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Cintadania femenina
GASSOL

TORNA

A la ala calmosa i plácida arriba
la asara que ens fa vibrar d'emoció
torna.
I, ardida.
jaiosa. El poeta
incoa marxem cap a ciutat, freturotná del boa amic,
ses d'estrényer la
poeta, del catalá davant
l'excels
de
qual Catalunya ha de sentir l'or-

aull

de

serai

mare.

la urbs ens adrecem
En arribar a
llar
de Gassol. Llar de
la
de dret a
espais emplee, so
poeta, que busca
horitz6 Ilurninós.
cenobi,
de
lituds
per assolir-la travessem la chitas,
sortim a les rodalies i ascendim per
ens
hi porta, com si
la costa que

poeta, de tan amunt
per trobar el col-locar-se moralment,
sabut
ha
que
necessari elevar-se d'arran de
fos
terra.

pugem sempre, fins z. trobar la
que está situada mig d'esquena
amb la porta a Ilevant,
ciutat,
a la
acarada amb t'am
cara a sol ixent,
plitud de la mar i amb la Ilumina
que l'acarona tot just
na del sol,
de sortir 1 dóna vida a les flora del
jardi del poeta.

casa,

LA LLAR
En

GASSOL

DE

entrar-hi,

restem

moment

un

admiren els massisos
verds, deis quals destaquen marga
rides blanques, margarides grogues,
púrpura de geranis, blancor de ges
samins, tonalítats rosa-malva d'hor
ténsies i pinzellades moradenques
d'altres flora que no acabem de co
uéixer, pero que completen el pró
dig regal de matisos i perfuma del
jardí, diminut en espai, peró fecund
i gernat, el qual parla ala ulls de
bellesa i estimula ta fantasia a pen
sar, que ha volgut fiorir malgrat de
la Cremar del sol estiuenc, en ho
menatge a l'absent que torna.

ernbadalits;

Al llindar, Gassol ens rep amb
la mi noblement estesa per a en
caixar arab la nostra. La pressió és
forta i perllongada. Ella ha diu tot.

I la mirada tetaba, ben de fit a fit;
pesó entelada per la boirina d'un
plor que no arriba a ésser llágrimes,
pepe que és sentiment i adhesió,
homenatge i pleitesía.
En refer-nos, eomencem un xerro

tre-li el succeit aci. Potser no és
masa congruent la conversa, peró
és cálida, és vibrant, és emotiva i
s'escau en l'ambient hospitalari de la
llar de Gassol 1 amb l'efusió cese ens

ESCOLTEU,

arree

temptadorament nerfumades;
veiem la galania d'unes flors

que uns búcars contenen; a la paret
testera, tina pintura representativa

de Sant Francesc diana la sensació
de com l'esperit francisca ha fet es
tada en la gent d'aquella casa, sen

zilla, humana, efusiva, senas perdre,
perú, per un moment la potencial:tat cívica que cal als bornes, i com
notes, plenes, melódiques, acordades,
que fossin per al poeta tota una

simfonia d'amor i d'illusions, hi
veiem la dona i els fills de Gassol.
Es pensant en elle que eh s una
tornen a emboirar-se 3 el cor sent de
bell nou la dolorosa punyida d'un
record trágie, accentuat en mirar el
poeta, qui, amb la testa acotada, la
mirada melangiosa, un somriure de
decepcionas i amb la veu una mica

trémula, pronuncia,

rrirsnt els

seus

infants: "A penes cm coneixen1"
Els nois mentrestant juguen, tot
laborejant la dolga fruita, natural
ment, insconscients de la dolor del
pare, que els hagué de deixar tot
just en néixer, i que en beure de
l'arnfora agradosa del retorn, un regust de fel u havia de venir ala
Ilavis en considerar el seu exili com
la causa que els fills no el coneguin.
I la dona-mare, redrelant l'es
pléndid bust en sentir els mots de
defalliment I inclinant-lo després
vers el poeta ami, un intent amorós
de consolar-lo, expressat amb la mi
rada d'aquella seus bells ulls verds,
respon conciliadora: "Cada dia jo
els ensenyava el retratl".
Aleshores, dins nostre es fa la
idea que, de totes les amargors pas
sades a la llar de Gassol, de totes
'

No record° qui es que digué que la
histaria deis pebles s'anava escri
vint per mitjá d'esdeveniment i com
mociona, els quals, com lea pedrea que
ea fixen de tros
en tros
a les voreres
deis camins, ens sereeixen de guía.
Ni les commocions s6n, perb, per elles
soles la histbria ni les pedrea indica
dores el camí. Hi ha una més estreta
relació de continuitat. Les fites no
son altra cosa que els accidents. Aisló
será tanta veritat com pugui cabre en
la veritat mateixa, peró el fet és que
en la
vida deis pob:es aquests acci
denta sovint hi pesen massa. Veureu:

DONES

CATALANES
Gassol, l'eximi poeta, el cata'a
conveneut, deixa da seus sbans que
claudicar. La seva muller, dona jove,
valentament, ofegá les seves illu
apartant-se del camí de l'ho
me, per deixar pas lliure a.l catalá:
Ii restaven per consoi penyores damor: un fill de
poca mesos i un al
tre que naixia al mateix
dia que
empresonaven el pare. La dolor no
la va vencer, i serenament féu :a

el marita.

I

l'exiliat corregué terres, tra
vessá mars, conegué les angoixes
de les decepciona humanes i el fei
xuc
pes de la vida material, perú,
es mantingué sempre fidel a un
ideal,
1 al

seu

gran

per Catalunya.
aquesta familia ens

Cívicament,

dóna un alt exemple de fermes con
viccions. Cal, dones, que no ens
passi desapercebut; cal que en for
mar la personalitat deis nostres,
tin

comú. Venien de dos bans oposats i
calia que fossin

densats en una potent voluntat, amb
una
sensibilitat ferma i consciert,
amb un renunciament de tot, sitian
de defensas ideals es tracti.
Per a la formació moral i cívica
deis nostres fills disposem, dones,
de l'exili de Gassol, quelcom de viu,
emprat de la vida mateixa, tan apla
nador com aquesta, pena tarribé com
ella tan pe de suggeréneies opti
mistes de renovadores actuacioes i
de falagueres esperances, que convé
que les dones catalanes no deixin
arreconat, com sin episodi més, 1 que
quan tracten que els infanta cone
guin l'autor de "La caneó del vell
Cabrés" 1 de "La Dolorosa" no es
limitin a fer-los fruir solament la
música corprenedora deis seus ver
sos, sinó a captenir-los de
corn sabé
honorar Catalunya.

MONTSERRAT JORDI
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J. Sunyol i Garríga
i Xavier Regia
a Manresa

Remarquem

coses

les

despbti

Una talla

en

de

la

qual

tots

els par

tits esquerrans de Lleida oferiren
eis seus serveís als ciutadans ala

efectes

de

e!ectoral, no

la rectificació

del

cene

ha pogut ésser reparti
l'havien tirada prime

da tal corn
rament. Per qua? Parque esteva ti
rada amb lletres
negree sobre fans
ranc. Layaeovernetiva, posa
da a crear obstacles,
exigir que
va
fos tirada amb
lletres vermelles.

Després d'aix3, que vinguin els
corservadorassos del "Brusí" par
lar-1105 del perill roig.
a

"reflector"

que

publicávem

incorporació

té detalla
riure. Per exemple.
ques

que fan partir

EI

la setmana pu
seda a propóstit
!'una possible re.

naturalment,
totes

comunisme catale, republicanisme
catalá, catalanisme exclusiu, integral
parcial, monarquisme catalanitzant, et
cétera, etcétera. Lisura d'aquells des

bruza ha pazaat a la histbria.
Per si aboe és poc, els sis anys de
dictadura han donat ocasió de remar
car
l'honradesa d'ideals de anclase&
s'han ádhuc ofert com un Jordi pa
rentar-hi culpes passades i refer pres.
tigis caiguts en entredit. Malgrat ten
encara hi ha qui s'entesta a
perpetuar
artificiosament l'estas de coses anterior
al cop d'Estas. De la dreta i de les
guerra
s'insistelx lamentablement a
rnantenir una
política imprópia, in
compatible amb els ideals básics amb
qué pretenen justificar llur existencia.
S'ha encetat ja la campanya, amb els
mateixos trucs, el mateix llenguatge
i els mateixos eSgarips de vint-i-qua
tre anys enrera. De la dreta s'insisteix
en qué no
hi ha catalanisme ni cata
Ianitat lora del seu dos. De l'esquer
ra s'arrengl-ren les masses, per
demés
oblidades durant set anys, com si en
cara
no
s'haguessin tret la pchs del
darrer atac antisolidari. Es la batalla
pel circumatancial creat per unes
circtunstancies paseades, com si tal
ment hom no tingués més nobles ar
mes a esgrimir i méa
alta cima a

nu

nisme
•

ha

de la Lliga Regionalista, orga
que, com sabene aplega tot el
coneeivadorisme plutocrátic, i si no el
més extrem reaccionarisme, quan
menye el reaccionariune tnés dicen
Per aquesta propensió amb qué les
atases politiques devenen entre nos
!Urea folies i fina plebees, s'aná a
parar al més extremas hermetisme, al
mana

e

sectarisme mes virulent. Fora del clos
solidan i no s'admetia la possibilitat
que es pogués estimar Catalunya ni

Catalunya tinguée

que arnb

res

veure.

L'haver

nascut

que
erillá de l'Ebre

suposava un gran handicap.
Pon del dos antisolidari

hi ha.
vil liberal possible, havent emolir ca
rácter de repte la dansa, la parla, l'es
criptura i la senyera catalana, es lela
predi; de blasmar l'Idioma les quatre
barres, la sardana i tota els almbols,
USOS i costutns que de prop o de lluny
l'adversari s'hagués prIvileglat.
El moviment solidani pasara aviat a
la histbria, més no aixl els sena efec
tes ; elo una i altres partidaria queda
ren marcats,
dividit
separata per
molts anys. Calla una gran cornmoció,
un fort trasbals perqué ele liberal& de
l'un i de l'altre ban poguessin pastar
a peu pla l'abisme que els venia sepa
rana I be: aquesta commoció ea pro
duí l'any 27. Fina al setembre del 27
no

alguna liberals, alguna republicana
podien justificar el dir-se anticatala
nistes, desentendre's políticament de
Catalunya perque existia un partit que
s'havia atribuir l'exclusiva, que acepa
raya
l'ortodbxla catalanista, ço que
en el terreny passional explica, per be

pujar.
Cal denunciar el fet, que de bona o
fe, per nobles o migrats estí.
snuls, es planteja en dany de les idees.
Ni per distintits ni per conveniencia
táctica ni en defensa de les idees repu
blicanes cal produir-se en anticatala
nista. Pel contrata, cal reivindicar el
dret a estimar alió que hom ereu es
timable. No n'la ha pros: amb dir-se
autonomista, ni federal. Si aixb supo
n el reconeixemens de la persoualitat
catalana, cal defensar-la fine al tes
ximurn i evitar confondre's ni per un
moment amb •ls legionaria de l'Albl
nyana, i no penetre per un momee*
que eta qui s'arrengleren al aervei de
la república i de l'autonomia prenguin
!'aire i la fesomia d'esqudrillers de
la policia indígena.
AM ADEU ARACIAY
mala

1

Paganítzació i gonzaguísme
adolorit de dones mateldes,
salvar la flor virginal d'unes
guantes donzelles.
Que ela neo-católics combatin,
si voten, aquesta paganazació de la
vida. Que la combatin si voten
Es el sets
en nom del gongaguisme.
dret. Perb que ho facIn lleialtnens,
mistificacions. Que no ens
sense
parlin de l'afeblitnent de ia rala, de

Fan somriure una mica alguna
comentaristas -asaltes quan ens parlen de la corrupció deis costums i
temor&
que
sobretot
deis
aeus
aquest
ca. Cae: ?qui pot .reune que catan
convenguts del que afirmen? ?Les
ni,
lesVea declame
pirades, enes que per una observació
objectiva deis fets, pel despit d
amia la seva
veure co m cada dia
influancia damunt la joventut?
Aquests neo-católica saín una orbe
eoluntaris. Que es passegin, sinó,

ramat

per

•

.

s.

la

a

degeneració

del

poble. Que

nostre

aleó és una falsetat inachnissible.
Ara, que jo no sé qué hi guanyaria la rece a prendre per ideal de
la joventut un Sant Lluís Gonlaga,
amb tot el seu horror a la carn,
amb tots els seus rubors vergonyo-

mornent per les nostres platees,
que treguin pl nas ala nostres campa

un

d'esport. ?Qui podrá afirmar acrenament que tot aquest jovent que
ajaçat a la sorra practica un nudisme més o menys integral, o que
es mostra en públic en la noble impudicia de l'esport, és físicament
mes débil que les generacions anteriors? ?Qui no s'ademara que, con-

o
Qualaevol d'aquests joves
jovenetes
ajaçats a la platja,
"corromputs" i "febles", si no fas
per pietat, tombaria d'elquena, d'un
—

sos.

—

top de puny, tots ele Santa Lluisos
que sels presentessin al davant.
I que no ae'ns digul que en par-

tráriament, els torsos eón més robustos, ele bíceps més plens i fina
tot els perfils mes audaeos? Seria
ridícul de suposar que aquesta generació que amb
seo culte
a la
bellesa i a la forea está paganitzant
altra volta la vida, sigui una generació més feble que aquella que tenia por a les dutxes d'aigua freda,
als correr.ts d'aire, i que ;ose') Caranomenava,
pintorescament
grificament, del mocadoret al coll.
Malgrat tot, el que diuen el neo.
católies, no solament aquesta joventut és rnolt més forra, an3 ha esdevIngut menys viciosa. A.ix6 totner

horn ho sap, tothom ha veu. La
prova la tenim en lea mareixes• nits
de Barcelona. Evoquen la Barcelo.
na nocturna de deu, de dotze anys
enrera; malgrat l'augment de pobiació, ningú no pot ignorar que ele
barris suspectes catan en daseus
cadéncia. Els music-halls, les tavernos galants eón molt melles* concorregute. L'esport i la platja que obliguen a matinejar el jovent el* fan
una competancia invencible. Fina no
hi ha hagut governs que han volgut recollir-ne la gloria d'aqueet fet
notóriament reconegut?
D'altra banda, la mateixa llibertat
de la dona, cada dia menys hipbcrita i meto comprensiva, fa oblidar
la galantería 1 la prostitució: aquel• flor monstruosa 1 corrupta de la
civilització que ala moralistes que
més combaten l
Ilibertat de l'amor. s'entossudebten a no
veure,
oonvenquts, fa temps, que és una
cosa
"neceisária a la república" 1
que cal que és damni tot aquest

lar de la degeneració i afebliment
del nostre poble, hom es refereix a
una fortitud eseencialment espiritual.
Que és l'esperit, abana que tot, elle)
que
compta. Inclubtablement, el
tremp moral dele bornes éis una cosa
molt superior a la fortitud física.
Són ele bornes de carácter i no eta
simplement arietes aquello que han
dut a terme grane empresess. Aixó és
cert, malgrat que res no hi perdria
un
horne de carácter a ésser un
atleta. Peró éa cert, eobretot, pel
que fa ala individua. No és tan cert
pel que fa ala pobles. Un poble, fi.
sicament feble, un poble on predomines el gonçaguisme, seria un po.
ble moralment vençut.
Hom diria que hi ha altres ganta
que Sant Llubs Gongaga. Hi ha, per
exemple, el cavaller Sant Jordi.
Perb el cert ée que és Sant Lluís
el que els nostres católica prefereixen
oferir com a model a la joventut. A Sant Jordi el veneren tnolt
més els patriotes que ele catblics
pura. Aquino se'n mitificas una mi
ca; saben prou qué el cavaller Sant
Jordi és més admirable pel que tenia de cavaller que pel que tenia
de sant.
Des d'un punt de vista social les
virtuts de la santedat són més negatives que positivas. Decanten a la
mansuetud i a la renunciad& I tense negar l'alt heroisme que sovint
aquestes virtuta representen, no eón
pas les que voldriern avul per al nostre poble. Més que parar l'altra
gaita quan ha rebut una bufetada,
el que cal és aprendre de tornárs'hi,

DOMENEC GUANSE

marca

El cadquisme de
Lleida está a
l'ordre del dia.
I

l'existencia de

ció.

LES ENQUESTES DE "LA RAMBLA DE CATALUNYA"
En el número vinent la interessant pregunta:

QUIN ES EL VOSTRE PENSAMENT DAVANTLES ELJECCIONS

d'En Vida] Salvó
a

la

Lliga,

ens

consta que ha estat

molt comentan En una de les pe
nyes de l'Ateneu hi va haver alg-ú
qve va din a un pro-noi que afirma
perqué nos
va estar molt indignas
abres havfem recollit aquesta no
-No feu tants escarafalls. Al cap
i a la fi que és el que va fer En
Vidal Salvó? Collaborar amb la
Dictadura. I bé, !tome, En Duran
i Ventosa ja ho va intentar, sinó
que
vos

no

l'hi

varen

voler. Recordeu

de la famosa carta oberta.

Extraordinkla Revetlla

ji

al Pare del

Casi
Casino
Masnou

QUE ANUNCIA EL GOVERN BERENGUER?

,

Ortega i Gasset, Sánchez Roman, Marceni Domingo, Indalecio Prieto,

E,

Fernando de los Rios, Gregorio Maranón, Luis 'de Zulueta, contesten.

EI1.1

sió demostrá molt més sentit comú
que no pas els matelxos proposants.
Per l'oportunisme ea rebrota a les co
marques Ileidatanes la nafra del cada

quistne.
Finalment propaga el conferenclant
d'Acció Catalana. Digué si
com a bornes hem d'émer republicana,
com
a
catalana ho hem d'ésser deu
vegades. Cita fets recetes a propósit
d'un viatge i eh s greuges que compor
ta la situa‘aó actual, entre els quals
el cas Maciá és ben sigmificatiu.

Regas

íou

Ilargament aplauda.

A continuado el nostre company J.

Sunyol

i

que presidia, va
amb un breu i vibraut

Garriga,

cloare l'acte
pa rlan.ent.

la

Gencralitat, en
aquell Saló de
Jordi de les
nostres
angú.
ales, s'hi han

4com

ara

clis i personalitats illustres del libe
ralisme en el camp solidara pesó tam
bé que ahegemenia caigué de fet a

Al Palau de

I,

foreosament antago

nics.
Contra el crit de Catalunya lliure
s'hi °posa una frase afortunada i fe
He. "Una Catalunya llame amb els
catalana esclaus". La definició de
cada ban s'ana fent més catitelluda
Inés agressiva a mesura que el com
bas s'anava iniensificant. S'accepta de
fet com a honrosa fins la imputad&
injuriosa que venia del ban enemic.

Havem de remuntar-nos al fet de
Solidaritat Catalana. Eh l amb la re
volta de l'any nou, la formidable pro
testa contra la
guerra del Marroc,
constitueixen les dues gratis explo
sions sentimentals del nostre poble en
el que va de miele. Es el nostre ob
jecte treure un xic al sol, espolsar
les a pie aire per bandejar-ne les ar
ces, per foragitar-ne tota mena de pa
rásits les romintiques i policromes
vestidures de la famosa Solidaritat, el
més solemnial vestit que ha Iluat el
poble nostrat. No tetes les festes aca
ben en peo, i tusases d'elles provoquen
despeses excessives. En voler conver
tir aquell esclat sentimental en un or
ganisme polític permanent i homoge,ni,
fou causa del seu iracas. L'explosió
rendeix sempre efectos inmediata o
queda tot en 4oroll i fum.
1 piusa, el que tors recordem: contra
aquell conglomeras en el qual els ele
mento mes avancats havien d'abalear
la veu en gracia a les lleis de la con
vivencia 'allá el partit republice radi
cal, sota la bandera del qual s'aplegaren
les masses mes extremes en idees i en
reivindicacions socials. ele qui tenen
el concepte de Ilibertat en un pla d'ex
clusiva preferencia sobre el concepte
de pátria i sobre tot altre concepte,
pelee també aquella a qui molesta el
sentiment de la prbpia personalitat de
tots ala pobles que no sigui el llur
mea encara, el d'aquells sobre eta
quals, eom si fossin íills dIlectes dala

guern present aquest allieonament
i els parlem dels deures cívics,
con

Al local cl'Acció Catalana de la co
de Bages es dona dimecres pas
sat una conferancia a arree
deis se
nyors Josep Sunyol 1 el jove
advocat
Xavier Regás. A l'hora anunciada el
local esteva materialment atapeit d'un
públic freturós d'escoltar les paraules
deis conferenciaras.
Previ una quants mots de presenta.
ció del publicista Xavier Regla a
arrea del president Francese Senyal,
el conferenciant comenea la seva dis
sertació.
"Els deures de ciutadania a l'hora
actual" era el tema de la conferen
cia. Les primeres paraules foren de
regraciament. Parlá de la fama de
Manresa reaccionaria a mercé d'un es
tament anticatalá i antidemocrátic, en
la qual 011 no creu, perqué veu en la
joventut de Ahuesa l'anhel de Ili
bertat i de justicia. A propósit de la
paraula joventut remarca que Acció
Catalana no neceasita cap joventut or
ganitzadora perqua Sota ella él tul
partit de joves. Acció Catalana—diu
el conferenciant—ve a recollir el ca
talanistne histaric de Prat de la Riba,
el nacionalisme integral.
Parla després del catalanisme apli
cat a l'esport. Posa en evidencia l'es
perit deis atletes d'aquest país que no
es limiten
a
defensar els colora de
Catalunya, i ele compara amb eta del
País de Galles i els d'Irlanda. Parla
també de la batalla de la !lengua.
Féu una crítica de l'oportunisme i
dernostrá el sea fracás. Per l'oportu
nisme es facilitá la vinguda de la pri
mera dictad .ra i s'oferí més tard en
nom de l'oportunismo una collabora
ció amb ella, que fou rebutjada pel
mateix dictador que en aquella ocaa

Ningú no es pará a
tinguessin de sinbnim
ambdós enunciats, el que tinguessin de
per la llibertat.
constatar el que

de fatalisme musulmá, renun
ciant al paper constructiu. Llavora és
quan el poble és, en lloc de poble,
plebs en el sentit més bala de l'accep
s

no justifica, rota el* extrema.
Set anys de dictadura denruirsa
aqueli fet lamentable, oferiren ala dos
macrates l'ocasió de retrobar-se. al
trasbals d'aquells sis anys ha aplanat
el camí. En treure el cap a l'aveno
deis sis anys indignes, horn pot marcar
noves
roderes. El panorama ha can
viat. Ningú no té l'exclusiva del libe
ralisme ni del catalanisme. La pateat
que usufructuava la Lliga ha caducets
i el catalanisme amb tota la gama de
possibilitais i de realitats s'ofereix a
qui sigui clic vulgui gustar-lo. Ja bi

que

es

La lluita política quedava planicie
en ala dos bans:
solidaria i auti
solidaris..
Cada ban arborá la seva insig
nia i adopta el seu crit de guerra.
L'un batallava per Catalunya, l'altre

mena

amor

tenir-hl :aguas dret

creuen

L'ESPERIT DELS DIES

malgrat d'ells?

da

pes el masca: que representin
la história que el poble ha d'escriure.
Noteu bé que no ens reí-crin, a terce
res persones ni a voluntats alienes,
sinó a la tirania deis propis fets, de
les nostres própies obres. Aquesta ti
rania esdevé quan incapaços de treure
els allieonaments que es desvelen de
tata experiencia ces abandonsm a una

ida trágica, treballant, curant
deis fills, pensant en l'absent, enyo
rant

déus, bi
pecial.

és

no

seva

voltee.

Vemoció ha tninvat: ara és més
serena i tris permet de fer-nos mar
rec de les coses. Estem asseguts al
voltant de la taula familiar; sobre
d'ella, uns cristalls contenen abun
dosament fruites, bellatnent colon

I Pels Ideals 1 a

les angúnies sofertes per l'exiliat,
potser cap de tan intensa ni de tan
intimament arrapada al cor com
aquesta deis fills que no coneixen.
Per aixe volem

teig, preguntant, inquirint, explicant,
innovant, encuriosits pel que ha pas
sat al poeta, i desitjoses de trame

des i

11

la rambla de Catalunya

collocat una ra.
tole nous. Al damunt de cada porta
ha estet retirat el ratol castellá que
hi havia jet posar el dictadoret Milá
1 Campe i s'hi ha collocat el corres
nent en estala.
Peró podriem saber perqua el mot
"Hacienda" ha estat tradult per
"Hissenda" 1 no per "Finances",
traducci6 més directa 1 adequada?
Encara com no sels ha acuda po
sar-hl "Hislenda", tal com es diu
en el catali <me "encara" et. parla.

alludeix a la presen
exigent del delegat
que en la
"normalitnt" actual es fa molt difi
cil dir les coses pei sets nona Agraf
Remarca

—

cia

—

que l'interés amb qué fou eacoltat Re
gas 1 assenyalá arnb vives paraules de

protesta el cas del Centre de Depen
dents de Barcelona, l'exilí de Macla
i l'empresonament, inacabable,
deis
presos socials.
Després d'un comentani relacionat
amb l'actual Dictadura, En Sunyol
acaba dient que Catalunya 1 llibertat
són duce coses que cal acceptar con
juetament, que no s'expliquen ja la
una cense acceptar
Ambdós oradora foren llargament
aplaudits. Saberla que la gernació que

~esta dies hem
angra la satis.
facció de veure
confirmada una
previsió
nostra.
Zas elements
—que serriblaven
terrimes —use
...astro de Depen
dientes" governatiu elan desinflar

completament

en

la

primera

companyia

d'un hterat car,aager, dcmanava a
grana crits al popular ceguet de res
tabliment que toques "Els Sega

Cal, pera, encara, intensificar-la,
portarla arreu incessantment. Eta
elements que detenten, per una so

Un vespre de la
setmana passa-

da,
que

l'Estelrich,
sopeo&

a

Can Soler, de
la Barceloneta
e

n

dors" i "La Marsellesa",
—Aquest no fila pas dret—deia un
deis concurrents---. Cona es concia

EI

Govemador

de Lleida te un
borne ben especial. Ultra sus, pendre
~fe.
1
rancies,
d'Acci6
Isessa_a_e
Catalana, l'home
esmerça les sevea horer vagatives
en activitats que justifiquen aquesta
afirmació. Una d'elles és la de sortir a fer excursions a la comarca

birania vergonyosa, l'ansíe casal,
n'han d'ésser bande:ats, pez l'actitud
civil de tots.

a

propassit d'e-

leceions.
tan

content

senyor

111
esseee
a

a

la

Esta

seva

Vega

el

els

encoratjaments imaginables.

L'home diu que s'ha proposat donar la batalla a En Macla, a Lea

Borges.

de jardineria GASOLI

BANDA DEL REGIMENT DE BADAJOZ
BUFFET I RESTAURANT

-

HOTEL RITZ
ses

arreniansammanntnerrateinnimation

v.,

nommerammeisempor.vsluntilminnumetimiamme

I el bo del caa és que afirma
seriosament que la guanyari.

el Govern el té
Vd

en un

e ¦••••

11111•11~1~~~1.1111

concepte

dIssim

Conferenciante...,

El pintoresc doc.

C o rs ferandes....

tor

vegad,es
Da
anant pel mén a
donar les prime.

Albinyana, azpi

els

res,

poden

quic
nal,

1

un

preciós. Ea

trata

en

—

rant

segons
vetare

sentir coses pnuoiesques.
Un ande, per exemple, va haver de
presenciar com era presentat a un
auditori simpatic, predominantment
femena arate aquesta invocació, !Titercalada entre elogie nombrosos:
—Aixal (el que anava a dir el conferenciant) us interesas fina a vos.
altres, puix que esteu a punt d'ésser

a

rnonlr.

professio
ha perdut
collaborador

del aerryor Tor
ara del

quemada, vice-president fna
gairebé grupet albinyanista,

que

se

n'ha separar.
Si aqueat Torquemada, deseen
dent— almenya espiritual —de l'altre

Torquemada fam6s, se
doctor, acom den ésser el
binyana?

separa del
senyor Al

mares!

Les noies s'ho

prendre molt

van

bé.
Totee

gestió

al Govern
Civil de Lleida,
que en té pensada una que l'ha de
cobrir d'immortalitat. Ja ho ha co
municas a Madrid í allí li han contestas amb toses les felicitacions i

E!

de la !lit

del Restaurant Miramar

de

prbpia

onze

Orquestra Planes

•

amb un entorne/U que ée propietat
de l'Ajuntament i que duu a la porsella un ratol que diu: "Instituto
Municipal de Higiene".

les

EspIhndida

Órnamentació
Encara no han estat as
eendits els carcellers Gre
gorio Lasala, Ramiro Mar
tínez, Ramón Caballero,
Agustín Alameda, Pedro
Santos Larripa•tots els
altres cómplices de "Don
Eraclio". a maltractar els
reclosos a la Cellular.

a

Ball

satisfeta de l'acre.

enves

tida seriosa. Davant el clamor, pric
ticament unánime, de protestar, to
tes les amenaces gratuites s'han es
van i les pinxeries desapareixen. I
la protesta, iniciada per nosaltres, se
guida valentament a "L'Opinió" per
l'encara detingut governatiu Jordi
Arquer, menté una progressió aseen
dent ja fa dies. I encara actualment
creix i s'amplifica.

d'agost,

30

Castell de Focs

omplia el locas sortl extremadarrent

que En Cambó és fora.

—Si continua fent manifestador»
d'aquesta mena—va afegir un altre
aviat el deuran crldar al desmata
d'En Duran i Ventosa. Vés que II
va passar a En
Valles i Pujals.

Dissabte, dia

LW

sn

fral.

les

anyes

contra

axit que

441

leida

mereixen,

ben

el

es
ca-

equisme a la
provincia" de
no

seguiran
Vega está

cam-

que

agafat

acon-

pee

El governador
i sembla que

No ha estat fallat ni
sol "cas" deis presos
menats socials.

un

ano

JOIES

la narrada
di@ Carallell

RELLOTGES

J. ROCA
RAMBLA DEL CENTRE, 33
PASSATGE BACARDI,

CALÇAIr ROOD

2

(esport

El millor
por a platja, tennis,
excursions,
Prerr .lat
amb medalla d'argentete

.1,Exposició Internacional
Agent general

per

a

"CENTRAL DE
Bruc, 32

VENTAs»
Tel.

ciutadanía)

1

de Barcelona
Catalunya

20572

EL CAS DE REUS-s

1, contra la vol nitat
Un individu &ha atrinxerat a l'alealdsa de Iteus
l'administració dela eiutat
del j oble, s'ha constitult en amo i senyor de
Un

cas

únic •de cinisme, recolzat per "El Imparcial" de Madrid i tres

és suficient per

a

deixar

efecte

sense

un

R. D.

--

S'ha arribat

negar

a

Un telegrama del Goverrx civil de

quatre caciquets local*.

o

representació

Tarragona

la Comissió de forces vives de la ciutat, que visjtá el

a

general Berenguer
FINS QUAN, SENYOR GOVERNADOR CIVIL"
11~11~11~1~1111
donl!--quatre tinIncies
l'Ajuntament del qual han hagut
desentendre's tots els regidors amb
que seis

l'Alcaldía de Reus, en compa
nyia de quatre comparets més, i ha
plantat cara a tota—A TOTA—l'opi
nio publica, adversa, cle la ciutat. Fa
dies i mesas que, grácies al lamenta
ble procedir del governador cessant de
Tarragona, en combinació .potser in
conscient amb quatre caciqueís sense
solvéncia—ha fet possible un assalt tan
descarat a la PresdIncia de l'Ajun
rat

a

tament

A PRIMERS DE

gués prendre possessió;
—i

aixó, "El

constituit
caldia de

en

amo

—

ÁYMAT,

i senyor de l'Al

l'Ajuntament de Reus.
Convé que l'opini6 el conegui, i per
alado ens decidim a publicar la seva
fotografia

Quín nom, eh? Dones
Bloque", és el títol Mina mena de
partit monárquic constituit a Reus en
produir-se la desbandada de la U. P.,
amb el rebuig que queda. I aixó, "El
Bloque"—per Reus es diu que eh seus
socis no arriben a la cinquantena—,
grup sense cap representació, ni pres
tigi, ni simpatia, ni fore,a moral, és el

impossible

l'Ajuntament
ELS GACICS EN ACCIO
Una baíxa maniobra caciquil manté
fa dies, a la ciutat e Reus, una situa
ció antipdtica 1 perillosa. El cas de
la ciutat del Camp no té segurament
precedents—per la magnitud i pel ci
nisme—en els anals d'una adminis
tració pública de la seva importancia.
Contra la voluntat de tot el poble,

Aymat—Pado Aymat, Ii
agradará més—, ex-pupí, s'ha atrinxe
un

tal

Pau

no

aquest

setuhlá
hem de discutir-ho—l'home

de la ciutat de Reus I En la

tant

corre

rumor

Certament, ja hi ha gent
convindria... L'ante

que els

rior

ésser fet per tal

va

d'eludir unes certes respon
sabilitats : ara n'hi ha de
més grosses.

1, si

fes aquest cop

es

d'Estat, qué

p

a ssar

ia?

?Com improvisaríem una
protesta?
?Han enfocat els nos
tres partits aquesta possi

pendents.
El govarnador accepti,
Pera "El Bloque", no.
"El Bloque" exigí quatre tfiancies!
La cosa, és clar, quedá en suspens.
Passaren dies... i a primen âe juny,
desprí-s d'uns viatges a Madrid, el se
nyor Pau Aymat, de "El Bloque", per
disposició del governador, era norne
nat, duna manera fulminant, alcalde

xista i avui monárquic, director de "El
Imparcial", de Madrid—, el senyor
Lluís Massó (amb admirables vellei
tats electorals) i, encara, arnb la colla
boració, no sabem si involuntaria, de
l'ex-governador senyor Salvadores.
A.quests senyors han arribat a exi
gir, amb una barra exemplar—com si
no fos ja prou i rnassa la belligeráncia

en

sensacional:
"Hom prepara un altre cop
d'Estat".

Cajx•és

La ciutat el coneix i el respecta. El
mateix governador ho llagué de reco
néixer així, i llagué d'oferir-li en
ferm la presidéncia de la Corporació
municipal. Caixés accedí.' Accedí a
condició—i ens cal, ací, lloar la seva
actitud—que la Comissió Permanent
Los integrada per un representant de
cada partit republicá de la ciutat; un
de la Lliga, un de "El Bloque" i, fi
nalment, la resta amb regidor, inde

la constitució de
i el que s'ha apoderat de
l'Alcaldia de Reus en la persona del
seu membre Pau Aymat, amb la co
operació d'un ex-diputat—ahir lerrou
que ha fet

ara

de

De tant

més apte, per la seva representació a
la ciutat, per a presidir l'Ajuntament.

"EL BLOQUE"

PABLO?

JUNY

,

i la nostra repulsa més severa contra
els homes que han donat estas legal
actuació .fora de toma. llei.
a una

—

de
dos

Reus .fie
era nomenat alcalde de
R. O., per disposició del governador,
el senyor Pau Aymat.
Com. havia anat, ajlo?. Simplement:
"El Bloque" impossibilitá que la per
sona que en
amiell mornent semblava
la més indicada—Caixés, de la Lliga
—per ocupar el cárrec d'alcalde. po

reusenc.

la
Permanent—el
senyor
Aymat i des individus més—s'acorda
va per unanimitat
que a Reus
feien
falta guárdies de seguretat...

de sedvéncia i de dig

dits de front,
nitat.

En denunciar el cas a l'opinió cata
lana, afegim la nostra protesta Inés
enérgica a la de la ciutat de Reus,

PAU

sess'ó

a

bilitat?
No

estaría de massa.
Sempre s'han de preveure
les pitjors contingéncies,
perqué les altres ja se sal
ven soles.

primera

fe, la representac'6 de ningú, 1 li
explica els "datos veraces" de la

LA CIUTAT PROTESTA

capitanejats pel

Tres homes, dones,

Ayrnat,

constiteien

qüestió.

ad
ministradors déls interessos duna &u
tat de 30.000 habitants.
La ciutat protesta. La Premsa—cen
surada pel propi Aymat—intentá par
'lar i acusar. HoM plantejá al gover
nador la greu qüestió suscitada. Da
esforços, les
vant la inutilitat deis
senyor

es

Mentrestant, a Reus, el senyor Cai
xés es disposa a prendre possessió del
cárrec Pesó, hoces abans, torna l'Ay
secretani
mat de Madrid i commina el
Permanents. Per al
a qué convoqui la
senyor Aymat no hi ha R. D. que hi
valgui: l'home porta la qüestió re
salta.

en

•

forces vives de Reus

es

decidiren

a

arnb energia.
Reunides la "Cambra de Comerç,
"Centre de Lectura", "Foment In
dustrIal i Mercantil", "Collegi de Cor
redors i Representants del Com'erl",
"Cambra de la Propietat", "Cambra
Agrícola" i "Económica d'Amics del
País"—no hi ha, dones, interessos po
lítics—acorden trametre una comissió
de representants a Madrid. Una co
missió de representants, hem dit.
actuar

UN TELEGRAMA DEL GOVERNADOR QUE ANUL.LA UN
R

Resultat de la

menament del senyor
a

Ayjnat,

la convocatória

es

sense

nega
ordre

L'ordre superior no es fa esperar,
tanmateix. Es veu que el senyor Ay
mat—alcalde costi el que costi—té
influéncia, sobretot quan "El Impar
cial" li fa costat Es molt senzill: un
telegrama del senyor. Salvadores, go
vernador civil de
província de
Tarragona: "Retardín la cosa vint-i
quatre hoces. Vindré personalment.
Mentrestant, el senyor Aymat pot se
guir a l'alcaldia".
El R. D. que es faci repicar!
I així estan a Reus, fa inesos. L'Ay
mat i els seus companys s'han fet
forts a la Casa de la Ciutat i no se'n
van.. Així s'ensorri tot. No hi ha f or
ces vives ni R. D.. que hi
valguin!
No hí ha protesta ciutadana que s'es
colti. No hi ha—i aix6 és el més greu
—una Premsa que pugui parlar cla
rament, rotundament, perqué el propi

AQUEST:
Un R. D. que,. fonamentalment, din
així:
"Queda sense efecte el nomenament
del senyor Aymat i resta en ferm el
primer nomenament del senyor Cai
xés per a l'alcaldia
Reus."
I bé: el R. D. arriba a l'Ajunta
de Reus. El pseudo-alcalde en
funcions, senyor Aymat, no s'imínuta,
penó. Es fica el R. D. a la butxaca,
agafa l'exprés de Madrid, es fa acom
panyar per un parell de "correligio
narios" i per un redactor de "El Im
parcial", se'll va a veure el general
Marzo, ti assegura que la comissi6 de
ment

no

cursar

superior.

gestió?

forces vives de Reus

D.

El secretan, que coneix l'existencia
del R. D. deixant, sense efecte el no

•

portava, de

Aymat s'ha constitult
Reus

es

prou.

en censor
I
dio el que dl deixa din, !

Jo he vist les galerades de
censura
Reus i fan angúnia
veure. Quan la prime.

deis diaris de
vergonyyz de
ra

dictadura la

censura no

més

era

rigorosa, més parcial ni més imbécil.
SENYOR GOVERNADOD *M
TRANT DE BARCELONA
Gosem a esperar, en nom de la justi
cia i, encara més, en nom del decó
rum ciutada més
elemental, que ara,
en prenére possessi6, acabará
duna
vegada amb la vergonyosa situació del
Municipi de Reus, del qual s'ha cons
tituit en amosaquest senyor Aymat i
els seus tres comparets de Perma
nent. Es
inadmissible que quatre per
sones—quatre persones sense cap sol
vencia ni cap simpatia—administritt

els delicats i considerables interessos
d'una ciutat com Reus. Inadmissible
i perillós. I és revoltant per a l'esperit
de la ciutat que aquests bornes, con
tra la voluntat popular —expressada
dignament i severament per totes les
forces solvents—mantinguin, en plena
ciutat, una actitué desafiadora i xu
lesca. que qualseyol d;a pot acabar
amb la paciancia de les 30.000 perso
nes que han
hagut d'aguantar durant
mesos i mesos la seva presIncia al

Municipi.

Res Inés, senyor Governador. Es
perem que tindrá prou serenitat i, so
bretot, prou sentit de les coses, -per
adoriar-se immediatansent que una st,
tuació així

no

pot durar. Vosté té

-

paraula.
JOSEP M. .MASSIF

•¦•••¦•••¦••¦¦¦••¦¦•••••,

Aquesta

quarta vegada

la

és

pregunten'
inütilment fins ara, al senyor president de l'Atlas
diéncia de Barcelona, quin eurs squi donat a les
que

del:tímeles formulades per «Diurno Comte durant
la
EL COMPROMIS DE

el plet

SAN

d'un cop
ha

•

esperit subjectá eatalunya

fi
a
que repre
una

delítat a les institucions
senta ven el máximum de conserva
dorisme de l'Estas espanyol. Potser
per excés d'ingenuitat no compren
gué que ni biológicament ni doctri
nalment aquelles institucions eren
aptes a la renovació que significava
solucionar en bé el nostre problema.
Tots els procediments assajáts per

a

satisfer els anhels

de

Catalunya

l'anima
fracassaren. Mantenint-se
catalana en un estat constant de
vibració per la seva llibertat, l'ho
me
conservador s'hi adaptava o si
mulava l'adaptació, i rnentre sojor.
nava entre nosaitres l'estridencia era
també el seu to de ven; peró en
passar l'Ebre l'aigualia i en arribar
a
la Manxa l'ensucrava.
E. C. i petits nucIis, amb una cla
ra visió
de les possibilitats, man

tingueren
la

deis

una

líders

Aquests, peró,

actitud contrária a
del regionalisme.
ho

tenien tan ben
muntat tot, administraven amb tan
ta manya aquesta dualitat, que les
prédiques deis seus contraopinants

ofegades.
aqtrells rebels, motejats de
simplistes, d'ingenus, d'atabalats i
d'incapaços trobaren el ressó més
trist en els fets, i malgrat de totes
les convivéncies, malgrat de totes
'les bnnes parau es, cada vegada que
en
un
esfore suprem Catalunya

"

Fing qüe

rmiento"

Pero

acóstava a la seva victoria baixava
d'allá de les altures, on la bona fe
deis líders saberuts i)osaven tan
s

esperances, el col) contrari i de
cisiu, i del qual postava tant de
refer-se.
tes

,

a

de Sant Sebastiá
fou cosa insospitada ni nova per
molts deis reunits; en altres mó

sies

BrusseRes, condiéions paregudes

-dolç

per a
'al cUrrer el
•

arribat al punt
eritendre'ns en.,,Portar

tots

,Item

nosiirc'plettde'llibertdi

en

és
i més rápids. I aquest
el compromís de Saht Sebastiá.

simples

J. AIGUADER

I

MIRÓ

el que ha destarotat i
vida oficial ficticia

una

s'encarrega l'arranjament.

No

petuláncies;

i les

la vella

men

talitat espaeyolas propensa. a 'la do
minació i• incomprensiva, ha estas

o

durant els sis anys. Per aixó ni les
répliques fosen Multes ni entóssudi
des, ni la disces.sió i'elabOració fou
llarga; el terreny venia. ben preparat.

I.és que

--

És hora d'acabar d'una vegada
acció conjunta refer unes ternes
sota la consteRació d la
llibertat
de la democrácia pels camitas
més
sen.

solament as carrers de les .nostres
ciutats i viles, sino ala de les ciu
tats í viles espanyoles. Els fets han
estat més forts que les idiosincrá

ments

a

seu esperit i atacará
els
anhels civils. Contra nosaltres
no
podrá governar més que la ti
rania i la
:a planará s!amunt

scus

tit cordial i huma una cosa tan en
carcarada i ronega com el con
servadorisme espanyol alesa, ^en el
millor deis casos, badoqueria; ge
neralment, peró, no exterioritzaria
altra cosa que Un afany deshonest
d'criganyar l'adversári. 1 ara cal cer
car altres camins
més intelbgents i
més monis, i aquests camins els han

cmer

contacte.

que semblaven propicis
vien pactat, a Barcelona, a París

que ferirá el

trobat a Sant Sebastiá les tres frac
cions antimonarquiques de Cata
lunya. El plet ja és al carrer i al

El compromís
,no

tot

complicat

la pises()

un
ordre jerárquic arbitrani les
qüestions es posen en un pla de
comprensió més real i més generosa.
Confiar en qué es mobilitzi en sen

una

constant

llibertat del ciutada.

a.

i

vingué el "pronuncia

de Primo de Rivera i avala
argumentació de pes els
profitics deis qui per aque
altures, tan estimades per la
Lliga, no hi sentien cap confianea
ni cap fervor.
Durant la dictadura, la Catalu
nya rebel labOrá constantment per la
Revolució. Amb la comprovació pa-,
tent de les seves afirmáclons i mál
fiances anteriors i amb la seva acti
vitat protestatária, les táctiques con
tráries a les emprades per la Lliga
guanyaren la voluntat deis catalans
i dels grupa revolucionaris espa
nyols amb els quals estigueren en
airib
dots
Iles

eren

de la

espanyol. En encarregar a l'acció di
recta del poble la solució deis seus
problemes, en cercar en la seva sirn
plicitat un ull més fi i una intel
ligéncia més clara per a arranjar

SEBASTIAN
A Sant-Setiastil CatalitIya féu ac
te
de fideritat revoludionária; les
tres forces catalanes avui més po
pulars posaren el. plet de la seva
llibertat en mans de la revolució.
El fet té una importáncia capital
no solament en el que es refereix
a
l'eficácia, sinó també eh el que
es
refereix a la doctrina.
No és qiiestio de recaptar drets
de prioritat, pecó aquesta posició
ha estat sempre la d'E. C. durant
la dictadura, i també d'abatas de la
dictadura. Enfront de les conco
mítáncies i esperances de la Lliga
Regionalista amb la dinastia i els
elements ultraconservadors, Maca i
els seus amics, abans del setembre
de rany 23 ja afirmaven la devoció
revolucionaria.
La Lliga Regionalista era una for
ça conservadora, i guiada per aquest

estada

seva

1

alliçonada

.

qnalsévol

pel

fracás

intent

.

sorollós

de

dernocrátic. Lintel

i el polític .elPánycíl 'since
ramenr liberal han acabat per com

leetual

prendre

que

meíttre Cataluriya

no

-g.nudeisi dreSIlibertat tartsPoc el! gauÁlirá de Ifibertat; per a'. stibjectar.
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una dictadura,
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INTERESSANT FOTO DE LA
REUNIÓ DE SAN SEBASTIAN
D'esquerra a drctr, asseguts:
Mallol
Domingo, Lerroux, Alcalá Zamora,
Drets: Ortega i Gazzat,
Carrasco, Albornoz, Prieto
Sas'ain, Catarss, Galarza, Sánchez
Roman, Miguel Maura i Aiguader.

