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EL CAMPIONAT D'ESPANYA AMATEUR

BOXA
Dimecrea,

les den de la

a

nit:

ARENES
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Gran
Internacionali 15 Combate,

QUARTS DE FINAL (SEGONA SERIE)

vetilads

En

deu rounds:

LOGAN
~pió

de

FLIX

-

cballenger
En

gegueix la selva marxa triomfal
Topereta cinematográfica Paramount

LA CARRERA

NA DE DIJOUS VINENT AL
VELODROM DE SANS
La segona
vetllada d'aquesta
temporada al Velódrom sansenc
tindrá lloc dijous vinent, al vespre.
Es correrá una prova de 8o qui
!ómetres a l'americana, la qual ha
via d'haver estat disputada fa dies
(ajornada per la pluja) amb el nom
de Gran Premi Internacional.
Hi participaran notables primeras
figures del ciclisme estranger, en
tre ells, Cugnot gran sprinter fran
cas, la parella Wyard-Reix; l'equip
En Crayat-Pipor; Francis Faure„
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acoblat,
la fama del qual s'ha reafermat, en
que

.

Es

fi

un

m

Paramount

sonor

S-=

E

sonora,
la

en

titulada "The Big House",
qual peNicua aquest artista

demostra la seva meravellosa veu i
l'excellent escala de cant que pos
seeix. Qui li havia de dir a Gldria
Swanson que el seu primer marit
arribés a competir i fins potser a
superar la seva gloriosa fama de

SASTRE

"Gloriosa Glória".

vestit, elegants i
económic, podreu adquirir
lo avantatjosament a aques_
UA bon

• • *

La Metro Goldwyn eítá posant
arnb les produccions
se les sabates
lonores; pub hi ha molts interes
aats a barrar-li el pas. Deaprés d'ha
de Milie eis
ver adquirit de Cecil B.
drets de reerlició de "El barquer del
yolga", está trobant seriosos obs
tacles per a fer-se amb els drets de
reedició de "Sangre y Arena", la
pellícula que per a Paramount in
terpreta, el malaurat Rudy Valen
tino i que per a la Metro interpre
tarla Ramon Novarro.

La

Cuourulia, núm. 2, primer
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Lucille Millar i Gingers Rogers
són, les novas artistas que té Pa
ramount; ara tothom está proveint
se de noies joyas, puix que la Radio
Pictures ha fet el que ha pogut
í més per augmentar fins a cin
quanta leo "girls" del ballet, que
abans eran setze... era un número an
tiestétic, i han fet bé.

SSS

Deaprés

casa

les ensenyances rebudes. Ja
vist altres casos.

555

PROXIMA!

Paramount ha perdut dos simpa
tics artistas amb aixb de les sonoras:
Bebé Daniels ha marxat amb la
R. K. O., pero Neil Hamilton, que
fins avui havia estat el seu com
pany, i el treball del qual en "Beau
Geste" i "El patriota" tan bells

Estrena
a

FEMINA
de

MET GáYMORY aikag FáRRELL

assolí, ha ingressat amb
magnific al s estudis Fox.

mornents
son

5

un

5

Dorothy lvíackaill s'ha

venut

la

de Santa Mónica i n'ha
comprat una altra a Palm Beach; ti
agrada la variació. El mateix Ii ocor
re a Ilary Pickrord, que está d'alió
seva

MI PLATO LAMERICAV1A

casa

en

cotxe amb

un
*

nou

que fan fondre ru

pidament les

l'Exposició.

aprim8r-sei.

utilitzi la

nostra

tin

Syrene en cattt
xú "Pur Pará", im
pregnada de suba
táncies radioactives,
gras

Calia aquesta unió per a fer sen
tir i recordar als nostres esportius
que el ciclisme amb prou feines ha
tingut expansió en els diversos fes
tivals esportius celebrats abans d'a
ra
a
l'Exposició, i palesar la ne
cessitat absoluta d'una protecció
merescuda i altament 'loable envers
aquest esport.
PERE ABELLO-MASDEU

subcutánies sen
i
medicament ni
se
cap mena de ragim. Procediment ex
tern, no ocasiona cap mollstia, ja
que acciona durant el dormir.
Dernaneu fascicle gráfic incloent
hi un segell de Correus o'as a INS
TITUT ORTOPEDIC SABATE I
ALEMANY, Canuda, 7, Barcelona.
ses

Anneta Page s'ha proposat que
Mary Lawlor arribi a estrella, i creu
que ho aconseguirá. Si l'estrellat
s'obté solament amb bellesa, és se
gur que miss Lawlor será estrella,
després, proposant-ho Anneta, la
bellesa j art de la qual són grans,
és molt que l'amiga no aprengui
de la tnestra i la. deixebla superi
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aviat,

Molt

será

ELS

tura

*

qui

CICLISTES ACUDIREN
AHIR A L'ESTAD'
Foren nombrosos els grupa de
ciclistas que ahir, diumenge, diada
de la veritable mauguració de l'Es
tadi de l'Exposició de Barcelona.
Aixó prova l'alt esperit esportiu
que hi ha a les nostres entitats. Hl
veiérem i remarcárera pel seu bonic
conjunt, l'A. C. Montjuic (en gran
nombre de participants); eis de
Sant Martí, els de Manresa, els de
Sans, l'Esport Ciclista Catalá, etc.
Ens felicitem d'aquesta adhesió
que posa al nivel! que ti correspon
el nostre ciclisme, tant abandonat
pela antics dirigents de l'esport

Per

galan.

amb

ben poc marge.

més contenta per l'expropiado que
el tren del Canadá fa de la seva
casa
nadiva a Toronto, per creure
que els negocis són abans que res.
que els ,negocis són abans que tot.

tonics entre Paul Hohner i Mary
Philbyn, tets dos de la Universal,
després de creure's correspost i des
prés de tornar d'un viatge a Europa,
on l'enviá
Laernle, Paul es troba
que malgrat de les protestes d'amor
de la gentil Mary aquesta no és a
l'estació a rebre'l, a causa "que no
vol deixar traslluir les emocions",
Paul la va trobar que passejava

veurem

;ranear en els recents Sis Dies de
Saint-Etienne.
També hí figuraran la riostra pa
ralla "reina" Espanyol-Senon, el
primer restablert ja del tot de les
lesions que sofria.
Canyardó-Torres formaran un al
tre
deis equips perillosíssims. Cál
comptar amb els entusiasmes deis
mallorquins Pon-Noguera, els quals
vénen decidits a donar feina. Els
germana Ferrer, una de les nostres
minora parches d'americanas, s'ar
rengleraran també en aquest match.
Molts altres equips s'inclouran a
la llista, entre ells, possiblement,
Ferrando-Bachero i alguna deis
nous valora ciclistas.
RESULTATS DEL MATCH
OMNIUM DE DIJOUS PASSAT
A SANS
La primera carrera d'inaugura
ció oficial del Velbdrora era d'un
match Omnium a cárrec de reno
menats corredora estrangers cona:
Hepaur, De Martini i Bouyer i el
catalá Senon.
Depour no pogué entrar a Es
panya parqué perdé el passaport
fou substituit per J. Cebrian-Ferrer.
El millor d'aquests quatre cor
redora fou, sena dubte, Rouyer,
encara
que destaca força la classe
de l'italiá De Martini.
En la prova de velocitat, De
Martini, aconseguf un punt; Rou
yer un altre. En la persecució ven
cé Rouyer i la volta contra el re
llotge fou adjudicada a De Mar
tini.
El total de proves fou favorable
a l'italiá De Martini.
En el match del Torneig Inter
clubs entre la U. E. de Santa i
l'S. C. Catala, vencé el primer per
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Franca militar,

I

MAGLIOZI
campld

del

rounds,

per al

CAMPIONAT D'EUROPA
del pes ploma.

Gironh-ts
CauMló XEsPanya

d'Europa,

I

contra

?erbist
Campld

Valgica, challenger onda.
JURAT:

de

ESPANYA:
BELOICAt

Mitre/.
(juras).
(director

Sr. nasanoves
M. Collard
Scheman

FRANÇA: M,

de

combat).
3 pesastes entrada treneral, 3 Paluntes
Adquirtu avul match'II vostra entra
da sanee augment de preu a les taqui
llas de Veznpresa 1 al P. S. C. Pl. Teatre.

Ricard Montero guanya la
Volta a Legazpia
'Amb
Sarit Sebastiá, 5,
molta animació i bon temps se
celebré, ahlr la segona volta a
Legazpia, sobre un recorregut
de 150 quiltnnetres. El resultat
es té en cempte per a la repre
sentació de Guipúscoa en el
Campionat d'Espanya: Arribé
primer Rioard Montero, ,seguit,
d'Esquerra, Trudba i Lluciá
Montero, cada un deis quals
arrib a mig llarg de máquina
--

relaoid amb l'anterior,
Notl Sport,
en

Atenció, installadors1
PER A TOTA MENA DE
MATERIAL ELECTRIC
a preus immillorables

PERE BRESCO I COMA
Carrer de Santa Anna,
Tetaron

31

15787

CURSA CICLISTA A SABADELL

Sabadell
ciclista reservada

Ahir tingué lloc
carrera

una

a

principiants, organitzada
pel Velo Esport Sabadell.
Figuraven inscrits 49 corre
dors, deis quals prengueren la
per

a

sortIda Z.
El recorregut era: Sabadell,
Castellar, Sant Llorenl, Gatlifa,
Sant Feliu de Codines, Caldes
de Montbui, lentmerzat, Cas
tellar 1 Sabadell.
El boa estat de les carreteres
a recórrer féu que, malgrat el
bon tren que mantingueren els
capdavanters, no existís entre
ells una veritable Iluita fina al
final de la carrera. Aixl veiérem
com
Castellar i Sant Lloreng
eran

passats

en

compacte

es

camot; Gallifa 1 Sant Feliu de
Codines foren escalats per un
grup davanter menys nombrós,

paró

en

arribar

a

Sentmenat i

Castellar, els de davant torna
ven a
sser una bona colla.
En sortir de Castellar, Rovira
1 Forns intentaren una escapa
da que no els doné resultat
parqué els altres imitaren llur
gesta. Aixf, tot l'escamot da
yantar es limité a anar aug
mentant el tren, que en aquells
moments era ben notable.
d'aquesta manera arriba
ren a la meta, i com és de su
posar, els primers llocs foren
decidits a l'esprint.
La classificació general fou
seguelx, pel que fa rafe
com
rIncia als deu primer arri
bats:
1.—Oscar Rovira, dotes Ca
talunya-Wolber, 2 horas 11 mi
nuts.
2.—Zacaries Forns, 2 boros
11 m.
3.—Joan Castegon, 2 horas
11 rn,
4.—Celesti Fabregat, 2 bona
11 m.
5.—Salvador Hurna, 2 hores
Hm.

CINEMA PAR1S
de la grandiosa prodneció

russa, sonora i cantada

6.—Josep Carbó, 2 hores 1
minuts 7 segons.
7.—Florenci Fanassa, 2 ho
res

1KA

Dirigida per W. Strijevsky
Protagonistes: Olga Tcheckowa;
U. Steels

i Hans A. Schletow

Exclusives Renaixement Films
NOTA: Les pr.-..jeccions solo
s'efectuaran amb el nou
res

aparell sincronitzador eléctric

CRONOFON GAUMONT.

"{"PM511.1117:!111!liii,t111il'lillilp;

m.

13

s.

Pontes,
11

m.

17

24

horas

Claver,

2

hores

Riera,

2

llores

s.

La classificació social que
dé establerta com segueix:
1.—Joan Castegon, cicles P.
Sant-Wolber.
2.—Gregori Alonso.
3.--Joan Alemany.
El recorregut era de 58 qui
lémetres, i els premis anaven
a
cárrec de la casa Franca

Espagne.
L'organització

fou perfecta
amb ella s'acreditaren una ve
goda més els dirigents del Velo
Esport Sabadell.
P. F.

Estem

deute amb els
nostres ex-presos i ex-exi
liats. Ajudem-los a recons
truir la seva vida civil. Ili
ha una subscripció °bella;
es preparen diversos fes
tivals... Recordeu-ho.
en

pia.

Enrculei (ValIncia)

6-1
Fortpienc (Catalunya)
1-3
A.thletio (Arag6)
Cantohria (Biscaia)
1-0
Ferroviaria (Castella-Leon)
Gijón (Astúriea)
Emérita (Extremadura)
Ferroviaria (Centre) Guanyador l'e
—

—

quip

creu

-

-

El festival de l'Estadi fou
una magnífica i vibrant

manifestació de ciutadania

PILOTA BASCA AMATEUR
CLUB BASCONIA
Ahir al matí

la

a

canxa

de la placa

del Teatre se celebraren els següents
partits entre socis del Bascemia:
Primer, a 40 punts. Patau López,
vermells, quedaren a 27 davant deis
blaus Boldú Portabella. Boldú, el
mestre, jugá un gran partit, i remata
amb una precisió que per a ells vol
-

-

drien molts deis que
d'asos. No cal dir que

se
se

FL1X
Joventut DepQr
Uva de FlIx, 3
Arab gran animació 1 molta
conourrbnela tingué /loe un par
tit de futin.1 entre els primera
equipa del Sport Club Mollet
Joventut Deportiva de Flix.
A les ordres de l'árbitre se
nyor Christ, els equips s'arrea
gleraren de la següent manera:
S. C. Mollet:
Castellsegués,
8. 0,

Mollet, a

regular.

-

ELS PARTITS DE

•

Mollet, perb la magnífica
tuad(' del poTter Zarrauz

inapedit

0

el

1

va

tbria.

AUSTIN

*

O

I.

•

Finalment es jugará el, proper día si
el partit Palamós S. C.-Selecció Ve-.
'terans, a benefici d'Angela Iglésies.
A. C.

Sastrería F. Comas
.11

Fontanella, 9, principal

111

Gustos selectes

Confecció acurada

••

PRE1US AVINENTS

111

Especialitat

en

vestits de socletat
I

La Societat Gimnástica

de Badalona
•

YI•

ly ¦¦¦¦•

La Societat Gimnástica de Bada
lona ha posat tota la seva atenció
en el millorament fisic de la dona ba
dalonina creant classes especials
de gimnas les quals es donen nor
rnalment des d'un any ençá. Com

complernent d'aquestes ensenyan
ces, la Societat Gimnástica de Ba
dalona ha creat recentment una
a

Secció Femenina d'Eports a sern
blanca del Club Femení i d'Esports
de Barcelona, la dita Secció será
autónoma i podran formar-ne part
totes les que he; desitgin, siguin o
no acides de la Societat Gimnástica
de Badalona. Aquesta Secció, a part
de la práctica de Basquet-ball, po
drá dedicar-se a conreuar l'atletis
me i altres esports adients a la dona.
La quota única per a allistar-se a
la novela Secció Femenina i d'Es
perts ha estat fixada en una pes
seta cada mes.
El camp d'esports de la Societat
Gimnástica de Badalona, situat al
carrer de
Martí i Julia, será posat
al servei de la dita Secció i s'hi es
tan introduint reformes de varita
ble importancia per a pcsar-lo al
nivell deis millors, especialment en
el que es refereix a Basquet-ball.
tes inscripcions han de formalit
zar-se a la secretaria de la Societat,
carrer
d'Enric Borras, 21, amb la
sola condició d'ésser les sollicitants
majors do 54 anys.

•
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servei de dutxes per als que
quen els exercicis gimnástics.

practi

D'ad a pocs dies quedará instal
lada definitivament tarnbé la secció
per a senyoretes, la qual estará con
venientment separada de la destinada
als homes.
Les classes, per ara. es donaran
només a la tarda, de set a nou; més
endavant, si és possible de resoldre
algunas dificultats, hi haura també
classes al matí, tal com es feia a
l'anterior local.

aviat!
llibre

un

en

versió directa:

la Revoluciú
russa
tres

de 1905

noms:

miquel matveev, autor
emili granier-barrera,
traductor
helios gómez, illustrador

Club Esportiu

Catalunya

pessetes

3

edicions ariel
Definitivament

inttaEat el gimnás
al local del frontó del Principal Pa
lace, el Club Esportiu Catalunya ha
représ de bell nou les senas classes
de gimnástica, que havien estat sus
peses

momentaniament,

per

manca

de lloc a proposit on donar-les. El
nou local és molt espaiós, de molta
capacitat i molt més gran que el que
fins fa poc halda servit per a donar
les Iliçons de gimnástica i educació
física. Hom hi ha installat un lloc
adequat per a vestiari i un abundant

=:=132X1=

Maiestic Hotel
1 RESTAURANT
Coberts

preu fix I

a

a

la carta.

Orquestra. Salons especlais.
Bodas, banquets 1 festes

ADRECE U

en

sobres, Instes i etiquetes per

publicitat

-

_

•

.

ac

assolissin la Irle

que

•

cap.

Ahir jugaren amistosament ele pa
lamosina 1 el C. D. Farnés. El partit
fou disputadIssIm i acabá amb empat
a 3
gola. Exactatilent com el partit
que jugaren setmanes enrera al camp
de Santa Coloma.

del Joventut. Durant el segon

tiis,

_

gola a

visitants per 3

gueró, Riba, Maui, Prades, Ra
mis, Mur, Catalá, Zabalza i Ra
dtiá. Supilent: jover.
El partit aeabá amb el re
sultat de tres gols a dos a favor

teraps dominb. oompletament

PASQUA

L'equip local jugá dos partits amb
ele minyons entusiastas de l'Apolo F.
C., de Badalona. El primer dia s'aca
bá amb empat a un gol. En el segon
partit s'endugueren la victoria els

Gardera 1 Rosell
J. D. Fila: Zarrsuz, Gulu, Al

Ilargament.
A continuació, Martínez Gil -Ar

-

"Matalaseallandon.

----

Notes palamosines

Solvestre, Camps, Gordy, Rosell,
QUintana, Rcs I, Gomis, Campo,

les donen
l'ovaciona

verrnells, guanyaren, per 40
a 34, a Renom Ródones, blaus, en
un
partit molt disputat, en el qual
es destacá Artús.
El tercer partit, a 35 punts, entre
Monpart Arís, vermells, contra Gi
ménez -Marín, fou el que resulta
més interessant; perderen els dar
rers per 4
punts, després d'haver
avançat els seus contraris de ro.
Giménez, que eomença rnolt segur,
es refiá massa de l'avantatge que
portaren, i quan se'a dona compte ja
no hi fou
a
temps. Per altra part,
Aris tingué un dia inspiradíssim, i
molt ben secundat per Monpart. gua
nyaren brillantment el partit, quan
semblava que anaven a sofrir una
sorollosa desfeta.
Finalment i a 40 punts, jugaren
Tarrats Tintorer, vermells, contra
Recalde (E.) Steegman, blaus. El
davanter yermen sortia del quadro
Ir i el blau del 9. Guanyaren fácil
rnent els blaus, ja que aprofitant-se
de l'avantatge de la sortida asse
nyalada, dominaren constantment ela
punts, descartaren de la lluita a Tar
rats i carregaren tot el joc al dar
rera, en Tintorer no estigué a l'al
çária d'altres partits. El resultat fou
de ay punts vermells per 40 blat15.

Ele gola del Flix foren mar
eats per Zabalza, Catalá 1 Mur.
L'arbitratge del senyor Criet,

Per les comarques

que davant eli nombro.
que han pres part en

aquest coneurs passat, el vell club
de l'Escullera pot formar, amb vistes
al vinent campionat de water polo,
almenys tres equipa de tercera cate
goria, tots tres amb les condiciona
máximas per a poder lluitar amb dig
nitat i sense cap mena de por de
fer cap mal paper, com es diu vul
garment.
Per a les altret categories compta
el Club de Natació Barcelona arnb
els hornea suficients per a presentar
ele equipe amb les máximas garan
ties.
Elí noms de Brull, Sabata, Garn
per, Giménez R. i G., Cruells, Bo
rlas, Palatxi, Gibernau, Trigo, Santa
cana, etc., etc., son la plana major
del water polo, co que ens fa supo
sar
que els campionats d'enguany
seran disputadfssims,
la qual cosa fa
veritable falta per a enlairar la nata
ció d'una vegada i posar-la al Iloc
que es mereix
LL. G.

haver comparegut l'Emérita.

eh actea esportius preparats per a ahir, a fi de
poder assistir a la festa de l'Estadi, no publiquem
en aquesta edició l'acostumada plana comarcal.

menta.

Hom

no

A.mb motiu d'haver estat suspesos a tot Catalunya

Els So ',loma que durant aquest
hivern han Iluitat per obtenir la
máxima recompensa en el Torneig
han demostrat la majoria d'ella tenir
condiciona per a ésser una bona ele

tos hornea

caltelli per

-

s.

10.—Antoni
ni.

2

s.

9.—Josep
11 m.20
11

TR

11

TORNEIG
COMENTARI A L
D'HIVERN DEL
CLUB DE
NATACIO BARCELONA
Amb lacte del repartiment de pre
mie, efectuat el diumenge passat, va
finir la temporada hivernal, en la
qual s'ha disputat l'interessant Tor
neig d'Hivern, per ala hornea, i el
Premi Kappel, per a les féminas.
Aquests concursos han vingut a
demostrar la fecunditat de nadadora
que avui posseeix el Club de Nata
ció Barcelona, l'entitat més forta de
tota la Península.
Així hem vist com durant ala me
-tos de més fred, en qua el temps no
és apropiat per a la practica de la
natació amb tot el seu esplendor,
hom ha presenciat l'enderrocatnent
de récords, molts d'ella de talla gal
rebé internacional, com la marca de
5 per 50 metres astil lliure en qua
el temps esmercat ea pot colzejar
amb molts de les nacions que van
al cap de la natació mundial.
També és digna d'elogiar la marca
de la senyoreta ;Merca Bassols en els
roo
i zoo metres astil 'Hure, les
quais són força falagueres per a la
natació femenina.
El Torneig d'Hivern 114 tingut
més la virtut de fer 1 de donar un
reguitzell de nadadora que, com
daiem en les ressenyes tetmanals,
eren futures esperances, i que ami
es poden dir gaireb6 realitats. Els
noma de Schulz, Benavent, Miguel,
Sunyol, Nublola, Millet 1 d'altrea
són els xicots que amb la saya fe
tena,citat provada han palesat, per
a
ésser dignes companys dela ja
consagrats com a estrelles, que en
el món aquatie brillen amb llum pro

RESULTA.TS

DIAGONAL, 319, principal.

1

I

Maison
Café

-

Brasserie

-

a

per correa
-

la tramesa de

Teléfon núm. 64231

Dorée
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confiada
Confeso sincerament que els
quatre rnots que encapealen
aquest antele, tal com altea
escrits, sense cap signe inter
rogant o dubitathe que es ate
nul, poden donar libe a inter
pretacicns contradiethrie$ 1 cap
d'elles adient, a Cetelat senti
mental dele inetinta bkalea
i efusius del
ment generoso
'metro poble, que adés ha co
meticat i qui sap quan i on es.
deturark.
A.uar contra corrent o bé res
tar al rnarge mentre la rivada
pasea, pot obeir a una convic
ció c. a la prutja de singularit
zar-ee. Bi menys no, m'aconeo
lurio que em tinguessin per es
carmentat i cauta, peró no pus

esgarria-ories.

un

o

cona

d'aquells que toquen a moras
quan la festa és més animada.
un

Sis anys, quatre mesas 1 tret
te dies de dictadura, componen
el temps de pena isripcsada ale
qni bien comés el delicte d'es
timar les Ilibertats individuals i
coNeetIvea, 1 devem encara el
termo de la condemna a la grk
cla de l'indult, sense que ens
hagin restituit els drets clvils
ni reposats ff15 danys i greu
gis ocasionate. per un tribunal
subversiu i incompetent.
En
aquest perfode massa
l'erg, per vergonya nostra, pe

r?) alliennador j ccnventent

com

erxperibncia necessária, de
subjeccid a un paternalisme in
tegral, la immensa mejoría del
nostre poble Osa mantingut en
una actitud digna, d'indifertn
a

cia externa 1 de contendió in
terior, mensa pérdua n1 rninva
de les seves vIrtuts essencials
i en noble contrass amb la in
fecta 1 xtrcia Mellada deis fa
Lus 1 dele eervils, disposals
sempre
a
aderrerar-se, per
cátela mesquf o carnavalesca
pruno, de figurar, a l'ombra de

quelsevol despotisme.
fama que des de temps
llunyans gaudfem de turbulents
bellicosos, va eehlaimnr-se
considerablement mentre vn (ta
rar
la dictadura,
se

•La

La

censuro

ha palita Per

equeel número

fai:'n 5 Sigui seny,
instint de conser
vació de qul, conflat en la for
o immanent del seu dret, de
fuig el rtec d'un desigual com
bat 1 d'una deelletal escomesa,
el cert és que la inbibició 1 la
;masiva resisténcia del poble
va
estnussar les armes
de la
dictadura en voler batre un ene
nete corphriament inexistent.
De teta manera, cal que no
ens
n'alabem amb massa in
S

I

"1",",f

prudéncia

o

sieténcia d'aquesta "performan
ce" i abstinguem-nos d'expo
sar-la anab entusiasme ale noe
tres fills com a exemple a se
guir. Encara que tenim obser
vat que elle fets histórica es
repeteixen amb intermiténeles
Inéi o menys espaiades, una
mateixa conducta no és avi
nent a tots els casos. Ccedes
sem que la dictadura ens va sor
prendre en estat de beatitud i
no ene restava cap més solu
ció práctica que la de resig
nar-se í aguantar el xlifec tot
esperant 'l'hora de "fer la pau",
com din paradoxalment el nos
tre poble, per a significar rec
eló de rescabalar-se d'un dany
oled. Catalunya tenia mnssa
per perdre per a expcsnr-ho a
l'earbojarrada ale odie desfer
wats i cobejances de les le
gions que com nuvolades de
l'agosta haurien caigut damunt
les ternes ubérrimes i les ciu
tats sigues i populoses. A més.
els eapdavanters de tóle els
partits
tenion progra
mes i solucione per a tots
els
casos
menys per a prevenir 1
resistir situacions de violéncia
naturalment, la part més
nombrosa 1 vistosa va fer-se
també esmunyedissa
corito
nent-se en la munió anónima
del callats i resigneis.
Ara bol: certs episodis no
s'Inri de repetir mal mes, si In
ha una consciencia unánime en
repellir-los; perb no és
cien el sentit de' dignitnt sí no
va
acornpanyat d'un valor po
tencial 1 guiat per un espera
alerta.
Tingues enteniment, fin!, (15
el que, recomanen bondadosa
ment les nostres mares a la jo
,

Festival
a

pro

-

ventnt intrépida i generes»; pe
rb

entenimént

feblesa, renOncia ni abstenció,
sinó valor seré i mesurat, i es
tem

conveneuts

com

i

sigui dit
l'esport,
regles de joc

Quan
Ortega

--

que

—

amb les. eeves
net i economía distributiva d'e
nergiea, ea a millor escula de
la valerositat entenimentada,
sigui la més efiette.
Valor cívic i valor bel•icós
eón des fases d'una mateixa
virtut que no poden anar Mal
separndes ni allunyar-se mas.
sa l'una de retira. No Se pru
dent de malversar esforços en

Tenirn, els catalans, entre al
tres defecetes
patriótic de
prociarnar-hu i posar-hl etalle
na
el de cause fkcilment en
—

extremismes que

no

responen

pros sernpre a l'afany de lima
que es viu. Per alzó mollee apl.
tacions fonamentalment seria
ses 1 ben dotades, s'han resoll
en
l'eseurant d'una eferStetichn
eta completarnent Inofensiva i
simples actes d'expansió festf
vela, han pros proporolOna ge

gantinee flne a «n'avenir ve
lera simbblice determinatius
de greua esteta de coneelén
ola. Patina, par dIr-ho d'una %re
gada, del mal mediterrá de l'e
efusió estética, 1 ccin que tots
els nostres actes eatan influTts
per la serenitat del noslre ce!,
la blavor de la riostra mar 1 la
Iltim daurada del sol que ene

comprometia a res.
Ortega i Gasset té dret a li gratitud
dels ratalans i mereixia perfeetament
aquella ovació entusiasta que se li tri•
buté en ocupar la tribuna del Círcol
RepublIca, 1 aquelt ,hernenetge popular

itiumlna, no ens costa gaire
d'embadalir-nos amb el cant de
les sirenee, i les ec•mmocione

del Piada.

naeadores, es desfan en Urisme.
Aleo ha pasan!. kempre 1 ce
mencem a exper imentar-ho are,

malgrnt l'experiéncia

mitres

les més irades i ame

ee

deis

morfongui

en

un

estat

solemnial de tragédia
permanent o que vagi arrease
gant amb aire clolor6s: el far
dell de llurs angúnise 1 sofrí
ments, com ele sirgador•s de la
caneó eslava. Em sembla, perb,

adequat al moment d'ara
les perspectíves del demá,
esforc general per

1

dies

un

aquestes

maese

exposat

quals
poden haver discrepincie*

partits politice.
Insistint en el que hem expres
sat en anteriors ocasiona i prevelent
que actuaste solidaritat entre els
nostres capdavanters politice sofrei
xi el dia de densa un lógic refreda
ment, donades les contingencies i
lluites que es presentaran. caldria
que ara, en aqueets mote-lenta histb
rice d'intensa vibració collectiva en
vindicadó deis sentiments pairals,

a

s'organitzés aquella uGermanor

•

Apprenez que tout flatteur
Vit aux dépens de celui qui l'écoute.

FRANCESie CURET

celebra
al Novetats un interessantíssint festival benéfic...
Vegeu programes. No hi
falteu.

un

celebra

interessan

tíssim festival benéfle...

Vegeu

hi
recen
no

Iluita electoral, probable
ment será fácil de mantenir, fina
tot en interés oreo; deis mateixos

Estern compromesos en em
preses maese altere 1 definiti
ves per a l'esdevenidor del nos
tre poble, per a estretenir-nos
a servír d'espectacle. Si ele ncs
tres enernice ens catleguessin
prou bé 1 nosaltres no ene
apresséssim a corregir les fa
lles del nestre taranná, ene
guanyaeien més amb enganya
dors n'alees. que amb mesures
.de franca violáncla. Cal témer
un eanvi de táctica, l quan al
eó s'intenti, será bo de no obli
dar ele numerables versos de
la faula de La Fontaine:

al Novetats

les

primera

tea.

se

en

mantenir en tot
asernent aquesta solidaritat d'actua
ció, que mentre no es plantejará la

blanrses del cofc-isme 1 a
l'obllt, mi les horee d'espname
link, de les .vicissituds sofer

dimarts.,

coses

tials, s'hauria de

les

Demi,

pesaste un s Intente
noseltres i han pngut docu

entre

aquelles

'

eeperit,

Inste han

D'acord amb l'sforisrue que "no
bi ha mal que per bé no vingui", és
evident la solidaritat que ha quedat
establerta entre tnt3 ele partas po
Mies de Catatunya. par a aquellas
campanyes tals com la de l'amnie
tia, subseripeions d'homenatge o
d'ajut gls bons patrietes, tan beit
secundades per tot el nostre poble
i patroeinades per la premsa nos
trada.
Estimem que per a donar una ma
jar força a la nostre ideologia, en

altres de eemblants, d'una in
negable dolcesa pairal i duna
vistositat meravellosa, ne te
nien, anys enrera, altres con
sequéncies que In aatisfacoló
d'un gaudl, enterbolida sovint
per
I escornrsa
brutril deis
;Tenis de la força. La grave.
tal del 3 anys que hem viseut
sotmesos a la férula de la dic.
tadure, en el anal periodo han
estat en perill la riquesa i
cultura del postre pcble i la
vida de valerosos germans nos
tres, ens obliga a una seriosi
tat extremada en tots els :tetes
i a una máxima contenció del
nostre

ele hem d'hito*.

programes. No hl

se

talana" a la qual ene raerles.' en un
altre article. la qua! es Pronesés
com a principal finalitst la ineerip
ció de tots els que canten la nos.
tra ideologia amb más o usen» in.
tensitat, per tal d'agruparlas sota
les ordres ,direetes d'un Comité, i
senGe altra obligado inmediata que
la de satisfer meneualmente una quo
ta de deu céntims.
Establint un Digazu de coneizen
ea individual per grups de 6 o 12
associate a les .ordres d'un altre de
signat per apreste. el qual depen
gués directament d'un Comité local,
integrat per un nombre variable de
socio fixat i escolla pele delegase
de grupa de rada població, i alai
ámb semblant coordinael6 arribant
als Comités comarcal" i central,
creiam que seria ,factible acense
guir una aolidaritat ben ferma entre
tots nosaleree, la qual donaría a les
voluntats individuals dele que la
pomponguessin aquella majen for
Si que siempre a'etconsegueix amb la
unió.
Amb una organitaació semblant i
serme nectasitat d'untes/u desate
garata Momeo intlividuals, una sola
indicació del Comité Central, tra
mes& ale dirigente deis gotpareals,
equeets ale de lo poblacions i
aqueats als deis grupa, faria poesi
ble en una sets:nana, pocera per otees
ple, recollir un nombre fabutóe de
signaturee amb qualsevol motiu, i
regular
a
iA
abrí match una ce tnzac.,
mensual ben respectable, que es po,
dria destinar a fine beagles, pro
presos, culturals, etc.

Aquesta

falteu.

1

"Germanor

catalina",

portada en el sentit veraable de la
seva denominado, canalitzeria duna
manera normal les patriótiques ini
ciatives indiriduals :els seus adhe
rito, idhuc quan la sera realització

La

concessió

permisos per copferlecies és una
favor especial
de privilegi

de

a

en

o

mena

més:
el qual no se cap que censurar
concedei
es
l'arbitrarietat
amb
qué
si
l'arbitrarietat amb qué es ne
guen. Ara sembla que s'ha inventat un
mecanisme per imposar el silenci a les
xen

o

sinceres. Una denuncia al fiscal,
teniu el
aute de processament, i ja
líder polític amb la mordassa posada.
Jo cm pregunto, perb, si dayant
veto

un

d'aquests silencie forçats a qué seran
condemnats moits hornea potajes,
aquelis que obtinguin el privilegi de
poder seguir parlant podran fer-ho
sentir que les paraules els
ele llavis en pensar en ele
companys reduits al silend.
sense
men

mentar-se directament respecte
noatres problemes.

dele

nene ad, dones, sextualment, les de
elaracions que el senyor Ortega i Ges
tee va fer-me a l'hall del Colees...
—No !savia catee a Barcelona
do d'abano de
comencá dient-nos
la primera Dictadura. Fou de par cap
dies.
a Planea, 1 valer restar-hl pon
He de dar-vos, sincerament, que *cm
pre he aentit un gran autor per Cata
lwlya i he d'afegir que lee mena im

--

—

pressions d'aquesta espada no poden
éssee més falagueres. En pece llocs he
vist respondre aseb una sensibilitat mét
afinada a les allusions de les mono
paraules. Catalunya, en aquest 'cutis,
vibra

corn

una arpa afinadissima.
comentan i farleu a la situe

—?Quin
ció política actual?
preasuitem.
—Apresta situad('
ene respon el
senyor Ortega
esté basada sobre
dos grane equívoco que vénen a éseer
com una mena de teles» de feas pin
tate per a il-lusninar el públic 1 que
han estat collocats per satisfor l'ansie
tes de l'opinió. El primer equivoe és la
fieció de qué ,'ha restablert la Consti
—

segon és la prometence

tució.

eleccions 1
realitat, tetes duce

de

Parlament. En
coses eón tan fe
bles, que no s'aguante'. Avui, la CCMS.
titució, encera que s'invoqui a cada
len

un

unes

entrés dine el camp de la saya
actgació; faria Una de trobar l'ad
vocat, el metge o l'arnic, que cense
afany de lucre, doné, els priiners
paseos per ajudar o orientar el
qui, no essent prou conexedor de
l'organització social, es traba
gut, sofreix un accident o necessita
ésser presentat a una altra persona
Podria realitzar, en fi, una profi
tosa tasca orientadora en mig
de
tots aquells catalana que, per n'o
tras d'inercia, passivitat o manca de
tenme o numerari, són refractaris a
inseriure's en cap grup politic o
d'aedo, orfeó, centre excursionista,
etcétera, els (mala, tot i sentint una
no

profunda eatalanitat, a cansa de les
eamentades contingéncies que do
nen
cona a consequencia un cercle
d'amistare refractar; a teta disciplina
Gente guanys, a avantatges mate
dale, no arriben mal a realitzar
duna manera personal cap actuació
que contribueixi a l'enaltiment de
la !lastra cultura o activitat.
Ele punts básirs de "Germanor
catalana" que patrocinen haurien

Per l'aninstiia social
ADREÇAT

AL
SENYOR ALCALDE DE BARCE
LONA, EL DIA PRIMER DE
MAIG, PER LA REPRESENTA
d'O DE LES OBRERES
CATALANES
DOCUMENT

signado.

obreres en
actiu de les industries de la cintas
de Barcelona, i justament interessa
des en les questions de justicia social
i emancipació proletitria, acudeixen a
V. E., com a primer barceioni, en
aquest dia solemne en qué la crasas
dedica un just homenatge a l'obrer
Les

sota

elesconegut,
l'esforg de

perpetuació

de
treball que representa la
creaci6 de tanta riquesa urbana com
coas

a

és l'Exposició de Barcelona, per
demanar.yes que, ja que amb tant
de desinteres de alasse us honoreu

presidint
xernent

aquest acte, per a reconei
de l'sforg de l'anónima mul

titud creadnra de riquesa colectiva,
amb la mateixa altesa de mires
us feu intérpret de! clam eiutadá eme
en
e: dia d'erra eleva al Govern la
súplica que s'amplií l'amnistia a tots
els preces que sofreixen condemna

pele delictea anomenats social,.
Senyor alcalde: Tingui en compte
V. E. que la majoria deis presos so
cials són fills de Barcelona; que la
majoria deis fets pels quais són a
presidi ela nutras germana a le ciu
ta comtal van tenir lloc, i que en
aquesta n'ateza ciutat existeixen lee
liare destroçades en lea quals une
ésser ado!orits pel seu infortuni es
peren en va la tornada dele seus, a
dopit de les promUlgacions d'en!.
nistia passades, incompietes si es té
en
compte l'amplitud del desastre
públic promogut per la dictadura.
Senyor alcalde: En la passada

cre
seus

—Aleshores, quina solució preconít
zeu?
--La formació d'un

Govern

en

el

qual estiguessin representase tots els
partits politice 1 ele coas esteta de
consolé:ida que han sorgit en l'opinó
1 que liquen Gavera, amb una absolu
ta neutralitat, emparls aquest moment
electoral, potser el més transcendental
de la nutra política des de fa dos

seglee.
—,1Creleu

que a tot Espanya la Re
pública federal traban el metete en

tusiasme que aei?
—N'estic segur. Donada la contex
tura d'Espanya, nom genéric pel qual
jo entenc l'associació do tots els po
bles peninsulars, la solució federativa
és rúnica adequade. A tot arreo lii ha
una opinió republiuna vigorosa 1 a tot

decantaran per reaoldre amb
la solució federativa aquests proble
arre* es

l'unitarisme
mes
tradicional de la monarquia.
—Agraits, i que sigueu boa profeta.
desitje tant com y6s.
El senyor Ortega em digué aquestes
darreres paraules estrenyent-me la má
complexos

amb

mica d'emoeió

la

a

una

veu.

DOMENEC PALLEROLA
crésser, dones: Primer: Quota men
sual de to céntimo, per tal de fati
litar la Itera difusió, agrupant india
tirtament joyel i vena, heme, i
done,. Segon: Organització per
del Comité local,
aquests del comarcal i aqueats del
central. únic facultat per a donar
ordres i disposar dele cabal, reco
!tire. I tercer: Control permanent
sobre el Com:te central amb dret
grups,

dependents

suspendre ele seus acorde, d'un
Comité eonsultiu, integrat per re
presentante delegats (Pequen% par
tas política que estiméa pertinente

a

el Comité central.
Ens seria molt plaent i agrairiem
l'opinió dele que simpatitressin amb

la idea concretada

cle,

en

aquest arti

corollari de l'exptasat
en &Urea cranteriors que hem escrit
en aquest setruanari, ja que de res
pondre a un sentirnent generalitzat,
sense aspirar a ocupar-ne cap Iloc
clirectra el dia de denle, ben a gust
com

a

emprendriem la tasca prepara
tória d'aquesta organització, que no
dubtem que seria hen profitosa p
ene

a

la catalanització de la nostra terra.
R AFEL

CARDONA

promulgació d'ampliado d'a,mnistia,
el president de la Diputado de Bar
celona va saber guanyar-ce l'honor
d'ésser el primer catalá en posar-se
al cap deis demandante de l'amnis
tias En aquesta nova croada per a
restituir els anornenats presos socials
a les seres liare, la
ciutat de Batee.
lona. sense distinció de ciasses ni
de partits, aixeca la sera veu en

demanda de la reparació total de la
justicia. Així, dones, les signants,
pensant interpretar el sentir popu
lar, dernanem a V. E. que com a
primer barce:nní siguen el porta
estendard de Barcelona en la present
croada de reparado perqué ele po
ders de l'Estat restitueixin a les
leyes Ilesa tots ele
presos socials.

Esperant

'V. E..

us

que

serem

ateces per
anys de

desitgem molts

vida.

Gertrudis Vida!, Ramona
Roser Doicet, Flora Rossich i Berni,
Rosa
Liari. (Seguelx una llarga Insta de
signamres d'obreres catalanes.)
LA
RAMBLA
DE
CATA
LUNYA, en publicar aquest docu
ment. ajunta la sera veu a la de
les
obreres catalanes, i espera que l'al
ealde de Barcelona
cnm
anterior
ment el president de la
Diputació
sabrá fer-se ress6 d'arrumes
veus
nobles que han arribat fine a ell,
sabrá portar fins allá mi calgui
la
demanda de Catalunya.
—

—

9444444.11441~1~~

Aquest número de LA
RAMBLA DE CATA
LUNYA s'ha hagut de
sotmetre

puljoirsgieluibsen

a

la

censura

del Govern civil

•444441444.""•••••944

setes per

I

d'aclarir els comptes, perque
hi hi ha qui té interés a espesseir
los de res no hi vaidran coaccione de
capdavall la
cap mena, perqué al
veritat será coneguda per tothom.
Quan es fa un monument és cos
tum de bona administració nome
comissió que faci tots ele
nar una
treballs i que un cop acabats aquests
doni compte de la seva gestió ar
tística i administrativa. Com és na
tural, al costat del projecte artístic
cha de formalitzar el degut pres
sumast per a saber qué ha costat
l'execució del monument, i cercar
ne
Ilavers ele mitjans económica
cessaris per a cobrir les despeses

pressupostades.
a

Granollers

no

hi ha

comissió del monument ni menys
tampoc l'indispensable pressupost de
la sera execució. I d'aquesta ma
resulta que l'Ajuntament es
nera
troba

una

en

serie de greus

com

promisos a complir cense que sa
piga ben bé el per qué d'aquests.

Tingui's

a

liquidar

e

eompte que tots els
de Gra
flanera han euntribuit amb forte*
quantitats a les despeses de l'es
mentat monument. I que malgrat
Ajuntament del districte de Gra
esta obligat de la següent manera:
pagado ios.000
Porta despeses
pessetes en urbanitzar la plaga on
en

Ajuntaments deis districte

hi ha el monument.

Porta pagades 18.5oo pessetes per
al monument.
I en el pressupost de l'any acMal hi ha consignades 35.000 pes

coi
:

ea

pendents de pagarne,,,
Peró encara hi ha mes. La
d'Estalvis de la
inonument

teressa

nina

qui,

va

deixar,

12,000

no

se

cap b

pessetes per

a

bé

,

l'ereccia

del monument, quantitat
que avtn
reclama la Diputació a
sense que fins a
la data s'llagi
trc
bat cap antecedent que

l'Ajuntameet

obligui
Municipi de Granollers a fer-se
re
ponsabie cl'aquesta suma.
Idi ha qui diu que
aquesta suras
va destinar-se
al motturnent grano
Herí per indicació de Don Francisco
Torres Villá i del comte de
Mont
seny-, peró fins a
comprovar-se
sois anotem

la data no ha pogut
aquest extrem, que

a

Per coraseqüent, pesi d'informado.
a
qui pesi,
pron.

el monument de Granollers, sean
tenir en compte per a res el qqe
han pagat els Ajuntaments
del dis
tricte, i acceptant com a
pagables
les sumes pressupostades i les que
reclama la Caixa d'Estalvis de la
Diputació, l'esmentat monument, re
petim, hauria costas a la ciutat gra
nollerina el següent:
Suma ja pagada, 18.500 peesetes.
Suma pressupostada per a l'actual
eaercici, 35.000.
Suma que reclama la Caixa d'Es
talvis, 52.000.
Urbanització de la plaga del mo
nument, 105.000.
Total pessetes, 270400. Im que
costana ala ciutacians de Granolicr*
el famós monument.
I horri suposa que explicar aquests
fets no és pu ficar-se en la, vida
privada de ningú, sino aclarir es
comptes que no apareixen pas masa
ciare.
RED ENA

La joventut 1

l'optirnisme
polífic

creats per

estreta efusiva i amb

una

sent el senyor Desbornes de la censura que
de Granono parlem del monument
vista popunt
de
del
seu
llers des
lit;c. Res d'aixó. Ens interessa com
administratiu; ene in
a fet d'ordre

Donas bé:

LIS censura ha passat per
aquest número

EDUARD ORTEGA I GASSET
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ca

—

en
moment, s'aplica, si fa o n.o fa, com
els temps de la primera Dictadura.
Ne
Seguirn en un régim d'excepeió.
existeix
No
premsa.
hi ha Ilibertat de
és
la Ilibertat de reunió. La censura
la
durara
que
en
rigorosa
tant o més

época primo-riverista.

El front únic

-

a

corn

no

ett

marear.

evitar que
ene Illurem masa ft la fácil 1
banal prodigalitat del ballet,
del llacet 1 de la florklia 'sim
bólica I, sebretot, es ecnvenient
tancar amb pany I .clau ele dl
~lela barrilaire3 eue tots
portem dintro, supervivencia
xiroirt de la "Colla de l'arrds".

Expansions

visitante

arribar, quan encara unen
eom aquell qui diu un
pea al vagó
porten damunt la pols del viattge, sind
que ele hem
d'intervivar abans de
vivar

deveninuints no esvaits ni II
quldats encara.
No pretenc que el nostre po
ble es
greu 1

'

—

F012, preeisament. després del ban
quet aliudit, la vigilia de la Sera mar
xa cap a Bilbao 1 Madrid, quia vailt
tenir el gust de .celebrar-Isi una !larga
conversa. Jo sempre he erogue que ala

populars,

.

Barcelona

no

presos

La Junta d'espectacles de
l'Ateneu Igualadi de la Glasee
chrera, d'acord arnb l'Ern7resa
del seu teatre, prepara per a
una data p <>pera la eelebració
benefici
d'un gran festival a
dele perseguits.

don Eduard
a

Íes la vida impos.
sible als exiliats política que fuste?' de
la représsió del dictad«, eleshores
Ortega i Gemid feu deis que no cedi
ren. Els catalana que han
residit a Pa
rís durant el toril» de la Dictadura
recordaran sernpre que en oeasió
d'aquell inoblidable madi que tan Poe
honrará do anal. detneeritice de
Franca. Ortega i Gasset denle noble.
ment la cara í no es féu Preltar per
declarar davant dele Tribunal, no tan
sola a iavOr dele noto& Xermane pro
ressats. sinO a favor deis dreta del
nostre poble. I cal recordar, tembé,
que en aquello moments moho per.
sonititats franceses d'aquello que es
delta catalanófilee o •impliment libe
ral*. a les qua!, ele defemora dele
procesoui s'adrecaren par oferir-loe
Que deelaressin, es van fez fonectleau
o s'excusaren amb una gran ainabill
tat o enviaren un diacurset eicrit que

mágica.

noma

—

•eregué '<tiples:sitie"

triomf tense eacrIficie cruents
del dret, de la llibertat 1 de la
justicia per la gala virtualltat

d'aqueste

cm varen dir que
i Gasset vindria

—

—

per donar unes conferancies, vaig sen
tir una gran sAtiafacció. De teta els
politice espanyols de l'antie régim, Or
tega i Gasa« és dele que salvarla gen
se pensar-m'Isi gens.
S'ha passat tina
guante anys a Paria dirigint "Hojas
Librea", publicaeió de cultura destina
da a reantenir el lec de resieténeia i
de protesta del poble espanyol contra
la Dictadura. Ha rrtenat sempre una
vida modesta, senzilla, d'estudiant o
de periodista.
La seaa conversa a la "Rotonda",
en els bona ten- ; de les conspiracions,
era tnolt apreciada.
Quan el Govern
francés, eellaminit pel boa eami que
portaven les negociador!, de Tinger,

una
continuada exaperació
delp Inatints primar!. per tal
de sotmetre la resolució deis
conflietes a precedimenta de
violéncia siatemktica; pero tam
poc no ens hem de refiar del

Igualada

Demi, dimarts,

ilota

la dictadura.

?Quan
El monunient de la plaga Guimerá.
No hj ha
costa
QUi és la Comissió?
costa?—
pressupost.

•

—

GRANOLLERs

A

Lee imrnoralitats de
La situaclo política.
Una solució per al problema polític dEspanYa.

impressió de Catalunya.

vol dir pas

no

DICTADURA

LA

Una conversa amb don Eduardo
Ortega í Gasset

Catalunya alegre

com

5 de maig de
1930.

De fa pocs dice, la premsa
addicta a un ex-gran partit catalá,
caracteritzat. a bastament, per la
seva reiterada tendencia a les solu
ciono oportunistes i que, de tan
propens a utilitzar-les, no racillá a
afavorir l'adveniment de la dicta
dura, tracta d'influenciar el pensa
ment cratadá, per tal de distreure'l
dele delires
com
si res

fonarnentals, brindant-li,

no llagues
passat en
aquests sis anys d'incivilitat, la ma
teixa táctica de sempre, aquella que

"recolza

en

les realnats concretes i

irnmediates" 1 que, per tant, per
met
preterir indefülidament toses
equelles finalitats ideals que, en
traetar d'ésser realitzadee,
carien el partit amb eis amors del

ímpedint,

moment,

ensems,

l'hege

monis personal i particular dele
des", condició, aquesta, estimada
com a fonarnental en llur disciplina
oportunista de partit caducat.
El que tals métodes d'actuació
política han valgut al nostre po
b'e, ha quedat ben palesat en la fe
ble consistencia de les concessions
obtingudes
!al preu de Déu cap
—

quins

acataments

oportunisticsi—ja

primera bufada adversa ene
les ha presea novartenn i ha calgut

que la

que la follia dictatorial deixés l'Es

espanyol en situado clificilissi
perque la necessitat d'utilitzar
prestigie personalíssims
que, corn
a tale, haurien
pogut ésser, perfec
tament, catalans, caes gallees o an
dalusos,
aconsellés la momentá
nia adopció de "solucione de con
tat

ma,

—

realitzacions bursátils, en lo que fa
als problemes fonamenii
culta
Inés, repugna, biaicament, la tradi
cional franquesa del nostre poble
i l'enérgic optimisme de la noatra

crea-

joventut.

Cal, dones, dir-ho duna regada
eategbricament. El, qui diuen de
sitjar

el Iliure

litiquee, perb

joc de les forces

enda
vana un encaaellat favorable al seo
oportunisme, atorgat com a prenE
d'aquest i estipulació de concur
sos personalíssims; els Mil,
moguts
per un afany egoista pretenen atuir
la valentía ciutadana, presenten a
Ilur imaginació la nuvolada sinistra

d'hipotetics disturbis; aquells per als
guate la política "es basa sempre
les realitats concretes que el
del ternps posa en el cerní deis
pobles", cense 'tiritar mal contra l'ad
veniment de les reaiitats adverso
pel mitjá d'una reiterada aeció su
perior de ciutad.ania; aquella per ale
quals la forma de govern de l'Estat
és accessória, peque elle, si po
guessin, farien una nova dictadura,
perqué la possibijitat del dit
oportunisme ve condicionada a !'e
xistencia d'un Estat feble i desorga
en

cura

nitzat,

Sota

plegats representen

més

o

manys

representatius,

ni

satisfan la dignitat del poble, ni hau
tingut en cap realitzacid histórica
eficacia definitiva. Poden, tot al més,
interessar un partit desitjós d'éxits
momentanis i, per tal, aparenta; en
darrcr, o primer serme. qui sap, po
den, tot al més, ésser útils als qui
les paguen o bé a les clienteles que
ele fan de "claque".
Una tal faisó de procedir, desacor
dada en absolut amb el sentiment
general de l'opinió, ha de merli
xer la severa
repulsa de tots ele ciu
tadans consciente 1 estimar-se la in
flitIncia que provoca, sorneguera
ment, en ránima popular, majan,
lant el mirallet hábilment
mane
jet d'un o dos noms
prestigiosos,
"com una coacció de la conducta
aliena tan antiliberal, cera antide

Aqueixos Seis, diguem•ho ciar, no
podran aspirar, en cap moment, a
representar la Joventut de Catalu
rya.

A. TRABAL

Taxr=zazurytlel

aviat!
un

llibre

es

en

versió directa:

la Revoluciú
-200,0

russa

mocrática".
No

ex.

elusivament la vella política amb tot
el :len repagnant tal-tafias/le.

córdia". Peró aqueates transaccions
Momentánies entre un regim i ho
mes

po

preparen, per

de 1905

pot admetre que cap par

tit, i rnenys encara els que es qua
Miguen elle mateixos d'oportunis
tes, pretengui definir ex-cátedra so
bre la realitat política i
adoptar un
to pedantesc de
suficiencia exclusi
va, respecte ale métodes més
con
veniente per a assolir l'éxit desit
jat, ja que aquest s'ha

d'aconseguir

renunciar a la plena sobirania
del poble i amb eXCII.W6 de teta
transacció impossible d'ésser tracta
da públicament.
Din que així, amb una faisó
de
procedir tan diáfana, es poden per
dre momentánies concessions
par
cials
inestables, com ja elia v;st
—i retardar notablement
l'adVenis
sense

—

de l'organització
política re
clamada. pot ésser cert per al pri
mer puna peró resulta,
(Islam al se
gon extrem, una
afirmació tan atre

3

noms:

miquel matveev, autor
emili granier-barrera,
traductor
belios gómez, illustrador
pessetes
edicions ariel
3

ment

vida

com

L'época

capciosa.
actual

és

de diplomácia

oberta i de plantejament
categóric
deis problernes;
l'oportunianII,
que
pot ésser una
bona táctica en les

Milers i milers d'esportillo
catalans foren aclamats

poble de Catalunyas

pel

e

de 1930
6 'de maig

la rambla de Catalunya

La coriaboració deis catala
nistes en Vallíberament deis

condemnats

LES FEINES PARAL.LELES

1

socials
nargs d'abeinencia
Aquests 1
activa en qué tris mal:. 1política
de
Dictadura, va permetre d'apíué la
tets e:s
en
gvarnrilitantun c.nbloccampeformidable
ele més diversos
tant en l'ordre polít:c com
j oposats,
social. ete m contraria al
l'ordre
en
que itnperava. sea
anti-liberal
releí/1
n'hagués parlat, de
ningú
mal
seque
unió
de tots els qui
la
a
s'arriba
anys

fet
d'una manera

passiva

s'havien pro
l'obra
de la Dic
fracassar
fer
posat
tadura.
nor
Ara, arnb el restabliment de la
evident
cree ca
política.
és
malitat
posició que mes ti
desee reprendrá la
l'ordre
polític con' en
tant
en
elagui
enrdre social. Cadascú s'allistará a les
redres -del partit més en consonáncia
emb la sel a manera de pensar i de
represes les Iluites que ea
nou scran
racteritzen les particularitats deis

moviments d'opinió.

dir, que el bloc anti-dictatorial
s'haurá esmicolat i la unió que tots
plegats baldeen establert de fet, que
dará trencada. Será inútil en l'esde
venidor recordar aquesta harmonía de
fins ara i el pacte tácit que
volcIria
tots plegats. Ninger no
saber-ne res i el retret es conside
raría com una carrincloneria.
Peró hi ha en el nostre particular
aspecte de catalanistes, un punt que
d'oblidar i que cree, sin
no hem pas
cerantent. que .tots els partits sense
excepció haurien d'abordar d'una ma
interpre
nera concreta i sense lloc a
tacions errónies, abans de Murar-se
política
de pie a aquesta agressivitat
eue indubtablement s'atansa.
I és que de fet, avui, la definició
le catalanista no ha d'entendre's pri
vativa d'un partit. Catalanistes hem
d'ésser-ho tots: de l'extrema esquerra a
l'extrema dreta, passant pels del cen
Es

a

observavem

Tant perjudicial per al nostre
credo hauria de considerar-se el fet
que un partit governamental volgués
acaparar tota l'actuad& eatalanista al
corrí seria nocin que els
seu profit,

tre.

es neguessin
a su
aquella movimertts que

elemento obrers
marse

a

tots

inevitablement hauran de plantejar-se
per a recolzar les nostres reivindica
cions, seta la pelleja que tes Miau
socials són per a ella ile més impor
tantia.
Es cert que en aquest sentit hem
avanc„at moltíssine ja que elements
que es classificaven cóm "apolítics"
i que fins a eadveniment de la Dic
tadura negaven Ilur interés (quan no'
les combatien) per les corres d'una
essencia eatalanista, ierribla que ivui
han rnodificat aquest punt de vista.
Pere és convenient imposar.-nós
tots plegats, d'una manera clara i ca
tegbrica, que el catalanisme no ée avui
patrimoni de cap sector politice ans
al entrar? és una cosa coneesa en
nosaltres mateixos i que no ens la re
negar de cap altre (Vaquen% prinei.
pis que caven en el sinstre fue intern.
Durant proa anys liii pogut mea

tenir-se la ficció que el catalanisme
era un
partit burgés. mace:orlare De
tectes que
poclien retreure's cesta
ment a les directives
del moviment
inicial del catalanisme com a fiarla
política i les quals negligiren exces
sivament l'atracció de les grans mas
ses obreres a
!a causa i feren que
aquesta, excessivament shnplista, es
dones durant un llarg període a l'ant
baixador de les forces dissolvents del
catalanisme. Ens referim a Lerroux
el que encara és més vergonyós, al
lerrouxisme que imperá durant tant
de ternps a la nostra ciutat.
Ens sembla, peró, que avui, sorto
sament aixó no es repetire. El nostre
obrer s'Ira superat en molt i la cons
ciencia del catalá brilla en tots els
seus
mes insignificants detalls. Mese
adonat, per exemple, que apart de la
profusió de fa,scicles i fulles de ca
rácter obrerista que s'han publicat en
catala, la majoria de notes socials que
arriben al meu diari ja van redacta
des en catalá. Aixó significa que en
l'obrer viu aquest sentiment tan es
sencialment lligat a la dignitat hu
mana de no renunciar a la seva habi
tual manera d'expressar-se emmatile
vant-ho a un altre idioma. Ja en
aquest pla les coses, hom té dret a
mostrar-se

Política de realitats?

POLITICA 1 CULTURA

delictes

per

13

optimista.

Si la história de les nacionalitats
avui ernmancipades, per exemple, ens
din con ha contribuit a llur allibera
ment la voluntat de les seves organit
raciona socials, seria absurd de volee
mistificar les coses a le nostra terra
i letales derivar en un altre sentit.
Jo cree que els quí per damunt de
tot sernpre hem posat com a idealitat
Catalunya nostra, liem de veure
una
amb calorosa simpatia la incorporaci6
deis partits i agrupacions obreres, po
lítics o politics, al rnovItnent cata
lanista, que res té de comú amb la
negació o amb el trlomf de les sena
aspiracions socials.
I en aquests moments que saludem
amb goig la tornada deis rail compilen
condemna o exili per un ideal cata
lanista, és just també que contribuim
a l'alliberament deis
qui encara senten
pesar damunt seu la liosa del presídi
pela fets social% que tots hem d'esfor
ear-nos a oblidar. segurs que en amest
oblit trobarem tots plegats la purifica
ció d'errors passats i deis quals ningú
no pot creure's net de culpa.
La llibertat deis presos socials atnb
l'esfore deis catalanistes, sense distin
ció ele metisos. alhora que l'apaiva
gament de totes les passions que deixi
'una era ben lamentable, significar& el
reintegrament definitiu de tots elt
obrers a la causa de Catalunya, que ha
d'éseer sentida amb el mateix entu
siasme per tothom 1 independent de
tot el que sigui defensa de reivindica
cions de classe.
Aportem tots el nostre aiut per a un
prornpte alliberament deis condemnats
per delictes socials.
VICENTS BERNADES

bandera catalana, i que no tenen en
la Ilengua de Catalunya els rétols de
ilurs establiments, ni hi escriuen les
les cartes, ni hi imprimeixen les tar
getes, ni iii ensenyen tia filia; ni hi
ilegeixen habitualment les noticies i
els comentaris periodístics.
Seria incongruent que, en- un mo
ment donan els
eatalans reelamessin
nn
plebIscit pobtic i que renunclessin
al plebisclt quotidia i creixent que re
presenta el progressiu establiment de
l'ús general del propi Ilenguatge.
Que siguin els diaris catalana els qui

Pren cada da mes embranzída

la
propaganda política a Catalunya. Con
ferencies i mítings omplen avui de
vena vihrants l'ambient públic, on el
silenci regná ,durant sis anys llargs.
El dejuni de política ha finit; i ja
abans que la normalitat civil sigui res
tablerta--o, milior dit, establerta--, el
nostre poble serle
com
una neccsseat

vital, el fort dese/ deis
Mai

polítics.

actes

havíem vist un tan
insistent interés per la celebració
d'actes de ciutadania.
Convé, taninateix, que evitem l'ex
ces de eactivitat política en perjudier
de l'activitat cultural que és indispen
sable al Ilustre poble. La política dóna
extensió popular als moviments; la
cultura els dóna profunditat.
I-Ii ha
d'haver una doble acció de feines pa
rancies : la feina política i la feina
cultural.
Tot parlant de programes, de par
tits i de Constitucions, de Parlament
i de República i d'Autonomia, hem de
treballer •els aspectes culturals i espi
rituals del mosiment nostre. }Tm de
treballar, sobretot, per l'idioma i per
l'escola.
com

ara

no

-

preponderin

Catalunya, és

a

una

cosa

més important que el portar a les
Corts d'Espanya den diputats caseta
nistes de més o de rnenys.
En la história de Catalunya la Ilen
gua catalana ha tingut un paper pre
ponderant. Per la llengua nasqué i

visqué Catalunya com a unitat amb
esperit distintiu. Per la l'entra s'alga
quan políticament havia
caigut. Sen
se la llengua, la letárgia de més d'una
centúria hauria estat rnort i descom
posició, L'idioma propi ha estat i se
gueix essent per als catalans el senyal

Cal empinyer eficalment l'avene de
la nacionalització lingüística, molt
endarrerit encara en certs caires.
Prensa, retols, correspondencia, do
curnentació, tot abete está encara poc
catalanitzat. El tiratge de tota la
Prernsa en catale no arriba ni a la
cinquena part del tiratge de la Prern
sa catalana en castellá., Els ratols
en
llengua catalana no arriben ni a la
desena part deis altres. En les cae

1
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Una 'lengua no mor per la
voluntat deis homes. En
fossin destruits

cara que

tots els

'libres, l'idioma

en

qué foren escrits acabarla
per triomfar.

documents, el catalá ocupa a
Catalunya U lloc secundare..
Hi ha molts, moltíssims catalans
que esperen amb impaciencia el rno
ment de poder exhibir públicament la
i els

tes

GARLES RAHOLA
ele Joos Florals
de 1930

en

I'

de lluita i de victória. Es la nostra
ensenya espiritual, més forta i més
viva i mea resistent que la bandera
material.hiat bandera és un sírnbol.

L'idioma-és

realitat.

una

Política, sí. Pesó no oblidem
preteritn l'esfore per !'idioma.

ni

—

—

*

,cal

També

cada día més reduit.
Ja no pot haver-hi dubtes que la
Lliga vol estar al costat del Govern
(si de cas pot discutir-se encara si
per part del Govern hi ha o no una
correspondéncia sincera), i aquesta
posició en els moments presents de
tan palesa transcendencia comporta
una gravetat excepcional.
Per molt negats, per molt "que
lela" que siguem en matéria políti
ca, hm de comprendre i descobrir
amb evidéncia indiscutible que l'úni
ca finalitat del Govern actual, a part
els propósits més o menys sincers
de constitucionalisrne, és l'apuntala
ment de les institucions que tan mal
paredes han quedat després de l'eta
pa dictatorial. Es tracta exclusiva
rnent d'apedassar el régira, i si es
cerquen aparences de normalitat ju
rídica i constitucional, és tan sola
en
tant amb aquestes pugui sem
blar que es revifa el que s'está mo
rint; perqué els fets de cada dia ene
demostren que aixl que el més lieu
vestigi de llibertat comporta o sern
bla que pugui comportar un perill
per alié que está trontollant, el
Govern i els seus satélits s'afanyen
a tancar l'escletxa, bo
i perrnetent,
si no inspirant, expansions tan la
mentables com la que va motivar les
manifestacions del senyor Maynés,
que serveixen de base al nostre co
mentari.
I bé: en aquesta situació, i mal
grat que les orientacions del Govern
no
deixin !loe a cap dubte, sabem
ja per conducte d'una oficiositat ofi
cial, si val la paradoxa, que la Lliga
está o vol estar al costat del Govern
i actuar de cómpice, o almenys de
comparsa, en la tasca de contenció,
que, repetim, és l'única finalitat d'a

En
encierre
cap altre. 1 açuest aspec
pensar

l'aspecte ,escolar

eescora.

en

mes

estem

rits que en
te és .esaenéial.

Tot moviment terral necessita comp
amb la base ferina de l'ensenya

tar

ment

'lengua própia.

en

Les generas

cions infantils han d'aprendre grama
ticalment la Bengala que parlen, han
de fer-la servir corn a instrument
d'estudi i de cultura.
L'agitació política és sovint super
ficial, i presenta els alta i baixos de
la maror popular. La gran flama
necessita, per a éster persistent, el
nodriment de les generacions joves
educadors en el llenguatge vernacle.
Sense el fogar perenne de l'escola, la
flama seria passatgera.
La intermi
tencia ti llevaría virtut creadora. El
moviment eatala ha ting'ut fins ara un
carácter intermitent. Més que una cla
ror constant i segura, ha
estat una
successió de llampecs passionals en mig
de la fosca o de la penombra. I, com
ha dit un gloriós escriptor, una suc
cessió de Ilampecs no són el dia.
Política, sí. Pere no oblidem l'es
forg per l'escota.
Política i Cultura són, a Catalunya,
feines paralleles, igualment neeessá
ries, fecundes tetes dues si són rea
litzades alhora; estéril cada una, si
haltra no l'acompanya.
ROVIRA I VIVGILI

ELS

CATALANS A

El sentit francament governamen
tal de les paraules pronunciades pel
cap de la minoría de la Lliga a l'A
juntament, senyor Maynés, i que
ha estat mantingut i refermat des
de les planes de "La Ven", ve di
biuxant de la manera més clara
dintre la característica boirositat Hi
guera
la posició d'aquest sector
de la política catalana, sortosament

PRESIDI

quell.
Volern prescindir—per no enve
rInar la qüestió— de tots els co

coqueteig
No

nits",

solució del problema catalá atnb la
concessió d'aquella autonomía que
hem convingut a anomenar "bien
entendida"; i davant la suposada
"realitat" tangible d'aquesta con
cessió, el sagrat oportunisrne exi
geix el menyspreu, no ja de tots
els principia de doctrina i de con
vicció, sinó fins deis deures de dig
nitat i deis escrúpols de vergonya.
El més greu, perh, és que no hi
ha realitat rnés fingida que la pre
tesa autonomía o solució que pugui
portar-nos un poder, la disposició
del qual vers Catalunya tenim mo
tius sobrers de conaixer.
4Com i quan ha de venir aquesta

utópica? Immediatament,
Corta, cense Constitució, sen
se ordre jurídic, cense Ilibertat, gen.
se que hagi estat reparada la
justf.
cia, mentre encara hi hagi germana
nostres a la presó o a l'exili? No
reantat tan
cense

creiem que cap consciéncia honra
da pugui admetre la possibilitat que
cap concessió donada a Cataltnya
en aquestes condiciona pugui
ésser
en "realitat" una solució del nostre

problema;

,t
culminada en els
darrers anys de dictadura; potser
sorn massa part interessada i es tit
Baria de parcial el nostre criteri;
perb val la pena que escatim :ere
nament els raotius i les raons amb
les quals pot traetar-se de justificar
aquesta greu i perillosa maniobra,
les conseqüéncies de la qual, ultra
anihilar políticament els seus pro
tagonistes
que alió seria el de
menys
poden portar complica
cions 1 perjudicis remarcables a la
nostra causa, i aixb ja és interes
1

•
•
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4,44:weez..1,•:,tzto.41:54,e,..ke
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Un dele donaras

"

"

contrari,

res

no

podra

Un gest de Comte
it Perdió

que potser no tindriem prou se
renitat per a qualificar aquests in
sem

'

al
tant

la concessió de les
nostres aspiracions com el fet que
Catalunya pogués aparaixer anant
de bracet dele enemics de la Iliber
tat. ?I de la política que condueisi
i ha de conduir fatathrtent a aques.
tes situacions tan eixorques er: diuen
política de realitats?
Hern de confessar que no be en.
tenería, que sana i serena "quelets",
que no creietn ni volera creurc en
més "realitats" que les que tinguin
un fonament juridic que hagi estat
reconegut o guanyat, i per aix6 arri
baren: a la conclusió que fine amb"
un criteri de prictic egoisme no po
den interessar aquestes "realitats"
ficacies, sine) les realitats veritable«
assegurades per darnunt de totea lel
sinuositate de l'oportunisme en s2t
lides bases de doctrines i principis'
ncommovibles.
MANUEL CARRASCO.
I FORMIGUERA:
retardar

mentada, diguetn-ne negatius, que
aquesta positura d'un grup, que és
diu catalanista, suggereix; confes
comprensibles enterniments de ea
talans, amb les t.
I que per
sonifiquen tota l'hostilitat
t

cada día més descarat?
menys, segone els "enter
que a portar-nos en safata la

res

a

la

subscriptió

pro presos catalana oberta per LA

RAMBLA DE CATALUNYA con
creta que destinava toa pessetes del
sen donatiu per a cada un deis allí
berats Conste, Perdió i Julia.
Es dos primera, en assabentar
se del
p.Jpósit del generós donanr,
cris
han notificat que cedien les
quantitsts assIgnades al fono cotnit
pro

presos.

—

—

1384 curiosa fotografía d'un dele tallers del penal d'Ocanya, fundat p er un pees polític catalá allíberat
quan l'indult del cinqué aniversari de la Dictadura de Primo do Rive ea: Eduaid Pla i Querol
el primer
a l'esquerra de la foto—, soldat del regirnent de Bailén, processat í condeinnat pela feto de l'ir de actea:r
—

sant per

ho de tan.

,40n

a

va

tots.

aqueet festeíg

o

equest

Catalunya va prendre pos
sessió, ahir, de l'Estadi de
Montjuk
WIPPVT

la Lliga,

d'atord, Porque 14
clausura del arto, RePubliea de Ijar
ges Blanques ; .0-ta ekts e.;
neee
,¦,,,, n
n
ha juitifiquen,

•

•stem

Perá valdria més que els 'tomes de la
Lliga fossin Inés sincere paseata defi

J

l'attes bando', i aizí no
niond: ni gis de Ma
nosaltres. Encaro que a nos,

salive:mea

a

enganyarien

LI senyor Bes.-

i

11;1.,41.144

nantre,

u"

—

dels homo: mide
lleljos del Inón
bon ande:ter

1
'

polític detes
table, ha jet un
acucia relacionas amb la situaciá
tual.

ac

Tia dit que, compara amb la pasea
rla "Dicta-dura", !'actual govern de
Berenguer é.s una "Dicta-blanda".
E1 que no ha dit aquest graciós se
nyor Eergamín, és
si es refería als co
ntenoznents del gOVern Berenguer o bé
si parlava
en prcsont. El que és nos
anees, ara, no sabenz veure-hi per en
71°e
do lo "O:da-blanda"...

Nosentres, f ran
Catnent

•

va,'

esla
cen•e:;

-

!ras elre o-ele
d' esgarrifar-se

perqui

-

subscrij;
11ijt5demanant i'ainnis
volt

cions iabrj

era

-

Amnístia. Sombla molida, Pera fi ve
ritat. 4 pretext que l'en4itat "sso o
dio fe' política"
qua diablo enten
dran aquestes Persones Per pollticat
d'acord amb l'artkle "tal" dei regla..
ment, la Direaiva di
E. 4th:h
uela atora no almiar la Vidsta de Mar
tí Vilanova i no cooPerar
potser ex
cePei.1 flojea
a
la campanya Per

l'Amnistia.
Flu més, oreara: «arda l'expulsió
d'algun sed que s'atreví a dernanar
comptes de semblant actitud i, davant
de l'estupiclesa de la resposta,
eoletitel amb 1s elesnents diredius.
comentaris sobren, PaIrS<•01.
dolords lo.
En denunciar el eas
mentable
d'aquesta ensila exturslo
nIsta gstO Porta un natos catad, veleta
encara fer una crida ale setts satis por
qué desauteritain i bandeein e/s bines
quo, investits ame un chrree que esti
geln un mínimum d'intelligénela j de
?Milla, són caPacos d'acordar quo °ju
do,' /a Vídua d'un patriota mar' 4 de
sganar 'liberta i justki4 Por 011 ger
tntie
'r'"'''
,'t /Sr "PantiCa".
'

'

propi de pens para:-

111..

e .1
(n'eses o
Madrid han fet
un míting d'a

Per3

‘,"
ea/
ser
gent

dol haver-ho de tonst;:naalgu informaeió que ha neerfine a nosallres ens
ha fet coral

alguns
Ano

caeos

lantentabks,

a-

trocla d'enfilas amb
talana. L'enemic és

una

filiació

ca

,ités Porillós d'infra

de code
que

a feeca
51, Un; dit
'Que porten la enensie. Quan els liontes
receló d'una responsabilitat i la &entitat popular sán inca
PaGos de
solidaritear-se
al clan: tina
"ion« del Poble, cal
considerar
aquests
blues con: a enemics,
»rica de

1'4grupació
tida*. Més egeursionista

"Atlánconcretantent, de !'actual
Jussin 'directiva
de lifigrtsPediÓ.
ttga isla
Zylkr
.4Attoritida"..
Els homes
responsables d'apesta
es negaren
a obrir la subseriPtic; a favor
de la finilla i
4 Afart1
Vflosova
eizá és més
M'en .encara
Per, en cap sentit es negaren a callaba
en la campanya
Pro

"Agrupaci4

•

---

firmació s a
col. DesPrés
-

oog

entre

din liberal i que es din
"l'alelo
ente eal denunciar d'fr1,3
manera eneegica. Ami;
mis motit, quan
es
ff

d

drid ni a
nitres ja fa cusys que no
perqué eoneixent tots gis
moia.

fe,'-:.
,

l'a-

elogia

de !'es
loca. enea perje,,,e,....1,1 di dretes. el
ebsttic senyt Pradera ?ea afirmar ro
•

da/temen/
"Nadie sabe lo
alee

I

can

ruclario

que

el

es

ha muerto asfixiado."
que othealires no ene' refiera

basta que

no

naire de l'experibteia que poden, ertt
portar-nos o !'a/he barri, !naif,: de la
dreta per manca d'aire i, davant el pe
de ',toril, asfixias, Optan per l'es

Ala

"lee/d.:111
UII

411
-4111L..

7egons el

senyer

-JUN./tes,

e x

repuidith i
catalanista,

e*
le"

a

er,

sí

e

1

taluttya

1 gran

prutector de tz...s nostres coses. Si
acuesta Proteceió vol die fer e/ joc de

es

tapa,

perill

hl
que

4

....

mart,

redactar

zoo;

un

de solutació, naturalment,

telegrama
Mala.

en

Per&

amb gran sorpresa nostra, -el

telegrama no jolt acceptat pe:
foncianari de l'oficina de TelOgrafe
qui el 'Hui-aren:.
lext del

a

—Este telea1-aina no tiene curso.
--Ah, nof Per que:'
—Porque está escrito en catalán.
—I

be?

—El catalán

no

idioma.

es un

Res efecte. aclarida la cosa, sembla
que a Telégrals e! randa no é3—en
Caral-1411
el Convertí Te
legrafie Diternacional la 'lengua de

Cettalunya no hi és reconeguda. En
canvi, aixa sí, vam tenir ansió de lle.
gir la !lista d'idiomes acordats en !'es
mentas "Convenio" 1, entre catres, hi
he l'Ouslick, el l'hl/1M, el Kisuahi
di —el dimoni sabrá que és aixd--.
4 Malee.

LLUIS

L'odi que els
!tomes de la
Dictadura Se:l.
líen, sense dis

curi3s,
enrió; sa

Fóra

ss&
qt e
•tub aquella ban

/14

1/1

-1

enrera...

tra tot el que

l'han parla de
qU e
banderes

representava la

de

—

ara

bambers,

aft.'1'S

Lo bandera—no ha recordetdr-rfau
recollida dat monument a Rafael de
Casanova, liquen anee de eetembre,
país bombees. El digne comandant
•

simular-ho,eon

que

Pera

(Z1

MASSOT

Ande: ~nava, aleshores, els bombees
de Barcelona, que es ferett çarrec del
noble drap barra que coronava el
bromee del conseller en cap.
Nosaltres senil% referencies particu
lar que, en ésser exPedientat Andel
per causes que no fan al cas i marre
par-se el senyor Eatilí Gutiérrez Días
del comandamens del quarteret de bom
bees, la bandera desaparegué misterio
someta- Algn ens ha assegurat— no
•hent Pogut comprovar-ho, ha confes
se/n— que la bandera ion
trossejada
no se son per qui. Algtí ha afogit, en
cara, que els parracs del noble drap
serviren per eixugar maces d'outomb
bils i cines del servei...
Bes ho han assegurat honres de la
mostea confianea. Nosaltres ttz volem,
de nwascitt, acusar ningtí. En Senil,'
prott, per ara, atnb donar la noticia. Pot
ser aer4 aprofitable
efical per la
intervencin que 4abeln ha estas inten
tada en aquest antipatic afer.

i (l'airees per !'astil

ntolt

definitiva

constitueixon un
de la Cultura.
elixi alta qualificat ?'obra do des
srucció de les publicacions técniques de
la Secció de Cultura de l'Ajuntament
i de la colleccid petrográfica del Mtn.
son Alertaran. El mata% comí disson.
tcst varen seguir les Publications de
l'antiga Escota del Treball, només gro
el Inacedintent fou 1411 a/tre. En qües
lió de precedinurnts també sabios mal'.
sets*. Les free?: servir de combusticle í
quedaren redüldes a cendres.
la

Caralunya va desfo.
especialment, perseguint ridio
Ifa, prova evident que reconei.rien
seva force; erfionsiva.
Coneixen: clowns exemples de pro
rediments exPeditius emprals per tal
de destrui.r. tot el que eslava' eserit-en
person....zet
gar-se,

Quedi, dones, ben clar: el

que en
atemptat a

causa

A Franca, ntal
arce de la guer
ra i les
:n'es

conseqülneies

econálniques,

el Prossu•
Post de l'Estat
per a !'cuy actual
han esta tetes
rebaixes en els .impostos pec prop de
milions de frastcs. No tothom Pos
dir-ho aixi; encara que cal día que a
la República francesa no han de luan
tenir ganduls COln en certs Estos es.
en

•

nostres

idionta„.Protediments

c:skA

i

DieS eitrera, per
tal d'adherir-nos
a l'OPat de gema
nor catalana ce.
lebrat a Pares pels

cl nostre

Yo)%40

esclati. Quan
tapa la boca
amb violesçia
Wiiii~/~ANAM
he ha mea que
'nqui i esckvinguí la
es

ex

rovern a el mal
és ende de Ca

tal

engagyen,
do la tea

Quan !'olla bull,
0,

es

tr--r
hp

ens

sr.

—

"

Un regidor que s'U recordat que
l'Ajuntament és la casa dolí; Chi,t4t.•

tan

obligats

a

aulescrelina,

•

er

pugna i
deis

1

ment

Of(Nty.
declara dispasat
tho

Proaspar:-

o

j

,,

al

progra

o

Republicana,

i

a

fer ~Ponla

a

es

fa

de lee bases que °post conté. El
número primer de la enana etapa ha
estat °Calil mol, favorablement. 1.4
presentació tiPografica, mesh atrattí,
vela; el contingul, vibrant i dens,
grat algune defectos tifus—losan
excu
sables, Por altea banda, en un primer,
ntinurc—, ja Prnietére 100 eani~0
pi,'
Lis uyg"
vor

garantía, literdriament
de

triomf immedial dele

rstv:.
tombé
i

oil

políticament.

0,1 !col;
.

!sus

són tallé eL, nootres.

ideals,

gue,

Aquest número de LA
RAMBLA DE CATA-,
LUNYA s'ha hagut de

fer-ho.
De la facultas
normal de mita
miar, en neix el
deure
legal
d'obeir, a i
és, la disciPli
tia.
Si rancie

nunirat

•

Casino
L'Aljama del Pablo Nou", domici
lúa al paseeig del Triomf, narrar. ea
", en Un local propi (en construcció),
és el digno continuador, espiritual
ment, d'aquella popular i famosa So
cietat "L'Alianea" del Roble Note, i
qys als que fan treballs por fer re
viere aquella antiga socielat stln els
ciernen:: corcel: i perduts de la fatí
dica U. P.
Creiem que ens dispensará la molk
tia que
pugui causar llover hagul
de llegir el nostre comunicat, pera es
tracto d'una qiiesticl d'anear propi i
d'amor a coses prapke, 4 preient ls ne
ceseari no seitts canfongui amb aquests
"senyors" que t'Oraren tots el3 :Pat.
jan.r, per dolosas ose fossin, per tal do
&solde,* Pez:Wats salven': i essquivint
hi U. U. P. P.
l'amvr ProPi el que ens ha gula,
a adrelar-li la prosent"
Alerta, dones, Poli inlikitt41

sotmetre a la censura
del Govern civil

COM

HAURAN D'ACABAR

LES CONFERENCIES

POLITIQUES

mente,

aquella
no
reguli topes les funcions social;
,singd e.
obligo a compile...1es.
es

Una carta in
ter-cs./0W, signa
da par 'Un gro
de bou aliaseis
tes":
"Es moll pOssi
ble que al periá
dió que -van dignan:ea dirigiu Ii adre,
cin un tellítufticat a nora de /a "Socie
dad La Alianza del pueble Nuevo", tal
venado en °cosió d'invitar-vos a fes
teigs, i dixa en: non a prendre'ns la
llibertat de fer-li raclarisnent segiiont:
L'antiga Socielat "l'Allano del
Poble Non", tele fatz disuelta a darrers
del 1928, Va esser espiritualment re.
emPlacada pld "Casino L'Allano del
Poble Non", que n'és el digne suc
cessor. Fent aquest aclariment per tal
de posar en evidéncia que el: que afu.
doren a dcsfer-ia Piren chuletas que
compónlos fa U. P. de trist record i
que ovni, veient-se isolats de Sothom,
pretenen fer reviure aquella mateisa
societat "ame ells einicament enterraren.

Ir

Wt

•

—Ferqui
paraula

no processin çap més home
deis noatree, ele
el nostre company, senyor Campana
sort-mud de

utrigiii •11U
naixença.

(per Bas Bofill)

joies

la rambla

Rellotges

—

Ohjectes per

a

xocoLA.TEs

presents

Tasteu les noves creacions:
Núm. 9 Fondant, marca
•

-

cavan-1nd'.

Preu: Pessetes 1'10 el
paquet

EL
.

Boix

Jaume
Ametlla,

Rambla de les Flora, 37

•

Carme,

per

menjar

a

•

cru

Preu: 0'80 ptes. paquet

1

(esport

1

clutadania)
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BEREN GUER

Una nota Zel governa
II dor de Barcelona
Annts motItt dele feti otorreguts
Comte, el
en l'arribada de Jaume

norvernador

de Barcelona va facili
lar aquesta interessantíssima nota:
PEI primer movimiento de piedad
iáss favor de loe presos era perfec
tamente comprensible, y mis aún
que fueran las mujeres, a impulso
como
siempre de su corazón, las
!pite latía activamente secundaran
tata campana sentimental de gene
roso perdón. En cambio, no es com
prensible ni tolerable además esa
serie de manifestaciones apoteósi
cas, que no están justificadas ni tie
nen
razón de ser, y que tienden

finicamenTE a per:Tul:bar la paz y
tranquilidad de Barcelona. Que se
tributen homenajes, que se prepa
ren recibimientos
triunfales a quie
nes
han puesto sus inteligencias,
haciendas o sus vidas al servi
cio de algún noble ideal, o, más mo
destamente, tan sólo a procurar el
bienestar de sus conciudadanos, e
sus

incluso de

sus

propios

vecinos

o

familiares trabajando incesantemen

algo digno y honrado, es ló
gico, justo y natural; pero tratán
te

por

dose de individuos cuya notoriedad
es hija
de un acto punible, una vez
alcanzado para ellos el perdón, lo
más discreto es el silencio. El Go

puede tolerar ningún ac
to en
la vía pública cuya autori
zación no haya sido previamente
solicitada, y tales autorizaciones só
bierno

entdren2 Insistint,

s

rettlevenidor no sigui prenys d'esgaire falagueres; balda-

=ces

Ises-

.1a realitat se'ns mostri rece_! avara de llibertat; baldament
alatsdassia no -encerti a !robar, en
nott .esini, la.se.va executória de
acentelitit, seguirem insistint per
Nilitsnistia..Passi el que passi, siguin
ntsífne oirán ele dies presente i els

Irles

Inc

lélear
Orden

vindran,

ara

ja

no

podern

de pensar en els homes que
la vida, de mica en mica, dar
ora les reixes deis presidis. L'es
'Oro popular, el clam unánime del
3:árrer, obrf les portes de la presó
atina hornee que als ulls del régim
havién delinquit. En sortir, les figu
ró deis alliberats deixaven enrera,
a raltra banda de les reixes, les fi
jares engrillonades--árides de cel
'dais obren! rebele. Elis. pogueren
pensar, en aquella hora, que la re
pereció no tardaria a venir, que la
pr.Imia llibertat no faria esperar-se.
Han anat passat dies i les ilars, pre
se:aldea, s'han tornat a allunyar dar
réra .el trágic horitzó de més anys
de paptiveri...
No podem oblidar-nos d'ells.
ara
menys que rnai. Ara, aquells
I
presos socials sofreixen per la man
ca de Ilibertat i per la manca d'i
gualtat. Si a; carrer hi hagué en
els seus bryos un gest de rebeldía,
els znurs hostil& del presidi hauran
donat una violéncia nova a aquell
gest Violépcia d'odi fermentat en
la designaltat irritant de les classi
ficacions i de les tries.
No podem oblidar-nos d'ells, ara
menys que mai. Els presos socials
necessiten, com els altres c. t.:tés que
ets *Urea, la llibertat concedida als
presos' política. Vam reclamar la
d'aquests: Ara, amb la rnateixa te
nacitat, seguirem reclamant la d'a
ells. Si es delinquí, delinquiren
t'Oh; sí es pecá, pecaren tots; si
els uns mereixeren un cástic, els al
.Itsoa també. Si els uns tenien una
,

'

recibimientos ni entradas
triunfales para aquellos a quienes
cuadra mucho más una actitud de
contrita gratitud que atrevidas arro

gancias e injustificados desplantes,
incompatibles con el piadoso olvido
que requieren sus pasados yerros."

!Amnistia

per als presos
socials!

La

as-14~—nesse~esees.-~e

PIII quedi ven per fer-nos
!ter, fino que ens quedin forces
per eitendre el brae, en aquesta de
anda nostra—demanda del poble
Ve reclama la justicia de /a lliber
be Atnnistia, amnistía!
;Amnistía per ah s presog socials,
jraniitia per ala exiliats potajes!
Wennistia per tots aquells bornes ger
mana que per no caure corn els
•esclaus hagueren de drecar-se, re
bela, en les hores d'angoixa de la
!catadura, de Primo de Rivera.
Seguir= insistint... Baldarnent

parar

no

Seguirem insistint
a

lo se concederán en casos justifica
dos y jamás para alentar tenden
cias que ni la moral, ni la justicia,
ni el derecho pueden sancionar. Aun
quizá llegarán a nuestra ciudad otras
individualidades cuya actuación pa
sada ha sido objeto de severas cen
suras y motivado las más enérgicas
protestas. Repito lo que antes dije:
Si el Gobierno de Su Majestad ha
estimado conveniente otorgar un am
plio perdón, sus razones tendrá pa
ra
ello, que respetuosamente debe-.
mos todos acatar; pero nada de pre
tender homenajes ni ovaciones. Pre

gran ra6, eh i 'Ates tenien,
una
gran raó... I no és just, no,
concedir un perdó de privilegis i
una grácia de classes.
No és just
fe r pagar la llibertat deis uns amb
la desolada permanIncia deis altres;
no és
just d'encendre la joia d'unes
Ilars per ofegar de nabcenca la jala
d'unes altres. Nosaltres, en reclamar
la grácia per a uns germans, voliern
dír ton; els germans. El poble, el
poble auténtic que es trobava en la
demanda, no feia distincions entre
aquesta fillada que havia lluitat i
havia caigut per un noble ideal de

redempcions.

ha passca per
aquest número
Cal que el poble no s'oblidi d'elle.
Es un deure de fraternitat i de ci
s ilitat.
Cal que el poble sápiga rei

vindicar,

censura

com

a

carn

de

la

seva

poble que es
Acher, Climent,

carn, aquests fills del

Massachs,
Nicolau, acusat•
c't'a Cal que el poble no abandoni,
menys en aquesta hora, les Ilars
desolades dels seus obrera exclosos
d'una grácia de perdó que,
La censura ha passat per
aquest número
No podem ni hem d'abandonar-los
a la seva sota Ens faríem cómplices,
aleshores, d'una injusticia mons
truosa. Cal que
totes les corpora
cions i entitats le Catalunya
Ajun
taments
i Diputacions al davant—,
diuen

Guiot,

—

Noialtrea hem vist,
aquests dice, les liare desolades dels
obrera que l'han quedat a presidí.
Nosaltres hem vist el desconsol d'a
questes mares 1 d'aquests fills que,
per un moment, van poder pensar
que era próxima l'abraçada de l'es
timat absent... de l'estimat absent
que no havia de tornar perqué el
perdó no sabé ésser generós. Nos
altres hem vist com havien estat
durs aquests anys en les llars deis
proletaris revoltats. Nosaltres hem
vist com la miséria senyorejava en
les fredes parets familiars i en les
taules buidés de goig i de pa.
Nosaltres hem vist, en la visita
d'un moment, molts anys d'angoixes
i d'esperanczs mortesa Ara, fa pocs

dies,

"el senyor Alvarez de la Campa
ha elirninat la ciutat del Port Franc,
el qual ha convertit en una petita
dictadura. Aquest senyor invitá, des

L'afer del Consorci del
Port Franc

i que "la simple lectura d'alguns
capítols del reglament del Consor

ci, demostren com els veritables re
presentants de la ciutat hl són em
botellats, ja que sense el petit dic
tador no es pot discutir ni acordar
res, després d'haver procarat arrar
jar les coses de manera que l'alcal
de de la ciutat no pugui figurar mée

403.000 pessetes",
i que "en el servei de l'explota
ció de la sorra, les despeses absor
beixen prop del 6o per cent".
I el eenyor Massot pogué afegir
que

cal que tots els bornes i dones de
Catalunya— que prou han sabut
combatre per l'amnistia deis presos
polítics—, no faltin ara en la de
manda de justicia i de llibertat per
als presos socials. Es un deure de
tots. Es un imperatiu que no podem

tat.

la

sos

veheméncia del que recla

germans de Ilibertat.
M. MASSIP

•

va

—

poble el bandejava

barlaatr
gti

,

per

culpable o

ata-

farien

la

no

Per') allá.o ací ell significa el ma
teix per a tots nosaltres. Corn en 10,
presó signifiquen el rnateix els con
si-bé-en la majoria
demnats-socials
el deliete
La censuras-ha passat Per
-aquest número
AIGUADER I MIRO
-

MACIA

l'esperit de la terra que hagué
d'emigrar per no conformar-se amb la
vexació i amh la injusticia.
Ho vol pesqué, com hem dit en al

•

tres articles. ha trobat la seva unitat
d'aspiracions. Unitat que no ha pogut
.trencar la traveta feta amb tota la se
gona intenCió amb el darrer indult,
en'
dividir eis presos catalanistes dels pre
sos sociais.
I encara els catalanistes
—

legmentats tan:11)

---.

TothoM forma

abanS i amb la mateixa derisió que
abans.
I és que a ,més de- tot aja?), el pobie
de Catalunya ha donat a la seva lluita
Milita. no prec
per l'amnistía les
pronorcions d'una gesta. N'ha fet un
símbol i una orientació: si tarda mas
com

el>

d'angustia.
poble

—

—

sa

s,,e\soS

i

panya el

1•
.

Un trágic

interrogant

nimbará
mitigues. ..'
la

de

virtuts prpvidencials

No Iii. posaStan seils

1.01•17-

la 'libertas deis
hern d'oblidar la
presos politics
Ilibertat des presos secials. Són
gerrnans nostres, ger

Si hi hagué en les ECVCS vides
hora de frenétiques violéncies,
culpi's i acusi's els çue fomentaren,

1

—

tot

mal— aconseguida

a.

vol privar, és l'acoblament d'aque
lles multituds devotes, és el sentit en
lairat i de protesta que la gent dóna a
homes símbol deis soiriments
collectius i símbol de l'altivesa collectret més ferm travessa fronteres
dret a Bélgica, i és Maciá a qui
s'amenaea. La figura noble i cavalle
resça de Maca, ple d'idealitat i g411ardia, esprimatxat i senyorívol
aix1 devia ésser el gran cavaller de
l'Ideal Don Quixot
és qui ells te
men de veure arribar. Si arribés cap
cot i avergonyit, si sabessin que el

'

derrani. tenaernent, la !libertas d'a
quests bornes i la reconstrucció d'a
ouestes llars desfetes per la jata
lisas. Ara menys que mai, no po
dem oblidar-los. Ara rnenys que

una

nos

es

i

•

Ha estas, en imites, un
calvari horrible, que la ploma del
repórter no gosa a explicar, de tris
que el

del

tivaEl

Insta.
s'hIlencayarra

-

ningú.

Cal

página

la primera

Per aisco el Govern no ha vo'gi
acceptar la dimissió del senvor A'
varez de la Campa ni vol modificz.
eit res la tasca que allá s'está rea
litzant.

una

literáries.
No fem literatura. No és l'hora de
fer literatura; el nostre poble ens de
:mana coses més cofilistents que unes
belles imatges i liri4mes. Avui els pe
rienlics han d'ésser
cosa viva, 1
la vida no
gaire en re;
dsriques-;:avol .fets, 1 ara els fets que
tot Caaalunya demana és la llibertat
dels preads Socials. la tornada de tots,
absolutament de tots, els exiliats.
Fin vol per esperit de justicia i per
'traca. a 'a.quests homes que entre reixes
purguen ,un pecas collectiu, que en
'.1'eiifis fosen, no un tros de terra, sin6
-

una

i

a

número anterior.

.

Ilum de joia illuminá un
la solitud. Peda en apagar
se deixá una
amarga estela de ran
cors i de revoltes. No sap ningu la
tragédia d'aquestes Ilars obreres ban
dejades del perdó; no sap ningú
l'angoixa d'aquestes 'largues anya
des viscudes per les esposes i els
fills del proletari absent, de l'home
•que no ha pogut lluitar per portar
la taula deis seus el pa de cada
a
dia i el foc de cada hivern. No 110

tesa

pbblicats
tre

i altra .volta. Peso no pot
ésser d'altra manera; la campanya per
l'amuistia ha de durar, malgrat s'abtr
si de la paciéncia deis lectors i de la
fecúndia deis escriptors. Ha de durar
fins a l'Ixit complet.
No són els moments actuals propicis
a
posicions académiques ni literáries:
Estem en hores d'un caliu popular que
ho abassega tot, d'una febre interven
cionista de tots els catalans, i annest
caliu i aquesta febre reclamen justicia
per als nostres presos com en reclam"
per a les nostres llibertats. No escri
vitr de cara a un Ateneu ni d'una pe
nya de selectes que necessiten origi
nalitat i plata nous per a entusiasmar
se, sin6 davant per davant d'un poble
que no s'avé que a mig can:1 ens can
sera amb l'excusa
de reaponsabilitats

petir-los

seva

rnoment

sap

El Govern Civil de Barcelona ene
comunica— en atenta comunicació
que ha imposat una multa de 500 pes
setes a LA RAMBLA DE CATA
LUNYA per "no presentar a la cen
sura
grabados, según está previsto".
Tenim entés que la multa ens ha
estat imposada per 'un deis gravac'ets

l'am
Desitjariern no
nistia. Tens la sensació de cansar la
gent; esgotes els arguments, i cal re

justicia, l'amnistia per als pre
socials, el perdó per als nostres
JOSEP

L'OPINIO DEL' GENERAL
BERENGUER
El mateix dimecres, a les deu del
vespro, el general Berenguer va re
bre els periodistes, va parlar de la
dimissió presentada gel senyor Al
varez de la Campa, director del Port
Franc de Barcelona.
Dimissió --va dir Berenguer
que el Govern ha acordat no accep
tar, car está molt satisfet de la ges
tó realitzada pereaquest senyor. ja
he rebut indicacions per a no modi
ficar el régim que se 'segueix en l'es
mentat Port Franc, eptitat de carác
ter internacional i el desenvolupa
ment de la qual és moit satisfactori.

parlar més de

seva intensi
La manifestació hostil del dia

serena

ma

Camí de la concórdia

Encara l'amnistía

primer de maig tingué ja una gran
amplitud. Ara, és precís que particu
larment i coHectivament siguern tots
una
veu i un
vot que damani, amb
la

menyspreu";
d'avantprojectee,

de

técnica",

"abans de la Dictadura no
més s'havien despés 136.0o0 pesse
tes en
sis anys; en el pressupost
de 5930 lea despeses pujaren a

tota

paraules

el-cornllatiat del Port Franc".
En termes semblants, parlaren ele
senyors Quirós, Roaba i Maynés.
en

que "el concurs
ha costas al Consorci prop de soo.000
pessetes, després de deixar abando
nat el projecte de
L. Cabestany,
=Ir ben fet, segons el parer dele

'que

d'escoltar, en
urgéncia i en tota la

presidéncia

nombre de

segons extracte periodístic que te
nim davant els ulls—pogué dir que
"l'austeritat que sempre fou nor
ma de
l'obra inicial del Port Franc
s'ha convertit en una orgia";

deixar

CAMBO

de l'Ajuntament
dictatorial, a la delació anónima o
subscrita amb la garantía de no pai
sar
res als delators, contra els que
.constituiren l'Ajuntament popular,
per ale quals no deixá de tenir gran
de la

L'OPINIO DE L'AJUNTA—MENT
DE BARCELONA
En la sessió que l'Ajuntament de
Barcelona celebrá el dimecres pas
sat, es parlá extensament del fun
cionament del Port Franc.
El regidor senyor Santamaria

en'la-seva cam-•
delig d'al}iberar unt honies

auriolats.per

la dignitat del seu gest i
pel- sacrifici i dolór, sinó que per a la
nostra gent. alts i baixos. rics i
po
tires: l'alliberació deis presos. la tor
laxa* dels exiliats és l'alliberació del
ast,t431: Cal només veure l'entusiasme de
-steeSsorultituds per als primers que han

-

arribat. Sense preparació préVia, 'sen
se cap crida, la gentada
s'ha reunit a
les andanes o al carrer a esperar'
ele que venien de presidí. Es que
per'
l'home ingenu del carrer, cada un deis'
reintegrats significa un tros de Cata
lunya segregada en hora de 'dissort.
Catalunya anava a rebre. Catalunya: el
poble que esperas'a anava a rebre el
noble que venia i que havia eStat
l'ac
tivitat de les seves volences.
Cada un d'ells és la Ilibertat que
s'apropa. I no és el poble sol qui ho
entén així, són els de dalt que també
ho entenen de la
mateixa manera, i
regategen i es contradiuen perqué men
tre sembla que vaciRen
guanyen temPs.
,Estem contemplant les coses més
illógiques: eón ailiberats els de Garraf,
incuipats de regicidi, i continua a la
,-presó Sancho Alegre,
condemnat per
regicidi frustat també, i
continua a
la preso En Massachs;
surten els set
inculpats com a autors materials
del
et de Garral,I,
l'ernpre'sona a Daniel
Cardona. que feia més de mig
any
que es trohava a
Franea• quan
,

caigué

s'amenaca d'empreso
Gassol, Mi
raeltiles, Fontbernat, Fabregat
i Pa
gés_ exiliats
nar

BORDES DE LA

CUESTA

i

els altres sis: Maci?,

tarribé, i sense que sabes
sin resdel complot,
sels hi
pesqué 'sí i són declarats en complica
Tots creiem entendre la rebellió.
veritat d'a
questes
contradiccions

i desgavells.
és que no retornen
cona
uns veneuts
ni nos repenedits, i
que
Catalunya no els rep com a unas equi
vocats a qui
perdona pel clemIncia.
Es la seva tornada
clamorosa el que

L'explicació

Aquest número de LA
RAMBLA DE CATA
de
LUNYA s'ha hagut
sotmetre

a

la censura

del Govern civil

