta dona

a

siten,

"DEMOCRACIA FEMINISTA"
DEMOCRACIA vol chr tractar

una

inexpiressiva.

m'explicava

pel rnotiu de la seva
humilitat i it seva ignorancia?
Maria Maartínez Sierra, Josefa
Pons, Matilde Munoz, i d'altres, pre

'o

quilos que opinen

que les filies. Pero

papada de greix (jale de
forma el coll i vessa darnunt del pit
ubérrim, monstruos; un nas miaus
cul, gairebé colgat per les galb es ver

ció Femenina de Cultura. Una obra
de Felninisme tal com ha d'ésser,
que afavoreixi les dones humils,
les que treballen, les que ho necea

infantaven criatures i no els deixa
ven pas sortir a veure-les.

tcus

de mirada

boa

una

sápiguen

•

es

set

(Illustracions
es

produent,

1;

9

rambla
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LOWE
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Or de llei de la pantalla

:

V:

151

essencial

que se cerca en voler as
segurar definitivarnent la llibertat de
cultes i la de la consciencia. El ve
ritable aspecte religiós de la qüestio
queda ofuscat per una mena d'ascen
dencia medieval, arnb un regust dia
lectic de catacumba, que posa en
entredit la pacífica, fervorosa, cris
tiana Immilitat de l'Església, sacie
tat perfecta perque es regeix en la
mor, perjudicada per les violéncies,
sinó ilc fets, de llenguatge, amb que
es contbat la simple i justificada se
paració de l'Església i de l'Estat.
Mesura administrativa i no elernent
de discordies religioso-morals.
En aixó es vol veure una verse
cució de la. fe, la intromissió frau
dulenta d'un laicisme que portaría,
sota la inspirada, furiosa deis hete
rodoxos, un estat de morbosa exal
tado anticristiana, o "espiritista",
per a dir-ho segons expressions ter
riblement domestiques, quan en rea
litat, i per conveniéncies que 'lau
den d'estimar els propia administra
dora de l'Església, és per una sigo
rosa, disciplinada, cálida virtut mo
ral arnb la qual els católica de fe
provada —la fe existeix o no exis
teix, no admet matisos—, arribarien
a l'extrem
de saber quin és el ca
tólic auténtic i el de conveniencia.
qui practica amb devoció i (mi ami)
estudiada hipocresia. La diferencia
no es trobaria en el; gratis de reli
giositat mes o menys intensos, per
qué de religiós tothom n'es, ja
que l'individu per esceptic que sigui,
té un punt vulnerable en la propia
consciencia que fa de suport en la
seva moral i que és la tolerancia.
Esser tolerant i respectuós és un
deis millors principie de la .religio
sitat de l'home, perqué cense la ri
gida, infructuosa diferencia que col
loca l'individu entre les duce
Ii
mitades branques de l'arbre del Be'
i del Mal, avui no hi pot haver altre
principi més bell i més noble que
ésser tolerant. I la virulencia des
plegada deis fanátics que criden i
gesticulen per temor a la influencia
iconoclasta que es pugui derivar del
principi de llibertat de cultes que
pretén posar en práctica els articles
de la Constitució, és producte ex

clusivament d'una manera absoluta
de tolerancia.
J. PUIG I PUJOL

EILS

AlL01115

Radiaelons
1 fantasies
El temPs, de vegades,
treball de maceració

un

dantunt Un deis 'Ilesos de l'any.
Un deis »tesos més
perjudicat és el
mes de maig.
Observen que hi ha anys en que, tot
i figurar maig al calendari
entre abril
juny és esmicolat i macerat pe'
tenzps
i eliminat totalment del lloc
que de
ciret Ii pertoca.
Hom passa del ruixat d'abril a
la
solellada de juny sense
transició.
Duna manera violenta, dictatorial...
Hem viscut molts anys aparentment
ment

sense

En

maig.
canvi,

en
aquestes anyades en
que !ji ha un mes de maig
esclafat,
en: trobern amb cinc
diez tebis i fío.
rusen pie desembre i set clics
de maig
en pie gener i quatre dios de
maig en
1,3 segona quincena de
novernisre. etc.,

etc...

I és que aquest MCS d'idees en
lli
bertat i de fantasia sense control,
fragmentat, fet a migues, per dir-ho
?'una manera exacta, Iza esquitxat tots
el: mesas de l'any o
aloun d'ells d'u
na manera caPriciosa...
El: ha esquitsat de dies de maig...
***

La presencia dc !'amor es fa e.vidett
ciable per un fading en les idees...
*

L'altaveu:
"Se ha perdido

I

Coberts

RESTAURANT
a

preu fix I

a

la carta

Orquestra Salons especials
Bodes, banquets I fustes
/1"-berts des de 20 ptes.
tot oomprés

un

nino colorado.

rubio, Orejas grandes. Con
»lancha en la mejilla izquierda.
Pelo

nata

Vis
te traje de marinero
azul. Calza m'ido
nos muy asadas..."

La vella (rondinant):
Vet ací perque cerveixen
aquests maléits aparen:- Per a fer
Perdre criatures...
*55

Aquest violador esferic, rapid, pi
lotístic, esportiu, que és el pardal..
•

Maiestic Hotel

lliura a
esmicola

es
o

*

*

Monocle de color de rosa.
Dies de grisalla i d'horitzó lene
brós. Des dr Pessimisme.
Hom fa l'ullet a la vida amb run
dret, i davant
esquerre
!'eh de
les facecies
s'obre la vida, de color
—

—

de

rosa.

Procediment

Campoamor.

Patenl

12.344.
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