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Per la- Premsa d'ahir, diumenge,
els no,stres lectors estan •assabentats
de la situado política creada dintre
el Consell de la Generalitat, que han
motivat aquesta primera crisi del Go
vern de Catalunya. A conseqüencia
de determinades discrepancies de•cri
teri entre el President de la Gene
ralitat, senyor Macia—a qui sembla
fer costat la mejoría parlamentaria
de l'Esquerra—i els consellers senyars
Lluhí, Tarradellas, Xirau i Canees,
aquests darrers han presentat la di
missió deis seus carrec a l'honorable
senyor President.
La discrepancia ha estat sobre el
punt concret de la provisió del lloc
de governador civil de Barcelona.
Com saben els nostres lectors, el se
nyor Moles ha estat nemenat pel Go
vern de la República alt comissari al
Marroc. Per tal de cobrir la sena va
cant 1, alhora, facilitar el traspás
deis serveis d'Ordre públic a la Ge
neralitat, el Govern de la República
va creure eficae vincular en la per
sona del conseller de Governació de
la Generalitat al Govern civil de Bar
celona. El criterl del president de
Gabinet, senyor Lluhí, i el del con
seller interessat, senyer Terradelles,
fou favorable á la decisió del Govern
de la República. No ha estat aixi el
de l'honorable President de la Gene
ralitat, senyor Macia, ni. segons les
nostres noticies, el dé la; mejoría par
lamentaria. El senyor Macla-, entre
altres raons, ha considerat que no
era compatible el cárrec de conseller
amb el de gobernador i que,. per tant,
no era possible vincular-hl
la matei
xa
persona.
En aquest sentit, i encara que co
negudes, ens sembla d'interés repro
duir les declaracions deis senyors
Lluhí, Tarradellas i Moles,
que fixen les respectives posicions da
vant la qüestió suscitada. Aquestes
declaracions foren formula-des a la
Premsa el passat dissabte una vega
da coneguda la disposició del Govern
de la República de vincular el cár
rec de governador de Barcelona amb
el de conseller de Governació de la
Generalitat o, en defecto d'aquest,
enca,rregar-ne el senyor .president de

l'Audiencia

El conseller de Governació, senyor
va rebre dissabte els pe
riodistes. Un d'aquests h va pregun
tar si exerciria interinament el cár
•rec de governador civil. El Sr. Ter
radelles respongué que no -podia do
nar una contestació definitiva sobre
el particular, car considerava que la
decisió depenia únicament i exclu
sivament del Consell.
El Sr. Terradelles afegí que l'havia
visitat el Sr. Moles, per tal de fer-li
saber Vacord del Govern.
Com que l'esmentat acord
pros
seguí el Sr. Terradelles
és d'inne
gable importancia, i enclou, a més.
una qüestió política, he cregut que
havia de resoldre el Consell de la Ge
neralitat, i en conseqüencia, he indi
cat al Sr. Moles la conveniencia que
record los comunicat al Sr. Lluhí,
cosa que ha efectuat, car jo mateix
l'he ac-ompanyat al despatx del vice

Terral:lenes,

—

—

president.
*

A continuació, el President de Ga
binet i conseller d'Obres Públiques,
Sr. Lluhí, va fer als informadora les
següents manifestacions, relaciona
des amb el mateix afer:
—El Sr. Terradelles ha tingut la
delicadesa de pregar al Sr. Moles
que em fos comunicada a mi la re
solució abans esmentada. Tant jo
corrí el Sr. Terradelles, estem dis
posats a acceptar en principi la re
solució del Govern, o sia que el cár
rec de governador sigui exercit in
terinament pel conseller de Gover
nació.
Finalment el Sr. Lluhí va dir que
no podia, a pesar de tot, donar una
noticia definitiva, fins que hagués
consultat el President de la Genera
litat, r. Macla, cosa que va dir ana
va a efectuar immediatament.
*

En efecte: a continuació es van re
Unir amb el Sr. President de la Ge
neralitat els senyors Lluhí i Terra
delles. Després d'una extensa entre
vista, el Sr. Maciá rebé els perio
distes que esperaven a l'avant-sala, i
els comunica que no els podia dir
res fina que s'hagi efePtuat el tras
paz de comandament del governader
sortint al nou governador. Jo em re
servo fins aleshores per a donar a
corléixer la meya opinió sobre aquest

assurapte.
Els periodistas van fer adoriar- el
Prcclacnt que els Srs. Terra.delles i
Lluhi s'havien mostrat en principi,
conformes a acceptar el homena
Ment del primer per a governador;
aleshores el Sr. Maciá va contestar:
—Ella, sí; peró, con. ja us he dit,
la
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Es probabte que de la reunió que .la termioria par iammiára ce ebra aquest yespie
en surn a solució, d'acord amh el criteri del President de la (ieneralitat

•

reservo

Preu

Teléfon 13000

amb motiu de discrepáncies entre alguns Consellers, el
President, senyor M a ciá, i la majoria parlamentária
Els senyors Maciá, Lluhí i Terradelles expliquen les circumstáncies de la crisi
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després que hagi consultat amb
amics i el partit.
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Moments més tard, el Sr. Lluhí va
llegir als periodistes la nota següent:
"El Sr. Macla-, assabentat per nos
altres de l'acord del Govern de la
República, que ens ha transmes el
Sr. Moles, i de la conformitat del
conseller de Governació i la meya,
acceptant l'interessat l'oferiment del
Govern,
reservat donar la seva
opinió fins al dimarts, després de
consultar alguns sectors polítics que
en aquest moment m'haig de reser
var i que desitja que intervinguin en
la solució d'aquesta qüestió i d'altres
d'importancia que hi ha planteja
des."
*

*

Finalment, el 'dissabte a la
governador civil de Barcelona,
Moles, va dir als periodistes
president de la Generalitat u

nit, el
senyor
que el
havia
comunicat per telefon que mantenia
el seu critéri, el qual és, segons creu,
a el de
la majoria del seu partit, con
sistent en opinar que el cárrec de
governador civil de Barcelona és in
compatible amb el de conseller de la
Generalitat, i aquest era el motiu pel
qual deixava tots ells en llilbertat
d'acció.
Va elegir que, segons el Sr. Macia,
el cárrec de conseler i governador
creava una situació difícil, perqué no
podia ésser conseller i representant
del Govern de Madrid una mateixa
persona.
Segons el President de la Genera
litat, la situació que es crearia a qui
tingués aquests canees és evielent que
fóra molt difícil, i és aquesta situa
ció la que hom desitja, evitar.
El President
afegí el governa
dor
accepta la persona que desig
ni el Govern, sempre que aquesta si
gui capae de dur les relacions amb el
tacte i estimació que calgui envers
Barcelona.
—

—

La crisi

Vencedors ni venputs, no.
Patriotes i dembcrates, sí.
Seria pueril traetar de dissimular que la situació política creada durant
els darrers dies al voltant del Govern de la Generalitat, és delicada.Probable
rnent avui quedará concretada, després de les reunions convocades, una fórmu
la de solució. No és hora aquesta. ni tindria cap eficácia saludable, de detallar
comentar el plus deis fets produits. Altrament, ens interesa poc. Deixem-ho
per als derrotistes i per als advesaris. Nosaltres, que hein proclamat tothora, i
els repetim avui, el respecte i la estima ,que ens mereix el Partit que aoverna
Catalunya, només podem situar -nos d'una manera davant la qüestió de fhet plan
tejada : fent una crida al seré patriotisme de tots.
No pot ésser altra la nostra posició davant la discrepancia sorgida dintre
el Govern de la Generalitat:i la seva majoria parlamentária. Altrainent, per
opinar sobre les conductes, som part massa interessada. Estimem prou Catalu
nya, l'honoratle-President de la Generalitaly els consellers i l'«Esqiierra» per a
determinar-nos a judicar res.
Lamentablement, ha sorvit una discrepáncia. s'ha plantejat una crisi i
s'ha produit una situació
Per ara no ens interessa res més que aquest
fet concret i la seva immediata solució. Els hornes deis nostres orgánismes de Go
vern ténen prou sentit de la responsabilitat i del dure perqué
haguera de tractar
d'impulsar-los per aqueSt cam4 Estem sogurs que la solució que-normalitzi la
vida de l'organisme rector de Catalunya no.es fará esperar.
Raó de qui? Culpa de qui? No entrárem en aquest terreny. Quan
eom
en el cas d'avui
es contraposen criteris respeetables no pot contribuir-se, amb
un comentan i o al-1lb una opinió, a aguclitzar la pugna. Aquí
no pot haver-hi al
tra raó
i no hi es, en el pensament i en la gestió de caclascú
que el suprem
interés de Catalunya Eh ha de regir les determinacions que es preguin. Ell ha
de posar serenitat en les'paraules que es diguin. Ehl ha d'orientar en definitiva
els debats que puguin produir-se.
No hi haurá
n'estem segur s
vencedors ni vençuts en aquesta erisi
plantejada en el Govern de la Generalitat Iii haurá nonsés patriotes i demb
crates que tenen lara consciencia del seu delire. Si en la interpretació deis fets
hi ha discreplucia, no pot ésser-hi, ni hi és, en la responsabilitat deis rnoments
i en l'afany d'una, gran Catalunya.
Aquest afany i aquest interés és el que nosaltres invoquem .avui corrí a
únic comentan i digne a la crisi del Govern de la Generalitat de Catalithya. El
seu honorable President sabrá respondre, comsempre, a la confianea
que la demos
crácia catalana té en ehl dipositada.

delicahda,.

—

—

—

—

Plantejara alai la situado
que
les déclaracions anteriers debren
clarament expressada
el senyor
President de la Generalitat ha fet
les segtients manifestacions a un
redactor del "Full Oficiar;
—No nego la possibilitat que es
produeixi la crisi, peró no passa res;
res que afecti l'esséricia dels nos tres
principia de partit. S'ha prodult, en
--

efecte, una discrepancia en apreciar
quines facultats han de tenir el Pre
sident, el Govern i el Parlament de
la Generalitat; aquesta, peró, és
una qüestió que haurá de resoldre
la majoria. Si l'acord que aquesta
adopti no satisfá algtms consellers,
dependrá d'ells apreciar si hi ha

L'ENTREVISTA MAURA-CAMBO

motius per a plantejar la crisi. Amb
tot, no será una cr'-1 de partit, Ja
que la qüestió no afecta els prin
cipis basics ni cap mesura que doni
motiu a la separació d'aquells oue,

Josep Sunyol i Garriga
Divendres arriba

Barcelo

completament restabiert
després d'haver eStat sotméS a
una delicada intervenció quirúr
gica, el nostre excellent i esti
inat amic Josep Sunyol i Gar
riga. Avui té anunciada la seva
•

sa

a

Mallorca, on peil
quants dies per

estar-se 'uns

acabar de refer-se totalinent.
Després d'aquesta estada de
repós, que será brevissima, el
nostre amic té el propósit de
reintegrar-se en absolut a les
seVes diverses activitat.; nor
Mals, i eSperem que el goi,g de
coMptar-lo de n-ou entre nos
altres será, aquest cop, perdu
rable.
Josep SUnyol ens ha pregat
de fer arriba-r, en el seu non),
les 'seves grácies més expres
síveS per toteS les. mostres d'a
fecte i dInterés que ha rebut

z

aquestS darrers dies, pr'ocedents
d'innombrables amics.seus; in
possibilitat materialment coin
está de contestar-les en forma

particular.

—

.

•

.

,

cessor.

Deelaracions del senyor
Lluhí
A quest mati el senyOr Mácia :no ha
rebut els periodistes.
ELs periodistas. davánt de la situa
ció creada pela esdeveniments poli
tics d'aquests dies, han visitat el se
nyor Lluln, el qual, en les seyes ma
ni-le:se-m:10es, ha comengat per dir-ios
que la 'reunió de majoria daquesta
tarda no tindria cap influencia en la
decisió
per. versos consellers.
—Les coses han anat tan enlla
ha continuat dient el senyor Lluhi—,
que ja no hi ,ha cap motiu de .guar
dar reserva. Puc manifectar-vos —ha
que el dim,-..cres passat els con
sellers sena 'lis Comes, Xirau, Terra
delles t'el que us paria varo presen
tar la nostra dimissió al senyor Ma
di, per estar convencuts que la ma
nera com el senyor President entenia
la delegació de poders executius es
tava en desacord amb el manifestat
en el méu discurs al Parlament amb
l'aquiescencia del propi senyor Ma,
cia, i apro‘at país oipurats de la ma
joria i els deis altres grups parlamen
taris.
Si aquell dia—ha continuat el se
nyor
senyor. Matiá hagués
acceptat la nostra dimisió, no hau
•

—

—

Un ápat a Ramon
d'Abadal i Vinyals

na,

sortida cap

altra banda, han estat excenents
eollaboradors a l'obra que la Gene
ralitet va portant a cap.
Mes
concretament
continua.
dient —: si per un motiu circums
tancial els senyors Lluhí i Terrade
iles, 1 potser algun altra con,seller,
creguessin que han de deixar de for
mart part del Govern de la Gene
ralitat, jo hauria de respectar la
en
seva decisió
les circurnstancies
ectuals; peró una vegada aprovat
l'Estatut Organic de la Generalitat,
una vegada acceptat per tots, 'rien
da de presentar-se l'ocasió que fos
sin novement cridats al Consell. al
qual estic seguir que ne regatejarien
el seu concurs, la saya intelligenica,
i les seves provades aptituds, amb
el
mateix
entusiasme
demoetrat
fins ara.
Preguntat sobre el nomenament
de governador, ha dit el senyor
Maciá:
—Es cosa de Madrid. Quan es
corstitueixi el nou Govern de la le
neralitat, si és rete aquest realment
está en crisi, veurem qué opina res
pecte a la proposta del Govern cen
tral. pel que fa referencia a exercir
aquest canee el C,onseller de Gover
nació. o si formulem
alguna ro
poeta. De tetes maneres, a mi em
sembla molt natural que mentre no
hagi estat fet el traspás dels serveis
d'ordre públic el Govern central vul
gui que 'la designado recaigui en
persona de la seva plena confianea.
Per altra banda. com que el senyor
Moles no torrará fins a dimecres o
dijous, Cal creure que abans ja
haurá éstat designa t el seu suc
per

:S'AURA: —Sobretot,

(AMBO: —Per mi

que

no

se

aixO quedi entre uosaltres dos.

Ahir al vespre, al café- de les
Set Portes, el personal de "La
Publicitat" oferí un sopar de
companyonia al que fins ara
havia estat gerent de l'esmentat
diari, el senyor Ramon d'Aba
dal i Vinyals. Al voltant de la
taula s'aplegaren gairebé la
totalitat deis redactors i funcio
naris de la casa. Alguns que es
vejen impedits d'ésser-hi ma
terialment es varen excusar i
varen tratnetre llur adhesió, .al
gunes personalitats i d'altres
collectives. Així i tot varen- és
ser
uns vint-i-cinc comensals,
entre els quals reg-na el més
franc bon humor i la nullor
correcció.
El senyor Abadal va poder
constatar l'excellent record que.
ha deiXat la seva gestió entre els
que van ésser subordinats seus.
A la modesta prova d'afecte
que aquests u tributaren ahir,

sigui'ns

sabrá.

(per CASTA.Nys)

permés

l'adhesió sincera de LA R.\
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rien tingut lloc els equívoca produits
darrcrament. El noscre criteri de
qué el senyor Tarradelles devia ac
ceptar el cárrec de governador, ofert
pel Govern de la República, el varem
fer públic degut a qué no ens ha
vien estat acceptades les dirnisions
i perqué de cap de les máneres ao
liem donar la més mínima aparen
ca
de desatenció al Govern de Ma
drid, que en termes tan correctes
cordials es produia en la seva nota.
Com podeu veure, dones, pstem es
perant la nostra substitució del di
mecres

enea.

Davant la insistencia deis perio
distes, el senyor Lluhí ha (lii. oue
calia no donar una excessiva im
portancia a la crisi, puix que no es
tracta més que d'una substitució de
persones
que per a res afectava
la marxa del Partit. Per la nostra
prestarem suport
banda
ha dit
al nou Consell que es formi, amb els
nostres vots al Parlament.
li ha
—?Pero no creieu possible
preguntat un periodista—que aques
ta tarda quedi tot arranjat?
—Després del que el senyor Macla
ha manifestat a un periodista del
"Full Oficial" i del que digué a en
de "La Vanguardia" d'ahír, no es
pot pensar que la cosa tingui olu
ció. Tampoc no hem d'enganyar-nos:
el que es planteja aquí és una qiies
tió de confianpa.
—Es cert que el senyor Ametlla
ha- estat nornenat governador?-11 ha
preguntat un altre periodista.
lamentaria—ha c-ontestat el
senyor Lluhí--. No pels
dots per
sonals del senyor Ametlla, sinó per
qué cree que en els moments en qué
ens
trobem el partit ha
d'assumir
tota la responsabilitat del
G-overn.
Per aixó érem partidaria que accep
tés el senyor Terradelles.
Ha dit a continuació que l'actual
Govern ja no celebraria cap més
consell i que de la reunió d'aques
ta tarda esperava que sorgiria el
neu
Govern, peroue la Generalitat
té plantejats problemes greus,
tals
com el de l'aplicació a Catalunya de
la Base cinquena de la Llei Agraria,
el nomenament de nous regidors. no
menament de direccions generals i
d'altres no menys importants.
—

—

—

Din el senyor Terradelles

Els periodistes. en sortir del des
patx del senyor !ahí. han sollictat
vettre

el senyor Terradelles.

Aquest, en ésser davant deLs repor
ters, ha c
que. encara que no co
nebria
manifestacions tetes pelese
nyor Lluhi, esteva completament d'a
eord a mb el que els hagué.s pogut dir
el cap del Govern.
—A mi no em resta a dir només que
estic esperant el substitut que tantes
vegades hem sollicitat, per fer-li liu
rament dels papera i deis assumptes
pender- en el meu departament.
Li ha preguntat nn periodista eue
It semblava el que deja el senyor Ma
eta 'de qué un cop aprovae
ate
Interior els dimissionaris podrien ocu
par áltra vegada cárrecs al Govern.
El senyor Terradellas a lá pregun
ta La contastat que eh l era-un Jume
disciplinat i com a tal no tenia per
costum contestar el que digués 'el se
nyor
També ha insistir, com el senyor
Lluhí, que la reunió d'aquesta tarda
no padria
la decisió presa
per ell i els seus ccmpanys.
Ha inanifestat que ell no havia vist
el senyor Maciá des de dissabte.
Jo—ha dit--me'n vaig a casa a re
prendre les meves ocupacions 1 a
cuidar novament el meu negoci, que
prou oblidat he
tingut, delxant
aquests dos anys de labor a la Ge
neralitat.
He de recalcar que •res del succeit
influeix en el més mínim en les -ne
ves relaciona d'amistat
amb el se
nyor Macla.
Per últim. el senyor Terradellas sa
manifestat que la qüestió del Govern
civil no era més que un episodi
succeit i que en el fons hi havia
coses que no era del cas
explicar i
que t,ot plegat era el que havia mo
tivat la crisi actual del Govern.
*

A l'hora de tancat aquesta
edició,
després de les declaracions
de la tar
da dels senyors Lluhí i Terradelles,
es reuneix
la majoria parlamenta
ria de VE,squerra.
Per de prompte la crisi está
plan
tejada. Sembla inevitable la sortidzi
del Consell deis senYors Lluhí,
Ter
radelles, Comes i Xtrau. Les seves
manifestacions són prou concretes
par a deixar lloc a dubtes. No creiem
que de la reunió en surtí
la
solució que, naturalment. encara
haurá de

donar-la en definitiva rhonoraote
President de la Generalitat. Sonen
molts

noms.

S'apunten diverses

lucions. Peró tot és prematur, I so
oo
és possible d's vencer cap
noticia con
creta. Esperem. de totes
manares
que la formació del non Corlan
n
es fará
esperar. C,onvé a tots aue la
v-da política de Catalunya quedi
nor
ntalitzada rápidament.
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El traspás de serveis de rEstat
a la Generalitat de Catalunya
•

Qu

Régim d'Assegurances

Adminisfració local i
La "Gaceta" de Madrid. amb da
ta
19 i 23 desetnbre darrer. ha pu
blicat les segtients disposicions que
fixen el traspás deis .serveis de l'Es
tat a la Generalitat de Catalunya.
Per lit seva importancia creieni
oportuna la seva reproducció ínte
gra.
Els decrets són el segilents:

4•0
Todos los expedientes que
hoy día en trámite o
suspensión aguardando el mo

Art.

.

se encuentren
en
en

REGIM LOCAL
"Con arreglo a lo prevenido en
el artaculo tia del decreto de 21 de
"..N; o
m ore de 1932,
visto lo acorda
do por la Comisión Mixta para la
implanaación del Estatuto de ata
luna, y de acuerdo con el Consejo
de ministros, vengo en decretar io
iguiente:
articulo unico.—Se pone en
igor
tl acuerdo de la Comisión Mixta pa
3 a la unp
cien del Estatuto de
Cataluna
al traspaso de
los servidas de regimen local que se
transcribe ,a0,M0 anejo de este de
:4'.
creto.
Dado en .Madrid a 14 de Enero
de 1933.—Niceto Alcalá. Zamora 101TeS.—E1 presidente del Consejo .de
inimatros., Manuel Azafta.
Anejo ti que se refiere el presente'
decreto:
El infaaacrito don Rafael Closaa
Cer.dra, >tracto, secretario de la Co
misión ~la creada por decreto
presidencial de 21 de Noviembre de
1932 para la- tormación del inventa
rio de los bienes a derechos del Ca
tado que se aéden a la región r utó
noma da. Catalulla y la adaptación
de servicim que pasan a la Generali
dad.
OertifiuD: Que según resulta del
acta correspondiente a la sesión ce
leárada en 17 del actual. la Coral

/lente

bien

aconcló lo siguiente:

1,a3t4s eI articulo decimo del Es
tatuto dé Cataluna referente a las
racultadea legislativas de la Gene
raadad en materia de régimen lo
cal y el larticulo 19 del decreto de
21 de Novieraore de 1932 relativo a
la actuac1ón de la Comisión Mixta
y atendida la circunstancia de que.
a juicio dé ésta la Generalidad tie
ne establetidas los organismos nece
earlos para tomar a su cargo la rea
lización de dichos servicios de -égi
raen local, la Comisión. sin que por
no ser de su
competencia adopte
acuerdos sobre dicho régimen en Ca
taluna, declara al solo efecto del
traspaso a la administración de la
Generalidad de los servicios de la
administración de la Repablica re
lac.onados con dicho régimen local
lo siguiente:
Articulo la Se traspasan a la
Generalidad d e Cataluna todas
las funciones que con respecto
los
serv.clos de regimen
municipal y
provincial estan hoy encomendados
a la Dirección general de
Adminis
tración o a las autoridades y fun
cionarios delegados de la misma, ce
bando. en consecuencia. la actuación
de aquella Dirección y sus represen
tar.tes en las cuatro provincias ca
talanas y asumiendo los organisinos
de la Generalidad las facultades de
lndole en todos los respectos.
Art. 2.*
El traspaso surtirá efec
to a partir de 1.° de Enero de 1933 y
desde esta -.fecha dejarán de enten
der en cuantos expedientes y aues
tianes se relacionen con los servi
cios que se traspasan los organismos
del Estado que actualmente lo tie
nen encomendado.
Art. 3a Los
expedientes feneci
dos relativos a las indicadas mate
rias que se encuentran en los rchi
vos de la-Dirección de Administra
ción o en los de los Gobiernos civi
les de,laa cuatro provincias catala
nas continuarán bajo la custodia de
las autoridad
o funcionarios encar
gados de la trisrna
les respectivos
certros y oficinas.
Se entendera por fenecido todo ex
pedienteeen el .aue haya dictado ae
isolcaSun fume. Si ésta no se hubie
ra ejecutado todavía, pasará el ex
pediente a la Generalidad. que que
e-:-a, encargada de la ejecucion.
'yo lo dispuesto en el extremo undé
cimo de este acuerdo.
Si para cualquier resolución que
hubiese de dictar la Generalidad
fuera preciso tener en cuenta tales
expediente-, o los antecedentes me
con loa mismos guarden relación. la
Gereralidad los solicitará de la Di
rección general de Administración y
&te le reiritirá copia certificada de
su contenido o los originales si fue
ran precisos. efeed*rdo en este erso
acuella copia en los archivos de arce
cedencia en substitución de los ort
girales remitidos.

51 PESITGEll VENDRE
Mobles moderns o armes. obje.etes
d'art. apareas de radio, oianos..obee
etcétera. alai mili

1 T. iliSSE 9E PEIÍS
utilitzen els serveia especial d'II()
TEL MUNICIPAL dé VENDES. re
layo, 8. Teléfon 14370
Unica casa autoritaada aficialinent
per a aquestes transaccions amb ta
intervenció i control de tassador ofi

cial públic. cellegiat

de traspaso y todos acalle%
que por cualquier causa se .hu
biese detenido su curso, se remiti
rán a partir de Lo de Enero por la
Dirección general de Administración
a la Generalidad de Cataluna, bajo
relación duplicada en la que 5e con.
tengan -las indicaciones precisas pa
ra su individualización y de las rae
una quedará en la
Generalidad y
otra será devuelta a la oficina de
origen con la firma del encargado
de loa servicios de Gobernación.
La Dirección general de Adminis
tración enviara igualmente una co
pía de dicha relación a la Cemisi&I
Mixta. a, aes efectos del articule 1,7
del decreto de 21 de Noviembrea.
Art. 5.° Cuantas reciamacieeses,
instancias y documentos relationa
dos con los servicios que se traspa
san a la Generalidad fuesen presen
tados en las oficinas del Estado, se
rán enviados a aquélla para su tra
mitación y resolución mediante pro
videncia de "pase" estampado Ml,
de la documentación Y
arr
el director general de Adm istra
ción o autoridad en quien éste de
mento

-

susay

legue.
Art. 6.° La Generalidad de Ca
talufia substituirá a la Dirección ge
neral de Administración en las fun
ciones de ésta. relacionadas Can el'
cumplimiento de la actual legisla
ción de los .Caerpos de secretarios,
interventores' 'y
depositarios
de
Ayuntamientos y Diputaciones' par
vinciales y garantía de loa derechos
de los que hoy ocupan tales carteas
en Cataluna.
sin perjuicio de laáa
atribuciones de la Generalidad en
lo que se refiere a la legislación so
bre régimen local.
Art. 7.° La Generalida4
rá en consecuencia los eapedientes
de jubilación de secretarios, inter
ventores y depositarios que hubie
ren servido en distintos Ayuntamien
tos catalanes a fin de determinar el
prorrateo de las sumas que ha de
abonar cada uno, substituyendo a
la Dirección general de Administra
ción en la resolución de los expe
dientes de esta naturaleza.

'

,

traltraibta

.

.

Cuando el funcionario haya servi
do en Ayuntamlénute catalanes' y
del resto de Espana. la Dirección ge
neral de Administración- efectuara
como hasta hoy el prorrateo, resol
viendo los oportunos expedientes.
Ara 8.° 'La Generalidad subatitna
rá en sus funciones a los organismo;
del Estado en todo lo que se refie
re a alteración de los termines mu
nicipales de Cataluna.
Art. 9.° Igual substitución se eiec
tuará en los expedientes de deslinde
entre términos municipales cuaneo
se trate de Municipios externos a la
jurisdicción territorial de la Gene
ralidad serán las autoridades del
Estado las encargadas de interve
nir, substituyendo entonces la Ge
neralidad a los organismos pro‘in
cie:zs hoy llamados por la vigente
legislación para informar o interve
nir en los expedientes.
Art. 10.0 Substituirá la Generali
dad de Cataluna a la Dirección ge
neral de Administración en la tra
mitación de los expedientes que in
.coen los Aynntamientosate dicha re-'
gión para la enajenación de bienes
y emisión de empréstitos.
Igualmente substituirá la Genera
lidad a la Dirección general de Ad
ministración en las funciones nue ;e
corresponden referentes a variación
de nombre de los Ayuntamientos. Ta
misma intervención tendrá en os
expedientes 'de mancomunidades y
agrupaciones forzosas dentro de la
región .catalana. Si esa mancomuni
dad o agrupación afectase en ^l'al
qpier forma a' términos municipales
110 comprendidos en dicha
región.
será la Dirección general quien re
eiva.
Art. I1.0
Habida consideradón del
último párrafo del articulo único de
las disposiciones transitorias del Es
tatuto de Cataluna, se traspasa e
la Generalidad la autoridad y di
rección administrativa que el artícu
lo 179 de la ley de 2 de Octubre
de 1877 otorga al ministro de la Go
bernación y al gobernador de la
provincia leido hoy en vigor por im
perio del artículo 4.0 del decreto de
16 de Junio de 1931. más tarde ley
de 15 de Septiembre del mismo ario.

También" será la Generalidad la
llamada a 'imponer las sanciones a
que se refiere el artículo 182 de la
misma ley imunicipal.
El curuato hace a la suspensión de
alcaldes. tenieritea. de alcalde y
Ayuntataféritos 'a que se refiere el
artículo 189 de la citada ley muni
cipal también hoy vigente por dis
posición del precepto citado, será el
gobernador civil, en tanto no se ha
yaii traspasado a la Generalidad los
servicios de policía y orden interior
de Cataluna, el que decretará la sus
pensión cuando el motivo que diere
lugar a. ella tenga relación con el
orden público. La suspensión funda
da en otras causas será decretada
por la Generalidad y ejecutada por
el gobernador civil.
Cuando hayan sido traspasados a
la Generalidad ele Cataluna los ser
vicios de orden 'público, la 'Comisión
adoptará' acuerdo respecto al mo
mento en ,qua la- Generalidad asu
mirá temblé:, las funciones ente.
mencionadas.
Art. 12.0, Los servicios,de coopera-,
caen, aulieló y enlace con los del Es
tado cjiila paestan hoy a. la adriza

nistraciónacentral o sus delegados en
las provipcias, las autoridades y aura.

cionariclale las Corporaciones públi
cas. que
ratea la vida local conti
nuarán, es tanto no se adopte acuer
do en contrario por la Comisión,'
prestándose en la propia forma en
que hoy día está dispuesta
Y para que conste, a los efectos
del artículo 25 del citado decreto de
21 de Noviembre último, expido el,
presente en Barcelona a 19 de' Da.
ciembre ti 1933.—Visado por el se
nor presidente. R. Cloeas.
Visto
bueno el presidente, Carlos Esplá."
•

—

ASEGURANCES SOCIALS
"Con arreglo a lo Prevenido en el
articuló 25 del decrete de 21 de No
viembre de 1932, visto lo acordado
por la Comisión Mixta para la im
plantación del Estatuto de Catalu
na y de acuerdo con el Consejo de
ministros, vengo en decretar lo si

guiente:
-Articulo anico.—Se pone en vigor
el acuerdo'de 1: Comisión Mixta pa

ra la implantación
del Estatuto de
Cataluna referente al traspaso de los
servicios del régimen de seguros so
ciales que se transcribe, como anejo
de este decreto.
Dado en Madrid a 16 de Enero de
1933.—Nieeto Alcalá Zamora y To
rres.—E1 presidente del Consejo de
ministros, Manuel Azana.
Anejo a que se refiere el preceden
te decreto:
El infrascrito, don Rafael Closas
Cendra, letrado, secretario de la Co
misión Mixta creada por decreto are
sidencial de 21 de Noviembre de 1932
para la formación del ieventario de
bienes y derechos del Estado que se
ceden a la región autónoma de Ca
taluna y a la adaptación de servi
cios que pasan a la Generalidad.
Certifico: Que en sesión de ayer.
la Comisión aprobó por unanimidad
lo siguiente:
"La Comisión Mixta, visto el ar
tículo 50 del Estatuto de Cataluna,
por virtud del cual pasa a la Gene
ralidad la ejecución de los servicios
del Estado en relación con las apor
taciones y prestaciones para la efec
tividad de los seguros sociales, re
servándose el Estado la legislación
sobre esta materia;
Considerando que la legislación
vigente ha designado en Cataluna
como órgano de aplicación del eési
men de seguros socialea actualmen
te encomendados al Instituto Nado
r.al de Previsión a la Caja de Pen
siones para la Ve4ez y de Ahorros
de Cataluna, reconociendo a ésta un
régimen de autohomía administrara-,
va y financiera .análogo al de
las
demás Cajas coleas:ir-adoras del men
cionado Irstittito
conforme a los
preeeotes de acuella leeislación;
Considerancjo que la índole de es
ta función requiere la aplicación de.
un régimen y normas de carácter ge
neral para toda Espana, sin perjui
cio de las facultades que otorga el
Estatuto a la Generalidad de Cata

luna,
Adopta las acuerdos siguientes:
Artículo 1.0 El régimen de Patro
nato Social de Previsión, establecido
per la legislación vigente en cuanto
al funcionamiento del Instituto Na

tea
tes

socias

ceu

aplicará

cional de Previsión, se
Cataluna por la Caja de Pensiones
para la Vejez y de Ahorros y sus or
ganismos complementarios de Patro
nato de Inspección. la cual gozará
de las mismas exenciones fiscales de
que disfrutan fas Cajas colaborado
ge
ras y se regirá por los Estatutos
nerales, organización, reglamenta
ción y normes de seguro y reasegu
La
ro por que actualmente se rige.
Generalidad de Cataluna substituirá
en la forma que determine la repre
sentación que concede a las provin
cias la actual organización de la
Caja de Pensiones para la Vejez y de
Ahorros.
Art. 2.0 LaGeneralidad de Ca
taluna tomará a su cargo desde 1.0
de Enero de 1933 el pago a la Caja
la Vejez y de
de Pensiones para
Ahorros, de las cantidades que ha
de satisfacer el Estado por razón de
las operaciones de seguros sociales
realizadas en Cataluna, a partir de
dicha fecha y de las sumas destina
das a acrecentar las libretas de ca
pitalización con el producto del re
cargo sobre el impuesto de Derechos
reales y transmisión de bienes.
Art. 3.° La Generalidad entregará
al Instituto Nacional de Previsión
los justificantes necesarios para acre
ditar el importe de las cuotas pa
tronales satisfechas en Cataluna y
de cuentee operaciones sean base
causante de las aportaciones del Es
tacto.
Art. 4.* El Instituto Nacional de
Previsión comunicará a la Genera
lidad de Cataluna el coeficiente -pit
eado en toda Espana a beneficiar
las libretas de
capitalización con
cargo al-producto. del recargo sobre
el impuesto de Derechos reales. y
transmisión de bienes.
Art. 5.° La Generalidad de Cata
luna percibirá el importe liquido de
lo que se recaude en Cataluna por
el recargo sobre el impuesto de De
rechos reales con destino a las boni
ficaciones a que se refiere el artícu
lo anterior, en el tiempo y en la
forma que se establezcan para el
período transitorio y para el de la
cesión definitiva de impuestos, en su
caso, según lo dispuesto en el artícu
lo 7.0 de este acuerdo.
.

,

befa per a la sobirania es
panyola que acceptant tots els
riscs 1 maldecaps d'una ocupa
ció al Nord del Marroc, de1xava
Illure un territorl en,flavat dins
la mateixa zona que 11 era
assignada, a part que com els
fets h a n de,mostrat,
esdeve
nia un constant perill per a a
una

seva

Si

tranquillitat.
repetlm-ho

sota
un
punt de vista merament sobirá,
ja era InadmissIble per a Espa
nya acceptar la "Internacionalit
zació" de Tánger, avui que el
pais es troba en el nou rég1m, el
mantenlment de r'statit quo"
—

perill

tangeri esdevé encara més insu
portable. S'Imposa imprimir una
nova direcció política sobre l'afer,
que si

no

és de solucio planeta

immediata, tampoc es presta
rá a grans complica.cions, sí hom
hi posa l'energia que requereiz.
L'actual sltuació de Tánger és
encara més inadmIssIble, perqué

aval aquella recluida zona és un
centre obert a totes les manio
bres que s'intenten contra la Re
pública, serme que aquesta tingui
cap arma per tallar-les en sec.
Totes les noticies que vénen
del Marroc ocupat per Espanya
assenyalen un moviment que no
concorda per res amb la vida

plácida 1 tranquilla própia del
país. Seria exagerat afirmar que
hl ha agitació, peró al dIr de
tcts els que coneixen alió, si que
és evident que es mouen influén
cíes més o menys subterránlea
per a promoure una agitació, pre
ludi de revolta 1 aixecament de

les cábiles.
1 és extraordinari que tots fa
cln coincidir Tánger com un deis
ferrnents més vius 1 on d'un poc
temps enea es veu arribar 1
mancar gent suspecta, d'aquella
que habltualment només es mou
al dring de la moneda guanyada
amb els térbols negocis del con
traban.

exemple, aquest

estiu pes

que

sat

es 'féu una gran propaganda
de Tánger eom a lloc de platja:
el fet coincidí amb la reunió en
aquella ciutat de molts coneguas
monárquica 1 ex-militars, que
anys abans haVien fet carrera al
Marroc. També hl fou vist un
anglés moit famós per les seves
aventures i audácies al Marroc,
el nom del qual soná forea com

de París estant contra la

Pau
El
prel

dirig

de t
i la
segu
"caz
seny

tem
la

hore

toca
mar

Vuit

boni
Paul
vent
donz
nic
de
Rata
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al te
pene
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Companyia Lluis Calvo. Nit, 1015:
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Paro.

DonGii de Alcalá

•

hl viuen, poden quedar estronca
des

en

poce dies.

en

Per aixó,

on

plantejament

sense

perjudici del

totes les nacions
interessades de la questló de
Tánger hem d'excitar el Govern,
no pas a Una ocupada) armada
d'aquella zona, peral sí a una in
a

*

*

tervenció enérgica
ádhUc Si es
vol brutal
deis tabors de poli
cía espanyola, que post terme a
les activitats de tots els ordres,
que espanyols, francesas, italians
1 anglesos vénen desplegant des
—

El Govern de Madrid, a jutjar
pels informes que es tenen, sem
bla haver-se adonat que al Mar
les coses no rutilen massa
com cal. Certá canvis en l'Admí
nistració del Protectorat, i sobre
tot l'interés que un home de con
fíenla per a la República, com
és el senyor Joan Moles, sigui
nornenat Alt Comissari del Mar
roe, demostren en el Govern un
decidit propósít de corregir les
defectuositats que /10m s'ha ado
nat que existeixen.
Peró hi ha un aspecte que el
Govern no pot negligir 1 sense la
solució del qual tot el que es faci
de bo en l'Interior le la zona es
roe

devindrá inútil. Ens referim al
rnanteniment de 1-statu quo" de
Tánger, que no pot continuar
més temps.
Si per própia dignitat no pot
consentir-se que Tánger, encla
vat dins de la nostra zona, es
tigul regida pér un régim de fic
ció cm ea l'actual, menys pot
consentir-se, per la seguretat dels
milers d'homes que tenim al
Marroc 1 pels interessos en JOC,
que als nostres matelxos nassos
els encintes de la República con
verteixin Tánger en un centre
obert a totes les seves activitats,
que aqUesta vegada serien de

tan sois
complicitat, corre a cárrec deis
monárquica que resideixen a
Tánger, que des de Tánger tra
meten llurs emissaris a l'interior,
que a Tánger els visiten ilurs

conseqüencies
per

a

massa

Espanya.

trágiqueS

La vía

Certa

rnent, Espanya ha de recorrer a
la via diplomática per a donar

'

solució final

aquesta enut
josa qüestió, que no pot resol
dre's mes que a favor d'ella. Pc
ró alxia requereix una
tramitada
lenta 1 les vides dele soldate, o
simpleMent deis cempatricis que
una

els atta; en una
és aval un focus

a

ARQUES
INCOMBUSTIBLES

E

de

Tánger

contra la

República.

Noies diverses
MES ENERGIA PER A ZAGREB
La més antiga
estació d'Eslavia
Meridional, l'emissora de Zagreb, cons
truida l'any 1925( té una energia, no
més, de 07 kw.; és, dones, una de les

més debils de totes les estaclons eu
ropees. No obstant, ja que en aquest
país l'interés per la radiotelefonía va
augmentant de dia en cha, s'ha re
solt construir, l'abans possible, una
nova emissora moderna
amb una
energia de 15 kw., almenys. Les obres
ja han estat acabades, í s'iniciaran
aviat els treballs per ala dos rnástils
de 85 m. d'aleare, Hom espera que
el transmissor podrá posar-se en ser
vei l'any que ve.
•

*

*

EL CONFLICTE

LEIPZIG-BUCAREST
Cota ja hem comunicat, eta radio
oients romanesos protesten enérgica
ment contra la potente estació ale
manya de Leipzig que moleata par
ticularment la recepció de Bucareet.
Es reprotxa a la "Reichs Rundfune
gesellschaft" el no haver te r conéi
xer abans la seva intenció
de trocar
entre si, les endea de Francfart i de
Leipzig, a la eual cosa, en ia se a
qualitat de membee de la Unto In.
ternacional de Radiodifusió, era obli
gada segons les autoritats radloaJei
ques romaneses.
en

VICENC BERNADES
(1) Vegi's LA RAMBLA del dia 9
de gener.

de la banda romanesa el següent:
L'estació de Leipzig ha d'utilitzar la
longitud d'on-da de 419'5 m., que és
la de la transmissora berlinenca; com
sigui que aquetsa treballa amb una
potencia, només, d'15 kw en loada
de 3896 m. (l'onda actual de Leip
zig), no podrá molestar l'estada, de
Bucarest. Peró la proposició no diu
el que esdevindrit quan Berlin
treba
lii amb una potencia de '75 kw.
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REFORCADA

Ja sha portat completament a cap
l'augment de l'energía de Radio To
losa, la potencia de la qual ha estat
de 60 kw. Des de mitja anit es poden
sentir les emissions d'assaig. A aquest
propósit es prega als rádio-oients deis
paisos fronterers que tinguin a bé
trametre una relació. L'estada) es rep
actualment amb gran intensitat.
No obstant, la direcció d'aquesta
estació particular topa amb una
gran
dificultat. Fina ara no li ha estat con
ferida cap autorització oficial per a
procedir a emissions refgulars, i aquest
retard de part del Govem, seas
te, ha d'atribuir-se al fet que el dub
pla
de radiodifusió francés
preveu tam
bé la construcció duna
estad() ernis
sora de 60 kw. a Tolosa.

S OLER".

DE

es

—

Amb el fi d'obtenir celta minora
la situació aixf creada, es proposa

IMPERFORABLES AMB ELSOPLET

CABALLERO

no

ti

no

de Romero i Shavv, música del ma
laguanyat Mestre AMADEU VIVES.

HAY
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MADRID

procedeix aMb tota
energia, si en aquest punt no
s'imita el que han fet tot,s els
paIsos que s'estimen la própia
tranquillitat 1 voten fer-se res
pectar
la mateixa Franea
potser haurem de peneclír-nos
de veres de la nostra excessiva
escrupolosítat, que a l'extrem
que sembla es van posant les co
ses ja Semblaria més aviat
ni
dese.
Si

assi

vida

TALISMAN

República (9)

re

teta
tant

TEATRE NOVETATS

Divendres. nit, estrena

—

•

o cercar-ne

de perill per a-la seguretat d'Es
panya al Marroc.
Quan molta es preocupen del

o

Fontaine

s'está prparant la trama d'un
nou drama Marroquí, amb el qual
Vol donar-se una altra punyala
da a la República.

ha estat de sempre
un mal
cróníc. sense que mai
s'hagués pogut tallar, ni en
aquells instants trágics que els
soldats (alelen sota les bales de
l'acció guerrera.
Si en aquella moments tan trá
gics 1 tan decisius per a uns mi
lers de vides de germans nostres
mancava la decisió d'acabar amb
la ficció de "Tánger internacic
nal", jutgl's ara el que deu pas
sar si els enemics de la República
s'ho han proposat...!
Cal tenir en compte que una
sublevada) al camp moro no
és pas joc de poques taules; al
contrari
és feina Ilarga 1 de
temps. El moviment esclata per
sorpresa 1 s'escampa com la pól
vora, peró la tramitació és lenta.
A la tasca d'excitació hl con
tribueixen, amb la innocéncia
angelical que caracteritza els ex
tremistes, tots els que viuen a les
places de Melilla, Ceuta í Tetuan
Peró a cárrec d'aquests bons
aliats deis monárquics fi ha l'ex
citació verbal. El que és provel
ment d'armes als moros; les cam
panyes de sedlció prop de l'ofl

cbmplices o qui
paraula, Tánger

seus

DON GIL DE ALCALÁ

contra la

República, no saben que és
aque,st "Tanger internacional"

Tánger,

cialitat

les

TEATRES

marrocluí

pugui fer-se de

bleau

proveidor d'armes d'Abd-el
Krim.
L'entrada d'armes al Marroc,
via

tissi
L'ar
ting

per Godayol,
Aliaga,
Gorgé, Avellí. etc. Demá, tarda nit

Tánger, centre d'agitació
Per

144
Pan

pe"
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linterpretat

El

L'aceeptació pe l'Estatut de
Tánger internacional- nOtttitul

Ea]
Tet
,del

Serán de abono de la Ge
neralidad de Cataluna la cuenta con
el Estado las cantidades satisfechas
Ve
a la Caja de Pensiones para la
jez y de Ahorros, en pago de las
cantidades que ha de satisfacer el
Estado por razón de las operaciones
de seguros sociales realizadas en Ca
taluna y de las sumas destinadas a
acrecentar las libretas de capitali
zación por el producto del recargo
sobre el impuesto de Derechos rea
les y transmisión de bienes.
Sin embargo, para hacer dichos
abonos tendrá que deducir la Ge
líquidas
neralidad las cantidades
que hayan percibido por el mencio
nado recargo sobre el impuesto de
Derechos reales.
Art. 7.0 Mientras no se hayan ce
dido a la Generalidad de Cataluna
los impuestos, contribuciones y par
ticipaciones en otras del Estado es
tablecidas en el articulo 16 de la ley
de 15 de Septiembre de 1932, la cuen
ta a que se refiere el artículo ante
rior se liquidará en la forma que
regule el abono de gastas a la Ge
neralidad en período transitorio.
Una vez perfeccionada la cesión
de impuestos, el Estado abonará a
la Generalidad las cantidades eue
acredite por este concepto en las fe
chas que sean reglamentarias, según
el régimen técnico de los seguros so
ciales y los preceptos del Estatuto.
Y para que conste, a los efectos
del articulo 25 del citado decreto de
21 de Noviembre último, expido el
presente en Madrid. a 23 de Diciem
bre de 1932. (Visado por el senor
presidente) —Visto bueno—El presi
dente, Carlos Espiá.—R. Clases.'
Art. e.°

en
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La canción del
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(Un interviu-biografía amb

«Gírls»
Pámíes)

Pauleta
p

Quan la febre groga.

—

Un

—

ceu.—El ball de «La Tertú
Ea».
Un «Canean» al
L'Ipoca
Teatre Talia.
del Massini.
La Pawlo
va.-- Records del Cinquan
tenari...
--

—

—

La vkla artística de la Pauleta
T'atraes és un álbum interessan
tíssim del teatre líric espanyol.
L'art coreogretfic del vuitcents
tingué en la seva gracia personal
i en el seu gust escénic un deis
seus millors interpretadors.
iLa
Pauleta l'andes!
Encara és viva, la Pauleta? Es
preguntará algú. Sí. La Pauleta

encaren de

negar-se

supor
tar un programa sencer. Fou
1leshores, /'any 1890, quan va
fundar l'Academia de ball clasSic
que encara sosté i de la qual
artistes com la Teresina
Boronat, la Carme Salazar, la
Carolina de la Riva, la Manolita
del Río i els quadros de balls i
ballets que han actuat a totes les
operes del gran teatre del Liceu.
Pels seus setanta anys de vida
artística, per la seva joventut
triomfal al Massini, al Talia i
al Principal, pels milers de bole
ros que ha ballat, pels altres mi
lers que ha ensenyat, per la cena
obra de mestra de ball del I iceu,
pels seus quaranta tres anys de
professorat de dansa, ver la seva
Jama barceloníssima i ner la seva
ancianitat modélica de tima tre
bailadora, Pauleta Pámies bé me
f

Pauleta l'afilies té elcara la
Académia en un pis antic
del carrer de Sant Pau.
No té
número a si en té, no serveix ab
solutament de res. Al vell carrer
del Liceu tothom coneix, com es
seva

monument popular,
l'Academia de la Pauleta. Es al
coneix

un

menjador, a. costat dl
braser, no sentirla la vellesa. Té
bona vista, s'aguanta tivadeta i
reciou al

davant del cinema Argentina i
s'hi entra per una estreta _porta
lada disminuida per
d'aquells
abunden

que

tant

les porteries discretas

a

ma

l'aconseguí amb el "Canean"

que ballava al teatre Thhla, situat
al iloc on actualment hi ha
la
Banca Arnús.
La Pauleta ens ensenya, com
aquell qui res, un programa del
seu
benefici al Talia el dia 22
d'agost de l'any 1870. !Ah, que
són boniques les coses d'aquell
temps! El plat fort del programa,

després d'una "Zambra" gitana,
"La

eren

camina amb una relativa agilitat.
—Un interviu?... Una biogra
fía?... Al, quins amoinos!... Paró
passi, passi, que parlará amb el

properes als carrers alegres.
Es un migdia de gener. Fa un
fred que glaça. Les a "orases més
matineres del carrer de Robador
surten amb sabatilles i barnús

noi.

pega

en

un

tornada

(L'En Titó".
acta d'En Carnpro

don, i el ball d'espectacle titulat
"El sargento Ratanlan", creado
de la beneficiada.
Al final del
programa, i després d'anunciar

Hem •entrat al menjador de 'a
casa i hem cercat el noi de la
Pauleta amb la mirada. La seva
mare l'ha cridat, i aleshores un

escena.

dejar satisfecho á ^ate dis
la fundan que
el pro
be destinado.

Por lo tanto. espero

tinguido público
grama siguiente

bajo

con

e

`DROGÉRAMA.
Sinfonia.-2.° 81 triunfo da etifsea.....
Cola
3.• Batalla de Tacto -4'
la Ora. FOPPW.
•e Abel, en
tanto se
1.° 8infonía.-2.°
ditisto
•

distingue
suspiro.

olque

R.°

El baile

2.* PARTE.
espanol, cuyo titulo ere

ZAMERELlik
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~~.

46~.41eXeralege

Desempatado japr la primera tarda Parnialeas.
It cuerpo zreagráfico

ton

:.° tiauallaudJda

'

niel» en ne

mudan, titulada-

Set& del

Sh

.

DEN TITO.
En la qne toman
ylos Sres.

Ifolgosa,

•

parte las

Guerra, Rasen

Sras.
Blanda y Nimias.

3..* PARTE.
El aplaudido ydivertido baile
nominad«

EL SARGENTO RATAPLA.N.
primera pareja Pamias, Giren, encepare&
reogriSco y comparseria.
2
Los cuadros críticos.-Libertad de enaeifel
apreader.-La taza nocturna.
PÚBLICO: Si con dicha funcion logro compla
certe quedarán colmados los deseos de
s'ata att
&S. labe•-.4-4^Aa
P
Por la
°

las

8 en

puntos

anys

onze

Liceu, fent

grao-ancla,. a ta
vaig

debutar al

petit paper de
comparsa de l'ópera "Faust". Re
cordo que acompanyava un ce
guet que sorala al final del pri
mer quadro
el tare
acta.
QIU 'va ensenyar-me a bailar
fou eli:mettrl Ricard Moragues.
D'ell váig aprendre tot el que sé
de dansa. Era un gran mestre!
?Qui no recorda l'éxit de "La
redono encantada", que posaren
amb En Goula, i de "Clorinda"?
un

HABRÁ BANDEJA
Pauleta l'azules comença a ac
tuar de primera bailarina del

Un programa...

Liceu amb el famós ball "La ter
tulia", -que la destaca de seguida

i es van a ter ondular a la peziti
nadara del carrer de Sant Pau,
abans de començar la feina.
D'altres ja vénen carregades de
fiambres i de pa, Mientes de cap
i amb unes galtes que semblen
aquare•les. Els homenots se les
miren amb aquella i•usió que so

Jaume Marco

Als

una

com una

dansarina notabilissima..

Després va anar al t atre Prin
cipal, on ballava, també de pri
mera dansarina, en els balls
d'es

pectacle titulats "Barba Azul" I
"El Brahama".
Paró la seva popularitat maxi

al Palau de la Ciutadella

García la Pauleta féu una
tournée per les principals ciu
tats espanyoles, on dona a co
naixer els balls d'espectacle que
més éxit havien tingut a Barce
lona.
L'any 1885 tornava a bailar al
Liceu. En aquesta época ballá
"Messalina", 1 actuava de prime
ra ballarina del cos de ball a to
tes les óperas.

qual la Pauleta

es recorda amb
gran emoció. Tenia 64 anys
i va ballar-hi la famosa dansa
de "La tertúlia",
la. dels seus
grans éxits de joventut.
Des d'aleshores ha estat la
mestra de ball del Liceu. Encara
ho és avui. Té 83 anys 1 parla
crorganitzar espectacles i n'untar
ballets com si estigués a la flor
de la joventut...
Pauleta Pámies és una insti
tució popular de Barcelona. Ella
ha fet famoses les "seves
Les seves noies l'han fet famosa
a ella. De tant en tant algun pe
una

ca uns passos de bolera, la illus
tre danzarina russa no pogué
aguantar més i es posa a plorar

d'emoció.
—Per cert
ens diu la Paule
ta, expricant-nos el fet
que
aprengué tot el que vaig ense
nyar-11, menys el bolero.
La Pawkara en mancar va do
nar un ka ,llet de
500 pessetes a
—

Encara féu una temporada al
teatre "Eldorado" amb
Ortega, obtenint grans éxito en
"El arca de Noé".

riodista, acompanyat d'un

,fror„

e

fota

-e

',"a•
rlara

—

—

el

meu

marit i el

bon ensurt que

—?Quants

se

anys

fin, i un
n'endugueren.

meu

fa

que

•zDa.

teniu

l'Acadéznia?
—Des de Pany 1890. Primer la
vaig tenir al "Eldorado", després
vaig passar-la al "Principal", del
Principal al Liceu, i, M'almena

*

—Quina edat tinc? Ai, senyor!
Moits anys. Mireu, ara en faré
83. Vaig néixer el dia 26 de ge
ner de 1850,
al número 38 del
carrer de Carretes. Ja veieu si fa
tempa... El meU pare era barber
i cirurgia, com soli n ésser en
aquells temps, 1 tenia molta par
róquia. Li deien "el amerar, i
un bon dia va muntar un teatret
al pati de la casa
ilogar-lo
als nois de la barriada. Aixó em
dona ocasió d'aficionar-me al
teatre 1 de demostrar, de molt

11191114deta.

*

*

l'Académia de la Pauleta i vol
gué que aquesta hi donés unes lli
çons de dansa espanyola. En veu
re aquella anciana de 80 anys, la
Pawlova s'emociona. I quan, en
un moment de la classe, la Pau
leta agafá les castanyoles 1 mar

nec

e

DOMPNEC DE 13ELLMUNC

Hem preguntat a Pauleta. Pa
mies si es recorda cie la bomba.
del Liceu.
—Jo aleshores
ens
diu
tenia quaranta-tres anys 1 tre
ballava al Principal muntant els
ballables de "La espada de ho
nor", de Saraceda. Paró hi eran

—

la

diablo", "La pata clz cabra" i
"Los polvos de la madre Celes
tina".
Amb la companyia d'En Domé

e

bon senyor de seixa.nta anys que
TEATRO TALIA,.
s'estava assegut vora el braser,
..~11oBsenie~
amb una flassada a les carnes,
s'ha aixecat i ens ha saludat
4011PACA DE CUADROS, VERSO Y BAILE.
Pudo panel lunes 22/440 ne 1pti.
amablernent. Era el senyor Enric
de Fuente, director da l'Escola
• BAII. ARES.%
.t IIENEFICIO 12.1.1 '.A PRIM
de Declamada; del Conservatori
'01111,. PLI1/111Vall .a./11111.115..
I del Liceu, fin de la Pauleta...
—Si no li fa res
ens ha dit
114biendo llegado el dia de mi beneficio, única
la Pauleta —, el noi assistirá a
para dar una prueba mas de sincera y benévola
amistad a este .dignisinao públleo que tantos elo
l'interviu, i aixl les coses que jo
gios me ha dispensado. y áloe cuales debo una par
no recordi me les dira ell, car ehl
de mi posicion artistic t. faltaria á uo deber de
una
brillan
agradecimiento, si hoy no le dedicara
coneix la meya vida tan bé com
te y escojida funciou en pago de su benevolencia,
jo mateixa.
que ha sido el sol que be alambrado mis pasos en

a

han•sortir

len fer les passejadores que po
den oferir liur virgin'tat del día.
Hez"' -ent,rat a la casa de la
Pauleta. Rana fpitjat un timbre
del principal i ens ha otert la
mateixa directora de l'Académia.
Diantre de Pauleta!
Encara va
Porta! Si no fos 1. bronquitis que
de tant en tant la mortifica i la

en

de la ciutat.

carrer

quiosquets estratégics

dirigeix encara la seva academia
de ball clássi,c amb la mateixa fe
i la mateixa illusió de quan acon
seguía éxits delirants ballant el
"can-can" al teatre Talia o en
senyant minuets a les seves con
temporanies deis vells temps de
la revolució de Setembre. La Pau
teta té molts anys (va pels vui
tanta quatre) i encara fa cinc
flores diáries d'academia i encara
toca agilment les castanyoles i
marca boleros repicats i castissos.
Vuitanta quatre anys! Com fa
bonic d'escoltar de llavis de la
Pauleta els seus records de jo
ventut, en qué l'éxit de "La re
danza encantada" i de "Parténo
pe" distreien Barcelona del pet
nic de la febre groga. Lis temps
de "La Tertulia", "El Sargento
Rataplán", "La almoneda del
diablo" i "Urganda la desconoci
da". Els temps de la seva actuació
al teatre Massini, on ballava "La
perla andaluza"...
Vuitanta quatre anys! Pauleta
Petmies sis porta amb orgull. Re
•assa mentalment tota
la seva
vida de bailarina i es vana de
no trobar-hi una seda página terbola o lleugera. Ella es consagra
a l'art de la dansa i s'hi Mitra
•lenament, en cos i ánima, fins
ue les carnes i els pulmons co

l'homenatge d'una placa

reix
un

teatret al earrer de Carre
tes.
Als onze anys, al Li

r

meya.

a casa

Pauleta

Pámies als

quaranta anys

—?Voleu donar-nos noms d'al
gunes bailarines destacadas sor

tides de la vostra Acadainia?
—La meya Acadamia
obser
va Pauleta Panales
és més una
es.cola de ballarines de conjunt
per a quadros coreográfics d'.art
clássic. Per aixó és més difícil
que en destaquin particularitats.
Pauleta Panales, amb els seus 1 Així i tot, n'ha sortit la Teresina
Boronat. que ha estat primera
éxits del Talla, pogué pagar el
bailarina del Liceu i de l'Opera
soldat del seu germa 1 ajudar
de París i que há trIQXrifat
la a sufragar les despesea. de:la
1 vant deis públics més difícils del
carrera de
medicina.
món. N'ha sortit` la Carme Sala
Al Talia, durant la revolUció de
zar, que actua al Cómic actual
setembre de 1868, es representa
mena amb un gran éxit. N'han
"Mabille", un ball en él qual
sortit bailarines com
Manolita
Pauleta Patillas es féu aplaudir
del Río, "Chanto", Pepita López,
clurant moites nits consectitives.
Adela Ballaró, Carolina de la
Més tard debuta al teatre
Riva i d'altres que ara no re
sini, que estava installat, segéns
que la funció començaria a les
vuit en punt (la gent tenia cos
tums més austers que ara) hi ha
via
una
indicació,
destacada
amb majúscules, que deja: "Ha
brá bandeja". El benefici II dona
6.000 rals.

—

—

dîi

iataa.a

•

bellas ninfas" amb la Franzioni

cordo.
—?Voleu dir-me qu.ines baila
rines heu admirat més en el curs
de la vostra Ilarga vida artística?
Pauleta Párales ens diu de se
guida

benefici en aquest teatre amb
gran éxit de públic, car tot 1 que
l'entrada en aquells temps no
més valla un ral, en féu més
mil de benefici.
La Pauleta actuá després al
teatre lana i a l'Eapanyol. En
aquest darrer, situat al "Criade
ro", Passeig de Gracia, cantona
da Granvia, hi estrena, "La es
trella del oro", "La almoneda del

Piukiara, que fou prime
bailarina del Liceu Pany 1860;
la Rossi, la Lorati, la Fornarola,
la Stremezzi i la Pawlova.
A propósit de la Pawlova, ens
explica una anécdota molt bo
nica. Fa tres o quatre anys, la
Pawlova vingué a Barcelona i
actuá al Liceu. Sabia que a Bar
celona hi havia una mestra de
ball clássic i flamenc de la qual
11 havia parlat, a París, la Tere
sina Boronat.
La Pawlova es presenta a

ens

diuen,

al lloc
el teatre

hi ha

an

actualment

Barcelona, en
aquells temps Riera d'En Malla,
i davant per davant de l'estacha
de Tarragona. Allí ballava "Las
i "La perla andaluz'", balls d'es
pectacle que tejen furor. Et 15 de
setembre del 1881 celebra el aeu

n41.1vatati

LES NOCES D'OR

(Caricatura

de PICAROL)

ra

l'anciana professora 1 en arribar
a Nova York va
declarar a un
periodista que el que més li ha
via
interessat d'Espanya era
Barcelona, i de Barcelona dues
copes: la Rambla i la Pauleta
Panales.

graf,

•

L'any 1914

se

e

es

deixa

caure

a

l'Acadé

mia, i demana dades i notes gra
fiques per a un reportatge "clou"
de qualsevol revista. I de tant en
tant..., per qué no dir-ho?.... al
gun
solteró de seixanta anys,

tant

_labra al Gran

crápula

com

ric,

fent-se

passar per empresari, també vi
sita l'Acadénna de la Pauleta per
tal de veure les seve- nenes en

Teatre del Liceu el cinquantenaai
de l'actuaaló de ia Pauleta al
primer teatre linfa de Barcelona.
Fou una funció memorable de la

maillot fent filigranas
punta dels peus...

volta de rajola ? I la serenitat
preveure enmig d'aquell
caos agitat la darrera
harmonía
de colors i Púltim encaix d'es

amb

la

de posseir la facultat de posar
tant sois 'discutir el mérd deis
les en planta sobre un terreny decoradors antics. Es
Una nova entitat adhe
evident
net o sobre un pla esbarjós i
que varen obrar meravelles im
rida a
sense hipoteques ; calia l'art de
mortals. Perb vull atrevir-me
tructures ?
Els nostres lectors Coneixen. ja la
domesticar l'error i d'humanit
a fer constar la meya
admiració noticia dels
Un miracle. ! Només un tau
treballs per a la for
zar l'excés. I, per torna,
pels decoradors moderns, obli
mació d'un nou important, Centre
maturg de la decoració i 'del cosa que no ha pogutcalia
ésser gats a atendre necessitats més polític a Barcelona adherit a l'Es
confort com jaume Marco po
l'obra d'un mes, ni de dos
complexes, amb una profusió guerra Republicana de Catalunya.,
dré realitzar (amb Pallicient en
afegir a les qualitats antigues d'elements que no tingueren
Avui podem dir que el nou Centre
els
cara d'una vaga d'ebenistes !),
troba ja en vies d'imminent rea
com la noblesa,
la dignitat, la italians del quatre-cents, ni els es
litat.
el seguit de transformacions
treballs per a la seva cons
majestat i el prestigi, aquesta francesos del set-cents ni menvs titucióElsesta,n
que han posat el vell Palau en
j. pen
qualitat tota moderna que és els grecs de Pendes, ni els sem que dintreavançadíssims
breus dies padrem
camí d'esdevenir una de les la
comunicar
la
seva
confortabilitat.
constitució. La
egipcis de Tutankamen.
mansions- més belles senyori
nova entitat estará constituida nrzt
Avui, fins els palaus, volem
voles de Barcelona. Per qué no que siguin
pels elements ingressats
"Cóm I—direu—? Us adrnir cipalment
agradablement ha
darrerament a la disciplina de l'Es
bastava de posseir a fons la
que
manipulin
Inés
bitables. I és precisament aques
elements guerra i altres que s'hi aniran a fe
ciencia de l'embelliment, sinó ta
exigencia
del nostre temps que els antics ? Avui és un gint. Entre ells existeix un gran
que callen tarnbé la t'orla i la
entusiasmé, que donará sens dubte
avantatge, no pas una dificul
que Santiago Marco sent com
un fort relléu i
soupiesse necessáries per a pac
activitat a la nová
tat."
la
ningú,
que li ha irnposat
entitat, l'orientació de la qual çera,
tar amb Id Iletgesa i
amb el mal
més esforços i més mal de caps.
probablement a desta
Jo- m'entenc.• L'abundáncia encarregada
gust, a fi de prendrels Ilurs
cades personalitats del nostre rnón
Peró eh l venç l'un darrera l'al
d'elements,
la
multiplicació
in
armes més temibles i deixar-los
polític.
tre tots els
aixf que
creíble deis materials, em sem
gairebé inofensius. No basta hom permet monstres,
que els ataqui.
bla un avantatge práctic inne
va de tenir
idees enoiseres, ni
No pretenc pas rabaixar al gable,
La nova orientació
perb a la vegada un ter
de
la «La Publicitat»
rible perill per al qui no s'acon
Constatem que el nóstre esti
tenta de resoldre els problemes
collega "La Publicitat" ha sofísics, sinó que, tc>t resolent-los Inat
fert un notable canvi en la teva
bé, vol que restin bellament re
orientació política general
sense
solts. Un decorador mediocre perdre, naturalment, la seva tónica
catalana i republicana.
resultará sempre menys perillós
Es relaciona aquest canvi amb la
si opera a base de pocs ele
forrnació del nou Consell d'Adminis
ments, que si disposa de I'im
tració del periódic, al qual apareix
FABRICA PANYOS DE LES AM ALTES
inens assortiment que li ofereix estretament vinculat el diputat a
Corts per Barcelona-Circumscripció,t
QUALITATS
indústria contemporánia.
'sehyor Amadeu Hurtado. un ,101s
per

Una bella
Fa anys que conec i admiro

gran decorador Santiago
Marco. La seva activitat havia
desbordat diverses veg-ades els
limas de les llars privades, do
nant-nos ocasió per a mesurar
la varietat del seu talent i la se
guretat del seu gust. La seva
el

intervenció preponderant

en

el

'oment de les Arts Decoratives,
agnífica provatura de salvació
,els bells oficis en una época
,ue semblava amenaçar-les
de
ort, ens revelava, al costat de
artista preocupat del seu art,
home g-enerós que refusava
*e
cultivar-lo egoísticament,

om un secret profitós,
i que
s'esforçava a promoure una re
naixença conjunta de l'ebenis
teria i de la cerámica, de la ta
pisseria i de la ferreria. Verita
ble borne- d'un renaixeinent,

Marco ha procurat a través del
Foment de les Arts Decorati

ves",

ho havia procurat en
del Moble"
aquella Exposició que va haver
d'inaug-urar-se en els dies ini
cials de la dictadura i que va
provocar' les primeres topades
de l'esperit assimilista amb l'es
pera catalanesc
Marco ha
procurat, repeteixo, donar al
nostra país una densitat de cul
tura artística plena i equilibra
da. Sabrá pr -u que és difícil,
per no dir impossible, de crear
un art elecoratiu exquisit, allá
on tots els oficis i
tOteS léS artS
com

l'Exposició

—

—

performança

artística

han assolit una perfecció.
Descomptem, si voleu, la me
Com arribar a una síntesi qua
ya inipressionabilitat
així que
litativa si els ingredients i els
veig tín home que es manté seré
bornes que els han de manipu
i lúcid enmig d'un indescripti
lar són matussers i maldestres ? ble batibull:de
bastides, 'd'ope
Tenia, dones, un excellent raris de Vint oficis
diversos,- de
concepte del nostre decorador.
cops de -mártells,, de grinyols
Milionari, Ii hauria confiat sen
de Ilirnest de xiuladisses de so
se cap reserva la meva tinstalla
plets, de fresses de fusta f .da,
ció privada al cim d'un grata
de veus, de renecs, tot embol
cels o enmig de jardins. In
callat de p-ls que s'arrapa a la
dustrial cobejós, no hauria va
gola i fa plorar els tills. Des
cillat gens encomanar-lá el
comptem, si us plaa, l'impres
projecte i l'execució del meu es
si nabilitat del profá. Descornp
tabliment. Empresari, hauria teu tot el que us vingui de
gust.
arribat a demanar-li que donés I sempre restará com un mira
a la
meya
sala d'espectacles cle fa metambrfosi que tot just
aquel! confort •i aquella elegán
en un parell de mesos va reaiit
cía que són indispensables a la zar-se dins el- vell
Palau de
bona degustació dels 'plaers l'Arsenal,- restaurat
per diver
escenic i que
ai !
escasse
sos arqUitectes municipals
adés
gen tant en aquesta Barcelona per convertir-lo en
Palau reial,
de les nostres culpes... En fi,
adégl per destinar-lo a Museu.
Marco hauria 'estatel rheu ho
Un miracle. No en retiro una
me de confiança si l'atz4r m'ha
síliala. Un miracle. La gran
gués posat en condicions de bona voluntat i
l'entusiasme
fer qualsevol cosa que requerís deis ,indnstrials que hi
collabo
ciencia decorativa i ciencia de raren explicar els
rkords de
confort.
veloçrjtat que,lom va batre, les
Ara bé : malgrat d'aquest ex
perfórmance,•A'execució que
cellentíssim conoepte que jo
hom 174 reali
Perb i la irn
tenia d'aquest home cortés,: fi,
provisació dllsr projectes, l'as-pál•id, que és Santiago Marco, similicló rápktasciels mil proble
mai no hauria sospitat l'enorme mes atnagafi'',dins,
l'enorme
capacitat. deis setis dons si rno 'baluerria,
i apedaça
l'hagués vist de prop en la di da ailib eritelfs desconcertants
recció de l'agencament del Pa
com ,01 de l'a" -uitecte Falqués,
lau de la Ciutadella que tingué
que aVribava
picar unes vol.l'enoert de confiar-li el conse
tes d'eSplend1,119 rbre_ rosa:per ,:i.
Iler de Goverroteih_
-tteirigtrili l'asileeliium-il duna j
no

-

-

—

—
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•

reskurada

1

_

«Esquerra»

•

Catalái

.

—

CATALUNYA
PROTEGEIX

LA INDOSTRIA CATALANA!
Ho farits Si compres els teus vestits i abrics
en aquesta casa

LA TEXTIL CÁMARA'
PLACA
L'ANGEL,
DE

1
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jaume. Marco,

fi, amb el

tan

cortés,

tan

i els
deis án
gels de la Guarda que el Déu
de la Bellesa' i del sentit corrn1
enviat a Barcelona per evi
tar-li de reincidir massa en les
horribles" exceritricitats de la
Seus ulls

seu rostre

blaus, és

un

fills del qual forma part, en qualitat
de Secretan, del nou
Consell.
seva
formació cgincideix amb l'a
lltmyament del sector dirigent de
"La Publicitat" del senyor Ramnn
d'Abada', que. com se sap. presenta
la seva baixa. temps enrera, del
Partit Catalanista Republicá, i atnb
el cessi en el seu cárrec de redac
tora deis senyors i estirnats som
panys nostres Lluís Ayrnamí Bau

dina--+"--Vicenç
CARLES SOLDEVII.

h

Bernades, adscrita 'a'
diocinlina de l'Esquerra Republi

cana

de

Catalunya.

•
•

.);3

la rambla

4

—

Ramos
lnhall" del
Cada tarda trobem
Palace Ramon Franco. Seu en un si
116 de palla vora duna columna, pren
•Uta Seté mes, o menee ~e1 fu
me, un eigar. Parla amb uns anales
aviadora i aomritt d'une> nmeteetleaeau
a

-

arpon Franco

(11

1 ret haelle ret
,-)a
fa alguns anys, i o_ue va aj
berra d'Eurone emb la d'Amerna, va
piaptitarítzar uns guante nonas: Pelen
eteeRula de eada. Duran i Rada. lene
quelele Mistan noans ele mes populeres
Ramon
van restar Petanco i Rada.
Franco era la simpatia feta persona.
Pablo Rda era la popularitat feta
,•eern. ^Os de Alela. sever. mistela es
tudiás, va esborrar la seva imatge de
YeeViniltilede La vida de Duran va
ditire inerte sinistrament en mi eta.
nnient d'aviació provocat pel "Bu*
vaixell condemnat ale
iios Aires"
Ramon Franco era
(-Mines efeetins.
aneeni~ilate La seera sinalleane

L4 ra. eleiánt

•

aepecte geldosiá. Deelara
cions. Actitud& esbels. Aplaudirnents
alee té

—

cretic va atraure la gent. Rada, en
eroaavintot i essent simpittec, dula da
de pe
I "PU 447~ una mica
•

enee4anneida: Va valer donar conferen
llena Va veier Palser del que erre un

'

1

-simninic.

neme
nalitat important. Le figure de Ra
da no havia estat mai simpática. En
?anee la de Ramon Franco reepire
-vmpatia i adhesió. Eren els ternps
del dictador x de la monarquía infec
ta, I, no obstant l'aventura deporti
va de l'avió "Plus Ultra", va tenir la
,eireata n'esborrar la idea central que
1»linavae. o sigui augmentar presta
de l'obra dictatorial. La gent ea
tenle la virtut de saber deerener el
lea escpcuiteu dele aviaelfore i la gasta
meeanica del dictador. El nom delia
'1
'Franco Va gauctir de la. ataialtua
peektritat. Era aquella hora de la
_Jnictadimea tuna honi plena de e—cre
e-Una
nenaza..14 wat ct:Aviraját. Palia
no -pelent trasladar al cama de 4
-e—político le seva arnbició d entes "is
i
lie
PoSar-le al eamp
i,31 la =se esporteseeEs ven
.`tilopitl'ibiés Tibret. ea patine...en :no',
tes malerevistes ~tes o Uteratol
de
el prestigi dels
dula- de futbol, i es convertien es
cabila de futbol en casino polttle
on es dirimien les passions geográfi.
QUel.E1 Madrid contra el Barcelona,
el Valencia contra el &villa
mes
tard havia de oristallitzar la febreta
...ge Vientipatia valenciano-sevillana
en la campanya contra l'Exposició de
Sevilla i en la xtulade arborada con
tra-140š duendes de Sevilla''. la co
nadie autentieament sevillana deis
L'odi o
germanaAlvarez Quintero.
1~1: petate es clibuticava perfee
tament en l'arnbient de la literatura
.1 en el deis esports Ramon Franco
era l'herot esportiu. La gent Ii tenia
ea simpatía 1 l'admirada de ano-me
z.litzat un "exploit" mag
cine havia
nífic 1 brillant. El seu nom enava pel
men al costar, del de Costes. al costat
de Lindberg. Qualsevol enqueste in
ternacional d'ordre esportiu o bellic,
pel que feia referencia a l'ordre ae
roneutie, dula, naturalment, ropinió
de Ramon Franco. que al món re
preeentava el máximum de l'Espanya
espanta-a.
a

•

,

'

ritat

—

.

de

tot aeleinent

popular.

-Gel-tapan-y de redacció En Sal
Whrlt !Vi 1'

personalitats de

I4

g

.411 IcKlióniu Catalana

de París
durant el

,dia«.s*itjreil,a racte,

qual fent sereit exquisidament
lonx,

-

nvor_Ciutat, de

junta del

la

pronunciá
-

r

breus i
de salutació

icorchals paraules
corniat a Sunyol. Després

chbposar
que

de relleu el goig amb
vejen el restablinient del

99.111a• "Us felicitem de
.---ettier22rülgué el senyor Ciutat
—

portiu

estimem

altrs,éhtOtt.,

tot el que vaieu
perqué sou el

-""Iákt ntiáVoi d'agiten
41
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taras. reeerdava el Remen Franco.
que se la jugava quan era- perillas
jugar-se-la. A la fi, en aque„st anar i
tornar de la República. a Remen
Franco no se Ji havia perdut. res. Ell
es jugava llavera el benestar, el nein,
el prestigi, la casa modesta de qué
gaudise, i areata, -mímala
aneven a
lee. celes de aealtirawartalce les joies
regals. les plaquee d'or. les medalles
de piale els M'Alma de eerts recen
dateris... Ra.man Franco, ric, anava
essent pobre; Remen Franco. borne
anava debtant d'esser l'home
que ere_ La Preee. 14--tug.,1441. Brus
selles. París... 14 naeellada social.
Ramon Franco serien clau. Pateix ga
na. No menja. Els amics d'abans no
erfrien un ral. Elnque el convida

mon

Remota

_PELAYO,

gaya la pepularitat. si se l'esteva ju
gant... Se la jugava i vivia una-de las
aventures politiquea de mes regust
vuiteentista en. l'hora del segle XX.
llamen Franco a París. Viu mala
Ment. Peró oil és ele ?Desgreteia del
capeta Reieacs? Allá hi Is Ramos
Fronce... 11 ja no té res per ven
dre. Tot ho té fera do les seves pos
sibintats... I de cop i volta la Repú
blica. Prenco que arriba. El tren
el duu ami) uns ministres... La gent,
des d'Irun fins a Madrid. en pasear
per lee estacions, derrama, la presen
cia de Ramon Franco...
"Franco !, Franco!, Franco!
I reparició d.e R.amon. Frene° a la
finestreta és l'entusiasme delirant de
la mujtitud, Franco, alegre. contesta

fer

una

República,

i
vós varen preveure

pregOnar l'hora historioa-que
viyint,. 1)es de LA RMIBLA

-

l'ere Remolí Franco

en

i•lá.vosrra :fe-a-tOt C a
...

talwia
Acabael

senYor. Clutat el seti
parlapent amb una' salutació

als,presents

i iin yisca a Cata

--aTS-Zatalans de París i a tots
resitlint a l'estranger
els

AmIxIós foren molt aplau
dits. El nostre amic conversa
després llargament amb els re-units, que li feren visitar, junt
amb els seus acOmpanvants, el
"Centre" i ti oferiren vivas
mostres d'amistat i. afecte.

TELEFON 14370

Corresponent al favor exigent del
públic. la Direcció ha hIbilittat la
planta de l'edifici per vetrificar-hi
les subhastes, donant,li així, una
rnajor amplitud i comoditat.
Urde establiraent oficial que ami)

Subhaste§ publiques

deleinc?0§-cluarts

den

grácia... Una atzagalada de joventut.
Desconeixemern de l'arribient. Error

Franco

hall" dei

cii

que ve ter a "La Tie
aula
len
vaig voler parlar
rra". No
varen dir.
m'ho
ni el dia que
fais, infecte. i
mon Franco. ém
d'un 'excellent xi
fa, d'un gran noi,,
honesta.
cot, d'una persone
aventurera. / ~t ests són elsEtet
aprecio.
que Inés respecto i
a qui
doldre que fas Ramon Yronco,
com
peró
sinceramente
jo admitirlas
seva, lleial
la
passió,
prenia la aeva
ele inels informes
tat i fina i tot
Mal li he
que tenia. Ara som atriles.
parlat, pero
retret l'atan Mai n'hein
aquestes ratees cm
avui que escric
recordar-ho.
La nostra amistaz
plau
bona.
més sincera, més

13arceloria.

tots els dies
de vuit, tarda.

•

civil- per

Joan Moles

pu$sossionar-~ de

míssio
delicada i elevada
confiar.ii. ..Ncy
que, actilmít cle
--

la
—
,

aquest el moment de valorar
l'obra del senyor Moles en el
nostre Goveen civil, perb sí de
reconéáxer que hi ha prestat
uns-serveis excellents en moltes
ocasions, i que deixa entre nos
Ores un bon record.
Voleru saludw. des do
v..Amiikk, el, governasjoit qt10

vadtent•onosaltresarnb
mateix afecte amistós que salit
clava. la seva arribada com a

governador.

Si

algun

cop hurn.
putber i. ttat, en

discrepat, d'eh,
fi,rma 'viva, voldtítin esborrar
en aquest inunwnt ej record de
la discrepancia per fer-li, tro
el nostre comiat.el milioi
secitirnent cordiali hott
horne d'intenció retla,
joan lole.s no mereix aitra cosi
que un afectuós "a revetire"
dl s cataians.

b.ni

en

va

com

Ra

d'on
calgut pasar el

veure

forra

hayal d'émer. 14 h
termas. Coneixer la gene Adonar-se
del bendarristne, de la rnis.érie mo
ral i material cie molla gent que el
voltava. Le ha calgut saber de les
traicions i de les deeconsiderpnions
de cierta genteta que 11 han fet la
garaegara i que després l'han tren.
Reman Franco ha paga:. cara rayen
tuea, republicana. Pocha ésser-ho tot.
La figura, mea simpática. mes ruti
lent, mes impreaseenent de la Recen
bece. en el seu aspecto brillant i
aveeeturer del nau este, i avui és un
diputat més...
a

a

a

Inputat? Mentes vegades el mirá
des de la tribuna de la premsa.
seu al teme que ell
inateix ha qualeiciat de "banco de
los locos"...
—Cuando hay uu dirnitado que
vein

Reman Franee

empieza

a encontrar da:bienes en su
puesto de la mayoria. ya. éste se pa
sa en seguida al banco de los locos.
;Hala! Un loco más. Un salvaje

más. Ya lo tenemos entre nosotros.
pero aún los hay más salvajes que

los' locea! etop! Hala!
I
dir aixó Remolí Franco reia

simpáticament,

amigablement,

ama

blemente Ramon Franco era una
onabra del que havia esta.t... Aquest
sí que s'havia jugat la popularitat
nene ele& pasen-sena= aquest sí que
s'havia quedet »mainel per le Re

pública. Aquesnší que no era un re
tada"—de vega
publica "de tote
des en aquesta frase s'emage només
l'homo que silla ,pa,ssat la vida anant
"Círculo Re
a jugar o la manilla, al
eunlicanea del barrí noentre la nena
trillaba, ele diutaillgee a la tarda a
la "Ju.venttui ileptskiiesna

republieá de tel i de
»wat alguna, co
dret. Aeuest.sah
sa- Celan leppné se lnavia jugada Mi
paró

era

un

guel manra—el bufet, les conselle
ríes deis banes, eta.—. Ramon Fran

mirava al son volteen,. No s'In tro
bava. Heme crboritzens Ilunyans no
s'avelela en aculen amar i tornar deis
diputeae date betel a l'eltre. Una co
as ée l'oratoria t une, l'altra el vol...
Les »azalaes de..soladeres volen com
les eligine. Idee paraules de Ramón
Franeo volasen corn els ()celes_ Les
seves' intervencions parlamentáries
ereh trist, s. i greses. QUaileV01 aven
turesée eedia guanyar en anuest as
pecte. Hi havia veluntat, sinceritat,
detalle, en el que pensava fer i dir.
Remota 'Prende pera Ii mancava
Vexpressió divina de la paraula... Re
men Franca hesita, perdut en un any
totaa qupede enier. Remen Fran
co Ira uta cimbra del que havia es
tat.aP,er seepna vegada Remen Fran
co, Alee-yen jugad el notp, la pasició,
la brillantoe del s-eu pa,s,sat. Je ton
nava a
emes, res. 1 aira, ja no ne
cea esperar immeetieta.rnent una re
para:ció. Ja no hi ha,via, en l'horneó
un
moment de restauraeió política.
No. Eiacara que hagués imanyat, el
"comunismo libertario" Ramo» Fran
co no hauria estat res. En pee temps
Franco pansuve de la máxima popu
laritat a la máxima grisor vital. Ja
no tenia, res...
?Qué den haver-hl en
aquast home que ho ha pogut ésser
ten que ho ha pegut haver tot i que
no és res. Per qué, aleó? Per la seva
culpa. També per la culpa deis al
tres. Franco nct ha tingut un amic
l'en.' que en el mornent de perfil li
.advertís que no havia d'anar per
aquell camí. Tothom ha tingut con
sellers en aquest món. Franco. acos
tniriat al vol, solitaria no ha trobat
l'amic, el conseller que l'advertía, I
allá es al seu escó sense dir una pa
raula, trist, ensopit, rniraut-se eran
passive.ment ,els-seusecompanys i ha
'ente adonat de la, vidsc.perduda.,
Si tos a fer! Ara ha vist que l'han
tractat de bretol i de Iladre aquella
Pele gneis s'II° va, jugar tel. Ara
ha vist eue Phan traetet de "trai
dor" aquella miserables que tenien
un ideal ala avis i que fabrieaven
bombos i tiraven una tarda contra
les multituds inclefensese Ara ha
vist ciar el que no havia vist mai...
Fina la ingratitud de les meases.
co

al

esn.

—Pocaé

aÉs

Cierto lo que

dicen?
___Q
la po
—Que te has retirado de
lítica.
—Ea cierne

—?Cómo?
-Pero,

pirea hqeue?rei'l

?por

qué, motivo?

enten
lona me di dienta dé que no
leiste
política.
upa,
ppa
de
díamos
conspiración.
aventure
de
la
no es la
instinto superior
El pueblo tiene un
ha .ClOgiel-O- Ha
aL timoneo. No nos
lleguen las
elegido a otros. Cuando también
el
elecciones a concejales
de lo que
pueblo, con instinto certeroque
es po
conviene y necesita, de 10
izquier
sible, elegirá a las gentes de
Todoe, Die fallos del
da que deba.
juetoe
Renir más bata
pueblo son
vic
llas para conseguie ellin débil
pueblo quiere
toria es absurdo. $i el.
tiene ra
esos representantes es cille
soy 'raes
zón ele quererlos. En esto
demócrata qué nadie. ,Me inclino
la
ante la voluntat nacional. Esa es
retiro
voluntad, esa debe sereY me
hayamás. Otros
de la política. -No
hombres. eatral aventuras, Yo me
ser mi
vuelve. haeie. lo, que debió: de
norte y mi &en

nalee, aniaelnria
—No sé. De momento; no eé...
Republicano fiel. Desde luego. Aca
tador de este régimen. Deseando que
que
cada día sea más de izquierda y
mayores
gene
pueblo'
día
el
cada
beneficios. La RePúblieca O ea un ré
gimen fevorable elan tenlo apelante 3
los hUlirilid06, a .1411 clase. eexplont
das, ta es tina phiteeratie indecente.
afortlinarlament no va
La República

por ese camino. Cada día será más
nada
de izquierda. Pero yo no tengo
aan
a hacer en el Parlamento y en
bio tengo mucho que hacer en mi
vida. Soy joven: Puedo rehacer mi
aventeret. Soy joven y puedo renovar
Si no
un vida. Tiempos venclean
llega a estar Mairra en Gobernación
otro hubiera sido mi 'declino. Pero el
organizador del orden, cine más ter
de se ha visto que no lo fué,
hizo una trastada. Me ganó por ora
dor y por hábil... Ya .no hay que
hablar de esto... Esperaremos otres
tiempos' Mejores. •' Yb,-"en calladito.
Cumpliré mi mandato 'ebt4ioral. lees.
pues nada:ente- nueve, a trabajar.
Donde sea, Como sea. Cumpliendo
era deber. La República necesita quia
cumplemos todos con nuestro deber
y yo pienso cumplir con. el. mío...
1 res més no va dir-nos Ramon
Franco, que debtava catire la cendra
sobre la esnifa multicolor del "hall"
del Paleen,

rnarge

Després de la faistada
MALTRACTAVENTS ALS DETIN

!

GUTS
Una nota

a

recollir

en

primer

ter

are, ningú no ha dit clara
que hi havia hagut aquellas
violéncies. Repetim, tot i ésser els
primera d'a.firmanho en públic de
manera responsable, que Pedem cer
cierar que han existit. I Ito repeten
per tal de condemnarales. Acceptem
que la forea extermine completament
si cal, ele hornos que es resisteixen
violentament a la seva autoritat le
gitima. Hent estat deis mes ferias. a
reclamar que caigui tot el pes de ?a
Ilei, per dolorós que resulte damunt
el s delinqüents. lIns repugna el fals
sentimentalisme i la doenaeógia cíni
ca den pistolera. Penaixó verem ritr
re'ns de /a "Sol!" i les seves bromea
macabres, quan deia que era mort un
individu que ha resultat un viu en
tots els sentits. nere tumbé, a pare de
tot aixó. eonsiderem sagrada la vida

Fina

seneor

es

ceses.

Notes

ment

s'interessen pel futur de Cata
lun:va i de la República.

a

en

lar hostil a aquest acte baix—puix
elle haatrenseendit fins al carrer re
bata de lo, pqlicia—i adhue el propi
ministre de la Governació s'ha cregut
en
el ca.s d'anunciar sanciona ade
quadea si eren comprovades les vio
lencies naliclaques contra en hornea
que estaven sota guarda.

ltintait i a la República.
Sunyol, pronuncia unes pa
raules- d'agraiment i. salutació

aquest objecte funciona

cau

pela actea terroristes últims als cala
bossos de la Dirección Superier de
Policía de la Via Laietana—aquells
0,14:0045os Que inspiraven a "Joan
Sus" an, article, dur quan els cons
truien—. Un diari local de tradició
republicana ha recollit la yeti popu

i

ttisine

la República

laritat. Es l'home de la República.
Ea el fiebre republica. El sabre? No.
Quin horror! No és pea aquesta la
paraula. Franco és les alee de la Re
/e:Milete Ea les alee esteres de la no
va
forma... I els militare e'ahir que
en
malparlaven el tornen a vetare
perqtié ra és horne influent. Ara la
Repettlea reaeoltare.- Ara pot ésser
un dula hornos més importante...
Ja
direetra general de l'Aeronáutica.
* Bélgica, el fugitiu de
París, és director general del ram.
Cal estax-hi be_ El tornen a cridar
pela carreta: Franco! Franco! Fran
co!,..

com.sabea els leetors, el go
~fiador- civil de Barcelona,
'uttlyor Joan Moles, ha. estar

.reatitat

vitneu;.encomanar-et Voltre

persona amable i

una

MOLES
Alt Comissari

aquelli?eals de Catalunya

de Vendes
8

Franco abatís de la presaagoaciu de

;

a

.

Franco no té nació de la di
versitat, del fet histórie, de la fata
litaa política. No sap el que son
aquestes coses, 1 en veure que al cap
de deu dies les coses no naarxen com
en creia gee mar&arien elecamptes
d'atina.r ei el- fet del Passible creu
que Paventura ha estat- eettilada. "No.
és aleó el que voliem. No- és aleó el
que pratenern..." 1-1t he una necee,aitat en ele neafitís 4~ vetee del
que sena ele. veterama Bala arnb l'a
mor qpii se sent en la patsia qpe
Clemerit, Vatilek belga és

prensiva que arrangés les

.henorat. pul' Gevern de la Re
pública arrib el earrec d'Alt
mc i .tiyublicanisme romantic,,
Comiásar; al. narroc. D'un ato
nom,,per
que reOtrda el vostre
gulsvel. heu consagrat tota la' ment a 'altredeixara el Govern1
velstka :vida

nosoteos... Ahí eme, Balbontín. que
ha marchado de nosotros para
estar mica seto, Moro-que para que
eLeartido social-re
lteestemaiaa
volucionario lo acaba de expulsar del
partido por .su medio comunismo
eurindo los cpnapreistae tampoco lo
1.1 ajeno._ Al banco de
adaelien_
se

tra...

JOAN

)

Hotel
110.0~

catalanis

l'aventura

de la perspectiva en l'annstiat das
politice. Ftamon Franco no sap exac
tantellia QM lleepPedizte. Ama
vni.41; 41141olizia, miorfhiwwwattiamp
ta peraula: possibilitat. Ramos Fran
co té de la República una idea sim
ple i unviersalistee eLs boas a upa
banda i els tiolinte a ratee,
del
ata: anna para els satisfet's' a l'al-

ver-hi

Quan 1eeennt, mes ta,relecitie eeres
polítics- dels qtie s'alsornenen cona
tructiva diuen a cada instant que cal
jugar-se la popularitat en aquests ins

Garrig4
pul "Centre Catalit" de la capi
r,:94Je Frenea ainb una recepció
_111;i _honor. seu. .\companyaven
Sittnyol i Garriga la seva
distingida esposa i el nostre

rae

deis herois de

republicana. La gent el porta a coll
Pels carrera i per les places. gs Fran
co' ra Franco... Altea trepada els
ansias d'ahir ji voten estrényer la
me. L'heroi ha tornat a tenir popu

Es

honor de J. Sunyol.

Slinyor Garriga.fou.acomiadat

al

dinva,
tipuas

VALLFOGONA

L11113

deis -nacionalistes" in.es enaecionaris
de Franea... Mauriee. de Vfeleffe—bel
ga de ben oegnom “Karteffer (que
vc1 dir patata—. mes francesista que
011 de Paria o de Lió, bandarra
internacientel qUe va intervenir ter
bolement eij l'eseahaillal, 4e „Iaurés i
quo sha, ~leen rnee taré( a poaar
de moda el pantaion ctirt per ala. tio
organitzar Congressos de
mes i en
Premsa llatina aja paises menats
pels dietadors, per a treureei alg-un
prora... laspanya, Portugal. Romatita,
Cuba. l'urquia... han eatat l'acunan
d'antleal, tilate stulatre pintontec de
"lae- deUrnala. ene cc/lituana festona
ble dele monerquice
Mella san els que senten mes. foils,
calan s'arriben a endill4ar al país
de naixenea... Rarnon Prenda tan
relaublieá, volia ésser més republicá
que ningú. Aquesta frase que ha po
sat de rneda--"Esto no es Repúbli
ea!"—Mentel muna la va dir abans
per haver-li dita
Remen N'anee.
allan4 va sortleele nellatalent, El que
río ni baria raó era
que
Miguel
Maura—un "ceben() lacia en le ce
charrería"—digues que Remolí Frail
e° fps el que 11 hagués de donar la
batalla. En aquella hora no va ha

Al "Centre Catalá" de París

Atuns d'emprendre el seu
viatge- de tornada a Barcelona,
-et rtostréestimat company losen

Vahea eliber

un

MadrilL Ua

la popularitat, la Ilibertat el'nom.
el beneeter, per. un pensament polític.

*

a

no

estat

a

va

.

Recepció

ara

d'on... En defuglen. El troten de
1"-Aero Club"... Ramon Franco es ju

affilla Zuaca Frurzt

ee

-

dictador. La ertstalllizació republica
na-de Ramon Fraiabo. I quan ja es
converteix en antimonarquic, Ramon
Franco pren mas to d'herei nacional.
Mlhtar 1 nberal? Estem en pie segle
XIII. Tes detaa la barba per a ésser
encara tilín segle de la primera loco
Motore, del vapor, del telegraf, de
l'Exposició del 89. del romanticismo
literari... Ja estern en pie fulletó. Tot

nosiota:a?",

someient... "Ttya
República!" No
sap dtr res mes. "Viva la Repúbli
ca:" Perti .10. ea té itbéut ~u.•.

traatava erina tipus aventure
en
el mes noble quo la paratda té.
i
ele tenia aventurera peauen extraer
dináriernent a l'homo de bona fe
avorrit.qoe jau peia. eefes de Madrid
o
a lets cases de disputa que encara
fan pudor de carn ceollapassada que
no saetee mowe's den enstuins llar
ders d'actgest país quiet i manso...
Ramon France era l'Ideal, Un huna...
amb un noin fanteetic, que es juga

—

Mes tard ve un altre vol. La beta,
anela Reinea de Rivera. L'od.t

a

jer o cure ee herí creído !que se han
Creído que son esos pelagatos que
rearidan!". 41211 rin de14 l flea.d'u,n
guárdia urbe que fin ale d_otze enys
jugava peis carrere de la nunyada
berriada de la Prosperitat, arrocne
gant-se eer tense amb els nois del
-.barre pollos% eom ella, bruta com
ella i malmenjats com ella... Es ciar
que a Flan", toles les cortisanes
també san -l'ea ceienáriesei sitien la. pe
neta nasse,
taba" »ela bouleverds,
elae011111111elee de le, "1~We", he
celebran. pujades a lee eadires del
Ce:e Napeinam o del 'Café Amen
acen— "%anea!" I. a »rana tainbe
een eonservadors eb qiee enn In t en
te ea 'alenques amb ~entena o el
Bread...
Un Cumern.de dreta, un
14*i:tiene& autien un: Tardiee ara.
~luxe tirasow. un ordre que fa mes
glena agucen, negoeis neta i beneficio
sol. de les banquas falstficades 1 del
proveiMent de cual blanca als qua
leinhoe &mentirte Be. torne.m-ai...
Ramon virance ga.pdia de la popula

-

-

dinar (luan Ramon prancp era
llamen Frenen els que dejen sempre
"J'erg sáe MUY 2.1111gP Inie...:", eiá
que trufen a les terrasses dele cala
de Madrid quan prenien café amb en
perqué la gent els mirava, els que de
ten "Remota, ?quieres tomar algo con
ven

política

retira de la

es

Se aristocrente. elleselinee coneixein
.lena aetrill4 M111414,3411 filia «tul
•guardia urbá. Que Vahee dia deis,
tota triste: "Parece mentira que a
gente tan distinguida la hayan en
viado a Villa Cisneres y la hayan
obligedo a comer judies con chinee0.
lo hay deresho. A 14 gente de nues
tra coedieión nos deberície tintar me

eltaaretengttra,. el seu tenerme el~

"41101einti arrlbeat

un

de cafés. Prostitutes que trobem bé.
Peradoxa: mente a Espanya la
prostituta ha eshat sota la Monarquia,
liberal i protectora de la gent d'es
guerra, en arribar la.Repiiblica, s'ha
oenyertit en, reaateitenárin. i caverní
cola. En un cabaree .en un, cerneri!
qualsevol de revista, la vedette o la
cortisana eleve defensora de l'ante

—

,

e

drseer4aacatinjustament

per

,

ea(

t
Franco

carnean»

atinplitica.

.

d'actualitat

Postres

dls 1.933

tris)

Quap vingtlé el- saluclitynni
expressant-li un desil, Quiés,
que hauria hagut de. umigskar
un governador que hagués vin
gut en altres circumstáncies.
1„i desitiiivem que fos el durrer
deis governadors civils de Bar
celona,. No ha pogut ésser així,
pote tenim el goig, en acomia
dar-io„de veure ja en vies d'im
plantar,» l'Estatut d'autonomia
i i saber que les seves.atribu
ciOns

van

conferides
al Govern de

essent

progreslivament
Catalunya.

i la integritat nana de qualsevol de
tingut, per repugnant i odiós que
pugui resultar als ulls de la societat
o res dele agents de l'ordre.
L'auto
ritat només ha de ter una cosa, un
cap el detingut éa a mana sirves:
respondre de la seva estricta "priva
ció de llibertat" i limitar-se a repeler
les temptatives de violéncies o fugues

apenar

sense

a

cop dominat de

citstigs corporal

non

un

el rebel.

Trotestern, com a republitians anti
faistes de sempre precnament dels
maltradaments de la Delicia.
ALTRE COP LA POLICIA
Atea planteja altre cop el tema
gairebé etern de la policiai Lleaprée
de veure com 11 fabricaven milera de
bombea ala nassos—sortosament no
varen eselatar (les bombea. no pas
ele naos—i no saber-ho evitar, ara
se li
ha acudit de inaltractar els
detinguts quan ningú no hi era a

temes,
recurs tan
pobre
vil i dashonorant
per a rautoritat Mía, és digne no
mes dels pistalens. del Barbó. no de
la policia de la República. Es una
reaceió primaria, bárbara, solament
explicable per aoció o per toleráncia
en gent que ignora el seu afici.

Ens ~tibia

d'imacinació

un

cona

EL MITE DE LA C. N. T.
Parlera-ale, d'aquest mito. ?Qué
queda sota, aquellas tras liebres ten
divulgades, tan temibles antany?
Deseáis de la habitada, la C. N. T.
ha arribat

a

un

estat tetric de le

pauoeració. Repreesió, clausures de
sindícate, descontentement intern. En
eh poca sindicats que queden en peu,
les assemblees voten molt iguaaedes
a fan* o en, contra, deis
tereoriatee.
Hl ha una oposició cada dia més
viva, més carregada d'argumente en
preesionate. M'eres sindieats se 3e
paren de le. central, seguint la petja
de moles. La cotitzede, allá en en
quede encara. no compta per a res.
Tot dóna la raó ala "reformistes'
del 00, "den trentan sis traidora
(eoin (buen a tothorn ela atracadora)
de tots els altres sectors de l'oposició.
La C. N. T. d'ahir és una
fantasma.

La masas—la que encara es 'liante
dintre els sinellcats i la masas obrera
general, que está apartada, per des
engene de les Ilnites—desitja el ple
de Terrassa. temut pels dictadora ele
l'organització. Si el pie es fa, com
sembla que el taran de tetes
pan,
sacies. és gairebé segur alee aera,n
exclosos dele sindicats els venciera j
aventurera de tota mena, tant.st son
ifiuminats de bona fe—els raenys—,
dan

E! ; N01.1 CAWII
problema din:en?, .Zonamental,

El

de roreanització etielical
subsistirá, perói hi hale o

obre
hi
hui. el pie de. Terrassa. Si. ola cale
greu,
ra,

gata d'aquell pie
eta una al altres

es, comuniquen
eseelfe: tificiós,
prou se n'adonaran ella rnateixas.
S'adonaran, com tots. als ebrers
hem anat descobrint, que le C. N. 1'.
ja
ea res—dolorosamealn ja no és
no

un

I hauran d'examiner si val la
pena de viure lligats a Unes inicials
buidos o be crernancipannie'n i fer
foc nou per 4 una .tortgada alarga.
Una organització sindical
res—.

zeda, -responsable, democrática, com
bativa, sobretot alliberacia d-i teneres

asporldiques o, sietemátilnets,
tit

de grup,

de par

convisquin ola ebrers
com a productora i ells
rnateixos s'ad
ministrin. Aixó és el que- cal a l'or
ganització obrera, a la maesa trebae
lladora de Catalunya. AixO, noMée
aixó, pot atenuar el desastre que re
presenten, per al moviment emanci
pador deis treballadors, lea faistades.
o

on

"u-

atracadora.

PIS.TOLERS PER elaal1'T11 PROPI

PeePrés de la faistada, noines que
da una cosa que ee belitige—neri
llosament inofensiva—. Són alguna
grups dispersos de la F. A. 1., pistolers
prefessionals. Ara deuen estar mes
enverimits i mes alerta que imite Inés
dispasats a vendes al rnillor postor
per a prevocar trontolls sense sor
tida. en defensa desesperada. No cap
giraran res—poc en sabrien
pera pertorbaran, potser, alguna al
tra vega el, ritme normal i aleciel
del país.
Si vicelessine aque.sts. e1ements—co
neguts amb escreix en llw majoria—,
tal vegqda pedrietn evitar-nos sor
preeos Inés o menys miatayee i t1en
nU3.11,1tZeirFopiniA indiketant por una
/larga temporada. Vet, reí una felpa.
1, per altra banda, aluda a desglos
sar aquests elemente de l'organitza
ció obrera própiament dita. (Encara
que él, difícil silla« si,. el, mita de les
lletres C. N. T. pot ésoer alguna cose
fora

de ranarquisme.)

Q.
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la rambla

Pluja fina de gener: menuda,
persistent; ratlles brodades. mo
vibles, que ornamenten les faça
nes

de les

deis

cases

carrers.

podía entrar ningú sino ell. Tea

La

i l'horitzó diana
que

del

llar

Presiden!

Catalunya

de

un carácter molt i molt oria
ginal. Un gran hisendat d'aque
lla época, amb un ,temperament
dominant, i exigía de tots els qui
tenien tractes amb ehl el máxim.
compliment de llur deure; peró,
en el fons, era tan sensible, tan
bo, que qualsevol desgrácia, qual
sevol pena d'altrl, ádhuc una
obra de teatre que tingués un
caíre sentimental, el tela plorar,
i llavors fugia, dissimulant, per
tal que ningú no s'adonés que no
era
tan ferreny com semblava.
Dones, en aqueixa cambra dins la,
qual només ell podia entrar, te
nia escriptures, documents nota
rials, i a terra, apilatats pels re
cons, unces i ballets de Banc. Si
mai a mi, o als meuá germans,
ens acudía de pujar d'alt, men

nia

Pluja glagada

lluir els asfalts idealitzant
los; tot el cel dintre la terra em
mirallant-s'hi vanitos, acompa
nyat per les siluetes torturades
deis senyals lluminosos, nota gro
ga, verda, vermella, trencant la
monotonía del color cendra que
eosmopolitza, la ciutat. Barcelona
sota la pluja esdevé un espiil
immens, dintre el qual es reflec
teixen els ómnibus, els vehicles
tots, que llisquents passen, men
1re les seves rodes llamen enlai
re humils brolladors.
fa

La

1 la filia de
per
bla que ée un xic estreta... 1 no
m'hi cabrá el cap.
Riem. Ha fugit el record trist.
—M'agrada la neu... Que on ani
rem? No ho sé, encara; potser al
Montseny, potser a Núria; alía
on ho trobem més nevat. Serem
tota una colla de gent jove. A mi,
pero, m'agrada molt més el
Montseny: té més grans perspec
tives; la vall de Núria, tot i ésser
bonica, és massa enclotada.
—Us plau de llegir?

Carrer del Bisbe: ara quiet i
recollit. La Residencia particular
del President de Catalunya, som
nolent, obre, damunt el carrer
estret, la policromia deis seus gó
tics finestrals. I davant del pati
menut, al dintell de l'ampla por
talada, un mosso d'esquadra, al
terós 1 benplantat, llueix, arro
gant, la seva capa de gires ver
melles i la gracia d'unes espar
denyes blanques.
Duc a la ma un paquet, i passo
temorega pel costat del mosso
d'esquadra, que llanca una mira
da de desconfianga al paquet sos

—Em dol donar noins: no vol
dria demostrar una marcada pre
dilecció per cap d'ells; dient-ne
alguna, potser no dina tots els
que m'agraden. Ara, d'estrangers,
els ruseos més
que els altres.
Turguenev, primer; després Tols
toi, les •seves "Anna Karenina"
"Res.surrecció"...
Dostoi evski?...
Oh, no!
fa un xic esgarrifada.
He intentat llegir novel-les d'ell
i no he pogut acabar-ne cap: pe
netra tant al fons de l'anima...,
i s'endevina a través del que es
criu un home tan torturat...!

Obre el menut can
cellet un priat amb cara de bona
persona, li dono una tarja, i
obrint una porta que jo no veia
cm fa passar a un saló. Bonic, el
saló. Dos finestrals damunt el
carrer del Bisbe; enfront deis fi
nestrals, a l'altre pany de paret,
un "barguenyo", amb
incrusta
cions de vorl, té l'alt honor de
veure's cobricelat per una bande
ra, de barres
més roges que les
gires de la capa del mosso del

—No.

l'escala la senyoreta Maria
Macla. El seu aspecte és molt
agradable, té una figura bonica,
1 el millor elogi que es pot ter
d'ella és la seva naturalitat. I si
tripliqueu el mot obtindreu el ta
just, el que més Ii escau, ama
gant un fort temperament i una
gran dosi d'energía.
Li clic el que em mena a moles
tar-la, 1, com que li cal sortir,
li demano dia i hora per a auan
a la senyora Macla i a ella els
vindrat bé d'explicar-me força
coses.

„.

,

—Aixo d'explicar moltes co
i posa la frase en singu
lar
és una mica dificil; pri
mer, perqué no em plau gaire
d'explicar-les, i després, perqué
ses

—

a-

no

en

tino per

explicar.

—Ho dubto.
Riu una mica 1 afegeix:
—Veniu denla al matí. Pero no
com
a repói ter:
únicament per
a ter conversa.
--A quina hora?
—A les onze o a les dotze.
Plou encara, amb un ritme
més accelerat, i no :ens fuig del
cap la temenea d'iniciar una
conversa amb qui no en té gaires
ganes. Veurcm denla.
Demá. Deená és avul. Ja no
piou: fa sol 1 el vent ha esbar
riat els núvols.
No duc cap paquet a la má.
He deixat les bombes a casa.
El mosso d'esquadra em som
riu. El porten també. El criat, no.
Entro al saló d'ahir. Es pie de
senyors; veig un únic seient des
ocupat i m'hi assec. Miro la ban

dera austerament recollida al pal,
enyorada, potser, de no poder vo
leiar, de no poder extremir-se,
voluptuosa, empesa pel vent del
narren lluint al sol l'esclat deis
seus colors.
M'esbulla els pensaments pa
triótics el criat, seriós i correcte,

Els

catalans, sentim

o no

el

teatre ? Si prenem com a base
d'observació el que s'esdevé a

d'espectacles de 3ar
i ben ,especialmentb
les sales de teatre catala, cal
drá respondre negativament. El
les sales

celona,

music-hall, el cinema

les se
ves
manifestacions més poca
soles, el circ, ens interessen
molt més. I aixó no és una
comprovació gens afalagadora.
El teatre neix i reneix en épo
ques d'una saturació de cultura,
d'una civilització florent. -En
canvi, en les époques de depres
sió deis valors intellectuals,
en les époques de barbarie, el
teatre

en

s'enfonsa, degenera

espectacle cruel

o en

en

espectacle

sensual.
No volem

treure

d'aixO

con

seqüéncies excessives. La Ca
talunya moderna és un poble
jove, un poble que ha hagut
d'improvisar moltes coses. Un
teatre no pot improvisar-se.
'.Altrament Barcelona, gresol on
s'ha refós

l'espera

catalá deis
postres dies, está sovint distréta
peI set' mateix cosmopolitisme.
Einbadátida amb. el s ballarins

-

—Dones ée a baix. Ju ji he pre
gat que si veia una senyoreta que
havia de venir per. a ter-me un
interviu que fes tots els possibles
per a fer-n'hi desistir.
—Tanta por faig?

—Oh, no!
—Digueu-me

—

i torna a riure.
el vostre parer
sobre el matrimoni, sobre el di
—

Mana posa

per-a

l'escultor clara
(Foto Cases)

zná; rnentre,

en

l'altra aguanta

cabdell de fil blau, i sota el
brag un treball comengat, del
qual surten, punxents, dueá agu
-Mea- de-fer -mitjavique- el :sol eia
brillar.
—Ja sóc aquí.
—Ja ho veig. I m'acompanya
fina a una habitació exquisida
ment decorada i sadollada de
sol.
Prop d'un finestral, reunas en
un

grup, conversen, anirnadament,
la senyora Maciá, tata, una da
ma, un senyor del qual no recor
do el nom 1 l'escultor Ciará, que
porta als dits vestigis de la terra
grisa, d'una testa d'En Macla,
que está esculpint, encara tendra,

admirablement encertada d'ex
pressió, que damura d'un cava
llet reposa.
Maria Macla, cm presenta. La
senyora Maciá, falaguera, m'a
llarga la má. I En Clara i l'altre
senyor em saluden, potser en el

contrariatá, contra meu,
perqué els he interromput la con
versa en el seu punt álgid.
—?Es preciosa, veritat, l'ex
fons

pressió que el aenyor Ciará ha
sabut donar al rostre del papá?
Aquella dolgor, aquella beatitud
tan característiques d'ell... —1 ei
rostre de la filla del President
s'auriola d'admirado pel pare.
Passem, nosaltres dues, a un
petit despatxet, que, com l'es
tança que acabem de deixar, és
pie de sol. En l'empit d'un únic
finestral hi ha, uniformats, exér
cit en peu de lluita, ornamentats
de punxes verinoses, una colla de
menuts cactus, que frueixen amb

internacionals, embadalida amb
el flamenquisme, del qual és
el veritable centre exportador
de la Península, no ha pensat
prou en el seu teatre, no ha fet
encara resforç que li cal per a
crear-lo.
No ens sembla, peró, que es
tem impossibilitats de tenir-ne.
La nostra raca no és pas man
cada de condicions histrióni
ques. I no ho diem amb ironia.
Tenim un gust innat per l'ele
gancia del gest. La gent vesteix,
adhuc. pels carrers, amb gust.
Trobareu pagues ciutats on la
dona faci més:bonic que a Bar
celona:En mottes persones \Yen
reu condicions-personals per a
la caricatura, per a la gesticu
lado imitativa. "Afolles vegades
us trobeu amb un interlocutor

branques de mimosa 1 -uns
ela.y041.,30,rtnell, ep,s duen- el re
cord obsessionat- de

•

•

—?I

no

ereieu qua ea

la,políti

hi pugen ? Es
Per
que la nostra escena no és prou
temptaciora.! En bona part ;
molts, així i tot, hi pugen, perO
migren. Ja ha estat pron repytit
no

—

ro,

té

un

gran carácter: totes les
seu davant es fan
tot li és fácil i senZill:

dificultats al

planeres,

—

minyona proveida d'un plo
mall, la qual tampoc podía en
trar, i dl, agafant-lo, anava en
tortolligant les teranyines més
una

eor:
—Tot el dia estás amb aquesta
bufanda:
no
fas altra cosa.
A veure quan l'acabarás.
—Peró, mama, si la vaig co
menear ahir. I ja en tino gaire
bé la meitat...
A la cambra veina se senten
tot d'enraonaments.
—Ja hi ha el papa aquí
la
mig rient la senyoreta Maria. No
comprenem el riure. Ella acla

Comerle()

a

la minyona..., i
anys més.
Riem de gust.

--Es que vós ignoren l'horror
que el papa té als seus despatxos
sense sol. Peró no és ben
bé la
manca
de sol el que l'allunya
d'ells. El papa no pot sofrir que
ningú endreci la seva taula de
treball,: tem que li esbarriin pa
pers, deis quals no en llanca mal
cap, i és clan aquests es van
amuntegant, amuntegant, i quan
se li fa completament impossi
ble d'entendre's amb tants d'ern
bolles, ve aila on som nosaltres
i s'hi queda; li plan tot tan en
dregat, les flors damunt la meya
tenla, tot al seu lloc, i no se'n
va. Ara que, com és natural, vé
nen moltes persones a visitar-lo,
i llavors ens cal sortir a nosaltres
dues, que si per atzar ens obli
dem cap estre de cosir, la no po
dem fer més feina.
I
sempre

grá.fic—, está ja preparat voseé?
?Es promet que no fará perdre
gens de temps al pariá?
—Si, senyoreta; nornés cal que
vingui.
—Dones, esperi's—. I amb un
posat tot seriós i un mirar ple
d'innocéncia, obre la porta 1 dlu:
—Papá, ?vols venir un mo
ment?
I girant-se cap

—.

--?Qué voleu

que

us

Macla apareix.

—Qué vols?—diu

a la fila.
poca cosa, papá; que
seguis un moment en aquesta
butaca—. I n'hi asSenyala una al
costat de la qual ja seu la se
nyora Macla,. —I res més.

—Molt

Don Francesc s'adona del fo
somriu una mica i, con
descendent,
obeeix.
Amorosa,
Maria Macla, acarona la testa del
seu pare i veiem Iluir en els seus
ulls, altra volta, una guspira d'a
mor 1 d'admiració.
Ha arribat l'hora de dir adéu.
I el diem amb un xic de recanea,
dolent-nos de partir. Si la sen
zillesa 1 la bondat poden perso

tógraf,

de

expliqui,

tant i tant dolenta? No
més podria parlar de les meves
maleses que se succeien les unes
a les altres, i no em plan gaire
tirar-me terra al damunt dient
coses crolentes de mi mateixa.
--Heu enyorat mal Lleida?
—No. M'agrada: peró ha estat
tan agitada la riostra vida, que
no m'he sentit molt arrelada en
lloc. Sé adaptar-me. El que mai
no podré oblidar
són els ,anys
Vuit anys interminables;
vuit anys durant els quals, per
moments, per segons, (en sembla
va veure envellir els meus
pares,
amb la temenga, sempre, que ei
papa no pogués realitzar els seus
ideals. Bélgica, tan trista, tan
grisa, féu doblar, si no era ja
prou gran, el meu amor per Ca
talunya..., pel seu sol...
aquest, endevinant-la, acarona
els cabells bruns de la fila del
President. Calla: les seves mans,
era

nificar-se,

,

la

bellesa bondadosa de l'una,
amarada de serenor i bellesa bru
na de l'altra, plena d'infantilitat,
aureolades, ambdúes, amb tot
l'eselat d'aquest sol daurat de ge
ner, que llangorós s'adorm, be
sant-les, damunt les tenles lleu
ment rogenques del Palau de la
Generalitat.

La senyora i la

fina

Macla

en

la intimitat

la ll

te

(Foto Cases)

Catalunva

mantenen un orfeó, una biblio
teca o ateneu. De vegades for

ciutat

l'oposici5

teatre

amateur
per

que no hi ha companyia caste
llana en la qual algun actor o
alguna actriu catalans -en sphi
destaquin. Es més recentment
Soldevila s'aplica a descobrir
els noms catalans que bi ha en
les cornpanyies franceses. I n'hi
troba forces.

bueixen

a aguantar i fomentar
les nostres arts, la nostra mú
sica, la nostra literatura i el nos
tre teatre. El nostre teatre ben
especialment, gosaria dir !

mateix hi ha molts fogars
espirituals que aparentment no
compten, pero que dintre de
llur humilitat, de llur manca
d'utnbicions, de faciana, contri
na

En molts casos ensilla sobtat
tal o tal altre aficionat, al qual
no hauria maneat sinó una for
mació a temps, una cultura, un
altre ambient per a esdeyenir

DOMÉNEC GUAASÉ
de debó. Les actrius
és
ens han colpit preferent
ment. Costa, és cert, de fer pu
jar les noies a l'escena. En
molts pobles, mil prejudicis tra
dicionals s'hi oposen. Peró un
cop vençuts aquests prejudids,
s'hi Ilittren amb més d'entusias
que els bornes. Potser la
me
coqueteria, potser la vanitat fe
menina les ajuden a triomfar.
El cert és que més d'un cop,
clavant d'aquestes actrius gai
rebé sempre de familia humil,
d'educació tosca, hem recordat
els versos que Carner adreça a
actor

ciar

—

—

part d'una cooperativa.
.Aquestes societats culturals
i de vegades culturals i econó
migues, donen una ben alta
idea de l'obrer i del pagés ca
tala. Fan pensar en la vitalitat
espiritual de Catalunya ; fan
pensar que difícilment pot és
ser completament emmetzinada
per les propagandes i sugges
tions murcianes.
El que sobta, de vegades, és
vettre que aquestes associacions

siguin mai,
protegides per
no

ques de les
ves.

Que

o

o

Són, peró,

la rialleta
tots els

en

Pennanents
a 8 pesseies
eomplertes 1 garantidea

gairebé mai,

Perruqueria VENUS

les persones ri

Provenga, 175 (tocant 4ribau)

poblacions respecti
hi desvetlfin sovint

•

la

"Camperola Ilatina",:.,

1 mal sabrás que días la terra amiga
jau enterrada una dee,ssa antiga
que vetlla per la gracia del teu gest.

Molt sovint, ultra

un

cénic,

associacions

tquestes

grup

es

DOS PERILLS AMENACEN
ELS SEUS CABALS i LLIBRES
PROTEGIU-LOS AMB

ARQUES

A

mw

•

AKiSO

O' INSUPERABLE SEGURETAT

SANS, 12

-

casos,-

duna espiritualitat superior a
les societats rivals que acos
turnen a ésser-ho algun pretés
"casino; de senyors".

men

El

que

nes:

neu: em sem

Per

segurs

del Presidnt de Catalunya.
I mentre el menut ascensor
se'ns enduu avall, ens acompanya
i no ens deixa el record de l'a
inabilitat i simpatía d'aques'es
dues dones tan netament catala
nes i tan essencialment femeni

d'ungles pá•lidament rosades, no
paren de treballar, i les agulles
dansen, cagant el fil. S'excusa:
—Em faig una bufanda per
als esports de

estem

aquestes dues qualitats es perso
nifiquen en la muller í la filia

—

anar

nosaltres, fa,

—Si, que vé.
La figura noble de Francese

quan éreu menuda.
si

a

contenta:

sense

cosa

Macla,

Cal ter unes fotografiez.
—Jo no sé si el papá voldrá
venir; ?com ho taré per a con
vencer-lo? Escolti—pregunta de
cidida al senyor Cases, el repórter

treure paper ni !tapia per tal de
no esporuguir.

—Digueu-me alguna

Maria

*

.

La senyora Maciá comenta:
—Es molt diferent cl meu ma
rit del meu pare. Saben qué beta
el meu pare? Dones tenia al se
gon pis de la casa pairal de Llei
da una habitació en la qual no

esperar tres

—Una vegada, quatil la mama
era petitona, l'avi va entrar ami)
ella a coll a la ca.mbra, que cal
dria anomenar d'En Barba Bla
va, i, en eixir, va caure a terra
una sabatona de la mama. Ehl no
es va ajupir a collir-la, 1 la meya,
ávia es planyia que mai no havie,
pogut entrar a cercar la sabata.
I després d'anys, un cop la mama.
casada i amb bilis, en morir l'avi
i en entrar a la cambra misterio
sa, va apareixer, deslluida, la sa
batona que a la mama li va cauro
de menuda.
I una rialla anapla fa huir les
dents blanques de Maria Maciá.

reix:

—?On váreu conéixer el senyor
Macla?
pregunto.
—A Lleida: dl hi vingué des
tinat...
—?Gaires anys de matrimoni?
—Quaranta.

a

afegeix:

la bandera

preguntar

,

espléndides, i quan n'havia arre
plegat unes guantes, el tornava a

—

infantil, riu, trapacera.

—

tre ell hi era, no podíem passa
del llindar de la porta. I les ara
nyes feien de l'estanga el seu pa
lau d'ensomni. Cada tres o qua
tre anys, el meu pare tela pujar

és boníssima...
fa en un
—Mira, Mariolis...
to de repte amorós la mare, sa
tisfeta, en el fons, de l'amor i
l'admiració de la billa envers
ella. I canviant de to, temorega
de deixar encievinar la seva dol

coneix la pose.

tic
Es

-

barrada.

Ja l'any passat, i enguanv.
altra vegada, amb motiu del
.coneurs del "teatre amateur",
Podríem deduir d'aixO que ne pogut veure alguns d'aquests
tenim condicions per al teatre,
fogars humils del nostre esperit.
peró que no hi tenim vocació o Veient treballar algunes d'a
gust
Aquesta conclusió no questes companyies, que s'ilo
que, tot explicant-nos un fet, més podria donar-la un examen deuen generalment tot a elles
una história, usen tant aquestes
superficial de Barcelona. Peró mateixes, a l'esforç personal
aptands, que pensen que no .no sempre Barcelona és tot Ca d'alguns
deis seus membres, he
més els caldria una empenteta talunya. Per tot Cataluny-a i
pensat com el nostre poble té la
per a pujar als escenaris.
adshuc oblidats dintre Barcelo
intuició i el sentiment de l'art.

qué

—

sargint. S'asseu prop nostre.
agradabilíssima, 1, com la fi
lia, fuig de tota afectació i des

--

--.

.

—1 que podeu ben dir
inter
rorap la billa, amb un pie d'or
que jo mal, ni un sol dia,
gull
he notat entre els meus pares ni
la més Ileu discrepancia: són
una parella ideal; la mama, pe

igual. Pero, sabeu qué passa?
Dones que moltes vegades, entre
mig deis seus papers i documents,
en surten receptes de cuina me
ves, o alguna novel-la de les que,
en
el moment de fugir, estava
llegint
I Maria Maciá, bon xic

diré jo..., massa prosaica.
1 dient-ho torna a entrar
Es

,

una

unes

els qui s'hi troben.
—Fóra, interessant que .ens di
guéssiu si planyeu els qui es ca
sen
o bé
els qui es divorcien.
Sentiu molt la política?
—Si. ?Com voleu que no sigui
així, si jo cree que en néixer bu
de la primera cosa que vaig sen
tir parlar?
--Us interesseu pel feminisme?
----No m'atrau gaire, i el tipus
estrictament feminista el cree
una equivocació. Una dona, per
més feminista que sigiú, no ha
de perdre mai la seva leminitat.

--Planyo

tauleta baixona, voltada
de butaques, llueix un bell pit
xell de cristall, dintre del qual
I

•

vorcie.

que, dret a la porta, m'assenyala• •la vista de les teulades ileument
que hi vagi.
rogenques de la Generalitat.
M'aixeco resolta 1 m'acompa
En una llibreria veiern, entre
nya fins a un menut ascensor
altres llibres, tota la collecció de
que em duu enlaire: un pis?, dos
les edicions "Proa", una Enciclo
pisos? Es para. Faig ,correr la pedia catalana, "Hier et demain",
portella i cm fereix la vista un d'un escriptor francés, i "Filoso
devessall de sol i ciaron La si
tia i Cultura", de Serra i Hun
lueta grácil de Maria Macia, abi
ter. Dam-ant un petit moblet, un
llada amb una senzillesa plena
dibuix d'una noia, en una pose
de distinció, es destaca contra
Ilangorosa: porta la signatura
llum, 1, amablement, cm dóna la d'En•Nogués.

nom

de pensar.
En aquest moment la senyora
Maclä travessa l'estanea; porta a
les mans un menut paneret de
cosa.
—?Ja et recordes, Mariolis, que
cal anar a comprar aquella roba
per als nens pobres?
Ens ha fet gracia el nom donat
per la rnare a la billa. Fa bonic
i és amorós.
—Si, mama.
I la billa, mi
rant-me a mi, es plany condol
guda
N'hi ha tanta de gent
necessitada... Si hom podia, fent
un sacrifici, per gros que aquest
tos, dur un xic de consol 1 benes
tar a tots els qui el necessitin,
jo baria aquest'sacrifici ben aviat.
La senyora Maciá• ha desapare
gut; la, filia la crida.
—Ja •pot :venir,,ja, mama.
Contesta: --Es -que 'estic fent
una feina una mica massa, com

—

Un
salamo de cristalls
amb el cristall de la tau
la, i en les parets, tapisseries
califa, domina un to verd esmor
tea que emplena l'estanga de
suavitat. Regna en tot un silenei
molt doll, mentre pels vidres les

algun

manera

—Fora Dostoievski, dones. I cl
cinema?
—Sempre que fan films bons,
hi vaig de gust; peró aquests son
tan comptats... Ma vist En Mi
Ilás-Raurell?
pregunta com si
temes que el pensament fugís

portal.
flirteja

manca

enlaire.
Hem fet esment a la billa del
senyor Maciá del seu accent tan
poc barceloní.
Es cert: pero no faig res per a
perdre el meu deix Ileidatá; sóc
billa de Llaida, 1 n'estic molt or
gullosa.
Lloem el seu bon gust i la seva

—

RODOR.EDA

MERCÉ

—Jo cree que hi ha l'imites do
nes, ací, amb prou talent per a
ocupar llocs forga preeminents
al Parlament; perb manca que
gosin posar-se a l'avangada.: Es
cert que Madrid té una Nelken,
i una Kent, peró ja us he dit que
si a Catalunya no hi són no és
pas per incapacitat. Ara, que jo,
encara que cm cregués prou ca
pacitada per a iniciar un movi
mant d'aquesta mena, mai no he
feria. No sóc d'aquelles dones que
tenen el cap ple de fantasies i tot
el dia forgen projectes i més pro
jectes que... no realitzen.
Em
sento bé tal com estic i no m'a
grada, perqué sí, aixecar castells

força!
—Quine autors? Catalans?

fins dalt.

per

catalana hi
femení?
ea

-

pitos.
S'apropa a mi el porter. Pre
gunto:
—La senyoreta Maria, hi és?
-Si. I amable m'acompanya

gotes de pluja practiquen l'esport
del patinatge.
S'obre la porta i veig baixar

en la
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