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El

!Ja l'engranatge

tas!

estluelg

aten

Arnic Abdull: !Ja he

tornat

de la mar, deis
paian
grons i armellades i de moltes fa
cécies que sempre prenien un caire
dramátic. Mentrestant el temps
transcorria i jo sentía l'hora de la
tornada.
I arribava ei cap-tard. Liavors el
bosc esdevenia august, silent, solem
nial. Tots els remors i sorollaments
s'apaivagaven i una lassitud pregona
planava arreu. El suau respir de
l'oratge havia expiras i el tornbar
voluptuós de lona apenes era per
ceptible. La fosca començava a en
golir les darreres clarcrs Oel crepus
cie i el riu, manyac, reflectia„ fantás
sigues i esfilagarçades, les ombres
deis pollancres, mentre a la molsa
les Ilices i llobarros es rabejaven

car

a

per
a

nar

unes

de la vida ac
la meya llar,

setmanes, per

exercir la

nieva

tor

ciutadania

la seva plenitud!
el sol petonajava esbojarra
:ament la terra i les cigales, borrat
aes de
llum i ioc, s'escrídassaven
amb aquella monorítmia esfereidora,
foren concedas uns dies de va
canea que, joiós, vaig aprontar per
sota

en

Quan

"estiuejant".
miop, tal vegada,
aaurá sentit enveja del meu estiueig.
!fatua sentit parlar de platges, on
'a vida d'estiu és pródiga en facé
sies
platxerioses i, segurarnent,
conevtir-me

Algun

en

mortal

allaurá coniós llastitnosament. Sa
ara, sens dubte, que existeixen els
arana hotels i casinos d'Ostende,

Deanville, Cannes, Biarritz. Sant Se
',asta,. etc., on la vida aventurera
galana alterna amb episodis de
adletí i flirteigs romántics i haurá
..ensat que jo, tal vegada, sóc un
a'aquests bigarrats personatges que
,s.poden permetre la vida 'licencio
--i refinada que es descabdella per
ansella indrets. I aquesta superficia
tat

en

mesurar

les

coses

per

un

:uateix rasador,
predisposat
a conceptuar-me com un vulgar "no
veau dcha" empatarat
d'esnobisme

tinas.
!Res tan contradictori com aques
•es apreciacions,
ante meu! !Res
tan Runy de la realitat!
El meu estiueig és ben lluny de
s

amb el
d'aquats industrial& barcelonins que,
dmaant una quinzersa, envaebten les
-sastres platges incomparables, amb
misiles de burga ateabdalat. El meu
stiueig
estat sentzi/l, aense estri
comparar-se, ni

tan

sois

espectacular, aprofitat.
estinteig ha estat, aixó sí,
anfortidor de cos i *apera.
Enamorat d'aquesta. mar nostra,
an
sempre hi fulguran irisacions
niátisos aous, vaig prendre per es
tarare sana Tila menuda, riallgra, es
déneles,
El

gens

naeu

bandida i abatanada a

tots eh vents,
riu dar i navegable que és
nencis de paisatge.
Tots els jorns. de cara a la mar,
cohtemplava embadalit el cobalt de

artsb

un

aigües perdent-se en llunyadan
a l'horitzó psech i retallat,
caserna que talaiava estola de gavi
nes
blanquea ,ffite es confonien amb
es

ça

les veles deis vaixells llunyans. Ola
la situfonia eterna de les ones des
eabdeliant-se com una madeixa de
fil i fruia de la fresca besada de
foratge que, ernergint de la mar
inamensa, s'estenia arreu de la plana
empordanesa, igual que- una caricia

blana. Yprés, l'infantbrol joguineig
de les ones, cobrint la
bibelots femenina.

nuesa

dels

cansat de donar vi
da ala -ulls, o tré el sol cm cremava
la pell, donava vida a; meu esperit
assedegat amb lecttues deis nostres
I quan

seus

coses

tiva in'ha portas a
suara abandonada, per reintegrar-me
al treball! !Ja he deixat d'ésser sel

vatgí

arnie

a un

estava

escriptors predilectes.

cercava la flonja catifa
cl'herbei del bosc ombriu 1. en mig
d'aquella dolça solitud, m'amarava
de sávies ensenyances que donaven
fortaud per acarar-me davant la Ilui
ta ferrissada de la vida.
A -voltea un passatge d'una obra
ern suggeria una idea i jo procurava
donar-li forma embrutant quarti
Des o bé teixint irnatges Inés o

Llavors

menys coherents.
De tant en tant cm saludava al
gun pesca?or i xerrotejávern de les

confiadament...
!Quanta doicesa sentia jo dins
meu! !Quin devessall de benauran
ca aconhortava el meu esperit! !Amb
quin daler teixia records i fanta
stea!
Transcorria el temps... i jo seguía
extátic amb els meus soliloquis i les

contemplacions.

nieves

Per fi arribava la nit, embolca
llant la boscúria i els estels rutilants
taillejaven en les alçaries. Al poble
lii clarejava la Ilum fiaca de les bom
betes eléctriques, retallant-se en l'es
pai l'enorme silueta de l'església.

Llavors m'alçava. El crit d'algun
bergant m'havia deixondit í els ulls
mig ensonyats parpellejaven en ple
na solitud...
*

• •

Aquest, en síntesi, ha estat el
estiueig, amic Abduli. Com pots
té

re, no

res

mea
veu

de transcendental. Em

penso haver-lo aprofitat a basta
ment. Es ciar que ara et podria par
lar del sotrac que vaig rebre el dia
que vaig tenir carneas de la vaga

general a Barcelona i de les dis
cussions desaforades que vaig sos
tenir amb uns pseudoanarquistes
—qui més qui menys propietarís de
finques i un d'ells viu de renda i fa
molt de temps que el treball se'l
mira de Iluny— que a tots els po
lítica, sense distincions de cap me
na. ens tallaven de falsaris, lladres,
etcétera, etc. (Empraven aquell Ilen
guantge tan." educatin", tan edifi
cana tan correcte, tan "sui generis",
saps, de la "Soli".) També cm va
ren fer sortir de mare dos amics
meus —un d'ells obrer, "assalariat",
barreja d'obrer-propie
tari-- lligueros empedernits i cam
l'altre,

una

bonians a ultrança, sobretot l'asas
lariat (gen trobadem cap més a Ca
talunya d'assalariat que pugui creu
re

el

en

representant genuí

de

la

plutocracia

catalana, la mes inculta,
la mes inhumana i la més caverna
ria troglodítica del món?), els quals
coincidien en "alió" tan abjecte i
de tanta mala Ileteta, cotn va dir
"La Llanterna", de Barcelona —que
va
batejar Puig i Ferreter "La
Vanguardia" en el seu Ilibre "Ser
vitud"—, pariant deis fets esdevina
guts amb modu de la vaga.
De tot aixó el podria parlar en
detall; perb com sigui que aquest
petita indisposició consti
satrac
o
tueix l'illot acantilat del meu sojorn
estiatenc, com diría el filbsof de la
"Meseta", prefereixo dir-t'ho un día
de paraula i posar punt a aquesta
lletra, ja un xic massa allargassada.
A la tasca professional altra volta
i veure d'arribar a l'any vinent per
"estiue
tornar a transformar-me en

jant".
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Una conversa ami» elli gover
nador civil de Gírona.
En Claudl Ametlia
"M'he esforçat sempre en
'pronas l'autoritat al poble,
aonant la sensació que no
1s hostil ni estranya a les
aecessitat i dalers deis ciu
tadans."
Ajar parla un home al
servei de Catalunya i de la

República.
Entre les reivindicacions que de

fensa per al

nostre

poble l'Estatut

l'atur deis obren perqué no cobra
ven els jornals endarrerits. Donada
la situació difícil de l'empresa que
explota aquell tren, el conflicte po
dria tornar a presentar-se. La vaga
de la "Saja", que durava de tant

zació.
Aquesta pruija, que no sabem pas
d'on s'ha tret alguna gens de Ma
drid, que els catalans no estávem
dotats de condiciona per a gover
nar-nos nosaltres mateixos, que és
com
dir que necessitem encara de
llur tutela (I), ha trobat, d'ença de
l'adveniment de la República, un
mentis rotund. Veierrt com en les
anomenades "quatre províncies", en
les guata la República hi ha posat
gent de la terra, malgrat que no
han faltas les dificultats i &a con

flictes,
tutela
car en

El

la
no

d'aquella suposada

manca

l'hem pas trobada

a

man

res.

de Barcelona, amb en Com
primer i després en aquestes

cas

panys

diffcils circumstáncies el aenyor An
guera de Sojo, són una prova evi
dent que també entre nosaltres sor
geixen i aniran sorgint els bornes
de govern. Homes que sense apar
tar-se de la Llei sabran imposar-la
en totes les consciéncies ciutadanes,
Binó
no pas per mitjans coercitius,
per persuasió i amb política d'atrae:ció i inteiligencia, peró fent sentir
sempre el pes d'aquesta mateixa Llei
tots aquella que creguin que po
den esgarriar-se en el seu compli
ment.
La prova que ens ha fet fer la
a

República, precisament

en clemente
catalanistes (del camp netastnent ca
talanista), són els governadors de
Barcelona, de Tarragona, de Giro
na) que sempre havien militat a
l'oposició en el régim monárquic, és
altament satisfactória per a nosal
tres, perqué deixa entreveure les be
Iles perspectives que en aquest punt
concret ens ofereix l'Estatut —a des
pit deis negres presagis— quan a

nostea puguem governar-nos
per nosaltres mateixos.
casa

*5*

Tot aireó ve a to de la conversa
sostingut amb
a corre-cuita que hern
l'actual governador de Girona, l'a
mic Claudi Ametlla, un ferm catala
mista de tota la vida i un republica
convençut de sempre. Els qui l'hem
conegut des deis temps d'"El Poble
Catalá" i que hem vist que no s'ha
apartat mai ni un sol moment d'a
que ens imposá
la idea de Catalanisme i República,
podíem assegurar per endavant que

quella trajectória

confiar-li una re
defraudada
que el poble tindria en dl, no pas
una autoritat segons el concepte an
ti-democrátic (i del qual els amics
gironins de nova promoció n'han
tastat ben bé les conseqüencies),
sinó un servidor na,ls al seu servei.
Els fets ens ho confirmen i estem
segurs que Claudi Ametlla arribará
fita amb éxit complet: haurá
a la
prestat un gran servei a la Repú
blica i haurá fet entrar als ciutadans
el sentiment de la Dernocrácia, sen
pos
se la qual la convivIncia no és
sible en pobles que s'estimin 1 que
volen viure en un régim de llibertat
la República,

presentació,

en

no

quedada

i de pau.
No cal dir que la nostra conversa
gira al voltant de la situació a Ven

"provincia" gironina:

—Con: está al/c1 daltr JGaires mal
de caps polítics? preguntem a l'amic
Ametlla.
—Girona i la seva comarca está
força bé —ens diu—. Cap questió
política perque aquella és terra de
tradició republicana i tots els grups
republicans estan molt units. Els

republicans gairebé no ..ctuen.
—I de conflictes socíals, ?cont °non?
—Quan vaig arribar a Girona hi

vagues
de paleta a. la

havia

tres

SAFA

a

d'importancia: una

capital. La de la
Blanes i la deis obrers del

la 1:Osa

al

capdavant

de

totes

les

altren aprovíncies" d'Espanya.
--principals dificultan del gover

nado! P

—1;i

preocupació

la primera

gué per

norma

tin

justicia i la con
tots
els republicans
la

cilia rió entre
dins d'un criteri de moderació que
cree que ha estat generalment ben
la segona preocupació ha es
he de dissimular-ho, la qües
de l'ordre públic i el reforea

atolla,
tat,

no

tió
melit de l'autoritat republicana.

+11~1.1.."INIMOORI./..~.•

I terqué

ens

trobem

que

certs

en

ncitets on abans del 14 d'abril no
hi haviea republicans, n'han sortit
de tant vehements que han

ara

cre

gut. que l'autoritat és una cosa ex
chasiva de l'antic régim i que la
República pot passar-se'n...

Re

peró, que pel
aquells pobles i comas
qUes on l'esperit republicá és de
tredició, no hi han hagut conflictes
d'oquesta mena i el pas vera el non
eltat de coses s'ha realitzat de ma
nera que pochlem dir-ne normal. La
cibal cosa coincidireu amb mi, que
vial dir que amb aquest esperit repu

ainb els governs civils de les "pro
víncies" i iota la cadena burocrática
que ha estat sempre la raó més pe
sant per als régims de centralit
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ara
començará a discutir-se al
Parlament, hi ha el que hetn con
vingut en dir-ne de policia o man
teniment de l'ordre.
Ja és sabut que aquest punt des
de bell antuvi ha atret una forta
oposició per part de la gent cen
tralista. En aquest país, la qüestió
de l'ordre está Intimament 'ligada

no

A les

económic de Flassá a Palamós.
Totes tres han estat resoltes.
No obstant, pel que afecta a la
del carriles, cal tenir en compte que
Inés própiament que una vaga era
tren

que

cara

:Un viatge en l'Aeri dóna la veri
table sensació de

rambla

de fer constar,

-optrari,

en

adia hi

anava

involucrat

gran

un

nsperit

de civisme.
que els municipis
de dactoo habitants per amunt tenen

Cal

remarcar

tencies,

conflictes normals; derivats del
d'interessos, de crisis o de cau
sa superiora a la voluntat de llurs
bornes. En canal, els conflictes de
bastants municipis petits són real

na

ment

CLAUDI AMETLLA

Xoc

es reprodida amb intermi
puc dir que s'ha resolt d'u
manera cordial i amistosa entre

teínps

o

obrera i patrona, grácies a una ma
jor comprensió per part duna i al
tres de llurs respectius deures.

—iEs nota la crini a les terres de
Gironat
—Sí. El que realment preocupa és
la manca de treball a totes les co
marques. Fins ara es va capejant
més o menys, establint torna a les
fabriques i de part deis Municipis,
amb obres extraordináries. Ja sabeu
que aistó no depén pas de l'autoritat
i és una repercussió de l'estat eco
nómic general en el que hi inter
venen factors diversos.
No obstant, cal elogiar el sentit
cornprensiu que aquesta qüestió de
l'atur forçós ha trobat en la majo
da de patrons, autoritats municipals
i árlhtic en els obrers. Avui la crisi
está una mica mitigada perqué com
cada any molts treballadons són a
yermar a França, peró a l'hivern
podríem

veure

un

agreujament

en

el conflicte.
ha sobtat la multitud en
—I
anas que varietat de Problemes que se
no

us

&tren lurver PresentatI
—Us diré. He procurat sempre
aplicar a tots els conflictes, petits
i grossos un principi de justicia.
M'he esiorçat sempre a apropar
l'autoritat al poble, és a dir, donar
per tot arreu la sensació que el Go
vern Civil no és una organització
hostil ni estranya a les necessitats i
dalers deis ciutadans.
He tingut la satisfacció de cons
tatar que aquesta política era mag
níficament rebuda pels Pobles on he
estat acollit com una veritable au
toritat popular i en molts deis quals
he rebut una consagració cid no
menament oficial que cm féu el Go
vern de la República.
itot se us presentava de co
lor de rosa.?
—Es cert que In'he trobat, aspes
cialment a l'Empordá, molts con
flictes locals dins deis Municipis,
agreujats per odis i rancúnies real
ment terribles. El cas s'acostuma a
donar en els petits Municipis, on
d'una manera gairebé tradicional
l'administració deixa bastant que
us

desitjar.
Aiscó fa pensar que amb la nova
estructuració de Catalunya, aquests
petits Municipis hauran de conside
rar-se d'altra manera i hauran d'és
es
ser agrupats en forma que no
doni el cas com ara en moltes dot
zenes de poblets que són inferiors
Loco habitants i en els quals no
a
hi ha ombra d'urbanització i, molts,
estan mancats d'una veritable admi
nistració municipal.
Una pausa. I parla aleshores l'e
namorat de la terra
bem en tot catalá:

nostra

que

originats

qüestions fútils,

baixes i immorals. Ells detenen l'a
tenaló del governador en propor
cions verament excessives. Interven
ció que un governador republicá,
com
jo vull ésser, no pot exercir
sinó és en moments aguts.
Aquesta experiéncia m'ha portat a
ésser molt escéptic quant a la pos
sibilitat d'autonomía deis petits Mu
nicipis, mentre aquests no canviin
Ilur fesomia.
Hern retingut prou estona l'aten
ció del nostre ansíe per a distreure'l
més amb les nostres preguntes. Una
sola encara:
—.5"ha Parlat molt, i filia els diaris
n'han fet ressd, d'entrada clandes
ta d'armes
per la frontera i per
alguns llocs de la costa emPordanesa!

se

—Tinc realment moltes confiden
eles de contraban d'armes, penó to
tes elles parteixen de la base de
dipbsits clandestins que hi ha dins
de França, especialment als voltants
de Banyuls i Perpinyá. Es tracta,
sempre, d'armes curtes.
La meya impressió personal és
que de contraban d'armes se n'ha
fet sempre en petita escala. En els
darrers temps potser sí que havia
augmentat, principalment a causa
d'haver-hi més cornpradors.
A la primera denúncia vaig pren
dre les precaucions del cas, i tinc
la certesa que avui aquest contra
ban ha cessat. En tots els casos
cree que s'ha exagerat extraordiná
riament la importancia d'aquest fet.
una Paraula, Ameilla, que no
penedit del sacrifici que us vii
reta imPosar en acceptar el carrec...

—En

esteu

—Precisament perque vaig
que és

creure

deure de tots els catala
nistes i de tots els republicans con
tribuir a l'obra de solidificar el nou,
estat de coses, vaig acceptar el noa
menament, sacrificant tots els metal
un

quefers particulars.
El goig més gran

a

Al miage de les darreres convul
sem
sions sotials, moit lamentables,
reacció
produint-se
una
bla que va
panorama po
de bon averany en el

lític del nostre país.
Molts elements conservadors es
manifesten més sensats, transigents i
"liberais". D'altra banda, certs extre
decantar
mistes semblen propicis a
normals.
a orientacions Inés
se cap
Aquest seria el boa carril. Lis acos
taments poden derivar cap a solts
cions harmóniques i eficients, mi
tre es facin sense sacrifici de classcli
cacions ni perill de confusionisuzes.
Som optimistes. També creiem, que
l'Estatut de Catalunsta será aw ovat
per les' Corts Constituents. Fin s hi
ha moments que entreveiem pessi
bilitats que la República eeapanyola
esdevingui federal, que és, el suni
de

mum

l'optimisme.

Per si l'Estatut és apróvat, com
hem d'esperar que ho s/gui, sense
mutilacions essencials, caí preparar
I per Si no ho fo4 també. Bo
nos.
será anar pensant el quk caldria fer.

El que potser resulta, equivocat és
plegats de
esperar els
braços ja que les amprovisacions
són sempre exposadea a greus errors.
Cal coordinació i equIlibri e:1 l'esforl,
com també certa ullitat d'accisí su
perior que, deixant Hilares de movíments a tots els Vadtits, coincideixi
,al: en l'amor i la
en un punt essen
fidelitat a la Cate unya d'ara, no en

esdeveirmVts

torpint el camí

a ha "Catalunya gran"
de l'esdevenidor. Aquesta tesi de la
Unió Catalanistn, té ara un valor ex
cepcional que seria convenient no
oblidar.
Hom ha paenat de la conveniencia
deis grans paa•its, i fins de la sola
existéncia de. dos grans partits, i per
bé que a totj ells els caldra precisar
les seves i4tencions intervencionis
tes en la paitica general de la Repú
blica (aclarliment, al qual, moral
ment, venda obligats a la primera
crida al Os electoral) el propevi es
la Constitsd ció interna de Catalunya,
un
cop achnseguida l'autonomia ini
cial que proposa l'Estatut.
Són rstolts els indicis i coincida
cies que( deixen entreveure que els

dos

parias

que

aspiren

gionaltta

i

acabeliallat pel

-

Catm a partit catalanista, La Lliga
és tu important i respectable nuch
de Creta, i encara hom podria re

forçar-lo reincorporant-s'hi, ara, amb
régitn republicá, destacatsi-elernentS
que se'n separaren. El !saeta rhclical
será sempre eminent espanyolista, 1
francament, no sahem veure la seva
en un régim autonómic a Ca
talunya, com no aspiri a ésser un vi
gilant de la unitat espanyola. El

funció

temps ho aelarirá
Creiem adeqüada la fundió de la
,Lliga com partit de dreta, i com a
element de contra-acció, l'actual E5'.
'guerra Catalana pot ésser-ho, con
solidada sota un sol idean i clarament
definit. La Dreta és ja intervencio
nista; l'Esquerra segurament ho será
també. Peró ambdues tindran sempre
les seves arrels a Catalunya, seran
nodrides per catalans i podran dis
posar a bastament d'elements ade

qüats

1

Ciutat, el Port i la Mediterránia

Facilitats
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n

Centre-Esquerra ,no pas Centre-Dre
ta), per bé que seria Inés efical
crear-lo de bell nou. amb definicions
més radicals.
Cada un d'aquests partits s'haurá
de emmotIlar al nou estat que esta
blirá l'Autonomia, i es ciar que ho
fará de la manera que cregui més
convenient, Han de pensar, pesó,

partis,

que ara el poble está
i atent, i difícilment accep
tará gat per liebre. lins i altres
han de reconéixer també la conve
niéncia de deixar de banda el vell tó.
pic estrident i protestatari en el qual
ens havem format tots, per emmbt
llar l'acció constructiva i directrius
tots els

despert

més ponderades.
Sortosament el grau de maturitat
del catalanisme és prou per a nodrir
aquestes tres graos brees polítiques
catalanes, i el que cal, el que caldria,
és no esperar massa, si més no, en
ço que es refereix al Centre-Esquer
ra, puix els altres ja catan en mar
xa. Un cap aprovat l'Estatut és moit
curt el termini per a donar compli
ment a alguna de les seves bases, i
com
déiem en un escrit pubicat en
aquestes planes la setmana darrera,
coincidint amb les declarazions d'un
iHustre i vell amic inserides en el
mateix número: "En l'obra d'estruc
turació de la nostra Constdució in
terna és necessari que hi siguin tots
els sectors en un pla de relativa igual
tat i proporció, perqué l'obra és de
tots i per a tests".
Per aix6 els que vivim les inqie
tuds patriótiques del moment, vol
dríem veure ja definides i coordina
des les forces polítiques de Cata

lunya,

el qual no suposa ni manca
de consideració a ningú ni de res,
pecte a cap partit deis existents,
que, sense dubte ara és el millor
moment, malgrat hi hagi qui opin
el contrari. També, per a no caure
en el perfil de que el nostre abandó
de drets i deures sigui aprofitat per

elements que, respectables i tot, són,
aliens als nostres neguits racials.

2

J. GRANT I SALA
de setembre de toas.

a

la corrent

antena

Ramon Enlucid
Consell de Cent, 266
Teléfon 23058
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a

les 22

en

de

Casa fundada l'any 1886

antena i enxufat
la corrent

el

Ptes. 493

easp,

22

-

pagament

TeItion 14372

-

Abans de fer les vostres compres, visiteu els
aparadors i us convencereu que es la
casa millor assortida en tota mena d'articles
de punt

radio

ESTABLIMENTS LUTETIA

Servei continu des de les deu del watt
la matinada
a les dues de

i de les 25

cord amb el ritme del temps que vi
vim, pot esdevenir un poderós par
tit. si Inés no a Catalunva, consti
tuint de fet l'eix de la política esta
lana. Deu ésser fortament catalanis
ta, liberal i democrátic de nom i de
fets, menat per homes azteditats i
desplegar una gran activitat.
Acció Catalana i Aceió Republica
na eren fusionacles.
de fet, un partit
amb aquestes característiques, pesó
el seu astorament, la inactivitat i el
no
saber perdre, sembla que l'han
deixat en un estat de postració tal,
que no permet formar juí de la seva
força actual, ben seguir molt debili
tada. El cop sofert en les darreres
eleccions, era mortal per un partit
jove i poc arrelat. Amb les, potser
encara podria constituir la base del

sense

-teirtura

aparell

Funciona sense
directe a

Horari:

les f

d'ésser
Centre-Esquerra, partit que. donada
la nostra psicologia política i d'a

CLINIO

E. M.

preoperes,

El milllor

De la platja als deliciosos jardins
de Montjuic, en 4 minuts

a

desapassionadament, hom
Centre,

enxufable

LUTEPITON

Delecteu-vos contemplant l'indes
criptible panorama que e sdivisa de

les ti

Meditant

troba a faltar un partit de
que necessariarnent haurá

Receptor

nant.

I

no

de
vida efímera, personalistes i de poc
rendirnent per la República. Tothom
és Bistre i té dret, el mateix al suici
di, que al ridícul...

de govern.

Cala»

.

dreta i d'extrema esquerra, i

desapareixeran els petits nuclis

Podran subsistir callules d'extre

qué aspi

in-wrg-14

ma

FABRICA DE MITGES

Mirador-Bar

i atraccions diverses

la

l'hegemo

el Republicá Radical,
senyor Lerroux.

trobareu
Restaurant

a

nia de la política catalana són el Re

és ésser el darrer governador ci
i poder fer el tránsit de funcioto
que assenyalará l'Estatut de
lunya perque entenc que així farg
un
servei en l'obra de conciliadó
entre catalans i espanyols.
Ens hi acomiadem amb una folta
encaixada i desitjant que segudxi
acompanyant-lo l'éxit en la stlya
missió no sempre planera i ben so
vint ingrata com és la de goner

tro

—Altrament, Girona és de les més
no sois de Catalunya, si
nó de tota la Península. Tota ella
és plena de recursos i de belleses.
La natura s'hi ha mostrat ufana i
la seva gent no desdiuen pas d'ella.
Només us donaré un detall: les
contribucions en el període de co
brament voluntari han estas paga
des en el 98 per son, la qual cosa

per

s'organitzaran les
forces polltiques de
Cataltanya

Cona

BuceRna

I
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Bestanrnt Catalunya

recomana

blic

a

la

en

distingida clientela i al pú
general, la incomparable
seva

SOPA DELS PESCADORS

Plat eructó da la cala

14 de setembre de 1931

la

r

1.1

ambla

L'ORDRE PUBLIC A ESPANYA Plsioles:

Pistoles:

•

parla de eonspiraelons

Hom

la tot just dues nits, dos minyons
joveníssims--quinze í setze anys—es
van ferir examinant una pistola.
Els

Els enemies de la Repú
Els anarquistes de la F. A. I.
-

blica
Qué passa al Nord?
1 els eomunistes
Ramon Casanelles va ésser a Madrid,
realment?
El pistolerisme al servei de la resopló
Un
interviu amb Angel Galarza
-

-

diaris reporten l'accident cota un altre
id divers. No sabem si tindra con

-

temptativa monárquica. I tan
mateix el rumor circula pels llavis
sevol

deis :nconscients que secunden els
plana alarmistes deis que—illusos
sornien en una restauració• En certs

moments, per6,
e•s

rumors,

peculadors

no

creiem justificats

ni en boca dels es
de l'alarma. Es quan,

tristament, amargament, constatem
el freneaí suícida des extrernistes

l'esquerra

de

blica.

Repú

combatént la

mobilitzant els pistolers

ir

Angel Galarza, Director
General de Seguretat
responsables

vaga revolucionaria organitzada

per

aquests rnateixos senyors durant els
set any-s de Dictadura, aleshores que
perfectarnent justifi
hauria estat

cada?
Fontainebleau

Fontainebleau...

preocupin els exiliats que
hi maten l'estona jugant al poker.
No Cal.pas que conspirin. Els ex
tremismes de resquerra els servei
xen com
mai no s'ho podien espe
Que

no

es

rar.

Angel Galarza, Director General
de Seguretat
Ja coneixem els

del car
d'orella, les

rumora

les noticies a cau
versions de la penya del
allúsions maliciases de la
rer,

reaccionaria... Pero
mar-nos ara oint la
la República,
confianca que en

sota

la

és

Mi

clara.

Hi ha dos
nuclis que poden formar part deis
elements que somnien en una Res
tauració. El primer está constittfit
país fanática que feren de la Religió
reu:

cosa

de l'alta fratricida. I l'altre
grup és el format pels que gaudiren
de privilegia, que eren injusticies,
en
rantic régitn, i que han arribat
a
confondre llurs prebendes arnb
el concepte dinástic. En.aquest dar
rer
cas s'hi podrien trobar alguna
dels militara de majors jerarquies
que s'han retirat
de l'exercit; puc
afirmar, pero, que la gran majoria
deis retirats no desitgen altra cosa
sino que no salteni el decret d'Aza
fía, per tal de poder unir a llur sou
vitalici el que piiguin obtenir amb
llurs treballa civils L'exemple que
ha danat la rnajoria de l'oficialitat
de l'exercit sotmetent-se a la refor
ma
és tan admirable que per pri
mera vegada.el poble espanyol haurá
de sentir emuláció per aquesta con
ducta per si han de fer alguna sa
crificis a:tres classes socials.
En aquest segon grup és indub
tabIe que existeixen també banquers
i financiera deis que varen fer bona
collita durant la dictadura. Pero
els coneixern molt bé i sabem els
seus
passos, per no dir els seus
pensaments. Puc afirmar-vos cate
goricarnent que només una bogería
de les extremes esquerres podria
provocar
un
éxit aparent d'aques
tes dretes enyorívoles i inadaptades,
dretes que poden classificar-se poli
ticarnent corn a dinástico-fanatiques
financieres.
una

arma

Els enemics de la República

plantejant

vagues
reeolucionáries sense altre ideal ni
altr, objectiu que renfonsarla del
régim liberal i democrátic que et
poble ha volgut. Vaga revoluciona
ria a Andalusia; vaga revolucionaria
Saragossa; vaga revolucionaria a
a
Barcelona; treta a Bilbao... ?Per
qué calen complots ni conspiracions
monárquiques? ?No els fan prou bé
la feina els propugnadors del co
munisrne Ilibertari? ?Recordeti cap
i

conspiracions monarmaiques,

les

Cree— ens diu el senyor Galar
za
que aquests enemics estan di
buixats claríssimament en el mapa
polític espanyol: l'extrema dreta,
que adopta do5 rnatisos; e! que hem
-llana (explotar el fana
1•„,,1 i el deis que de pun
tee_, ciissimuladarrent, tracten d'in
„tro.dmir-se a la República per ata
cala des de dintre. Hi hj pero,
l'extrema esquerra. Aquesta pretén
que una revolució —que ella no va
saber ler dm-ant vuit anys --i en
la qual va collaborar amb el rninitn
esfore, tingui corn a resultat el lliu
rament del poder ala seus elernents.
Uns elements que no varen demos
trar capacitat per a viure dignament
durant els anys de persecució i que
ara
deenostren Ilur capacitat abso
luta per a propagar doctrinalrnent,
en un regias de llibertat, llurs ideals,
—

—

--

potser perque "clactrinalment” no
tenen res— o
ben poca cosa—a
dir.

Que

passa al Nord?...

—Us contestaré breurnent —res
pon D. Angel —. El Nord és l'al

caloide del fanatlarne religiós a qué
lie alludit abans. Pena vull afegir
que a les capitals i ádhsic
en gran
part deis pobles basco-navarresos
hi ha molts elements republicana
que ells sois es bastarien per a cor
regir qualsevol follia de la dreta.
Ele anarquistas de la F. A. I.
—En la Confederació General del
Treball cal distingir-hi tres classes
d'elements: relement que podriern
anomenar
clássic (sindicalista pur),
amb un fons d'individualisme anar
quista; el que dl mateix s'anomena
"anarquista d'acció”, matisat des de

l'anarquista exaltat i
al pistoler que posa

anat

ens

veure

—S'haurá d'esperar

—Ro Menéndez ha vingut a do
compte deis fets esdevin
guts a Barcelona. La situació está.

L'heme que felicitá l'Arlegui
per l'assassinat del "Nor

solucionada. Peró no n'hi ha prou.
Cal acabar per a sempre amb la
possibilitat duna altra vaga. análoga.
S'han de respectar les organitzacions

defensat

la missió

principal,

a

—

—

part de la

JOAN

Cornpanys
Lluís Companys, cap de la mino
ra catalana
a
les Corts, ha tingut
la gentilesa de respondre a les pre
guntes que li hem adreçat, distraient
uns mornents
la tasca feixuga que
pesa damunt seu.
--Cree que els parlamentaria ca
talana no bem d'adoptar cap actitud
determinada ni violenta davant l'ac
titud del senyor Royo Villanova, ni
deis altres parlamentaria que es col

I

a!

Se'd

a
l'Esquerra Republicana de
Catalunya, i considero que a ella
i a Francesc Maciá singularment es

deu l'Estatut i l'ambient renovador,
transformador i romántic del nostre
poble,'voldria que les altres forces
tinguessin en compte aquestes altes
virtuts de l'Esquerra Republicana de
Catalunya per damunt deis petits
defectes qt,e es poguessin trobar
entre els elements nascuts al predo
mini polític d'una manera imprevis
ta i sobtada. Crea que a l'Esquerra
Republicana de Catalunya no li so
len fer, els altres elements polítics
de la nostra terra, la justicia que
mereja la seva visió política, la
seva audacia revolucionaria i el seu
simpátic romanticisme, a part de
l'austera conducta de tots els seus
homes. L'Esquerra Republicana no
pot ésser titllada d'egoista, perque
molts elements d'altres partits i des
tacades figures de la política cata
lana deuen a l'Esquerra Republi
cana
de Catalunya el lloc polític
que ara ocupen.

Segu

—?Quina

aa'N.
a

,

sara

loquen

,

;

algun afer

en

una

situada

declarada

d'hóstilitat envera Catalunya, per
qué jt sala vist com la gran majo
ria de la Cambra rebutja les intri
gues i les actituds d'aquests eterns
enemics de Catalunya.
—?Quina opinió us mereja l'espec
tacle poc eelificant que diana, a Ca
talunya, cesta preinsa de partit?
—Jo cree que s'ha de procurar,
abans
sideixi

tot, que el respecte pre
les polémiques que , puguin
originar-se entre els diaria de Ca
talunya, per la diferent apreciació
que tinguin enfront els problemes
que els incidents diaris de la
vida
que

política presentin.

—

o

Menéndez?...

les Corts

Catalunya?

despatx

Ens haurfem d'acosturnar a par
lar amb respecte i a recemeixer tots
els valora de la nostra terra, siguin
del camp que síguin. Ara bé: jo,
que sóc home de partit i que per

es

sort

creieu

espanyoles

correrá
l'Estatut de
que

—No tinc cap dubte que l'Estatut
catalá s'aprovará. Ja es va produir
a la darrera sessió psrlamentaria un
fet molt simptomátic. El senyor
Royo Villanova va aixecar-se per
pronunciar els vells tópica d'unst
falsa unitat nacional, amb tot el car
regament de -frases per a produir,
a la Cambra,
un estat
de passio i

u'incomprensió

envers

La Carnbra

pes

en

va

Catalunya.
sal:rajar

la

oratória i va comprendre la in
tenció morbosa i emmetzinadora del
senyor Royo Villanova. Un día
abans havia parlat el diputat de
l'Esquerra Republicana de Catalu
nya, Humbert Torres, en un mag
nífic discurs, en el qual va exposar
clarament i stnse eufemismes la po
sició política i la voluntat de Ca
talunya, i obtingué un triomf parla
mentar
indiscutible. Aixó no hau
ria estat possibte en els altres par
laments.
seva

M. V.

J.

molt

—No li ho puc dir. Per6 cree que
ha vingut a veure el Director per
donar-li compte deis fets de Barce
lona i canviar irnpressions sobre les
ityesures que caldra prendre per
prevenir-los d'ara endavant.
Una estona d'espera. La porta del
despatx sobre i el secretan l ens
avisa.
—El senyor Director us espera.
Es parla de conspiracions...
D. Angel ens contesta!

Alguns diaris d'extrema

esquerra

parlen

—

asse

guren, millor dit
qúe a Barcelona ha estat aplicada
la llei de fugues. Pel bon nom de la nostra
ciutat de
manem que aquest afer es posi en ciar
immediatament.
—

La

que facin
Un bloc que per mes esforcos
de 'destruir-lo

ningú

no

será capan

vagament

Es volen
de fet sembla que tin
guin a casa un nou enemic. Perqué
no
tothom sap considerar una arma
com alió que de
fet és: una máquina
precisa, obedient a la fila serena de qui
coneix els ressorts.
Hi ha fins i tot una lírica de les
armes. Una arma moderna és també
un .objecte
bell, susceptible i tot de
poesía. La poesía pulcra de les ma
quines sense la ferum de l'oh ni la
polaina de la materia elaborada. Una

pistola—com

fusell,

un

canal,

un

un

vaixell belic revellit de silueta— es
bella. Nova, neta, engrassada, amb el
canó Iluent i eis costats negrea, amb
moviment suau i encaix matemátic,
silenciosa, fina, és una meravella mi
núscula. Potser per tota aquesta be
Ilesa innata i estilitzada les armes
d'ara tempten els infants, que són la
cosa més pura.
Les armes d'ara no
poden estemordir aquella qui sápiguen
mirar-les. No tenen res de pesades,
de lletges, de terrorífiques, com les

abandonades armes arcaiques.
Sobretot per qui té la convicció de
posar-la al servei duna alta idea, una
arma
inspira un cert afecte. Hem tin
gut un amic revolucionani deis bons
és a dir, deis que ara manen—que es
tablia aquesta gradació en els objectes
que estimava: un llibre, una arma, un

dignitat

amic. I

quart !loc.
temps de
amics i les dones
de vegades—encara
I la seva pistola no el traí

posava

les dones

Aleshores, peró,
Mata agitada. Els
traían. Els llibres,
ho fan.
mai.

era

en

de les

autoritats, el prestigi de la Re
pública, la tranquillitat deis ciutadans, siguin les que
siguin llurs idees, ho exigeixen,

Cititatik alcalde de Barcelona! Cintadans rexidors:
El poble de Barcelona, que paga,

vol

Ara hi ha la República. Ella será
—ha d'ésser—la pau de tots. Cal pres
cindir de la lírica de l'arma, i també
de regoisme de l'arma. Cal accedir
a la petició de tanta, públicament for
mulada, i desarmar de fet tots els ciu
tadans.

TOTS. Només l'autoritat directa
coercitiva ha de tenir armes, i
encara amb
limitacions de l'autoritat
ment

mateixa. En cap país, l'autoritat civil
no porta com
aquí tantea armes.
Mota gent voldria, en efecte, que
desarmessin completament el Some
tent. D'altres expressen el mateix
anhel referint-se als anarquistes. Al
guns, en fi, protesten sobretot contra
les armes que poden estar a mans deis
goverrtamentals i hi volen acure gér
mena de
feixisme. I no s'hi val. Se
guínt aquest criteri parcialíssim—que
sembla tot natural a 1 s respectius
grups—, els delinqüents aviat farien
campanya pel total desarmament deis

policies destinats a perseguir-los.
Es lícit exigir la completació

del
sometenista. Es lógic
clamar perque l'autoritat s'incauti de
les armes dels extremistes que encara
en tenen. Es útil suprimir tot privilegi
per a un ús d'armes oficiós. Cal evi
tar tot perfil pel cantó dretista, i per
l'esquerrista, i per l'estrictament go
desarmament

vernamental. I per tant tots pleeeats
hem d'exigir un desarmaraent efect;u
i total, pesó sense acudir per a acon
seguir-lo a cap repressió severa. Alle•
que importa éš el resultat.
La

sentit,

Monarquía

ens

deixa

en

aquest

moltes altres coses, una
trista herencia. Hi ha tot un "tingla
do" muntat de temps per al contra
ban, corriere i difusió de tota llei
d'armes amb els adequats projectils.
I no parlem de la fabricació dintre del
país, puix que sobre aquest punt ens
manquen totahnent les dades concre
tes.
com

en

La Monarqvia armava, per un can
una casta de sicaris. Per altra ban_
da, no sabia reprimir amb gaire efi
cacia rarmament dels enemics. Du
rant la repressió de rete, hora prenia
ala obrera carretades sanceres de pis
toles. Pera sempre en quedaven més.
El nostre Estat Catalá deis temps
heroica no va tenir mai cap dificultat,

ta,

si
les

era

económica,

procurar-se
armes a caixes.
Encara, sota la
Monarquia, sovint l'armament que en
dirtem "de babe" era fet des de dalt
per camina térbols i amb finalitat
poc
no

teixos desarmats de

La Mortarquia era la corrupció,
la paradoxa del terror poruc i la [Nena
als ulls.
mica d'organit
recia>, la República pot réduir la vio
lencia latent de les armes clandesti
una

saber

tota

mena.

•

Sobretot, pero, insistim a evitar
privilegi. No desarmeu els una per

Cl
a

els altres. Caurleu en l'error
del vell regim, caigut també per de
talls d'aquest ordre.
Un partit de Govern democrátic,
precisament perqué és de Govern
perque és democritic, no necessitá mi
lícies oficioses. Tot el més pot ésser
comprensible, en el moment perillós
de la transida cap a la democracia
definitiva o en hores equivalents, la
formada) duna guardia voluntaria
actuant a plena llum. Després, pera,
cal dissoldre-la, i no pas mantenir-la
enquadrada en l'ombra. El fet de for
mar part del Partit que mana, d'ésser
armar

addicte a un Govern o a un régim, no
dóna dret a evitar la Ilei comú ni
concedeix graciosament patent de cors.
Ara que, mal per mal—i si be cal
que ho diguin amb igual franquesa-aa
i mentre no sigui estructurat i nor
malitzat el nou régim, val mes que

s'excedeixin en aquest sentit aquells
qui el portaren que els altres. NO 'no

justifico pas. Pera vull
més just donar, ara, un
les forces

de

dir que és
cert

'mame

de la Revolució
victoriosa que mostrar-se benigne en
excés amb els enemics de qualsesol

a

colqr.
Res,

hem

xoc

dit, de privilegis positius.

Menys, pera,

de privilegia negativa.
Hi ha un fet—el qual,
sincerament,
ens sembla banal, d'acord amb la ver
sió donada—que abona aquesta remar
ca.
La troballa d'armes i atuells bel
liccaos a una coneguda església i les
derivacions totalment males de l'afer.
Potser está be no fer-s'hi fort, corn
en el cas deis
estudiants de qué par
lávem i que ens han inspirat l'árticle.
Pera, després de campanyes prou !A
tarjea, l'alteres a atenuar l'abast del
fet pot semblar indici del
nefast

privilegi negatiu.
Si denla un palicia cm deté portara
jo una arma a la butx3ca, no ern ser
virá de res dir que no ho sabia ni
que data de l'any ipog.
Tot el mes
pot pasear que el l'olida en clavi al
gun mastegot.
Es ciar que no dernano mastegots
ni tan sois nnorals—per una cosa que
no té importancia.
Pera cal depurar
responsabilitats i reprimir per un

igual

els

tots

excessos.
st

•

Prácticament

les armes més peri
lloses—i també mes divulgades-aesón
les curtes. Els explosius, les arme,
Ilargues, les blanquea, tenén una efi
cacia molt mentar o poden éssér ene

prades únicament a titol excepcional
La mort a la butxaca de tothom é!
la pistola o el revólver.
La Ilei francesa castiga alló qut
allá en diuen "port illegar d'armes
El "port il-legal" vol dir portar arme'
amagades. En canvi és lícit, en aqueli

país,

de portar

pistola

no im
Si pesse
mostrant pertot dos

una

o

porta qué de faisó vistent.

Franea.
pistolots formidables, ningú
geu per

no

us

mo

lestará. Ni que us vegeu amb cor de
circular-hi passejant o arrossegant un
canonet. Es la Ilei.
Potser ben mirat no és un mal sis
tema. Qui sap si aquí serviria? Dei
xar portar a tothom les armes
que
vulgui, peró obligant-lo a presumir
les. Ara tothom va armat perqué es
pera que primer desarmin els altres.
Llavors potser ia gent s'avergonyiria
de fer els gegants. Jo mateix cenfes
so
que no sóc capae d'exhibir una
modesta 6'35 penjada a la cintura
amb una corretja o en forma d'esca
-

pulari.

El

barber i la noia de la
me'n riurien. Només aniria
d'aquella manera l'infeliç que tingues
de debb una ánima de sorge. A Fran
la no n'he vist cap.
Hi ha una altra condició a impo
sar. Tots ens
fem arree que algú ha
de tenir, sense ésse- autoritat. permi
sos d'arma.
Els cobradora de banc,
malta xofers, molts guardiana i por
ters i altres categories de ciutadana.
necessiten perraís i arma.
Pera si
per deixar-vos menar un automóbil us
portera

meu

se

examinen abans
a un
una

?per

qué

no

obligar

de tir els qui necessitin
Una arma és ferea més

examen

arma?

perillosa que un automóbil. Cal saber
la manejar.
Cal també retirar el permís i l'ar
ma al
titular sorpres en estat d'em
briaguesa—perill etern—, eran retira
rlen el títol de xofer a qui coacluís
en

aquell

estat.

Així. potser, no correHem tots ple
gats el perill greu d'ésser atropellats
per
sota

equivócació---sota una pistolti o
un autom6bil—, que és una
de les

més sensible que poden passar
als pacífics ciutadans que anem a freu
coses

GRANIER-BARRrRA

per

neta.

Tanmateix, amb

in

un

*

tanyo

ens

al Director

Cata

L'Estatut de Catalunya será aprovat, perqué la
Cambra en pes rebutja la campanya hostil i mor
bosa del senyor Royo Villanova—ha dit Lluís

estat

censures

BALAGUER

joguines
enigratiques.
unes

—

realment a Madrid?
A aquesta pregunta, que ha apas
sionat durant rnolts dies ropinió
pública, car s'afirma que Ramon
Casanelles no sha mogut de Mos

de

—

ror...

cal infor
oficial que,
mereix mcs

curs

Ni

aúnic monár

és

lunya

Martínez Anido. Segura

el Director General de
contesta:

que

La voluntat de

hotnes que estaven a sou d'aquell
sinistra memória, i de
Martínez Anido, que tant celebrava
en
una
tarja dirigida al primer
l'assassinat del Noi del Sucre.

cou,

—

quic que clóna la cara
ni el senyor
Ossorio
monarquic acuse rei ni
aquell grupet que dissimulen inútil
ment
el seu monarquismo, s'han
aixecat a defensar la monarquia.
Es que deuen reconéixer llur er

legislativa, que ha de realitzar la
República és la de demostrar no
solament que l'ordre és compatible

Arlegui, de

retat

régim monirquic.

el

lomanones

obrcres, fundades en reivindicacions
politiquea- i económiques, les activi
tats de les quals siguin compatibles
amb la vida normal de l'Estat. Cree
que

com

perilloses i
protegir, peró

lea
premsa

Barcelona.

per

dar-les

nar-nos

si s'arriba al fons de la F. A. l.
ropinio es trobaria sorpresa clavara
del fet que en aquesta organització
puguin aonviure avui bornes que
"oren fidels a la Confederació i al
tres que foren traidars a la inateixa
Conlederació, confidenta de la po

ens
diu el
secretar:
car
está
parlant
amb el Cap Superior de Policia de

—Exacte.
—?Ha vingut
important?

pogué

Casanelles.

ment

seu

—El senyor

no

l'antic

severes.

a

que aques
pea

Com que feia una moments que
el senyor Galarza havia parlat amb
el cap de policía, de Barcelona, vá
rem preguntar-li qué ens podía dir
de l'entrevista.

la F. A. I....

ha

n'es

La situació de Barcelona

—Sí. ',Ceniu raó. No tot són pis
tolera. A la F. A. I. existeix una
part diguem-ne doctrinal, formada
per hornea d'idees exaltades que vé
nen
a..ésser com una deixalla curiosa
de la prehistOria de robrerisme.
Pero no en tingueu cap dubte: són
minoría. La majoria está constitui
da pel pistolerisme, que unes vega
des va servir al Sindicat Unic i altres

General de Seguretat.
L'hem
oficial.

era

no
té a Es
massa, ni gratis figures
forjades en la cultura o en el maa
tell; i tracta d'apoderar-se de la
rnassa que considera
més sentimen
talinert extremista. Es una táctica
russat que el nostre país
no paSsa:á
d'éslrer un xararnpió.

aRamon Casanelles

-que

detingut. Pero jo cree que sí:
Cree que la persona de Maravillas

ni

a

sinó

censura

t.na

el tal individu

car

régírn,

non

ésser

Pero el comunisrne

vegades

mi,

encara

el

ésser

va

ens
veu

blic, interpel-lacions en el
les quals s'ha alludit, amb
ménys

a

ment.

a

franc,
franquesa sigui

ta

de bona fe fins
la seva pistola

pugui resistir el treball intensíssim
que despiega dedicant dotze i cator
ze
hores diáries a vetllar per l'or
dre públic a Espauya. Angel Galar
za
és, a més d'advocat de gran
prestigi, diputat a Corts afiliat al
partit radical-socialista. En alguna
ocasió ha donat proves de la seva
vaina parlamentaria intervenint, con
juntament amb el ministre de la
Governacio, en la resposta donada
a
interpellacions sobre l'ordre pú

o

realment ?...
--Us seré

—

Pera

Ramon Casanelles.
—?Perb vós creieu que hi

a

al servei de qualsevol causa mentre
hi hagi per davant una bossa ben
plena, i un tercer element: el co
munista, que, encara que sembli
paradoxal, tot i ésser el pol oposat
del sindicalistne, sha sabut intro
duir a la Confederació seguint or
dres de Moscou i ha adoptat com
organització a Catalunya, els grupa
d'oposició sindical i a Andalusia els
Comités de reconstrucció.
Alguna anarquistes —observa el
propi senyor Galarza
s'han ado
nat de la maniobra, i aixo ha tilo
tivat els greuges, insults i injuries
gruixudes que es dediquen diaria

panya

ama

inseparable. Resulta curiós que no
hi bagi hagut una sola veu al Par
lament que en discutir-se la totali
tat del projecte constituc'onal barzi

café,

régim.
El Director General de Segure
tat és un home jove. No arriba ala
quaranta anys. Així s'explica que

Inés

—No puc afirmar ni negar res
aquest sentit. Han passat molts
anys des de la mora de Dato i les
fotos que es conserven sala arxius
de la Direeció General de Seguretat
no
permeten una identificada, per
fecta de la persona del míting de
Maravillas a la qual es presenta com
en

que les ferides no
greus i ningú no sha
pies a la valenta la temeritat d'aquells
estudiants. I, és ciar, per la nostra
banda eatariem molt satísfets que tot
plegat acabes bé, com els films dolents
(sense pretendre usurpar les funciona'
del nostre redactor cinematográfic).
Pero el cas és simptomátic, i val la
pena d'extraure'n la hico. Confirma
les temences expressades amb gran
freqüencia, aquests darrers mesos i
particularment aquests darrers dies,
per ciutadans de tots els estaments,
edats, sexes, categories i idees. Aquí
tothom té armes: els de dalt i els de
baix, els de la dreta com el de l'es
guerra. Els una les exhibeixen públi
cament i altres les serven amb cura.
Una les amaguen bé i ádhuc les apa
rien quan no funcionen. D'altres les
contemplen i ádhuc les assajen amb
temor supersticiós. Solen esguardar

pas

semblen

-

—Jo no cree pas que existeixin
conspiracions organitzades amb una
tendencia única. I ja no cal dir que
entenc la pregunta com alludint a

proporció prácticament

una

a

nOcua. I será una feina agraida per
tots, comeneant, a la llarga, pela ma

seqüencies, puix

-

Es parla & complots... ?Qui pot
negar-ho? Nitagú no hi creu. Sera
blen rat.tasies absurdes. La Repú
blica la veiem tan sólida que no
podem considerar versemblant qual

nes

Copes

i

Medalles

der a esport

-

-

-
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Placa Francesc Maciá,

cona
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.--as gua rolla ter-me graduar la vista a can GANLER
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encara

CANZER.

—

cm

sobrará

Avinguda

ra

I en

temps!

del Portal

de

l'Angel,,

(esport
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CIUTADANIA

L'E statut, bandera
blanca

s'han lliurat germans nostres.
Sentiríem que la nostra crida esdevingués estéril;
ens doldria molt més
és ciar!, que fos contrapro
duent. Per endavant, dones, un aclariment: si, contra
riant el nostre propósit, les nostres paraules arribessin
a molestar algú i provoquessin una reacció que l'obli
gués a contestar-nos segons la tónica de moda, adver
tim des d'ara que no replicarem. Ens imposarem silenci,
car el menys que se'ns pot exigir és que comencem per
predicar amb l'exemple.
El lamentable pugilat periodístic que va perllon
gant-se excessivament, entristeix aquells catalans que
avui tenen una preocupació principalíssima: el reconei
xement de les aspiracions mínimas de Catalunya. Diaris
escrits i sentits en catalá, malmeten columnes senceres
A combatre's, ja utilitzant els mots més violents del re
pertori, ja recorrent a la ironia més o menys fina, més
o menys elegant, pero que sovint fa més mal que una
insoléncia.
Restarlem testimonis cóndolguts i silenciats d'aquest
espectacle, si no creiéssim que mancarlem així a un•
deure de ciutadania, en no assenyalar un perill, una
dificultat més en aquests moments histories en els quals
Catalunya lliura una batalla definitiva davant les Corts
Constituents espanyoles. Ens consta positivament—així
ens ho han assegurat amics ben informats que acaben
d'arribar de Madrid
que l'angúnla que pesa damunt
milers de catalans amargats per aquestes rivalitats in
naturalment, segons
ternes es tradueix en castellá
quins esperits en una satisfacció immensa. Aixo sol
ja hauria d'ésser prou per a fer emmudir, d'una vegada,
les espingardes fratricides, com dina don Miguel (el de
Salamanca) deis nostres compatricis. Estem segurs que
si a les redaccions d'alguns col•egues s'exhibissin en
lloes preferents els retrats del senyor Unamuno, de don
Melquíades Alvarez, del senyor Alba o del professor
Royo Villanova, i si algun company s'entretingués a
llegir, entre altres, els articles publicats un dia sí i l'altre
també, a "A B C" i a "Informaciones" (el diari del
famós senyor March), les coses canviarien sensible
ment. La contemplació de les imatges d'aquellas distin
gides personalitats i la pacient lectura d'aquellas pro
•duccions periodístiques, contindrien algunas plomes
apassionades i els revelarien els noms i cognoms de
l'adversari comú.
Nosaltres demanem simplement una treva en la
lluita. No som exigents. No reclamem res més que
una suspensió temporal d'hostilitats. Temps hi haurá
de reprendre-les, paró potser val la pena
i tant!
esperar
a qué puguem governar-nos nosaltres
de saber
mateixos. En nom del nostre liberalisme, proclamem el
lliure dret a la crítica. Via lliure per a ella; pero una
crítica digna, elevada, lleial, sense violIncies inneces
sáries i sense personalismes odiosos.
Demanem una treva en les hostilitats. Demanem
una caritat de pau per a l'Estatut. Quan el tindrem, ja
reprendrem la batalla i cada partit anirá a la Iluita
amb la illusió de donar a Catalunya el millor govern.
escolteu els avisos deis nacionalistes aspa
Peró avui
-nyols aquest Govern nostre encara no el tenim. Avui
encara hem de Iluitar per obtenir-lo i és evident que
exér
per un deure patriótic irrefusable, els exércits
units
per
a
ésser
han d'anar a la Iluita ben
cits civils
ben forts.
Que no se'ns digui, pels uns o pels altres, que no
poden deixar d'hostilitzar-se mentre persisteixi en el
"paqueig" l'una ,o l'altra banda. Amb un que doni
l'exemple n'hi haurá ben bé prou. No caldrá que tre
guin la bandera blanca, car aquesta bandera és l'Es
tatut que han votat mig milió de catalans.
El dia onze de setembre, al Saló de Projeccions, tot
escoltant l'autoritzada paraula d'alguns amics nostres,
representants de diversos partits catalans, vam sentir
renéixer l'optimisme en constatar que aquells homes,
davant la transcendéncia d'aquesta hora catalana, coin
cidien tots a aconsellar aquesta contenció que nosaltres
prediquem avui.
Tant de loe que d'aquell acta memorable, que cloia
sagrat
una dada histórica, en pogués sortir el pacte
—

—

—

—

—

—

—

—

—

.

'd'aquesta concordia catalana!
J. SUNYOL I GARRIGA

propagueu-la

---
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mongetes
Maciia" ens parla del hornillo amb
caricatura moderna
La pau universal 1 la
és internacionalista
Una opinió sobre el divorci

garla

-

cerámica, degudament entinar
al Faians Catará. Aliir cal
deja el meu agent comercial aue
s'havien rebut moltes comandca de
Barcelona. Sobretot del Sant Ma
ajá i deis dos ministres catalans.
de

Próleg

cada,

Negresco?...

Castilla?...
Granja
Henar?... Riesgo?... Regina?...
Sahara?... Miami?... Oh, e: miste
riós atractiu deis cafés madrilenys,
El

refugi

de

bohemis,

Seu

de

literats,

Adéu, Verge de Molinero..,

álbum temptador de bailases fácils,
recer
de penyes acollidores que
obren els braços a l'artista divers,
de diles a tres de la matinada. Girls
que han fet les delicias del públic de
l'Alkazar, xicotes esculturals tenyi
des d'un ros imitació Escandinavia
i amb un accent de canyí del Puen
te
de Toledo. Actrius importants
que han vist cent vegades el seu
norn en
majúscula en les llistes de
companyies de comedia. L'escriptor
de moda. El dibuixant de torn.
El poeta que es porta...
Negresco?... Miami?... Castilla?...
Granja?... :ro cerco algú. Sota la
Ilum alegre i senyora de !a Granvia,
agraint els somriures insinuadors de
la passejadora nocturna que surt de
Riesgo, quarter general de l'amor
passiu en espera d'activitats possi
bles, pujo lentament recordant la mi

graciosa d'aquella

rada

verga

Els cambrers del Baviera tenen
ganes d'anar a dormir. La terrassa
f.a dama oxigenada i
es va buidant.
el cavaller del nas Ilarg s'han re
tirat. Són les tres i cal anar a un
abre café. De tres a cinc, la gent
que s'ho val una nuca i que vol'
mantenir el seu prestigi de noc
támbul, ha d'anar al Castilla a oir
les anecdotes d'En Fontdevila, el di.
rector del "Heraldo", o a admirar
e' monoele de Felipe Sassonne...

—Al Castilla?...
Baixem per la voravia esquerra.
d'Alcalá. Els grans focus de la Gran
Via s'han apagat. Madrid, paró, en
aquesta hora, té un encís incompa
rable. Les faroles de gas i la nunt
blanca de la !luna cobreixen els
carrers
de la ciutat moderna duna
claror més íntima que el devessali
Iluminós de la mitja nit. Les pe

de

Molinero que
saludar. Vaig a
Miami. Cerco algu. Algú molt im
portant., les confidencias del qual
vull anotar al meu bloc de notes,
amb la secreta pretensió de divul
gar-les impúdicament, malgrat el
pacte del silenci.
Cerco a Bagaria. Cerco l'autor ci'a
quest dibuix formidable que es ti
tula "Sant Maciá", que tanta for
rolla ha fet a Madrid i que tanta
forrolla ha de fer a Catalunya en
aquests moments de máxim esplen
dor del president. Al Baviera, ahir,
a
les tres de la rnatinada, vaig te
a

les

mans

de
de la

guissimes...
del Regina o del
volten la tila de les
Calatravas, en una darrera tempta
tiva, més insinuadora que mai, a la
recerca del noctámbul anemia de la
solitud.
Una dona ens atura. Es bruna.
Té una mirada sensual i pecadora.
Les

Riesgo

Té

la

Eqüestre universal, amb unes imita
ques imponents i uns coixinassos de
borrissol de marabú, on s'hi poden
prendre "cocktails" deliciosos i on
es
poden fumar uns cigars de
parns.., En Briand aixó ho veu
molt ciar. Si triomfa el desarma
ment, la Societat de ,Nacions será
el que jo us he dit. I tots desar
mats, gaudirem de la pau univer
sal, ajaguts a le sconfortables buta
ques de la Societat.
tres

1

La pena de

mort, vista

l'Estatut. Un homenatge a
l'avi. Curiós
afegeix
que s'ha
da per

—

gin

—

venut imites

rajoles d'aguas

madrilenys...
una rajola que pot
afegir-se
perfectament a la collecció de cerá
mica (12 rajoles amb les caricatu
tes

a

Es

res

en

colors de tots els ministres

provisional), que tant
d'éxit ha tingut a Madrid.
En Domingo, amb una cartera d'a
del

govern

nostre

dama

una

agradable i
tan llarg,
atreu

—

un

tan

com

oxigenada

de

cavaller amb

llarg,

l'imant

—

Bagária...
Per fi, preguntem:
—Sou partidari de

un

cara
nas

gairebé
el llapis bur
que

leta de

la

pena

de

mort?

Bagaría ens respon, rápidament:
—D'ença que no hi ha censu
ra,

no.

Sant Madi
Bagária porta un paquet a la ma:
Qué diantre deu ésser? Un dibui
xant amb un paquet... Estrany, es

un

glop

•

trany. Es un paquet quadrat. De
més a més, és pla. Diriern, que és
una rajola... Quin talent tenim! Era
una rajola, reahnent. Era la famosa
rajola: de Valencia amb el Sant Ma
catala
ciá, obra d'aquest catalá
nista inconfés que enyora la Ram
bla i que adora el Hornillo amb
mongetes
que es diu Ltuís Ba
—

—

garla.
Com aquell que ensenya

una re

nostre compatriota cris
'rnostra la rajejla de ctilors vius, ale
gres, graciosos, que matisen les li
rnleti tocat el voraviu del cor. Pre-.
nies d'aquest' dibuix que reprodulm
cisament, la Societat de Nacions és
avui.
alló que se'n diu la meya obsessió.
—S1nt 'l'acial Per as aatalans
Per un boina de vida assossegada
ara no hi ha al
cris diu Bagár»ia
com jo, enamorat de les cose, para
Aixel no és cap
'liada.
per
tre
sant
que
disíaques i eallaminit
les pe

liquia,

el

.

•

Societat de Nacions me la
Circo'
una mena de

etcetera.

Muja aguanta

angelets

amb barretina el

l'al

un

Iliri i
de

A LA RAMBLA de la s'etmana

passada

vam

llegir

una

defensa
Govern.

catalana del cap del
Era un article d'homenatge i de
desgreuge davant l'ofensiva de
la premsa espanyolista contra
don Niceto Alcalá Zamora. !Qué
oportunes resultaven aquelles
ratIlesl Al cap de dos dies es
repetia, i agreujat encara, el
complot contra el presiedrit del
Consell, acusat de massa com
plaent amb Catalunya i de
massa tolerant amb l'Estatut.
L'exércit monárquic era capil
tanejat per tres homes símbols:
Emiliano Iglesias, Royo Villa
nova i Santiago Alba. El
"casus
belli" no era altre que l'esmena
presentada pel grup del senyor
Alcalá Zamora al títol primer
de la Constitució amb la inten
ció de fer compatible aquesta
l'Es-tatut de Catalunya.
Malgrat-de fer quatre setmanes
que la prenisa venia parlant de
les converses del cap del Go
vern amb les figures
més sig
nificades de la minoría cata
lana per tal d'estudiar la fór
mula adequada que íes viable
l'Estatut en discutir-se el títol
primer de la Constitució, mal
grat haver anunciat reiterades
vegades el propi don- Niceto que
es proposava
ésser el primer
de parlar deis problemes re
gionals, s'ha volgut simular una
eatupefaceió teatral acusara. el

llorera
—No l'exposareu a Barcelona?
preguntem a Bagaria, admirant per
darrera vegada la rajola.
—Penso exposar tota la collecció

—

parla

simbol

irreverencia. Es fidelitat
de la integritat catalana. Propagan
a

fectament. I
afortunadament
també, la causa catalana ha
trobat en don Niceto un mag
nífic i Thai prou lloat defensor.
Demá, dimarts, és gairebé se
gur que es plantejara el gran
debat a propbsit de la famosa
esmena i
que don Niceto Al
calá Zamora posará la seva
eloqiiéncia i els seus sentiments
liberals 1 equánimes al servei
de Catalunya.
Bona tarda, per a demá, al
Parlament: Constitució, Esta
tut, Alcalá Zamora. !Santiago
Alba interpe•lant a En Prieto!
Les tribunes estaran atapeides
l'hemicicle es presentara bri
llant. Perb d'aixb ja en parla
rem
en
el resum de dilluns
vinent.
Les' notes sobresortints de la

darrera setmana parlamentaria
es redueixen al
discurs de Mel
quíades Alvarez consumint el
darrer torn sobre la totalitat
i a les intervencions deis dipu
tats catalans Raimon d'Abadal
i Hurnbert Torre,s, car no ens
utrevirri a qualificar de remar
cable la
lada de

desgraciada espanyo
Royo Villanova, rebut

jana unananament per la Cam
bra a la qual no poden plaure
les manifestacions de vell na
cionalisme reaccionan i del pro
fessor de

Saragossa.

-capidel Govern'de clmnlicédels

catalans en 01 deliéte de ,voler
fer passar l'Estatta de con
traban...
,

Afortunadarnent, ok nostres
enemics 5611 gent arnb poca °pi
pió que la Cambra coneix'• per

Mentre

talunya,
partits

es

—Bona nit, pares de familia...
I la dona s'allunya, rient sense
saber per que, una mica despitada
de la seva solitud. Maluca a dor
mir, sense esperança. Es molt gen
Adért, verga de Molinero!
DOIVIENEC DE RELLMUNT

coronen

mentária

.

—

com

a

—

—

instarrt. Es que be
de cervesa.
trenco el silenci per dir:

una

estudi; En Nicolau, amb una
guardiola; En Largo Caballero, amb
el paquetet de l'esmorzar, l'Azafia,
simulant un cavall d'aspases... etc.,

nar

La setmana

Lectora meva. Lector amable i
tolerant. Oi que t'ho imagines?
Després d'admirar
i d'elogiar,
naturalment
el pacifisme del po
pular dibuixant catalá, una pregun
instintivament al pensa
ta us
ve
ment: que pensa l'intervivat de la
pena de mort?
Uns minuts de pausa en la meya
conversa. La terrassa del cafe está
animadíssima. S'han assegut vora

Internacionalisme pur

imagino

•

per

Bagaria

apassioni extraordináriament?...

nyes,

a

—No cm voleu?
—Sorra gent austera.
—Us agrado?

e

,de¦ c I A
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—Sí: el Hornillo amb mongetes.

Jo
—Bagária: sou un geni. M'inte
la
ressa que vulgueu contestar amb
mateixa franquesa que ho heu fet
fins ara, la següent pregunta: qué
opineu de la Societat de Nacions?
---Home, amb acjuesta pregunta

Bagária.

—Molt.

la monogámia.
—D'acord. Una altra pregunta:
Ni ha alguna cosa al món que

un

f`l

-r

posin

Callana

temptacions.

de

tre.

—Malament, malament. Ningú no
preocupa de l'art. No es parla
es
per res deis dibuixants. Estic dis
gustadíssim arnb la Comissió par
lamentaria que ha elaborat el pro
jecte. Són gent que viu als Ilims.
Els he donat la fórmula ideal per
fer aprovar el projecte en un obrir
i tancar d'ulls, i no hi ha manera
de fer-los-ho entendre. Ja us ho diré:
Els ofereixo d'Alustrar la Constitu
ció amb dibuixos divertits allusius
acada materia. No us sembla que
aniria bé?
—Excellent. Refusar una colla
boració així, em sembla un sui
cida
—I tant! I tant!
—Una pregunta: Sou partidari
del divorci?
—No. DI Entenem-nos. No sóc
partidari del divorci mentre ens ini

vem

plena

—Sois?...
—Ens acompanyem l'un

Un doble de Walsehim

us

boca

—

testa

una

Baviera. La una. Bagaría medita
davant d'un doble de Walsehim que
exhibeix dos dits d'una escuma que
fa la boca aigua. Sense preámbuls,
després de demanar un doble per a
mi, pregunto a l'artista:
—Bagária, vull anotar les millors
confidencias vostres. Curiositat, sa
ben? Tinc un arxiu admirable amb
respostes de diversas celebritats a
qüestionari absurd.
un
—Dignen, dignen. Les coses ab
extraordinaria
surdas m'agraden
ment. En definitiva, les coses més
interessants del món són absurdas...
—Que opinen de la Constitució?

una

clients

encara

Cos bonic, elegant, finíssim...
Som al xamfrá de la Granvia.
—On aneu tan tard?
ron.
—A qué es faci d'hora

estona amb Ba
gária, sense parlar-li de l'interviú,
amb el propósit de preparar-li la
sorpresa d'aquestes línies públiques
i d'exposar-me, en conseqüencia, a
les ires del seu carbó, dipósit d'iro
nies, de gracias i de sarcasmes...
xerrar

im
la

terrassa, dialoguen al mig
va.
ravia, tot caminant amb lentitad
aturant-se, sovint, en parades llar

riostra setmanari.

Vull

Negresco, dolçament.

perceptiblement expulsarles

rajola admirable,
duna grácia única, que conté amb
colors vius el Sant Maca d'aquest di
buix que avui reprodueix LA RAM
BLA, i que Bagária ha dedicat al
nir

de

nyes

—

Llegiu

ben

nostres

L'autor de "Sant

•

"la rambla",

hem

sern

per le

coses

—

imperativament obligats a impedir que
segueixi la Hulla nerviosa, plena de passió, a la qual

—

pre

eintadania)

1

com

treballat

1UN INTERVIU AMB BAGAR!

LA nostra condició de ciutadans cata
lans ens aconsella i el nostre amor a
Catalunya ens obliga a parlar avui
d'un tema de trista actualitat. D'uns
quants dies en.cá
massa
alguns
diaris catalans ofereixen un espectacle
depriment, que no hauria de continuar
un dia més. Tots els catalans estem
—

Treballem per:

eh l
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Melquíades Alvarez, en el seu
discurs de dimecres passat, in
sistí sobre els 'seus punts de
vista, ja exposats

a

Gijón.

La

unitat de la patria, sobretot.
Una mica d'autonomia per a les
regions, perb amb compta-gotes
1 vigilant-les bé. El discurs de
'don

Melquiades
l'expectació
pertat...

no

a

que

polític, religiós

i

va

respondre

bavia des

El seriyor Abada' parla en
nom
de la Lliga Regionalista
i se l'escolta amb el respecte
el
que mereixen els seus anys i
de
seu prestigi. Féu un discurs
conservador en el sentit social,

econbmic, pub

vibracié de cap mena. Ens
doná la impressió que foja un
protocolari, imposat
discurs
disciplina,
i que -es limi
per la
tava a c,omplir el seu comes
fent constar en acta que la Lliga
hi havia dit la seva.
Humbert Torres, en canvi,
féu un discuésás. De fons
forma. Defensant la doctrina,
federal i subratllant l'adhesió
de l'Esquerra al laicismo es
féu aplaudir en. repetídes' oea
sions. El senvor Torres és un
gran orador i el seu debut Pu
aquesta Cambra causa una g:•;111
impressió. Per eert que aiN)
ens
recorda una •anéedola que
provoeá el s.eu díseurs cii
comentat per Unamuno.
Humbert Torres s'excusa. en
comerwar, per la dificultal d•ex
pressar-se en caslellá i wat que
resultá que ho féu molt
'que no pocs .castellans, don Mi
guel li objectá, en acabar:
sirve.
—"Esa dificultad no les
para vestir las verdades, sino
para desnudarlas."
sens_..e

P.

estigui aprovat l'Estatut cal que, a Ca
mantingui el front únic de tots els seus

no

que tots ells actuin el més cohesionats Pos
Fer altra cosa fóra pecar d'inoportunitat.
(Paraules cle Marcellí Domingo.)
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