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ELS POBRES PROPIETARIS
411

per GRANIER-BARRERA
Mon pare, va ésser pobre, i per
tant honrat. No em va deixar altra
herencia que el seu bon record i
una
excellent cultura primaria que
ell mateix cm va inculcar. El meu

és
110

ir
els

En general, a l'es
tranger—als pai
sos més llunyans
i als més pro
xims—tenen una
ignoran
inau
dita _le les coses

it
fl

r

1

patriotismi republicá

—Pesqué fem
_Está bé.

més dretfl

Només

reflex

sap greu
casa, i si es

desper

cm

es

en

Aquesta
auténtica, n'és

es,
la

és pas, enc
A Praga

si

parlant

-ursos

amic, eatall, i el dir.zitor d'un
dels principals Bancs txecoslovacs,
h-me influert en les finances del seu
poble. Parlaven de la República es
pany
El nostre arnic informava
al seu interlocutor que ben aviat hi
hauria president de la República i
ce e seria l'Alcalá Zamora.
banquer txec n'havia sentit dir
alguna cosa i el nom del próxim
presiden,: no li era desconegut.
tre

n.
en

rs,
'e
rls

-

o.

de

—Suposo —va dir que un cop
sigui president de la República, el
-

r

es

Zamora

senyor

a

deurá

deixar

futbol.

el

a

a

Llegim

r:c

a

de

xette

rn

la

nió":
"Avui tot el
poble de Barce
lona será al Ce
mentiri Nou."
Potsr eexageren una mica els
amics de "L'Oponoó".

st

Y,
/a
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L'Aiguader,

nyor, bisbe católic m'ha plantejat un
las de consciencia.
El .senyor Irurita, a 'Inés- a rriés
d'invocar lleis vigants quan escriví
la circular i derogades suara i altres
ileis que manquen de jurisdicció
sobre les ,dependencies' municipals,

cantó i cometia

rneu

Tenia

.ulls blaus, serens, i
clara. Una boca minsa,
-

uns

pensa

una

fina coni un tal!. Un front inaca
bable, de curvatura estilitzada i vas
ta, i un floc de cabells- febles i
rossencs

s'entortolligaven

que

com

els d'un infant darnunt la testa
dona i esclarissada.

els

ro

"sagrada propietat" no m'hagin de
fensat mal, jo i tots els ciutadans

acords

d'insolents i monstruosos. Argumen
ta, després, la seva actitud amb me
tafísica i teologia ‘barates per a con
cloure amb fruició •evident que "po
drá. tolerarse en determinadas cir
cunstancias la libertad de conciencia,
pero los postulados de esa libertad
en
si mismos "considerados' son y
serán siempfe falsos, impíos, repro
bables".

que cap repte.

va

—

,

qualifica repetidament

sempre

católics— són

no

que tenen

innombrables

propietats

en

aquel!

—

re

cinte.

?Com haurien resolt els ortodoxos,
si s'hagués presentat aquest grotesc
i ensems trágic "conflicto entre dos
deberes"? He hagut de formular les
següents hipOtesis:
a) Donant-me un altre nínxol al

i

ets

día,

vialtre

café de Ma
drid...

passat

mentre

confec

—I dones, que ha
,

arribat

de Bar

celona, potser?
—Sí, aquest matí

ionávem el nos
t:e
periódic

Figa.

sabut que el
a
la matei
xa impremta
del
"La Publicitat"—
els paquets de

porta?...

—I

contesta En

—

quines impressions polítiques

fem

'ó

benvol,gut

t
u

vam
text

trobar entre
treball força

un

Ilarg signat

r`Gaziel".

(Després hem
tava del próleg

sabut que es trae
al volum aparegut
darrerament de les obres de Mara
gall, que el nostre collega va repto
citeir en la seva secció de lletres.)
Un jove redactor va preguntar a
l'encarregat d'anar donant paquets
qué era aquell text signat amb un

's
a

-

a

tal pseuclobnim.

—Qué opina

de la

situació?

interroga'
sessió

—

En Pla amb la seva ob
d'home que vol estar infor

mat.

—Horne, aixó vós!
Figa
V°s que sou

contestá En
un gran pe

—

riodista...
—Ah, sí. Aixó sí
digué En
Pla
Jo sóc un home intelligent.
A vosté ja li puc dir... Compren?
Per qué l'ha d'enganyar?
I En Figa se'l quedá rnirant-lo
sense contenir una Halla enigmática.
—

L-alcalde demolidor

—Té--i van
respondre
Ja
m'ho ha preguntat un altre. Es de la

M'apar

(

espondre amb eloqüen
cia insuperable el jove redactor del
rostre setmanari.
—I ara! L'altre també ho ha dit!
—Ah

—va

Posats

a

faceries
casa

—

explicar
d e
per

1

a

un

dia ho perdoneu,
no? —, ací en va
una altra.
El redactor de
Figa, port.:va una
nit en el seu cotxe un altre company.
Venien de la banda de Sans i ana
ven
cap a la Rambla. En arribar a
la plaza de la Universitat, el nostre
redactcr de motor
que, com és
ratural en un "motorrnan", concluía
el cotxe
va tirar pel carrer de Ta
llers.
—?Per qué vas per aquí i no per
—

—

Pelayo?

—

U

va

preguntar el col

lega.

L'altre día

plicaen

ens

ex

anee
dota deis dos en
:ants terribles a
Madrid, els joves
Utrillo jv. i Lla
dó i gueres.
„arillo sol anar una
mica curt de diners a darrers
de
mes, En Lladó li presenta senyors
respectables que acaben d'arribar de
Barcelona. Els senyors forasters, és
clan, paguen el café i a l'hora de pa
gar ignoren que al Palace estan ri
una

gorosament prohibides les propines.
I és ciar, deixen la quantitat que
valen les consumacions, més la pro

pina. Aleshores

el

joyo Utrillo

es

pera que marxin els senyors foras
ters i paga ell. Quedant-se la propi

és ciar.
L'altre dia, anant a rnitges amb
En Lladó i fent uns quants senyors
de Sabadell que volien anar a veure
una
sessió de les Corts, varen reco.
llir quatre pessetes cinquanta...
na,

d'alta

—

—

sofrir

Sant
Sadurní
d'Anoía

Delegació
PRINCESA,

a

i

dípósít

número
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depressió

enorme

una

mo

ral quan

empresonaren els meus
disset anys entre runtors de paüra, i
emmalaltí del cor. No sobrevisqué
sissó mesos escassos al meu allibe

quedar-se'm
als dits corn un ocellet, sense ma
leir ningú. Cap justicia deis homes
ratuent.

no

i

Jove

encara,

va

comptsará l'assassinat cruel

em

irreparable.

Parlo sense rancor. Sense clamar
a cap cel ni invocar cap
revenja. La
nieva dolor va ésser de cop tan viva
que esdevingué serena d'ella ma
teissa. Una dolor terrible i sense
concessions. No vaig plorar-lo gens
—l'estirnava rnassa—, no vaig por
tar do!, no vaig escampar al vent
una sola queixa. Encara trobo amics
que es pensen que viu... I, ami) res
pecte de fin descregut, el vaig deixar
enterrar católicament perque cm va
semblar que ell hauria estat encara
ortodox

per

dintre,

tot

i

mai no
tolerar la

que

complia cap ritu. Vaig
pi-esencia objectiva d'una capellans

ventruts i mercantils que me'l van
despatxar amb diligencia, i els vaig
pagar sense raons. No vaig anar,
pero, als seus funerals. Eh l tampoc

mlavia

imposat

primera

quan

discernim

cnt.

He

Caves

no

me'! mereixia.
ZI gran i primer amic
fort con'
tia roure,
bo com el pa, amb els
aaa blaus, serens, i la pensa clara

no

qualitat

—

no

ve

Pero

encara

valg gosar d'exterioritzar
lo degudament mentre hi era, i en
cara
en
guardo recança, puix que
costa de trobar pares com dl i jo
Potser

_

Freixenet
Xampany

el veig, el
amic inoblidable
fort com un roure, bo com el pa!
I, ara que el fine perdut per a sem
pre més ja fa dies, voldria saber de
cantar l'alt afecte que li he servat.
que

primer

i

gran

"Publi".

d:t que

una

comunió

rnancava

cm

un

pare

així

encara

pretenc pas de

no

seriosameut,

en

comentar

l'extensió, la

tota

nota del senyor bisbe católic. Tant
per les idees com per les

imatges,

ofereix precisament gratis atrae
tius. Certs fragments donen dret, si
no
fos que la cosa é3 improbable,
a suposar que el bon
senyor doctor
és assidu lector de "Solidaridad
Obrera". Per exemple quan escriu
amb to profetic: "No vayais al ce
no

menterio
la ira de

provocar* insolentemente
Dios, que allí mismo os
puede dejar súbitamente sin vida,
aplastados con más facilidad que un
camión aplasta el vil
gusano, (la
coma és del propi
senyor bisbe, se
gons un text autoritzat) que cruza
a

tornern al

cas de consciencia.
Vet-el ací. El senyor Bisbe ve a
la carretera". Val més,
dones, que
afirmar en la circular que, posat que
molts deis nostres pares van morir
en estat de
fe, és profanar Ilur vo
luntat llevar al recinte católie el ca
rácter religiós mantingut fins ara.
No ho diu textualment, peró
dona
a

entendre

tots els enterrats allí
i que ho són
igualment

que

són católics,
els famíliars Ilurs.

o

els propietaria

de monuments funeraris,
nínxols, etc.
I bé. Jo no sóc pas
católic, perá

sóc propietari allí. Com que és d'es
perar que els católica no
voldran
negar ara el dret de
propietat, cm
limito a preguntar com cm ganan
tirien aquest dret sense l'acord con
sistorial i el decret; que el valida i
corrobora, del ministre de Justicia,
camarada Fernando de los Ríos.
Si
era
propietari d'un nínxol al ce
mentiri religiós sense ésser
alhora
creient, la propietat no hauria servit
de

res

si

terrament
ma

jo disposava
o

el

meu

el 'd'un familiar
que el cadáver

civil, pulx

en
no

en

for
po

recinte lliure. Peró, com que aquest
no seria "el meu", l'obligada per
muta involuntaria seria un atemptat
al meu dret de propietari.
b) TrasIladant-lo. En aquest cas,
no sé si traslladarien també les res
tes que contingués. Per tant, tras
lladant-ho tot o
e) Traslladant el nínxol (no vull
considerar les dificultats materials
que l'operacio comportaria) i que
dant-se les restes deis presumptes

católics allí enterrats, o bé
d) Trasiladant les restes i que
dant-se el nínxol. En tots dos casos,
atemptat a la propietat i profanació
deis meus sentiments, imposició con
tra el dret i la voluntat legítima d'un
possessor.

En fi,

e)

Engegar-me simplement al bo
amb paraules més o rneny-s
dolces i quedar-se'm tot plegat sen
se
que jo pogués usar d'alió ben
tavant

En

rneu.

aquest

no em

15

en

dret en el recinte
a
la beneficencia,
de 1)(11 nou amb

posada. iTot en
sense
rojor
—

que han

—

'hure) o acudir
on
hauria topat
la litúrgia im
regim que en dejen
de "tolerancia" de

volgut

segell

conseqüencii

llur
ideología. A
d'aixó contindrá certs preceptes que
causaran una certa sorpresa al§ es
pecialistes en aquestes materies.
—Per exemple...?
—L'article primer, en definir ,a

—

—

evident usurpació deis seus propia
defensora tradicionals.
El senyor bisbe católic será gentil
si cm resol aquest cas de conscien
cia, tot resolent-se'l dl mateix. Que
cerqui la manera de conciliar el dret
intangible de la propietat amb els
drets de carácter espiritual que l'es
glésia católica té segons ell sobre
el cementiri„
Peró, encara he pariat més se
riosament que no em proposava. No,
el savi doctor no resoldrá el pro
blema; començará ja per no voler
ni plantejar-sel Fet i fet, un senyor
que a més de ?ir-se Irurita escriu
solament insinua unes facecies
o
tan recreatives no anereix ni ésser
bisbe católie de Barcelona.
No. No creeu problemea artificials
també!
per
i gairebé teológica

1-'ERE RAHOLA

República ho

sinistre

d'Inquisició

en

termes que po

nyant",

atenuat

pels costums ?'ara, quan amb l'ater
rament ?'un simple mur hem donat
a
morts i a vius la pau veritable
re-pos ni limitar
sense torbar cap
cap dret huma.
La resta— cementiris confessio
nals, famílies confessionals, propie
tats limitades per la confessió, im
posicions de tota mena— són falOr
nies desuetes i exorbitants, encara
que apareguin defensades per aquells
famosos "pares de familia" que sem
bla que només siguin ells els capaços
de fer criatures, com si aixó no es
tigués a l'abast de qualsevol hoten
tot, com si tots els qui en tenen
fossin clericals i la paternitat pres
suposés en tots els casos unes de
terminades superioritatsl
El món va pel camí del respecté
mutu. Millor dit, ja hi és pertot,
excepte en aquest poble barbaritzat
pel predoMini-cle les eastes. Tal com
van les coses, ja anem veient que
és més propi que els pares respec
tin els fills (per la personalitat que
parten en. germen i perque els fem
venir senSe consultar-los) que no
pas que els fills respectin els pares
fins al punt de deixar-se imposar
opinions. Als pares de familia d'a
quest país oposo el bon record del
meu pare assassinat entre Ilur bene
plácit— i fet enterrar per mi cató
licament nornés per sospitar que
pogués ésser católic, com no cm
fara res de contraure aviat matri
moni clerical respectant sentiments
de la meya dona, que sempre s'ha
pensat que és católica sense saber
ben bé perque i sense que jo procuri
dissuadir-la.
Així i tot ens diran novament, per
torna, intolerants i blasfemadora.
Aixó darrer ho escriura tal vegada
el propi senyor bisbe católic, que
ara mateix ha cornparat públicament
Déu amb un camió. Mai no he
trobat un laic que es permetés una
semblant Ilicencia poética amb el
Déu d'una altres senyors. Comptat
i debatut, els Déus que s'ha inventat
l'horne poruc ens mereixen malgrat
tot un cert respecte.

fa

dríem ?ir-ne de "sovietisme
yergo

termes que, segons diuen,
povocar una frase aguda del se
ny-or Arístides Briand a

va

Conten

Ginebra..

que

en

veure

entrar la

Jo cree que bastava amb que
gués dit que era una República ha
de
mocrática, car ara sernbla més aviat
tedir a una República
de classe, i
aixó ha de desplaure ala
que som
fonamentalment demócrates.
El senyor Rahola creu que el
regim
unicameral és un perill i respecte la
qüestió
A

religiosa, diu:
Espanya s'ha volgut

exagerar

la nota donant lloc a que
molts ele
ments que haurien acceptat de
bon
cor
la 'República, fent
que quedes
afermada duna manera definitiva,
ara es manifestin
reservats o hostils

perque temen que prácticament els
principia constitucionals es

traduei
xin en actea de persecució
religiosa.
La forma d'elecció de President
de la República és una
cosa híbrida
que ni s'assembla al sistema
deis
palsos que viuen en regim repre
sentatiu ni als que viuen en régirn

parlamentari.

—Una pregunta, senyor Rahola:
els regionalistes votaran don Nicet?
—Podeu afirmar que sí.

--rDesprés d'aprovada la Consti
tució, com creieu que queden les
possibilitats de l'Estatut?
—Creo que la Constitució tal com
ha quedat no presenta cap
trava in
superable, pero, en canvi, cree que
conté algun perill per a la integri
tat de l'autonomia regional una
ve
gada instaurada.
—?Es cert que els regionalistes
l'oler' intensificar Ilur actuació polí
tica? Diuen que aquest roes torna
de París els senyors Cambó i

ran

Ventosa...
—Jo creé

que
el senyor Ventosa
vindrá molt aviat. Quant al senyor

Gambó,

en

canvi,

cm

penso que tri

gará més. Respecte a tot el demés,
he de manifestar-vos que fa
molt
de temps que no ens hem reunit per
determinar una directiva d'actua
cions futures.

sj.esenafees
(Fotos Cases)

perspectives
falagueres, no us roda el cap,
ni mai. Plantejo aquests cinc dile
mes
que dina ell
al propi se-.
nyor Pic i Patapum defensor de
propietaria.
I consti que jo sóc socialista, i
tan

—

—

que per tant resulta molt dolorós
que hagi de defensar la propietat
privada, amb els drets que comporta
en l'actual regirn jurídic, contra una

GRAN CARTA

d'im

va

EXTRA

—

envejada pela lectors, almenys

~UNOS

en

aquest moment
d'un nínxol al ce
inentiri nou, adquirit per herencia
directa i legítima del mm u avi patern.
Aquesta residencia a títol postura
és una cosa modesta: el número 4.805
de la classe setena bis, a l'agrupació
novena de
la via denominada de
Sant Francesc. Pero és tan propie
almenys ho ha
tat i tan intangible
d'ésser per als defensora de la pro
pietat privada
com
un
edifici del
Passeig de Gracia o un latifundi
semi-gótic.
—

14

III% I
PA NADES
La

gernació que s'ho mira

re

presentació espanyola exclama:
—Voici les travailleurs!...
Cosa que, aplicada a Espanya, en.
tranya una don i d'ironia
indiscuti
ble.

cultes!
Si ara, davant d'unes

—

Piala d'Antoni López,

si volia

algú o disposar la meva pro
pia inhumaciO no cm quedava altre
rernei, malgrat el dret sagrat de
propietari, que tornar a adquirir un

deixar béns, com
és lógic. Peró oblidava que sóc pro
pietari per via seva. Sí; paradoxal
ment, tot i que m'ha manCat de ve
gades alló considerat més peremp
tori, tinc la propietat que no cree
merescut

cas,

terrar

—

BARCELONA

El diputat regionalista
senyor
Pene Rahola no está gaire satisfet
d e
la
Constitució
republicana.
"A mi cm fa l'efecte
ens diu
que aquesta Constitució no obeeix
a
cap tipus de Constitució ni ala
cánons de dret polític que se solen
tenir en compte quan es tracta d'e
laborar la llei fonamental d'un país.
A més, cree que ha estat feta a
impulsos ?'entusiasmes circumstan
cials de determinats grups polítics

esperit

un

Dilluns

Alcalá Zamora

—

esportiu
dre Figa saluda
En Joelp Pla en

re

gionalístes votaran D. Nicetti,

—

el
company
Alexan

-ostre

rg

O

un

propietaria

pobres

uts.

4

r

els

—

atzagaiades jovenívales, quan !o
ho Confiava penedit s'hi faja-, un
panxó de riure. I aquelles riallades
de bon company m'avergonyien més

—

tots

—

de rnort, pres tot esperant que la
Ilei recent aprovada es faci efectiva
en "tots.
I aquesta circular del se

amic,

enfilar-les pel

solucionar el problema en un obrir
i tancar d'ulls.
—La cerimonia sha de fer
di
gué
i está anunciat renderroca
ment de la paret. No hi
ha paret?
Que s'avisin immediatament els pa
letes i que en facin una.
I tal dit tal fet. El dissabte a la
tarda es féu la paret i diurnenge es
fer l'acte amb

Mentor adust bu

un

Els

s'exclamen que els exploten, que els
arruinen, que no els deixen viure,
que els limiten llur dret indeguda
ment. La Cambra de la Propietat
i altres organismes tenen gairebé
de
com a missió exclusiva propagar
manera
intermitent pero baladrera
aquestes lamentacions. Jo no diré
pas tant, sobretot atenent al carácter
extra-comercial de la meya modesta
propietat. Pero ja que el bisbe ca
tólic de Barcelona m'ha recordat
inesperadarnent— i incidentalment
que sóc propietari, m'he estranyat
rima que el senyor Pic i Pum i
Patapurn i altres defensors de la

prés

ser

indulgent i aciençat
alhpra. Mentre visqué no vaig haver
de penedir-me -d'haver seguit un seu
consell. Si, per contra,. intentava

dissab

optimista,

sempre

"vius", qué?

/ els

5-

ell mateix.

a

Catalunya.

altre

te
passat, vigilia
de la data fixada per a l'acte emo
cionant d'enderrocar la paret que se
parava els dos cementiris. varen
tro
bar-se arnb que no hi havia tal paret.

pogué

man

"L'Opi

com

_la brega persistent al

Més que

i propagan

Cementiris,

en

vei de

les revolucionáries
a
favor de la se
cularització d e 1 s

nos

un

digne

ponten que des
prés de molts dis

bona prova. No
ra, de les mes ci.rioses.
una

estaven

ascendencia

Mai no n'he cobejat cap altra ri
quesa, puix que aqtresta és la millor.
Ella m'ha permes de mantenir-me

d'Espanya.
anécdota, rigorosament

/a

pállid

del

meya

tares.

•
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un

dia entrar en aquell clos sense litúr
gia católica. El "jus utendi et abu
tendi" del Dret roma —en abro
adorat, com altres andrómines, pels
creients— ací hauria mancat en ab
solut d'eficácia práctica.

—

viscut a la seva vora,
gairebé consubstancial a la genera
ció francesa del seu temps i a la

cm

pesqué és el carrer de
sigues dorrnint potser

és

I bé: el senyor Irurita, bisbe ca
tólic de Barcelona
al qual, perso
nalment, presento des d'ara tots els
meus respectes—, després d'excomu
nicar un grapat de periódica amb
resultas no pas massa brillant (per
cert que LA
RAMBLA no figura
pas en la llista de fulls condemnats,
i és oportú de donar-n'hi les grácies),
ha publitat una energica circular a
propósit d'un acord consistorial de
secularitzar el cementiri- on de se
gur viuré
passi la paraula
des

Pere Rahola din que els

D'ABRIL

DE
(Espanya)
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1

es

totalitat

votará la

Senyor

President

de la U epública...
Senyor President de la
República: Salut !
Estem segurs, Don Niceto
Alcalá Zamora que, quan en
aquesta hora us oferim la
sincera salutació del nostre
afecte, responem a la cordial
voluntat de Catalunya.
Si un home hi ha en aquesta
Espanya fraterna de la Repú

hagi estimat,
hagi compres i que hagi

que

blica que

sen

tit amb emocions de cor tot
aquest afany del poble catalá,
¦Ig 4-elOg
sou vós, Don Niceto Alcalá
Zamora. Si un home hi ha en
aquesta Espanya fraterna que més mereixedor sigui
dels máxims honors, si un candidat hi ha que més
hagi bregat per la eonsolidació d'aquesta República que
ara us ofereix la seva máxima jerarquia civil, sou vós,
Pon Niceto Alcalá Zamora.
Sou vós. Des d'ací, des d'aquesta Catalunya que,
sota el signe de la República, ha vist la seva aurora de
llibertat, us oferim la nostra salutació. Nosaltres, ca
talans, potser com ningú més en la República, tenim
amb vós el deute d'una salutació, el deute d'un agrai
ment i, encara més, el deute del nostre vot, en aquesta
hora solemne de la vostra vida de polític.
Des d'aquells moments d'angúnia del Pacte de Sant
Sebastiá, quan comengava l'auténtica Revolució que
havia de costar la vida a Fermín Galán i que havia de
fer possible el 14 d'abril, vós, Don Niceto Alcalá
Zamora, sabéreu valorar, en totes les seves exigencies
i les seves ensenyances, l'anhel de Catalunya.
I després d'aleshores, a cada moment greu, a cada
alguna
hora d'allunyament o d'incomprensió, quan
d'egoisme
o
de
vegada han pogut sorgir ombres
rece', la vostra veu, Don Niceto Alcalá Zamora, s'ha
aixecat en defensa i en elogi. Recordem ara, amb joiosa
devoció, aquell viatge vostre a Barcelona, en el mes de
maig, i aquelles paraules vostres quan rebéreu, de mans
del President Maciá, en una clara tarda cl'agost, l'Es
tatut de les nostres llibertats. Recordem ara lleials
advertiments vostres a la Cambra recelosa d'alguna
demanda catalana, i la meravella cordial de més d'un
discurs vostre, davant deis diputats, quan la incom
prensió d'una necessitat ha pogut crear un camí difícil
a la nostra Carta i a la nostra llei.
Reeordem ara, amb emoció, tots els vostres gestos
i totes les vostres lleialtats vers nosaltrés. Abans de vós,
un home havia compres el dramatisme de la nostra
demanda. Un home de la República, també: Nicolás
Salmerón. Peró calgué la vostra aribada i el vostre
perque a la com
home de la República, també
cor
prensió s'hi afegís la possibilitat de solució i, encara
més, la noble defensa d'una noble causa, i el noble com
promís d'una realització franca i amiga en la nova
Llei de la Segona República.
Ara, en aquesta hora solemne, quan la República
amb
i a honorar-se ella mateixa
va a honorar-vos
vós,
Don
la seva maxima jerarquia representada en
Niceto Alcalá Zamora, ara Catalunya ha de fer-vos
present, una vegada més, el seu homenatge; ha de rei
•

—

—

—

—

—

—

agraiment i ha de donar-vos el seu vot.
Aquella abragada que un dia us donava el President
Maciá, en aribar vós a Barcelona, President aleshores
seu

del Govern Provisional, era la fermanga de l'are de
triomf que el nostre poble aixeuria al vostre pas quan
la República us reclamés a vós per a presidir els seus
destins insignes.
Heus ací, Don Niceto Alcalá Zamora, l'única cosa
que Catalunya ha de dir-vos en aquesta hora solemne
de la vida nostra:
Senyor President de la República: Salut!

obra i a posar en marxa tot un di
pósit de precs, preguntes i interpel
ladons que s'havien amuntegat clu
rant els darrers
dies de disculsió

parlamentaria.
Dimarts passat va discutir-se l'ar
ticle addicional condicionant el vot
femení. La campiona del feminis
me al Parlament,
la senyoreta Cla
se les hagué contra
ra Campoamor,
les sayas companyes, més prudents
en
aquesta materia, les senyoretes
Vict6ria Kent i Margarida Nelken.
Les tribunas públiques, estaven
de senyores que seguien
amb un gran interés el curs dels
debats. Senyores que s'apassionaven
contra les reserves formuladas per
les senyoretes Nelken i Kent i que,

atapeides

canvi,

tribunes xiaxiuejant en pla de pro
testa contra la "traíció" de la direc
tora de presons i de la diputada so
cialista per Badajoz, esperaren la

votado amb una frisanla extraordi
naria. I després, durant el resultat
parlamentan,
advers de l'escrutini
sortiren malhumoradas, paró plenas

d'agraiment
infatigable,

envers

la

llur

defensora

senyoreta

Campo

amor...

la Comissió encarregava
el poliment decoratiu del text cons
Mentre

titucional als millors gramatics
estilistas del Parlament, el senyor
Besteiro donava ordres per a engegar
d'una vegada la famosa interpellació
i molt aspe
del grup vitivinícola
so
cialment del senyor Rahola
bre el tractat amb Franca, tema de
—

—

interés, qüestió de palpitant
actualitat, paró que no despertava
cap emoció especial entre els nom
brosos diputats que hi havia a la
gran

Cambra.
El

senyor

Rahola és

parla bé.

home que
condicions i
uns discur

un

Té pose, o
cultura per pronunciar
sos magnífics.
Paró és un orador
'demodé". El seu astil pompós. so
vint gens indicat al tema que discu
teix, no agrada a la Cambra actual.

parlava, els diputats es dis
treien, llegien el diari o xerraven
Mentre
entre

ells,

a

cau

d'orella...

Don Pere escridassava el govern
els interessos
deis viticultors- en el modus viven
di recentment signat amb Franea.

"que havia sacrificat

discursas
documentadíssim sobre aquest tema
portava les sayas censures contra els
En algun

moment

del

seu

homes de la República a exagera
cions obertament tendenciosas que
desplavien ádhuc els seus mateixos
collegues del grup vitivinícola.
L'aplaudien els agraris.
El censuraven, amb interrupcions
freqüents, els grups esquerrans del
Parlament. Don Pene no aconseguí
cap gran éxit personal com a ora
dor. Pronuncia un discurs que en

AMADEU HURTADO

l'ordre del dia és un altre. Tothom
parla del mateix. La crisi. La crisi
imminent,
segura, inevitable. La
crisi acatament del Govern a l'au
toritat del president de la Repúbli
ca. La crisi apassionant i misteriosa
que tothom voldria desxiírar i per
a
la
qual tothom creo tanir la
fórmula salvadora.
Socialistas?...
Radicals?...
Govern republica?...
Continuació de la concentració ac
tual?
Romanones, que ha vingut a la
Cambra per escoltar En Rahola, i
que ha fet tard, afirma que la crisi
és claríssima.
Albornoz din que ha de seguir
Azafia al cap d'un govern si fa o
l'actual.
no fa com
Tothom comenta i cadascú hl-diu
la seva. Lestertúlies, pero,. cessen
saló
un instant. Don Niceto surt
de sessions, travessa les -sales de
premsa i es dirigeix al despatx deis
ministres.
,

•

—Don Niceto..
—Don Niceto...

Tothom sel mira. Ara amb-més

admiració, amb respecte, amb més
simpatia i amb més devoCió que
mal.

Ara ja és el President. Ja fa
temps que és el President. La set
dijous a la tarda
mana entrant
será el President efectiu. I ell, en
definitiva. aleshores esdevindrá l'ar
bitre rnáxim per a resoldre la crisi
—

—

política.

Divendres. Final de la setmana
parlamentaria. Repós deis -uixers.
"Cloture- passatgera del Bar. Gran

fugida de parlamentaris. Soledat
l'hall del
dissos del

vi
la gran setmana
histórica, plena de grans emocions
possiblement
plena de grans
obertura

ce

—

—

sorpresas...

a

la premsa

madrilenya:

jo

el que

més convenient per a la Re
pública és la formació «un Govern
crec

senyor .Azafia, amb
deis socialistas.

presidit pel
clusió

ex

Amadeu Hurtado creu que,
al capdavall, continuará el
mateix Govern actual
ens 'ha dita
opinió sobre

El senyor Hurtado

preguntar-li la
cr:si:
—Com

set-a

en

la

una
fredor glacial.
Es
d'un altre temps, d'una altra for
nada política...
Dimecres continua, després d'ha
embastada la interpella
ver deixat
ció sobre el tractat ar b Franca, la

resoldra? No ho sap
ningú. Veig una gran confusió de
guda a l'heterogeneitat de la Cam
bra, car no existeix cap majoria ho
mogInia que pugui assumir la res
ponsabilitat del Govern.
Hi ha dues solucions estrictament
parlamentarias. O donar el govern a
la minoria socialista parqué cerqui
l'ajut de les minories que conside
ri més addictes, o formar un go
vern de concentració republicana, te
nint
els socialistas a l'Oposició.
Paró en aquesta segona hipótesi es
correria el perill que, en un moment
donat, qualsevol minoría s'unís a la
socialista i fes impossible la vida del
Govern.
La meya impressió personal sobre
aquesta qüestió és
que donarem
moltes voltes a aquestes dues solu
es

per acabar, finalment, amb la
continuació del Govern actual o amb
un
altre de tan semblant que per
cions

tan
sernblant és preferible
sigui el mateix.
—?Corn veieu el panorama polític
Catalunya després d'aprovat
de

ésser
que

partits

de govern que esta
menys lligats a partits
espany-ols. La formació d'aquests
partits, paró, és obra de la gran
massa
i de l'orientació que aquesta
pugui prendre davant els proble
mas que
la realitat planteei.
—Hl haura 'eleccions per a dipu
immediatament des
tats catalans

ran

nous

ran

més

o

opti

misme?
—Per

qué? Res de l'Estatut no
queda prejutjat a la Constitució es
pany-ola. Poden afirmar que avui
segueixo tan optimista com durant

comenlada :a dies sobre la
Confederació Hidrográfica de l'E

la discussió de l'articulat de la Cons

El radical seny-or Marraco
home sorrut, fred, amb una cara
fa cridar
de mal génit terrible
els radicals-socialistes amb uns ais
i uis com si els hagués trepitjat un
ull de poli.

titució.

—

—

riu...
Pels

parlamentaria
passadisscs,

d'aquellas
al

mentrestant,

d'una democracia
Per Josep M. Massip

P,on José Ortega i Gasset
orne baixet, tivat, seriós, de

és un
gestos

pedants. Quan riu ense
blanquíssima, qua
irada, alemanya. Té un front mo:t
mple i el muntatge deis seus pocs
cabells, partits en clenxa, és una
ura filigrana.
Un a un, els cabells
tel cap del senyor Ortega i Gasset,
Don José, han estat col4ocats al lloc
mica

ma

'ya

una

,ue

I

dentadura

ocupen amb la mateixa

seu

cura

que

propietari degué anar situant,
una, sobre una Espany-a ideal,

na

a

:5

vértebres d'una

gran.

columna

ecunda.

Inclubtablement Don José, diputat,
pronunciat a les Corts Consti
tuents de la
República. en el curs d'aquestes mesades passionants que
acabem de deixar enrera, algun bon discurs.
Algun gran discurs. Forma
gairebé perfecta; esperit ample i ambiciós. Elegáncia en les paraules.
fina originalitat en les imatges, profunda observació en els
concepte,
Potser l'única cosa que falta en els discursos de Don José
Ortega Gas
set
gran unitarista
és l'emoció cordial. L'afany és bo, les possibilitats
molt amples, paró falta en els gestos de Don José
aquella mica de sal
sal de llágrimes?— que els donar-fa tebior de cor. La
Cambrá
esco:tat sempre —alguna vegada ádhuc
a
les vuit del matí, després d'una
sessió de setze hores
amb atenció i amb respecte. Quan ha
parlat e
filósof,
fet un gran silenci al Parlament i un gran desig d'alliqona
ments. Quan ha acabat, els aplaudiments
compactes
han subratllat
sempre les últimas paraules de l'orador. Perú
Pero el discurs no ha deixat, en l'esperit de la Cambra, més que e.
record d'una bella oració. Una frase brillant, un concepte
atrevit, una
ha

—

—

-

—

—

—

expressió original
comento;

i

orgullosa.

limito a constatar alló que, al meta veure, m'Ira
semblat sempre un fet. Deis discursos del parlamentani Don José Ortega
Gasset no n'ha quedat gairebé mai altra cosa que Don' José Ortega Gasset.
tivat, somrient. amb els seus pocs cabells partits en clenxa i la severa
correcció de les sayas robes grises.
Ara, ahir, al Cinema de Felpara, el filósof que alguna
vegada ha
sentit el seu nom a la candidatura de la presidencia de
la República
ha pronunciat un altre discurs. Un altre bon
discurs. No saberp si l'eco
deis aplaudithents durará, aquesta vegada, més que
l'eco de les ovacions
d'altres discursos. Espero que sí.
Espero que sí parqué, en aquest discurs del Cinema de
rópera, Don
José Ortega Gasset ha descendit una mica de les sayas
fines torres de
cm

—

—

plantejat,
.de República,

vori i ha

sobre el panorama de l'Espanya que ha
visrut set
la conveniacia don gran partit nacional. D'un gran
partit .nacional que sopen, per extensió i per intensitat, la sorda lluita
deis grups i de les banderies que malden en l'estadi polític.

mesos

•

-

Segons

filósof, aquesta lluita és una de les causes de vetare el pais,
mesos de régim, desencantat i trist. Ehl
voldria, al contrar
República alegre i cordial. Una nació optimista. Un poble amb fe.en

des-Prés- de

el

set

,

una
e

Is

csoeums d

p

aixó? ?Quin és el retnei per alegrar
aquest poble
trist i agre d'avui? Un gran partit nacional. La nacionalització del poder
públic. Una força prou forta per a lluitar contra tots els partidismes.
Heus ací l'esperit del discurs de Don José Ortega Gass-et. Partit nacio
nal. Capitalisme, burgesia, obrerisme, tots a un mateix impuls. Enaltiment
de les classes olireres
no
classificades en la fracció de cap "ismede bracet amb el capitalisme i amb els treballadors del fronr.
Ampla la idea, en afecte. Molt ampla. Massa ampla potser, en aquesta
Europa on han nascut les flors roges de l'odi, i on han Iluitat,
fins
morir, els homes amb els bornes.
Jo dina que és una mica tard
potser ha estat sempre una mica
tard
per aspirar a aquest gran partit nacional que ha imaginat Don
José
Ortega Gasset. I quan no és tard, quan en alguna hora pugui haver-h:
una
freda possibilitat numérica i hostil d'encaixar les forces duna nacié,
dintre un organisme d'unitat social, aleshores es produeix, en la
compres
sió sense possibles emocions de con, un ample front de guerra entorn d'una
paraula, que pot arribar a ésser, per deshumanització, una
entelequia :
—

—

—

Estat:
p

aquest front, sense humanitat i
hi ha cap "Giovinezza- prou bella per
capac d'humanitzar-la de llágrimes.

emoció, se'n diu Feixisme. I
enjoiar aquesta rsaraula, ni cap ho

sense
a

No, no és aquest el camí duna democracia, «una autentica democra..
il. Sobre que a Espanya ja no és possible el somni del filósof
perqu,
a
Espanya, també, han florit les flors roges de l'odi
tampoc no serie
aquest camí del Feixisme el que alegraria aquesta República que Don
—

.1,--

és prou pessimista per sentir desencisada i agra.
Que lluitin. noblement, els partits que han possibilitat el nou reglar
Que lluitin, amb la mirada enlaire i amb el cor net de recels. Encara, t.1
els millors pobles d'Europa, en les democracias més preciares del mota
encara és
en
la noble emulado
emulació, no lluita— deis partits polí
tics, de les dretes i de les esquerres, com ha estat possible la seva força, a
seva sensibilitat civil i la seva jerarquía ciutadana.
Ampla, molt ampla. 'a :dea de Don Tasé Ortega Gasset. Massa ampla.
pero. Tant, que arriba fins a tocar le., tr.-: t^res sorrudes duna
-a
ha perdut l'emoció i l'alegria.
—

Imprecacions, protestes, insults a
través deis escons oferitva per una
estona, el conegut espectacle «una
deixen arribar la sang

No és aquest el camí

—

l'Estatut?
—Em fa l'afecte que s'estructura

titució inerna de Caalunya.
—No heu perdut el vostre

que fou

El discurs de Don José Ortega Gasset

No

prés d'aprovat l'Estatut?.
—Exacte. Caldrá elegir el Parla
ment de Catalunya, el primer Par
lament catalá que. sota els princi
pis de l'Estatut, elaborará la cons

acollit amb

bre.

a

Palace. Silenci als passa

Congrés.
Ccimpas d'espera. Fins dimarts

nent,

Heus ací les interessants manifes
tacions que sobre l'actualitat polí
tica ens ha fet el ministre d'Eco
nomia:
—Esteu satisfet de la Constitu
ció?
—Els catalans no podem estar
que deixa el camí completament lliu
re a la discussió de l'Estatut. Em
marcat en la llei constitucional es
panyola que la Cambra votara defi
nitivament dimarts, no crec que hi
hagi cap obstacle insuperable que
dificulti l'Estatut de Catalunya.
—?Com creieu que es plantejará
la propera crisi? Opinen que será
calmosa?
—Dependrá de molts factors, pero
problema
no oblideu que la clan del
la tindrá el President. Tanmateix.
donada la composició de la Cam
bra, és possible que sigui una crisi
calmosa.
—?Quina solució creieu Inés con
venient?
—Em ratifico totalment en les
d'ara fa un mes
meves declaracions

•

el Parlament del temps de la Mo
narquia hauria agradat de debó i, en
canvi, a la Cambra republicana fou

batussa
que no

Llegiu LA RAMBLA de dilluns vinent

aplaudien

entusiástica
ment els arguments feministas de la
Campoamor, isolada en mig deis
seus
companys de tasca de la Co
missió de la Constitució.
Des del seu banc de la minoria ra
dical, "Clarita" s'esforlava a de
mostrar que una atenuació en la
concessió del sufragi a la dona seria
un retrocés en el terreny francament
liberal de la Constitució i que podia
semblar una rectificació en el criteri
de les Constituents. No li valgue
arguments. Les clames de les
ren
en

Opinions deis nostres

Lluís Nicolau d'Olwer, mi
nistre d'Economia, és par
tidari d'un Govern sense
els socialistes

Setmana d'espera, de mig repós a
les Constituents. Alleugerits de la
feixuga tasca constitucional, els di
putats s'han dedicat a polir llur

Les

-

politic

homes sobre el moment
NOVA ESPANYA

próxima cris!

La

-

presidencial

L'elecció

l'Estatut

MMEMIMI

República

la

de

Una constitució liberal

terar-vos el

ben
nostres

coses

prlml

ulleree

NICOLAU D'OLWER

Deis amics d'En Borrell,
del Teatre Zorrilla, de Grá
cia, hem rebut una quan
titat que, junt amb la de
LA RAMBLA, será ingres
sada a la subscripció de
"La Publicitat"

-

