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"Se dilapidó, en gestos de servi
lismo y de dorada mendicidad, el
legado de Cristo..."
Sóc deis que creuen que en aquestes
Corts Constituents de la República no
havia d'haver-hi, no podien haver-hi
capellans. Ei clericalisme ...exércit ne
gre d'intemperáncies— era en aquel]
14 d'abril encara immediat, un deis

t2.iú Íieo

factors que possibilitaven la Revoiu
ció Mes enea, en les jornades de maig,
encenia les fogueres deis convents, en
de les
una venjanea implacable i fosca

Guárdia? Un
era Ferrer
revolucionan, un Iliurepensa
dor, un ácrata. Ferrer Guárdia
era tet aixó, per?) era quelcom
més: un pedagog.
Ell fou el fundador de la
Escuela Moderna
famosa
.que tant de rebombori mogué
aquells temps famosos de
en
la seva creació. I en aquest
punt fou alió que se'n diu un
revelucionari, puix
veritable
que remogué les idees velles
per a rejovenir-les. La seva
idea pedagógica troba segui
dore, ben aviat, a Bélgica i a
Italia. on eren fundades, al cap
'de poe temps, l'"Ecole Reno
vée" i l'"Scuola Laica",' res
oectivament.
No podem creurre que la ín
vocació d'aquest nom, al cap
davalt Francesc Ferrer Guardia
len víctima de. les seves idees,
prevoqui una tan torta reaccle
en els elements reaccionaris de
Ja nostra terra. L'home que
sabé sacrificar-se en benefici
d'un ideal, bá mereix Pl res
pecte i la ronsideracióde 'clic,
i més encara. segons sembla,
aquest borne fou víctima inflo
eent de les ires deis dominadors
'd'aquella época Ilunyana que
l'ombra pállida del castell de
MontjuIc ens rece-n.{1a crntínua
"

ment.
Ferrer Guárdia

era

un

borne

l'intellectualisme,
sentia
que se sentia atret per la força
de les seves idees. i que per
aquesta mateixa force aconse
guí el que es proposá: la crea
ció de l'"Escuela Moderna".
La democrácia moderna, els
homes d'esquerra que senten
la vibració interior d'una hora
de triomf, saben el que era i
el trie representava Francesc
Ferrer Guárdia, catalá illustre,
que

'

rn aquella época embrionária en
que sustentar una idea, i més
una idea revolucionária 1 reno

el principi d'un
com
acaleava,
que
acabá en aquest home, vessent
la sang damunt les lloses fredes
del rastell de Montjuic, record
vil d'aquells temps que domi
vadnra,

era

raptiveri

la reacció.
Nosaltres admetem, nercrué
Sc.m demberates i perque vivim
questa hora revolurionária
d'ara, les idees de Francesc
Ferrer GuArclin. No les anro
vem, peró. I aixó és el que han-ríen' de fer tots plegats en
aquests mnments que la revq
lució trinmfa.
nava

LA SETPIAINA TERACICA
DE 1909
Francese Ferrer Guardie mo
rí víctima, com ja hem dit, de
la reacció que imperava en
aquella hora. Els documente
que
hem pogut revisar i les
declaracic.ns que eles han fet
"nlguns °deis seus supervivents.
demnstren que Ferrer Guárdin
fou acusat d'una cosa en In
qual no havia intervingut. Les
SeVeS idees anarntliSteS el con
vertiren en el "Mane" de tots
pis moviment s que aleshores
es derlaravere
i aixh fén que
en
més d'una orasió hegul's
d'abandonar el país, a causa de
les. nersecucions de que era ob

jecle.
—El día 17 d'agost de 1909—
din un deis sunervivents
mili
(Vaquen.: ?mora—, el
tar speee r
oieerff;.1 el
Ferrer'
oil
processament
de
causa instilada contra els
tigadors, organitzadors i direc
(gis

—

tat

patia.
Qui

'

tors deis successos de darrers
de julio! d'aquell any. El castell
de Montjuic s'omplí completa
ment de revolucionaris i de
gent que no havia intervingut
per a res en els fets que sels
imputava. En aixo s'arribá a
tal punt, que ingressaren a la
presó. i alguns d'ells a l'es
mentat casto!!, els ccIlabora
dors de l'"Escuela Moderna" i
Ferrer
de
Francesc
amics
Guárdia
el senyor “Francts
cu", com l'anomenava familiar
ment. El seu germá fou depor

Alcanyirsi.

a

—Sí; Francesc Ferrer intenth
defensa. i a tal fi enviá
carta a "El País", de Ma
drid, en la qual negava haver
pres part i menys haver dirigit
el moviment revolucionani del
mes de juliol. En aquella carta
protestava també de les injus
tícies de que fou víctima du
rant la seva reclusió.
la

seva

una

9

—Les recerques practicados
a Montgat, 11Iasneu i Premiá no
donaren cap resultat práctic,
corn tampoc els escorcolls ve
rificats en el seu "Mas Germi
nal". En aquest procés °corre
gué una cosa estranya. El su
man i es mantingué
en la més
absoluta reserva; perh malgrat
airrb, sovint apareixien a la
prunsa cópies de
documents
que la noticia dein haver trcbat
1 que comprometien la inno
ceneia del mestre.
9

—El Consell de guerra cele
brat el die. 9 d'octubre a la
Presó Model no fou públic. com
arnstumaven ésser tots els que
allí se relebraven. L'entrada fou
per rigorrsa
invItació. facili
tada per l'autoritat militar.
Ací el nostre interlocutor fa
una'pausa molt Ilarga, i una
]lágrima eerapa deis sens ulls.
Són els records que tornen a
la seva ment. Nosaltres res
pectem aquest silenci, que és
un
com
homenatge a l'home
que va saber Iluitar per damunt
de tot i que sabé morir en de
fensa •'un ideal, sense claudi
cacicns de cap mena.
—Les precaurions que s'ha
vien pres eren extraordináries.
Presidí el Consell el tinent co
ronel del regiment (I'dtfanteria
Maó, Eduard Aguirre de la
Calle, amb els capitans vocals
Pompeu Martí, Sebastiá Carre
res.
Marcellí Díaz, Manuel de
Llanos. Nicet Garcia i Juli Ló
pez. Fou jutge instructor Va
leriá Raso; fiscal, Jesús Marín
Barriles. i assessor. Enric Ges
Actuá de defensor el capitá
d'enginyers Francesc Galceran
Ferrer, el qual féu un magnffic
informe demostrant la innccen
cia de l'inchlnat. Perb tot ple
gat no serví de res, perque els
testimonis aplegats en contra
els documents apócrifs que es
presentaren feren veure que
era culpable del que
no havia
fet. El ene més periudicá Fer
rer
fou la dechiració d'un cor
responsal de "El Siglo Futu
ro", el qual digné que havia
vist

el

processat capitanejant

grups.
9

—La defensa del capitá Fran
Galceran Ferrer feu, com
ja he -dit, convincent i clara.
Tot el que els acusadors ob
jectaren en contra de Ferrer
Guárdia pogué demostrar que
no era cert. Per aixó insisteixn
dir que el mestre morí víc
tima de la reacció i de les seves
idees progressistes.
(-ese

9
—

—FOn el dia 13 d'octubre al
rastell de Montjuic. L'execució,
a

la

qual

ne

vaig assistir,

em

contaren
que fou
una
cosa
emocionant de debó. Encara
recordo que em digueren,'amb
ver'
esmorteida per l'emoció,
les darreres Tramites pronue
rindes
per Francesc Ferrer
Gnárdia: "Fills meus, digné.
apunten bé. Vosaltres no en
teniu la culpa. Sóc innocent!

Tanmateix, com si tal cosa, pels pas
sadissos del Congrés circulen capellans
—vestits de capellá: ?gest de repte?—;
als escons del Parlament poder. set:re
hi capellans; a la tribuna diplomática,
Nunc: pos
en les grans solemnitats, el
ostentar, tossudament, la taca verme
I1e. del solideu. La taca vermella que
no acata, orgullosa, la suprema
jerar
quia del Parlament. Para que el Nun
cio se descubra ante las Cortes, se
necesita una Constitución..., ha pogut
escriure Heliófilo amb una sorna irri
tada, que la ploma meravellosa sap
traduir en fineses de somriure.
Sóc deis que creuen que en aquestes
Corts Constituents de la República ro
havien d'haver-hi,

no

del Govern

podien haver-hi

capellans.

De la mateixa manera que
no hi ha militars. I si
hi són. no se
sap; porten el seu vestit civil, el de
tots
els ciutadans. l'uniforme únic
una
mica gris— d'una jerarquia úni
ca : la de
la igualtat davant la Ilei i
davant Ta clutadania. Pero hi ha ca
pellans... Hi ha capellans amb la seva
sotana i amb el seu manten, i amb el
seu aire
de mosqueter. Passen davant
els diputats arnb una rara gallardía,
com

en

un

desafiament:

—I dones. que?...
Pildain, arrib el seu petit aire insig
nificant i rnagre és el més apagat, a
despit de tot el que semblava abans de
darrera
conéixer-lo. Darrera d'en.
d'ells, a contrallum, tota l'Espanva que
ja no hauria hagut de tornar. Espa
nya Ilunyana del Nord —Vendée
amb els seus fanatismes de carlí i les
repugnáncies de beata. Darrera
seves
d'ells, a contrallum, el gest aspre i el
front estret de Segura —quin gran
Inquisidor ?ha perdut el país!—, da
lerós encara d'autes de fe, a l'ombra
deis paTaus que no hauria volgut veu
re desolats per covardies de fugida...
*

*

*

Basilio Alvarez. Don Basilio... Jo
f2.ria una excepció amb vós —a des
pit de la vostra sotana i el vostre man
ten de parlamentad— i, per vós, vol
dria no haver escrit el que acabo d'es
eriure Evidentment, i no cal més que
veure
els vostres gestos d'home i els
Postres ulls brillants, i els vostres ca
bells rebels
que, per ésser-ho, ho
són fins els de la coroneta—; no cal
més que veure els vostres gestos i
escoltar la costra veu per fer de vós
—entre aquest grup de parlamentaris
—

una

excepció...

Sembleu, Don Basilio, amb la

vos

Viva l'Escota :S'edema!" I cal
gué per sempre més, amb les
seves idees al darrera. (lamina
d'aquelles lloses per les quals
corria la sang d'un innocent.
Aquesta és una de les Még
tristes Ilegendes que pesen da
munt el castell que corotia la
muntanya de Montjtric.
EL CASTELL I LA MUNTANYA
DE MONTJUIC
El castell de blontjtric té, par
al poble de Barcelona, una serie
de records tristissims, el darrer
deis quals és el que acabem de
descriure. Poc a poc, peró, la
ciutat ha vençut la muntanya
i la muntany-a ha de vencer el
castell per a lliurar-lo a la
ciutat que ha sofert d'ell totes
les vexacions i tots els oprobis.
La dinastia borbónica i tots
seus
elements de reacció tin
gueren en aquel] castell l'arma
de domini de la ciutat alegre
i confiada que ha estat, en tot
temps, la riostra Barcelona es
timada.
Per tal de desfer el darrer
record de la seva acció des
tructora damunt la ciutat que
amb el sen treball ha sabut
guanyar la rnuntanya fins als
peus mateix de les muralles del
castell. s'imnosa la cessió anun
ciada fa poc per aquel! borne
noble i corenrensiu que es diu
Manuel Azatia.
Ahir. per?). ja comeneá el
poble la seva pereg.rinació en
vers aquella muntanya altíssi
ma coronada pel castell de les
Ilegendes negros. Tingué Une,
nl neu matriz de les seves mu
ralles. un arder de gent
els gneis visitnren el Ilne
t'en nfusellat Francesc Ferrer
Girárdia.
Pric a pec el pnble ens diré
si acruell catalá !Ilustre. aquell
nedagog revolucionani i nobi
lissim és digne del monument
que s'havia nro,jectat...
MANUEL VALLDEPERES

l

numero

de dilluns?

tarjes... Totes les mirades i tots els
pensaments convereeixen a l'entorn de
les Constituents... Madrid, les Corts,
l'esmena deis progressistes, no es par
lava ací de res més. Catalunya prin
cipal interessada en l'afer, esdevenia
una
perllongació de Madrid. L'espec
tació augmentava per motnents. L'ab
surda proposició deis socialistes i el
discurs d'Alba van fer ací l'efecte d'u
na
bomba. Cares llargues, discussions,
pessimisme, mal humor, projectes...
Tothom
se sentia orador...
Sortosa
ment el discurs imponderable del cap

masses.

UNA MICA D'HiSTORIA
Áquests darrer dies ha ter
nat a un pla d'actualitat la fi
gura d'aquell cata.la Francesc
Ferrer Guárdia, que morí amb
el crani travessat per les ba
les damunt les lloses fredes del
castell de MontjuIc.
I ha tornat a l'actualitat mo
mentánia perque la veu pál-lida
d'un poeta catalá, home d'es
guerra, també—Ventura Gas
sol—, ha llançat el seu nom als
quatre vents per tal de retre-li
un homenatge popular de sim

pe

preguntávem intrigats. ?De qué
parlarem? L'atenció del país está con
centrada en les discussions parlamen
cris

tra sotana i el vostre manten, un ciu
tada que no se sap per quines coses
absurdes heu vingut aquí, en aquest
Parlament de la República, disfressat

dit, jo no podria
de capellá...
assegurar-ho, m'han dit que tan sovint
podeu vestiu la vostra roba "de
com
paisa", i tiren al dret... Bé, Don Ba
silio, bé. La vostra simpatia és tanta,
l'atractiu de la

vostra

és

ven

tan

in

faré retret. Amb
vós —encara més— jo estic segur que
no ern clavareis entre cap i coll un des
tens,

que

no

us

en

mentiment entre apocalíptic i jesuític.
Heu viscut molt, Don Basilio —recor
deu la "rosada de llágrimes, després
deis dies de la joventut viscuda en

aquel!

Iranciscans..."—

canvent

perque sis espantin, sobre les págines
del periódic, les paraules que heu pro

sili amb la passió de la
ha

seva

veta

I

afegit:
—Separació

de l'Estat i de l'Esglé
sia. Peró no persecució de l'Església.
Al meu esperit democrátic se li fa ex

plicable el radicalisme, en aquesta ma
teria religiosa, deis homes que han re
dactat el Projecte de Constitució, pe
ró una cosa és el postulat constitucio
nal i jurídic i una altra és la realitat.
Ells han viscut intensament la seva vi
da, en la persecució, en la conspira
carn
viva deis
ció, en el carrer
1 saben que en
amors i deis
dolors
la realitat espanyola hi ha una pro
funda emoció religiosa, que no pot és
ser, de cap manera, esbiaixada. Pot
ser, qui sap!, demá será una altra co
sa, penó avui encara és així, i jo es
que té
tic segur que la Cambra
—

—

—

nunciat

la

conversa amb
el
pensar, veient-nos,
que afronteu les coses cara a cara. I
que sentiu sobre la vostra pell la tra
gedia de l'home que no és alló que
hauria volgut ésser, que no ha seguit els
camins per on hauria volgut cominar...
en

vostra

repen-ter... M'agrada

*

Heu's ací al

davant,

meu

Congrés,

taula del bar del
silio Alvarez:

en

una

mossén Ba

—Sí, hombre, sí; estoy a su disPo
Pregunte usted, amigo...
Gest cordial. Sinceritat

la ven i
en
l'ampla cara pigada. Les mans i
el cos són forts. i la mirada taja.
en

Quaranta, quaranta cinc anys?... Aquest
ambient de passió del Parlament és
l'ambient del meu amic, el diputat per
Orense. don Basilio Alvarez.
En la quietud isabelina de l'hermici
cle sobre el vellut yermen deis escons,
la bona ven de baríton de Basilio Al
varez
vibra quan pot afirmar, senSe
tremolors ni covardies:
—El clericalismo, he aquí uno de
los pecados de esa Espana que hay
que redimir... Se dilapidó, en gestos
de servilismo, el legado de Cristo...
?Quina rara paradoxa hi ha en
aquest home que vesteix com un ca
la

que pensa

cara

pigada

com

jacobí, que té
de Danton, que

un

la

com

defensa els fills

naturals,

que sent
escrúpols davant el divorci, que exer
ceik d'advocat i que canvia el manten
per l'americana així que li és. possi
ble? ?Quina rara paradoxa hi ha en
aquest sacerdot de la cabellera rebel
que, amb Romano Guardini, pot pen
sar
que el sermó de la muntanya
"Benaventurats els mansuets..."
és
admirable com a codi moral i és coa

—

—

vard

com

a

postuiat jurídic?...

Jo he de confessar que no ho entera:
rsaire. Per) em sembla d'un interés
humá fo;eildable.
I, per als meus lectors catalans, he
volgut conversar amb don Basili Al
varez
una
estona. entre discurs i dis
cura, en aquest bar del Congrés deis
diputats, mentre e! camarada Arteche
bon llapis
posava sobre el pa
per l'arabesc difícil dels seus cabells...
—

—

SSS

—Sóc un decidlt defensor. vaig dir
ho a la Cambra, de la separació de

l'Església

i de
niversalitat de

i

sensibilitat

sabrá fer-se

—

cárrec del panorama espanyol... Cal
anar
de seguida a la separació deis
dos Poders, pera:1 no al sectarisme. Jo
estic segur que aix5 será possible.
I després d'una pausa:
—El problema, el gran problema

moral d'Espanya no és en l'Església
sinó en el clericalisme. Heus ací la
realitat que cal afrontar decididament
heus ací la
i ho dic jo, capellá,
trágica entelequia que cal destruir.
No pel que té, sitié) pel que no dóna;
sinó pel que no fa:
no pel que pensa,
no pel
que no pot realitzar, sinó pel
que pot destruir. Per aquestes sagris
ties, per aquests temples nostres no hi
desfila la devoció deis que estimaven
—

sición.

pen,

emoció

l'Estat. I 'esperit

d'u
l'Església nolsa d'atu
aquestes coses humanes. La
rar-se en
suprerriacia de l'Estat, de la potestat
civil, pe.r altra banda, ha d'esser per
damunt de tot. Recordo les paraules
de Fenelon al duc de Borgonya, que

precisen meravellosament les órbites
deis dos poders: "que el príncep pro
cedeixi, en alló temporal, com si no
existís l'Església, i que l'Església pro
cedeixi en alió espiritual com si no
existís el príncep. Cadascun dintre de
la seva órbita que és l'exercici del seu
dret, perqué a fi de comptes un i al
m'ha dit don Ba
tre són drets..."
—

—

Crist, deis que haurien tornat a se
guir el Crist, sino l'atristocrácia més
podrida, la superbia més injusta, l'al
tivesa més incomprensiva, la burge
el

sia més banal. Era. fina:mena la mo
narquia, amb el seu alé més repug
nant. Els desventurats, els miserables,
els desarrobats, els famolencs, els que

tragedia inclement

vivien cada día la
del carrer, aquests
i

eren,

covaven

no hi eren.
No hi
fervors d'odi i de res

sentiment en el fons de les seves en
tranyes... quan la plebs cremá els con

maig, els miseriosos
apagar
un brae per
fogueres. Era lógic. Aquel! dia

al mes de
mogueren ni

vents
no

les

vaig adonar-me que algunes, moltes
institucions religioses havien perdut
l'essencial de la seva vida de sacerdots,
que era l'apostolat. Quan l'ona pren
gué aquel! ímpetu i aquella inclemen
cia, sota la doctrina de Crist degué
pujar-los als fronts fins a enverme
llir-los...

Peró deixeum'ho repetir:
és el claricalisme

i

una

cosa

altra la fe.

deja en el rneu discurs a la Cambra,
hi ha una cosa terrible a la vida, que
és la revolució de les consciencies.
Jo estic segur, amic meu, que les co
ses
aniran com han d'anar. Hi ha
serenitat, massa generositat i
massa
massa joventut en els bornes de la Re
pública per a caure en pecat mortal de
sectarísme. Tothom al seu lloc, aquest
és el camí, l'únic camí d'avui: l'Estat
el

seu,

la

en

seva

quia civil; l'Esalésia
seva

universalitat i

suprema jerar
el seu, en la
la seva emoció

Heus ací

un

*

en

pugna.
La "rabassa",

heretatge

cietat medieval,

tan

de la so
estesa a Cata
lunya, adquireix aquests dies una ac
tualitat insospitada. Malgrat els es
foreos conciliadors del presiden: de
la Generalitat, les partl litigants man
tenert liurs respectius punts de vista.
Per ara no es preveu cap solució sa

tisfactória a aquest conflicte agrari.
Hom de parla de violencies( interven
cions judicials, processos, empresona
mente...

que

actos

poden

provocar

greus conflictes.
Davant aquests moments, hem
gut interessant
per tal que els
—

tres

cre
nos

lectors puguin formar un judici
sobre aquest moviment agra
sollicitar l'autoritzada opinió del

home, he pensat

hi ha remei per a l'economia pública.
Cal fer agradable la vida del campe
ro!, perque els hornos renovadors i
intelligents no abandonin el camp.
Amb una agricalera pobre no tindrem
mai una indústria floreheent. La in
dústria no fa rcs ra±s eme transfor
els productes agrícoles.
Els pagesos constitueixen el consu
midor més important deis productes
mar

industrials.

Protegir duna manera atrevida i
audaciosa els homes que treballen la
terra, és fer política constructiva.
Protegir i assegurar els interessos
deis propietaris que no treballen di
rectament la terra ni dirigeixen la pro
ducció amb Ilur intelligéncia, sinó que
cobrar la venda, és fer
es limiten
a
obra dissolvent.
Cal dir lue les darreres disposicions
del Govern i l'actitud deis propietaris
que han aixecat l'aldarull d'aquests

dies,

relaciona exclusivament amb

es

els rabassaires. Aquesn són els menys.
Es tracta d'un decret que fa referen
cia també als arrendataris i parcers;
i sobre aquest decret ja he dit el que

havia de dir.
senyor Maspons Carnarasa diu:
Generalment a Catalunya i part de
Valencia, el cultiu de la vinya es fa
en virtut de contractes nomenats des

El

de

seseles

molts

de "rabassa

enresa.

morta". El propietari de la terra, ce
deix al pagés una part o la totalitat
de la finca perque hi sigui cultivada
la vinya. Els ceps són plantats en al
gnus

casos

pel

mateix

propósit

i ge

neralment pel que n'ha d'ésser el cul
tivador.
En el
fruits es

primer cas s'estipula que els
partiran per meitat o be re
o
servant-se el propietar: la tercera
quarta part. Es freqüent que el pro
pietari contribueixi a les despeses de
preparació i entreteniment de les plan

marasa,

el sofre, sulfat de coure
Per aquests motius hi ha una
gran diversitat de criteris respecte a
la part alíquota de fruit o colisa que
correspon a les parts contractants. Hi
ha casos en eta quals el pronietari per

teix en la cessió de la terra per plan
tar-la de vinya, a canvi d'una pensió

cep la meitat deis fruits, en altres
la cinquena i en altres la sisena part.
En les comarques catalanes on s'hi
cultiva la vinya, grácies a aquests con
tractos que, com he dit, revesteixen múl
tiples i diversos rnodalitats, s'ha creat

concret

tes

ri

tres.

—

f
a Corts, senyor Companys,
destacada del moviment "rabas
saire" i la del senyor Maspons Ca

diputat
gura

secretan i general de l'Institut
Catalá de Sant Isidre.
EL Sr. COMPANN.'S DECLARA:
La "rabassa" té un origen enitlu
ció peculiar de Catalunya, que consis

anual.

La "rabassa"té
origen entitéu
tic ; és una enfiteusis temporal. En
moltes

velles

escriptures

llegireu

"Enfiteusis de rabassa". S'acostuma
a acabar quan
moren les
dues terce
res parts
deis ceps, i segons el Codi
Civil admés, als cinquanta anys.
Les "rabasses" van desapareixent
per mitjá de l'usurpació. Valent-se
de la ignoráncia de la pagesia, de llur
secular subcornissió que els fa porucs i
temerosos, molts propietaris emparats
per una llei confusa i endarrerida i una
jurisprudencia contradictória i parti
dista, acomiaden el rabassaire, o si
gui el qui haurá plantat la viny-a, o
era
l'hereu adquirent de qui l'havia
plantada. Amb un senzill procediment
de comiat davant el jutge municipal,
el propietari de la terra, es queda
amb la vinya ufanosa la qual té un
valor molt més gros del que tenia la
terra quan era erma. Després els in
van
dient que les relacions
els propietaris i conreadors a
Catalunya, sempre han estat harmóni
ques 1 cordials.
Els pagesos abatuts, acovardits per
un
caciquisme de poble mil vegades

teressa.ts
entre

eergonyós
ciquismes imaginables,

que tots

els

callen i

conser

ca

la seva covardia tradicional.
La "Unió de rabassaires, parcers i
altres treballadors de la terra" ha ai
xecat la moral deis pagesos, ha creat

com

la classe social deis "rabassaires"

o

"pareces" eis quals gaudeixen d'una'
situado econianica próspera 1 florei
xent. En molts casos, la rnajoria,
aquests parcers són propietaris d'al
tres terres

que són conreuades direc

tament per ells o bé per jornalers.
Per tant eis rabassaires esdevenen al
seu torn veritables propie.taris. Si mi
rem la questió des d'un punt de vista
socialitzant, la terra hauria d'ésser do

nada al veritable cultivador: el 3or
naler; ja que el rabassaire és un in
propie
termediad entre el capital
i el treball rassa
tari del terrenv
lariat que cultiva la terra.
Fins a avui havia regnat, entre amo
pareen una perfecta harmonía. Les
—

—

relacions entre uns : altres no s'ha
%ríen alterat mai i si alguna vegada'

s'havia originas alguna diferencia en
tre les parts contractuals, es resolia
amigablement sense necessitat d'haver
d'arribar a inútils 1 perilloses violen
cies. L'estat actual d'aquesta gestió,
és el resultat de .les campanyes que
vénen fent determinats elements en
la nostra pagesia. Emparats pel
de llibertat de la República,
s'han lliurat a una propaganda dema

;

tre

régim

gógica que causa quantioses pérdues
la riquesa vitícola de Catalunya.
a

ven

Com hem dit al comeneatnent, la

pos:ció

nostra

ventada, pel seu davant, soase covar
dies, sabent que les seves imprecaccions
eren l'acusació
justa d'un gran pecat
d'enviliments...
A la Cambra, Basili Alvarez, amb
podia dir encara,
el seu manten.
aquests d'es, una frase magnífica, re
flex de la seva magnífica qualitat hu

imparcial

i

purament

informativa ens priva fer comentaris
sobre aquesta qüestió. Ens hem limi
tat dones, a transcrie-e fidelment les
declaracions fetes pels representants
d'ambdues parts.
Com a catalans desitjariem que es
pogués arribar a un acord cordial i
harmónic que poses fi a totes aques
tes
divergencies solucionant aquest

problema agrari.
Catalunya té presentat

vell

mana:

—Para

ser

maestro

hay

que

ser

pa

el sentido humano, Padre de
y de hueso, porque
sólo ese padre puede ver en tota cria
tura un reflejo de vivísima ternura...
No cm sap greu, no, d'haver fet una

cal tenir-ho present.

excepció

der

dre,

*

en

un

Estatut;

carne, de sangre
en

dei

don Basili a la porta del saló de
sessions. Amb la seva veu, amb la tor
reatada de les seves paraules, amb la
passió deis seas gestos, amb la since
ra audácia del
seu pensament. Basili
Alvarez redimeix una mica mica molts
anys d'ignomínies i de burdes intem
peráncies. Es l'home, l'home de carn,
profundament imbuit de l'esperit de
les turbes que ha vist passar, com una
xar

la gent

a

en

espiritual...
*

fer reaccionar

més greu i

una

Anti-clericals, sí; sectaris no, i no,
perque és negar la llibertat. I, com

en

va

de poca fe, tornant-li l'optimisme que
tan aviat havia perdut.
Peró, tots
aquests fets feien augmentar notable
ment
la nostra perplexitat. Haviem
arribat ja a divendres i no teniem en
cara
cap idea...
Calia fer quelcom
tantmateix... ?I si parlávem de la “ra
bassa"? Dit j fet. Encara que la prem
sa, diáriament
donava noticies d'a
quest greu problema, nosaltres fadem
un petit treball parament objectiu, sen
se decantar-nos
per cap cantó i que
servirla per a donar a conéixer a l'o
pinió, el criteri deis dos sectors en

idead ;ha remogur liur insensibi
litat, incorporant-lo a la vida civil.
Mentre l'agricultura no minad no
Oil

amb don Basilio
putat per Orense.

Alvarez,

di

JOSEP M. MAS SIP
Madrid.

(Per retard en els correas,
aquest article del nostre com
pany Massip
en

el número

va poder
darr.cr)

no

anar
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1

Quan vejen!, la instintiva reacció patriZtica deis diputats cata
lans al Parlament apinyant-se davant l'ofensiva anticatalatta deis
senyors Alba i Unamuno i deis sOcialistes espanyols, ens sentim
més optimistes respecte a la solidaritat catalanista qite sera nece,s
discuteixi l'Estatut.
nostra s'aniran ventilant palites diferencies
a casa
entre els partits, aquests tnateixos partits, per mitjá de
es

familiars
llurs representacions parlamentáries i amb l'ajut deis respectius
organs de premsa, que són una expressió de la seva, torea espiritual
a Catalunya, taran la unió sagrada indispensable per al triomf de
l'Estatut. Aquesta setmana que acaba de

fecunda
fecunda

emocions,

iranscórr?r,

que ha estat

i en alegries, ha estat també
l'actitud hostil del grup socialista
espanyol, el tnés important de la Cambra pel seu nombre i el més
perillós per la ieva disciplina, la »anoria catalana es disposá a la
'defensiva. La prentsa de Catalunya, seuse excepcions, aixecá un
sol crit. Tota l'opinió catalana, de la dreta, del centre i de l'esquerra,
ell

en

en

ensenyances.

inquietuds
A

sentí l'entoció de l'ideal. superior

que fa el miretcle de la unitat...
Estem segurs que l'anticatalanisme, Que trabará probablement
altres oportunitats per a manifestar-se, topará sentpre amb la
muralla inexpugnable de la nostra cohesió patriótica. Catalunya,
que no ha regatejat, ui durant el període revolucionari ni des prés
de la proclantació de la República, la seva aportació generosa al
triomf de 14 democracia espanyola, fará veure als socialistes
ospanyols que amb llur actitud incomprensiva i antiliberal es

'converteixen en un perill per a la República que pretenen servir.
La raó social Alba, Unamuno i Cia. han pogut constatar que
els temps canvien, i que les pedres que tiren contra Catalunya els
reboten cada vegada damunt llur prOpia cara. Alba, antb l'espe
rana de provocar la desunió del Govern, llença una bomba i
esclata

a

les

mans.

Unamuno, erigit

en

líder

espanyolista, intenta
Royo Villanova, i la

des-pertar el nacionalisme castellá tan car a
Cambra, preocupada per sentiments nzés elevats, se'l pren a brama.
Royo Villanova, dos dies abans, vett rebutjada per unaninatat
l'esmena espanyoli,sta que havia preparat contra Catalunya.
La democracia uneix els esperas liberals. Que se'n convencin
els reaccionaris
i d'ad, els 2)1011firqUiCS que encara somien

L'ofensiva socialista
Corderos i
se suicida

L'actitud de la minoria catalana

-

fu

anava

a

comenear

una

parlamentaria pródiga

LLUIS COMPANYS

setmana

en

sumats

als

agraris,

a

al

cavernícolas, als Royo, Alba
i Unamuno i a alguns Tadicals, po
dial, arribar a fer una ()p. :ido pe
guns

per

a

l'esmena

jero.
Els diputats catalans a les Cc_.
tinguem ben present, en
actuacions
parlamentarias.
no solament els
companys ministre,
'.7a1 que
nostres

diputats que actual] amb nosa
tres, sinó els 500.000 vots (lee aya

catalana, sinó per cartas maniobres : taren l'Estatua
subterránies astil vell-régina
Alcalá Zamora ami) les sayas pa
JOAN LLUHI
raules
-tocionants aixecá el cor
Pels que, com jo, sempre hein
deis parlamentaris i esvai les patita; ! cregut amb la lleialtat i la bona fe
passions partidistas que tant perju ' d'Alcalá Zamora, la seva actitud de
diquen l'obra de la Rea:.1,1:ca.
dijous no va constituir cap sorpresa.
Don Nit, ami) el to cordial que va
3. SUNYOL I GARRIGA
saber donar a: seu discuta, aconse
Aquesta setmana passada ha es
guí fer reviure els millors moments
tat la setmana Inés intensa de les
de solidaritat republicana que han
viscudes al Parlament a partir del
jet possible e. triomf de la Repú
14 de. juliol.
no
pas pels discur
blica
que van donar la confianea
sos o
la intervencit; directa deis
a la democracia catalana per a tro
catalans.. T
sha
bar una solució al plet históric de
Catalunya. La tarda, dones, foet

.

socialistas,

a: diputat socialista i excellent
senyor Ove
declamador dramátic
tara

-

jtes
egader:
Us asseguyo que
havia sentit una emoció com la que
produir-me la sessió del dijous.
va
Don Nicet, amb el seu gran discurs,
ultra aconseguir -un gran exit per
sonal, va salvar iaoltes coses. Aclari
l'ambient de la Cambra, una mica
enrarit, no solament p-- la qüestió 1

esdeveni
-ments.
amb qué datar
miaats elements havien debut l'es
mena
conciliadora del senyor Al
calá Zamora havia posat en guárdia
la rlinoria catalana. L'endema ma
teie aquestes impressions es varen
Els socialistas espanyols,
confirma
la minoria numéricament mes im
portant de la Cambra, havien acor
dat °posar- se a l'esmena que feia
possible l'Estatut de Catalunya, es
mena
(.
havia de defensar el se
nyor Alcalá Zamora i que era ava
lada pel grup progressista.
Aquest acord deis homes de la
U. G. T. produí la natural emoció
per :es conseqüencies evidentment
greus que podia portar. Els 120 vots

rillosa

profitósa per
la República,

Imnizdiatament els dos ministres
catalans celebraren una conversa,
després de la qual s'entrevistaren
amb el cap del Goveri i amb els
hornes més representables de la mi
noria. A la nit tota la minoria ce
lebra una 'larga reunió al Parla
r--nt. ?Qué s'accadá en aauesta
unió? No es dona cap referéncia
ofiaie-e. a I premsa, aperó lógica
ment calia suposar one s'havien can

CARNER

•

una.
no

vIzació

republicana

com

mai

s'havia vista.

produir-se,

va

L'endemá, encara, com a colof6
digne d'aquesta espléndida setmana
parlamentaria, el senyor Unamuno
feia un "solo" d'espanyolisrne astil
Daudet, i deja quatre coses vulgars
bar: jades amb quatre d'extrava
gants per mantenir la seva fama
de savi paradoxal...
Ce veneuts de la transcendencia

d'aquesta setmana parlam tária,
hem volgut preguntar les impres
sions de les figures més importants
de la minoria catalana a les Cons
tituents.
I !cada al que ens han dit:

a

car

Ens convenia moi
a
tots sos
treure'ns a l'arnbient de- desconfian
ca que els' republicans 'del 15 d'abril
havien sabut anar conectant.
Al
Parlament manca una minoria mo
nárquica, que doni la cara com a
tal que servís d'aglutinant de tots
els republicans davant deis grans
problemas. Afortunadament a falta
d'aquesta minoria el senycr Alba
va tenir "da clara
inhabilitat política
d'aconseguir el moment d'efu.sió que

discurs •al_aífic, emocionant, insu
perable, que triturá a l'Alba, aclarí
les
oires parlamentarias i provoca

una

Catalunya

i per a
aquesta 'no tindrá
mai la vida assegurada sense donar
a la nostra. causa la
soluzié formu
lada en l'últim plebiscit.

progressista.

,als quals

o

sigui

NICOLA:.;
viat impressions respecte de la gra
vetat de la situació creada pels so
cialistas amb el seu acord le boico
tejar l'Estatut.
Ela senyors Domingo : Nicolau
d'Olwer semblaven disposats, cas

Alcalá Zamora, que tantas proves
del seu afecte ha donat. a Catalunya,
dijous va demostrar-lo -amb més
eloqüencia
'i,tensitat que mai.

diputats

rnanifesta
molesta per

Un

altre

malgrat

que,

amb

voluntaria
tan

la
que

político-social 'titulat "Esrefia
República de trabajadores".
Paradoxa: dimecres.
glossa me
una

probable
president de la República espany-ola, que dijous passat
pronunciá un gran discurs a les Corts Constituents,
altament beneficiós per a Catalunya i per a la República

Llegim

i

"Solidaridad Obrera" que s'ha
rdeclarat una epidérnia entre els detinguts de
-l'Antonio López". Es cert? En tot cas, les
autoritats tenen el deure d'esbrinar-ho per a
posar-hi rernei.
a

errommemmoprows~§~~~~~~mismemeimmomesium

lodramática del senyor Valera ana
a
l'aigua.
'endemá. el wateix te
ma, defensat pel
senyor Araquis
tain. triomfava. Era la resposta deis
soc• 'istes a la posició "ederal d'una
gran majoria de radical,.
El dcbat salare el federalisme apa,sioná la Catnbra. Alguns ministres
que j. liavien abandonat el banc
blau tornaren a la Cambra preci
pitadament. Fou asliores que el
senyor Alba trobá oportú «atacar
la sobirania de la Cambra, «atacar
el Govern i de provocar una teni
pc:ta viol
ta..

La ina6gnita
famós debat
augnientá el nerviosisme pariamen
tari fins l'endetná. L'atmosfera deis
centres polítics es carreaa d'ácid.

Ningú iio parlava de res més... Di
jous, per fi, Don Nicet Alcalá Za
mora d sxifrá la incógnita amb
un

temps:
Primer: Abans de les
ccioi1e,
qué tot era favorable 1 de color
tres

rosa.

Segon: Després cíe les cleccioas
del plebiscit pro-Estatut, en qué
l'ambient desfavorable de
gran part a la política
de
l'Esquerra, no solament il Congrés,
es

nota

,

profitoses

per

a

causa

convindrien mitja dotzena d'Al
una dotzeneta de Rcyo-Villa

bes i

novas.

A

remarcar

també, d'aquesta

set

mana, el discurs «un diputat galle
guista— el senyor Castelao —. que
el:,

ilele,:tá

Catalunva.
E:
que

moment
va

actua:

en

tníliorant.

Es una 'lástima que no tots eis
personatges compromesos pe/ Pact e
de Sant Sebastiá no es caunport:a
amb el mareix eutusiasme que a,
senyor Alcalá Zamora. Ja :aig
alesliores, que la M.onarqui:
:lo era l'únic obstade
que s',)pos:-.va a
la. solució del nostre plet. ea:
•

la

República,

ercari

evidents dificultats.
Per resumir: llalgrat tot,
blema catalá ha guanyat-teareaa.
primer lloc per- la unitat cata..
ceta a_ Cataluaya

reaccions

la nostra

la de la famosa sessió de di
jous. Per acabar d'ésser :;en opti
mista respecte del nostre plet, pot
ser

a

avui, amb

incomprensió

provoca

en

qué sembla

-

u::

tenirn bons i lleials amics, per.) se
ria infantil negar que també hi
un
corrent nacionalista que colar a

tal és manifestament contrarária
les nostres aspiracions. Aquest cur
rent no troba entre els catalans la
resistencia nacionalista que desitja
ria
que faria impossible !a solució
de concórdia.
Nosaltres presenta
rem
sempre la batalla en el camp
liberal, l'únic que sense violencias
pot fer triorniar el problema de Ca

talunya.
VENTURA GASSOL

Aquesta

setmana
s'lla posat en
evidencia, una vegada méa, que Ca
talunya té un gran amic que es din
Alcalá Zamora i un gran enernic
que es diu Santiago —Iba.
S'ha demostrat també que l'Es
tatut tindrá en don Nicet un de
fensor tan entusiasta com nosaltres
inateixos... ?Recordeu quina amó
cionant evocació féu de les horas
d'angoixa passades per catalans
castellaus que treballaren per la

CO

una

ma

1

i

tercer:

Alba
afavoreix Cata

seva

slavia

tt

Santiago

seu,

es:

l'esmena federal, evídentment
guany-at molt no anant a 11 votae:
En quant a l'Estatut,

en

com

i

escopetada,
sorgí l'apassionant debat sobre la
Repúbli-a federal. Abans havia es
tat escoltada amb una aarta
curio
sitát la defensa del jove radical
socialista valencia Ferran Valera,
d
seu vot particular
sobre el poe

Alcalá Zamora

sinó

pública.
—

es:..

que ha iionat llí•

la rectificació.
Suposant que

axactament

forma
ofensiva o
a
Catalu
nya.
Aquesta setmaria han pogut
confirmar-se dos grans afavoridors
de la nostra causa. L'un de Ileial.
noble, cordialissim
dan
Nicet
Alcalá Zamora —, al qui algú :12
qualificat de "sinteticón" de la Re
es

xionaren un xic sobre, la responsa
bilite en cle incorrien de manterar
llur acord. i després d'un canvi d'im
pression, les coses ,Prnblaren arran

com

qué

traslluit en irreprimibles interrup
cions quan el desconeixement que
de Catalunya encara tenen alguns

P-vant la perspectiva duna ca
tástrofe que podia ésser trágica per
a la República. els
socialistas refle

sorprenent

Cree que a: senyor Alba la
molt

gut

mena.

jar-:.. u a mica.
Dimacres, al final de la sessió.

JOAN ESTE7:.,R ICH

el contrari del que el]; segura
I
ment, es proposava.
Hem guanyat una batalla més a
A la Cambra hi
favor de

lunya

que els socialistas persistissin en
llur ofensiva, i cas. naturalment, que
l'esmena de Don Nicet no aconse
guís l'aprovació de la Cambra, a
ab—donar el govern immediatament
i a retirar-se del Parlament junt
amb tcts els diputats de la minoría
catalana
sense
cap
excepei"
de

GASSO.L.

tot

—

LLUIS NICOLAU D'OLWER

Don Niceto Alcalá, Zamora, cap del Govern

Alba

•

Ja el dimarts, en a.:ibar a Madrid
gairebé•-_,,ts els diputats de la mino
ria catalana, teniem la impressió
que

-

Ovejeros Don Niceto Alcalá Zamora, en
discu•s insuperable, consolida la República i fa un gran
serveí a Catalunya

enfonsada de la República i els disfressats de republicans
la disfressa facilita l'accés aš c-arnins liberals del TiOlt
regim. La democracia uneix. Catalunya ho ha provat en repetieles
ocasions, ha provaria, atnb més eloqiibtcia que mai, si els socia
listes espanyols mantinguessin llur ofensiva contra nosaltres.
-en

parlamentária

gran settnana

La dentocrittia uneix

baria quan
M'entre

nostres

"Ganzer".
hi

hern
sem

Si elogis rnereix. en tots conceptes,
el cl:scurs del cap del Govern. totes
les sevcs grácies enwellideixen da
vant la de l'oportunitat. Don Nicet
va escollir
el mornent més interes
sant del seu discurs. quan ja ten:a
guanvada la voluntat saneara de la
Camina:, per fer l'elogi
la derno

República?
—

crácia catalana. que en el, períodc
revolucionan i menyspreá la interes
sada concórdia monárquica per pac
tar. entre reixes. ainh la veritable

—

dc:nocrácia espanyola.

JAUME CARNER
Diada ina?nífica la de dijous dar
rer! 1-7.n aclamar tota la Cambra a
Don Nicet Alcalá Zamora, quan
aquest evoca la reconciliació d'Es
panya i Catalunya.
guanyaren
noves i importants sirnpaties per al

Estatut.
En re—mquerir la plena confianea
del Parlament, després de l'ofensiva
nostre

creada

la seva esmena con
Alcalá Zamora tornava a
tenir tota la forea del seu prestigi
per labi
ar en
pro
la consolida
ció de la República, i per tant, en
pro de l'aprovació de l'Estatut ca
tala.
contra

ciliadora,

•

•

Era convenient
molt conve
int
que algú ho recordés, car
semblava que per part de :cris ele
ment, eq comencé
a
obli,lar.

ampliat el
les

coses

rad: de coinarensio de
de Catalunya.

Cal dir, paró, que aquestaotr.prensió ro es den exclusivament 4
la República. l'ar és un fenoinen qe
s'inicia moit abans
CE

produí

U,111

una

que, en reaiit,'
reacció
-ae

la Dictadura.
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Galicia que meresqué una sincera
ovació de la Cambra. Llástima que
a

després d'aquest
guéssim de posar

discurs ens ha
de malhumor amb
cerebral de don Mi

l'elucubració
guel. el de Salamanca, car nosal
tres hauriem preferit que el par
lament de l'espanyolista Unamuno
hagués estat anterior al del gallee,
senyor Castelao. Car d'aquesta ma
nera
la natural poesia i la frescor
literaria d'aquest darrer ens hauria
tret el mal gust de boca de l'altre.
Finalrnent, considero -ernarcable
la intervenció del nostre particular
atrae Gabriel Alomar (debut parla
wentari en aquestes Corts) contes

La nostra

posichl

L'editorial que del nostre un !t Sango! public,:in,";,'
número de LA RAMBLA criChint i tina conc(;rdia tots els eatal,I.,
aixecant la bandera blanca (h. 1.Estatut per tal ir acangeguir.'
ha nierescut l'honor d'ésser acollidu i comentada. Els uns,
manera directa; els nitres, han prcfri'it silenciar d'on
proven;
crida. Tant se val, pero. A tots, ag•ifits.
Cont ja deia el nostre amic,
recollir cap allusió
o ni enys encoberta que
li hugi poy¦," ('--scr
per? sigui'
permi.?s de dir que LA RAMBLA segaeix lamentant que no Si!,
compartit per fol.< els bons ratriotes catalans que en mato
ocasions han palesut el seu
Cutalungo. el criteri
aquesta és l'hora de la concOrdia catalana, conc?rdia lleial,
de deb(i i •ense cap reticiliciu. Conc?rdia- catalana en les paraui,
i els fets.
•

