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L'ESPERIT DELS DIES

1L'agonia

La batalla de Prats
Molió (1)
negará a Josep Font
sug
bernat la mana de posar títols
Ningú

no

se

ata-á, en efecte, no
n
almenys per uns
temptat,
sent rá

un

títol

gesnas. ?Qu
moments,

de

com

fullejar

Ilnare amb

un

el que encapeala aques

perill,

naturahnent, de
ta nota? El
defraudar
el lec
de
és
el
així
titols
defrau
Fontbernat
no
el
tor. Josep
records que recult deis
da, pelan Els
d'una batalla que no
donar-se, rnalgrat de no te

preparatius

arriba
nir

a

relleu dramátic, ens inspi
prou sirnpatia, tenen prou inte

ga:re

ren

és lacte
rés per a captivar-nos. De fet
portat
a cap el ca
que
ha
Inés v ril
ta:anisme militant I cal convenir
amh En Fontbernat que si fou una
batalla virtualment perduria per ala
catalana, fou guanyada davant el
món eivilitzat Fou el pas més im
portant per a internac onalitzer el
nostre prob'ema.
El volum és completat per altres
reportatges de fets que !liguen l'au
la figura altivola de Mac a;
tor amb

per records i anécdotes de catalana
l'ex li.
que Fontbernat ha conegut en
En aquests reportatges sovint les
pelialitats hi son narrades amh bu
De vegaden, peró, la dolor hi
anee

ala

indrns,

seus

a

L'encís del !libre, pero, no és
aolament la de fer esdevenir famdiar
una
figura cantelluda i granít ca, que
hom

sap eatar-se d'imaginar
embolcallada de porpra. Es el de
presentar-nos també, amb una igual
familiaritat, tina pila de figures i
d'aspectes interessants de la nostra
Un

no

renaixenea !iterada i política.

MALLORCA
Hi ha noms geográfics que només
pronunciar-los us fan somniar.
Mallorca és un d'aquests noms. Tots
hi pensem com en un deis Inés rara
i meravellosos paradisos de la ter
de

‘111,i

?I quin turista, quin

ea.

r;

s'ha acostat
al seta reccr?

no
ta

esclatar

un

sec,

sarcasme

vio

efimer. En aluna =menta el
amb la terra catalana, amb
coses o amb andes de Catalunya, po
o melangiós
l'autor
sen sentimental
*del Ilibre. Fins h1 esdevé poeta.
No obstant, la impressió que dóna
el libre és la d'ésser escrit d'una
manera nerviosa i apressada: notes
redactarles adaleradament, en una
carnbra d'hotel, potser damunt la
motailla. amb una recta temenea que
el record no s'esbraví.
Sobretot tnngít no hi endevinará
lent

aventurera
actor

quin poeta, quin simple

t

contacte

se

aman

desitjat d'acostar..

o

Mallorca! Els ulls se'ns amaren
de blavor només de pensar-tu: bla
vor
translúc da 'del ce!, blavor es
pessa de les aigiies profundes, Ma
yor enyoradiasa
de les seta.% cales
tan mMaculosameitt asserertarles
somni de blavor
no sahern. per& cima record de Ma
llorca preferir. No sahem quina vi
sió la caracteritza mén. ?Es la visir',
delicada
narre i rosa
dtin camp
d'ametllers tots florita?... ? Es l'evo
—

—

Cree, naturalment, sIlle el minan'
de l'esper t d'un escriptoe cal cer
car-ho

tan

intenc ó de

maquíllame

literari.

No obstant, l'estil és bell. Si mon
sieur Jourdain parlava en prosa en
se saber-ho. ?no s'esdevindrá
que
Fontbernat és un fi i sensitiu esti
lista sense ni haver-ho sospitat?

QUIMERA
les seves obres candals.
Per6 per conéixer l'home. per co
néixer-lo en lea seves febleses". en
els sena gustos casolans, en les se
sees mantea, res segurament ens hi
ajudará tant com el seu epistolari.
frat
ciar que hi ha epistolaris en els
amals l'escriptor agaf un posat a
propósit per a la postcritat. Fins
la deixadesa del Ifenguatge és pos
en

No ens cal subratilar la vi
gorosa personaldat intellectual
i política de „S'erra i Moret. Llar
gues anyades d'estudi, d'actua
ció 1 d'experiéncia han fa d'el'
una gran consciCncia europea a
Cutalunya i una de les mentali
tats més destacades, amb la quol
ca:dra comptar entre les frPime
res davant deis
problemes que

tesdevenidoe, fatalment, posará

sorprenenta
Drac i d'Artá.

fantástica:
heu

tesca

lea

com

cocas

del

Paritges internals,

?per

qtrna

eetat

somn

famasia dan
t

s?

Altrament l'ara no ha votar pas
órfena Mallorca. Per6 els edificis ci
vils i religiosos de Pa.ma sdr prou
famosos per a fer-ne una evocació en
una
nota Iletistera. Panna!, recé ben
evocador de l'art 1 de la benesa. Hl

pesseta

de la

del mercat rr se separa de les propor
ciona anequades a les operacions mana.
accionals de la r,quesa del país. Ac
ceptem com una veritat aquestes as
severacions, encara que conaultant es
paísos podriem
tad stiques craltres
discutir si la suma en cirmiac 6 és o
excessiva. Pecó aixó no és una
qiiesuó de gran importancia. El fet
es que
la moneda cspanyola, sense
violar. les regles aeneralment accep
tades com a garantia duna d visa na
c onal, pern
valor cada dia i ha tras
passat ja el terme de cotitzar-se en
els mercats internacionals per menys
de la meitat de la seva valor nom:nal.
Si el- Govern i els tecn cš han esgo
tat es recursos de qué disposen i la
graveat de la saneen) s'accentua sense

el primer pia de les realitals

en

collectives.
El

Finances, en una
nota
recent justificat.va de .es mesu
res adoptades pel Govern per tal d'im
pedir la baixa de la divisa monetaria,
ni n

de

aire

deja mon encertadament que tractann
se d'un prob.ema nac onal que exce
d a les esferes de la pol t:ca era ne
cessari que tots els ciutadans exposel
sin la propia opinió a l'objecte de con
tenir l'agreujament del mal i poder
trobar una solució adequada. Artera a:
complanre el m Mstre i a compar un.
deure de ciutadania que considerem
ineludible mall rat del risc evident que
comporta exposar un criteri s.mple i
Ileial enfront de situac:ons extrema
dament de icaelns.
Tots sabern que la moneda no és
altra cosa que un instrument de canal
Per tal que no s'alteri la sera valor
representativa és necessari que man
t ngui la seva condició de mercaderia
sana
que la sorna Cfl circulació no
excedenti el yo urn normal de. trans
acciona de
valor* i mercaderes d'un
país neterminat. Aquestes condiciona
no són matemáticament previsibles. i ;a
potencialitat de riquesa de certs pal
ana ha
donat lloc a la circulacni fi
duciária 1 altres infin tes operacions
de crédn basades simplement en la ga
rantia de la moneda corn a mercade
r:a. Un stock de metall fi és la cober
tura de tot aquest pacer
i de tots
aquests Ognes de crédit púlnic que ser
ve

xen

per

múltiples especulacions

a

nornbrosos casos no traen cap
contacte amb la realitat de les coses.
Tothom afirma (pie la moneda •
que

en

panyola

és

mercadería sana, que
la seva garantía en or i plata as sn
perint a la de molts paisns que han
adnetat el parró or i que el volum en
eirenladó no excedeis les necesnitats
tina

Després d'aquest

cació bíblica d'unes oliverea secu
lars?... ?Es el paiaatge encara més
Batí, més merliterrani, d'una x prers
i duna tarongers que ua embriaguen
arada la seva sentor forta?
? Ea la
gracia insosp rada. arcaica, d'una
monns blanca, immóhils, les ales
con,
trencad-s, sala el col?...
Aquella, pero, que de la natura
en
prefereixin més que tes coses
amables. plácides, les espectacularn,
les meravelloses. hi troharaa records

cap

ret.

tots

aquella amb els quals han esta? 'li
gara momentániament per un com
promis. per un afer, per necessitets
editodals o el:índoles semblants, els
que millar ens presenten rhome en
la seva intim tat. D'aquesta mena
és l'epistolar. d'Angel Guimerá. que
acaba de publicar l'Editorial Bar
cino en la seva Collecció d'escrip
tors
catalana moderna.
A aquella que no hateIn conegut
Guimerá, el primer que els sorpren
drá, en Ilegn aquest epistolari. és
de trnbar-hi tanta detalls de bonito
rn'a,
dolenr. d'ingenuitat Com?,
es
diran. ?Aquest home que escriu
en
un
estil tan farniVar, tan arran
nerament, fins de verades ean a ras
de terra, és el maten( esta ator que
en
adrecar-se al públic fulminava el

Barna?

1

LA RAMBLA ya CATA
LUNYA, desitjosa de. veure da
muni les revea pagines els noons
de of?r prestigi de les democrci
tics catalants, ofere x amo als
seus lectors, honorada, la colla
boració de Manuel S'erra- i Mo

slle que sigui ea alguna casos un
artifici més. Ajad s'esdevé, pero, en
epistolaris canviats entre dues altes
personalitats. Són epistolaris com,
per mi-tiple, el de Menéndez
Pe
layo
Valera, publicat no fa molt
per la C, I. A. P. I no Volem dir
que es tals epistolaris no tingu n va
lor literari, el valor que li donen
opínions que compromisos o con
veniéncies de moment, condemna
ven
al secret. Es en els einsto'aris
deis gratis hornea dir gits als seus

familiars,

rarnbh de Catalun.ra

ha carrerons que acSn tina mostea
deis estds méa d'verens: ad una
escalinata tantna, enllá ana finestra

plateresca,

un

are

gonce

Peró a que ve. potser diem aques
ta evocar-in? Araba ele fullelad, ama
"Guia gráfica de Mallorca" (2). con
feccionada sota la dire-ció de Costa
Ferrer. I unes darles concretes
text castellá i anglés
i unes fo
tografies ciares
deixat el pen
sament amarat de la bellesa de Ma

—

llorca.
1. encara, al través d'unes foto
grafies, d'uns botels de facanes pres.
tiginses. enclavats alguna ran de la
ruar Slava. entre pinedesprofundes,
hem endeVnat com, és avui
d'Or. "la mas Ilatina de mea les
illes". d'acollidora per al turiata,
per al que hi vol pasejar l'amor. la
curiositat o el tedi.

DOMÉNEC GUANSÉ
(r)
(2)

Editorial Proa.
Llibreria Catalónia.
En

diari que
es
pu
blica escrit en
catalá
hi ha
una
secció que
signa un tal
"Roger", Ancb
entre altres coses,
del senyor Navarro i
un

encara

de
el

....e-

pseudonim

M. SERRA

MURET

.t

esperanea de remei, just és que el Go
vera
requerenn el c.oncurs de rop.nló
patal ca ies que formen entre el pú
b.ic expuse:ti la nostra opimo s.ncera
sobre una miestio de tanta tranacen
Tres anys enrera, en ocasién duna
conferenc.a riostra. el nelegat de 1-au
tor tat va suspendre el nostre d scurs
perqué anunciávem tot el que está pan
santn S reconom a d'Espanya havia
estat eXtraordináriament castigada des
de la Restauració i duna manera es
pecial per la política económlca d'ho
me, nefastos com Maura i Cierva. si
cre xia el
deu e amb una acceleració
molt superior al desenvolupament de
la riquesa nel pais, és molt natural que
no (me es economistes anomenen
el
dividend nac.onal s'anea apr mant i el
pob'e dones connnuament mostres de
malestar per no poder suportar el pea
feixac que gravitava damunt !es seves
espatlles Després dels desastres del
Marrnc, mine dint arnh el redreeament
nels paisns mes castigats per la guer
ra
mundial, la situac Ó cl'Espanya es
fea insostenible i només un remei.
heroic, un m raele, porfia salvar-la.
Itála va donar l'exemple i Espanya va
seguirlo. Només que, si donnt era
el remei. encara eren pitjors els cirur
gians que hay en d'aplicar-lo. Va ven r
la dictadura per a -sa'var les instita
cions a costa del país i el país va en
fonsar-se. El cataclisme moral ion
greu, peró el cataclisme ecnnomic és

:rreparriale.
No és necessari ésser tétinc, ni pos
sebe 111.ms ,ntellectuals superiora a les
deleaentit comú, per a donar-se coma
te que un pan no se sa•va arrabassant
eta <linees ?el peine a cnps d'eataca.
Parallelainent a ant:esta necció incés
sant i descondderada, creix'a el dente

públic

proporciona

en.

fantást'ques.

L'Estat 'es Diputacions, els Munid
pis. les Ca-xes esnecials creades amb
la garant a In Treser, tothom s'en:
deutava a. ra'g fet, sense mesurar la
capadtat de crédit de les respectives
itistinicions. ni la capacitat contr'bu
tiva del polne, n la rarantia de la ri
quesa creada. El diner afluia sense

Eh, quina frase, aquesta de la cor
"peligro"?
Peró alerta!, senyor Estrada, aler
ta! No es refli gaire amb aixO de
les coibates. Als de Franga els dejen
"sens-culottes" i vosté ja sap la
bata i el

feina

que

van

parar i els !Rusos no perdien l'optimis
me.
Poca gent es deturava a meditar
que aquell corriere escandalós no re
presentava riquesa, sitió el dessagna
ment financ er del país i la marte lada
decisiva a la incip.ent producc.6 na
cional.
Va consumar-se la catástrofe. i hem
ne pagar-la. Podem calcu'er aproxi
madament el dany infer t al país. El
que no
traben enlloc és la riquesa
creada durant aquest set anys. El ba
talle és total i decisivament desfavo
rable. El pressupost de l'Estar ha as
solit xifres que depassen a suma glo
bal del comerg exterior i és un pres
supost de parasitisme i de ruina.
El
deute públ:c, les classes passives, l'e
aérea, la manna, la clereda, la po
I cia, les n'anea civils, absorbe:xen tot
el nividend nacional i no de:xen lInc
a la creació
de riquesa n a la con
servació de l'existent. Resten reserves
monetáries mentre la riquesa resta
exhaurida i anihilaéa. Per a xó la mo.
nada no té preu, perqué no és un a gae
de riquesa, i encara la seva exigua
representad() resta minvada pel pánic
den que pressenten que arriba llora
de pastar comptes i canvien lés pea
setes a qualsevol preu per d.vises 'es
trangeres.
Aquesta és la vernat nua i crua
La onia de la pesseta és l'agcnia del
régim. No és el poble famolenc, per
segun i vcxat el que ha Ilaneat a pee.
?'re la valor de la moneda esnanynla
Es el régim que ha decorat el pa s,
que ala inflat
mortstruosament que
está a punt de rebentar d'apoplexia, el
m'e es dreea sobre un poble esqualmat
i miserable 1 el que tots ele alisos del
món contemplen amb la certesa de la
seva
próxima fi. Cap borne ni cap
govern no podrá restablir la conEan
ca en la vita'itat del país mentre els
seus
destina condnuin en mana den
que l'han portat a
la catástrofe. El
d a que la Ilegenda ne la nostra mo
neda encunyada expressi la voluntat
del poble i contingui la paraula Re
ptíb'ica, la pesseta reaccionará rápida
ment i sabrem quina és la seva valor
real en. el mercat
internacional ne
canv:S.

M. SERRA

La ciutadania davant el
4Lcas Maca"
Sdn nr.mbrosisSiMeS les car
hem rebut d'arreu
Gataltinya en adhesió a don
Erancesc Maciá i coro a pro
testa ole l'atropell que se Elia
fet víctima.
Pel seu interés especialissitn.
perts ens plau de reproduir la
aeg(ietor ca rito eque ens ha tra
mes la "Agrupación de Obreros
Vascos". d Era nd io :
les que

Muy

senor nuestro y de nues
más
alta
consideración:
Esta Directiva, en nombre de
sus

numerosc s

senyor Mota
s'han fet un ga
limaties a rn b
allta de les de
tencions, que hi
haurá mona feina a aclarir-ho. Ara
resulta que ningú no en sabia res.
E -nés se sap que el senyor Des
Pujol creu que i'Aiguader, En Pes
tafia. En Companys, En Gassol i al
gun altre ciutadá són gent d'ideen

Mes recentment, l'alcalde de Man
sempre atent a les deman

resa

—

des del poble
no
solament fa
l'orni, sinó que tracta d'organitzar
un acte de desgreuge al senyor Ig
nr
de Despujol i Sabater.
—

Evidentment, dones, l'alcalde de
Mznresa és un alcalde popular. Un
alcalde que mereix tota la confianea
de la ciutat Potser será qüestió que
ele manresans el pen,gin... el pengin,
en efigie, a la galería d'illustres, al
costat del senyor Despujol.

molt avangades, 1 que el senyor
Mota va rebre unes discretea indi
cacions de Barcelona ahans de pro
cedir a la detenci6 deis que hi ha
empresonats.
Mentrestant, aistn és Eúnic de po
sitiu: que hi ha empresonats. Que
hi ha chearlans perfectament dignes
que

de

foren detinguts per
Barcelona i que porten

la policia

prop d'una
quinzena a la Model. Molt més in
ter...sant que saber qui va ordenar
la seva detenció
al capdavall hi
ha una pila de
gent capee de donar
—

aquesta ordre
raen',

—

imrnediata.

és la

seva

allibe

'es earera, el
able de tan
ng

en

'ha

I
le

~Mari
L

t:a

sermor Ignasi
bater fos tret dede
la

seu

tent.

massa,

demanda

Ajub‘a
Una de

manda l'objec
que el retrat del
Despujol i Sa
Galeria de Man

resana illuatrea
d'aauell Municipi.

Els

mica

que

aquesta mo
menta tenim a
la Presó Mo
del ens diuen
que el tra 'e
que !tela dóna
en

tk

alla
francament cor
re_te. Tan correcte com pot ésser
el tracte dintre una predi, és ciar.
ara

ditada secció?

noren

des del

varal

gué

eue

sierra-

els

d•ntre eren
dir ara el
rector

ntian

T'entre

Illeraello

ere.

H havia allá
o
hésties, voleen
elogi del nou di.

bornes
esclaus

eme

Nava.

I li recomarern
peroné sabem
que aquests d'es Don Heredia ha
fet alguna visita a la direcció de la
Modal
aue s'escolti tan poc cenit
pugui al seu "encara" comnary de
"cuerpo". De vegades el que va amb
—

—

un

una

moment

agrupació política,
que

es

confessa

re

sigui que declara la
guerra al réseim constiturt, deixa
d'ésser legal."
volucionária.

o

Veritat que és interessant? L'ho
ho afirma molt seriosament i
es veu que está positivament con
vengut del que escriu.
..Caldrá prendre'n nota. De pedo
distes aixf no en surten cada den
més si es té present que el senyor
me

Navarro és igualrnent capag d'arri
bar a una conclusió política tan ge
nial com de batre el record de di
nar 1 sonar de franc durant un any
seguit, performanga aconseguida du
rant

pila

l'Exposició

en

lluita amb

una

de contrincante de talla.

1

Ene plau de consignar-ho alai. a
honor del director de l'establiment
serror Nev3s, succesnar d'aquel!
famó Don Neraclio de mala me
mbria. Ens enea i ens plaurá men
tre slnui aixf. De la mateixa manera
que

que

senyor Es
el se
vor Estrada és
1 ministre de

rada

lipis

.4111

—

—

coix... etc.

o

a

del

Sud.

;titjat
del

Pa'au

Justicia,

que

d e
és

quinze dies segui's
a
declarar, citat pel

campareis

nue

En Ball'as.

el regent de "La Pu
dtac•e, treu foc pela
queixa's. I no és per menys L'ho
me se'n va
al ll't que sempre són
les cinc o lea s'a del metí, i ara,
apit llevan cada día a les deu per
qué s'l-a d'arar al jutjat.
Ja ho va dir al jutge. l'altre dia:
—1-1-me, sap ctet he persas? Que
ja cdadré. fix, un cela cada mes.
Vostes fan una Insteta de tetes les
declaraci-ns rue neéessiten de mi i
ja les faré tetes anuell din Voates
s'estalviaran felna
ln podré dor
mir. que bé ho necessito.

—

En

revró

"Soli",
deis
fiaos

c

de la
és

un

-ncurreets
a

la "Pe

nara" d1 Jutlat
del Sed. E's se

$

cretads

4

a

e

1

o.

és

—deia Ealtre día—. Em portaré

—

interés

—

trantarlo exclusivament

per

base d'entrefilets o d'incisos Val
la pena de parlar-ne ami') una n-ica
d'atenció, i anca éa el que avui ens
proposem.

a

se.

El "Comíté Regulador de la In.
Algodonera" aquest és el
seu
:acre— fon creat pea Go
vern—diaruem-ne Govern—de Primo
dustria

—

mana

no

nova.

Es

pero

recor

fami
diver
altissims pro

osomorowamonoloole

s

una

—

Aquest Comité rnteg-en:
,

s'

yero;

vice-piesidert,

un

una

per!rn.
será el

un

delignat lliuremert

ro.

e-1

que

delere de P1nances de Ba-relona,
una séde de
vocals des--- ts pel
Fnment del —reball Nacinnal. (
bres Oficials de Comerm Navega
ció i
"-sria. Centre Cotoner,
•

T

d'Estampadora
jadors. Fíladors, et
Tata ela

•

Blangue

i

llevat del pre

necs

gratuita.
al
yor
Milans del Bosch, que fou I prssi
derit designas pel govern. Primo de
r

Rivera horn ve assignar-li !a retri
bució anual de za ano r_ssetes. en
concepte de despeses de reronarita
ció i amb cArree ala cabal. del CoCal te- 'r en compte que els ca
ba:s del Cornité són:
a' Un 'm, st sobre la introduc
ció de cotona, de cinc c2 *me per
nel'er de cató in'-'n-t. (Terno+ en
tes

que

tut

ara

6n deu céndms,

de resulter 1'1

vir

en

nnuficierit.)

•,

-

la)
Les auantitats eme l'Estat, en
toncept
de subvenció, subminlstri.
(Tenim entes que, ara com ara. hl
ha rn
difi jlt its per cobrar-la.)

Etc.,

etc.

El senyor Infilans del Bo
que
det:mric en materia comnera tot
hiam sap
que en té
fou afavorit
pel Govern de la primera d cta aura
atril) aine
---ongia. No cal dir
que- la seva feria
adés i ara
no
Consisteix en •ltra cosa me, "en preI:dir" i qiie els que fan
•-a són
els altres cárrecs gratuita. 1 hé: mal
erat fa caigo" del novern Primo de
Rivera, el senyor Milans del Boga,
tot
trannadar la seva reaidenc a
Madrid, no va renunciar el arree.
Ara, ve una o dues ve
cada

Tos

sigui

per la concOrdia.

Amén.

r fr

senyor Estra
troba que
Dorar corbata
1
fer de revolucio
ri és incompati
ble. 1 el general
Desmato] troba
easer estudiant 1 portar
vejen. guiri; casos!

bda

imana_
gorra.

Ja

I si nosaltres els ha dIguéssint, són
camarms rara l'un com l'altre, de pen
sar-se que per ésser ministre i per
ésser governador s'ha de vestir aixf
o aixá, 1 l'ha de tenir
un cert nom
bre de condiciona. 1 ja lo veuen, hl
pot arribar ton:anal

—

—

'

jOveann Mo
nárquica de la
Llaga Regiona
lista s'ha reunit

La

i ha acordat ClCiseveres

res

ponsabilitats.
—1-er la de,. mudó d'En Macla?
—No, home. Per les obres de la
Plaga de Catalunya i la Minerva del
Passeig de Grácia.

•

ral
La nost
el senyor 1—
munyit pma la

s'r

és que

i epa-el

vaca

Berenguer

vern

71,

Bosch ja la
anda de

go

prenclre

clec-taló. Ara s
l'hnea d! can
viar el presiden.
corlen-líe el cár
rec al senyor Desrujol. Les coses.
rnés len repartid a Altrarner• pot
ser se l'ha
més ben snianyat que el
una

Si cal. farerr una
ldts que ha con.
tret
en
pon te-per tal de palo
e' Covern
sar la
.-"eia que '1
Les entitats de fabricante 1 fna
dora, que tant salieren distingir
senyor !filena del "osch, teno
la
paraula.
seu

antecessor

recopilae1i de'

r

•

'

L. ."..7MAM/ 7BAUDINA
P. S.
C n armesta infrarmacié
está Ilierana a les niS •ilines, ers
d uen que el senyor Milan- del
Boa-h ja no cobra les vint-i-chic mil
pessetes. No és, pe
que hagi di
mitit. Los diuen —no ho garantim
pas
que ara nnmés en cobra livnit
mil. Si alzó resulta aa
-nrern
ot-ea-- par- d 1 que hem
eserit.

ja

•

•

Sosteninn pera,

per

l'altra 18125 pent.
A.

entrar a la tribuna que ha viet
les verduleres 1 peiseteres deis
mercas de Barcelona.
A les cinc en punn un guárdia ur.
tot pie de galana va abnr la por
ta, cona la d'una presó, í cridart com
a

totes

un

carreter

darrera

un

matxo

guit,

din aqucst vull i aquest no vull
Evidentment, el noscre company,
que es quedava al carrer, va protes
tar, i aquest guarda urbá tot pie de
galana, amb paraules molt gruixu
va

des,
cm

rebut

arta

d-

una

que ha

eblicat, Integra,
La Ven" ches
arera

del

—

Pene

se

Re

ata 1 Molina*,
ell ham dit mal
d'En nidada dina d'un tren i que amb
aquest motiu hagi estat tnterpellat
a
l'estació de Barcelona.
Al mídela temps el senyor P.ahola
aprofita l'ocasió d'escriure'ne aguce
ta carta per a fer públic que "qual
sevol que los el concep'e que de
l'actuació d'En Maciá borre pogués
tenir, cal reconebter que és Púlale que
davant de les humiliacions imposa
des per la Dictadura. no ha de sentir
la vergonya de les bravatea d'abans,
perqué per propi determini eh l i els
que el seguien demostraren que es
en ta

ri-ua eae

disposats a fer queicom més
que protestes sordes 1 planys re-catats".
Caven

Celebren, haver donar lloc al se
nyor Rahola a ter una derearació tan
explícita. i no cal dir que li desitgem
molts anys de salut i bona
a poder-ho anar
proclaman
arrea,

veu

per

per

tot

atan

'in campany
va

nos

aeatir de

d'assistir
l'última sentó

se

e

ea
me a va

espera

va
fer com tants d'altres que
governert, mal ús de la seva autori
tat. Després, aqueo« senyor engato.
nat, que s'anomena Turribia, o Tur
nan que és un dele urbana mes Un
portants de la Guardia, voiia detertir
el nostre company.

Per sort, el senyor en citiestint
desinflar com una bomba.

l'Ajuntament.
anar

a

la rda

de Sant

Jan

que li toques el torn

es

va

'urant
l'

u n a

l'estrena
pellícula

de lea eames concor
egudcs de Bar
-,elona i amb mo
tuu de l'assisten
ma de deteriminmes persones, es pro
duí un lamentable incident entre els
espectadora, alguna dele guata ma
nifestaren sorollosament la seva sien
peda per aquestes persones i per la
marxa arnb que eren saludades, i
d'altres la seva entinada La cosa
degenera en crits i alguna bofetada
per una i altra banda
No és hora, ara, de comentar
aquests fets. Peró sí l'és de dir a
l'empresa del local que anuladl pre
a,

n una

40L

viament

'a

MaluquerZ

cobri com a técnie.
acceptar-se ce
Com que ao és ial. no hi ha res,
dones. que ho justifiqui.

-a

itjos

nyor

Milano del Batch

-

tre

1 dones ?qué farem,

El senyor

—

yor

Ara que ens ha d'aconsolar una
miea pensar tare els "prohoms" ho
fan per la concórd'a.

podria

mena,

—

parlen ha
castellana,

És una mica trist. I, sobretot, no
té cap mnrit percate está. a Pabast
de la colnnia esduenca rnés atro
tinada d'aquest món.

d'aquesta

-

(será qiies
a
buscar, amic Pa
altra paraula que substi

tueixi atan de "prohorn")
bitualment
en
llengua
árlhuc en la vida íntima.

'

gilestions

de
"Ga
ceta" el dia 14 del maleta mes i any.
La finalnat d'aquest (*mune és:
concedir a la indústda textil nacio
nal
ha
piran lite-alment de rar
ncle 2 de' R. P.
ura
----e- eia
a f
la productos elahorats que
exporta, d'acord amb unes determi
nades bases.

ms

e

de Rivera al senyor Watt del
Bosch com una gangueta més, men
tre ocupara el Govern eivil de Bar
celona. Duna manera o altra ha
y'
de pagar-ti els Gens inaprecia
bles serves. Avui, per, resulta un
esia
fet extraordinari, anninal, la
téncia rl'aquesta
nongía. Si el se
n.
Milars lel Bos
entengués en
mo

de Rivera, segons R. D. del
juliol de in26, punneat a la

1

"senyor Peyró"
per aquí, "senvor Peyró" per allá.
—Ja rto caldrn eme me'n rrangri
cone,xer

—

iars de

bra,

hi ha des de fa una
Buida cua de pe
riodistes, Vpdgrafs, directora auten
tica. directora de palla. conferen
ciants. etc., etc. Cada dia plouen
les denúncies, al Jutjat no s'ente
nen
de feina. i hl ha periodisea o
regent d'impremta que fa mns de

•••

ja

,erá bo de
tar-la: els

t..

una

—

gir

diuen "delitos

imprenta",

quanta dies

-

per
1

cosa

—

•

s

menjar,

el que entén en
aixb que
se'n

'ustfcla, recor
'eu?—, aqurll

matelx qne
dererg
va cridar va
aquella frase de la luna i les res
ponsabilimts, ara ha declarat unes
coses raen curioaes.
"Yo creo firmemente
ha <in
que absolutamente meras aquellos
eme vieten corbata, tos grardes nú
clens sociales que tienen un justo
concepto de la responsabilidad, de
ben ver el peligro..."
.

matf.

—

•

a escritzre, el !lit
1 el
abrí: tot es quedará a
casa... I els articles ja
els ensenya
ré al fiscal abans d'enviar-las al
diari.

tatúa

rd. ;

de

envía

,

n

Aquesta:

"I pode mtrobar, encara, els se
nyors que valen sostenir un partit
revolucionad dintre la legalitat; ig

asociados,

par mediaerón de usted. su más
franca y cordial adhesión al ve
nerable patricio Marin. protes
tando de la conduela observada
por las autoridades• en, su por
sosia, y hacer extensiva la pro
testa a cuantas arbitrariedades
se hayan cometido Sobre el par-j
ti cilla r.
Le desea salud y libertad, per
la Directiva,
El presidente,
P. de Tarrendozaraz

a a."'

'lada

a
ja. •ficar el
Sc it els lecto
dels d'aria cata- ; mes "a presidir"
'
la a hauran llegit allusion, al
sou
i a fi de mes... corn aq sts!
nyor M lana del Bosch, ex-governa
Entenem eue no s'In val a per
dor de Barcelona, i al arree de pre
anta. t.:ami= que a:xó és una des
s dent del C. R. de la I. C. que ocu
pesa del tot equivalent a un obsequi
pa. Sovint, darrera el cognom cetala
completament injust:ficat, avui
del famós goverre loe de la premera
que el senyor !sitiarla del Boseh ja
dictadura, hom haurá llega aquella
no
és governador de Barcelona
i
•e
mateixos
llegim
gut
teixits
creiem que els fabricante
Ilegirem fin que calgui
d rrera I
nt-i-c:nc ml pesset.
emula, do
cognom tamtm catalá, del tan
é ja
rant
guano anys, sumen ven. mil
farans governador de la stgona dic.
duros), que tant es planyen de la
tartera: "que e--cara no te dimait•
manca de canals atril, ele quals des
En parlar del senyor Desp jal
envolupar l'exportad& haurien de
Pong actual—la dimissió hipotética
fer números i veure que vint mil
es refereix al cárrec de governat•
r.
duros l'aneara aixt, a la habalá, re
Quan ham parla del senyor'at
presenten l'equ valent que compen
del Bosch
ex-governador
es
sarla una
exporta c' '5
aproximada
fereix a 'a p esidéncia del meritat
din milió de pessetes.
Comité Regulador, etc., etc.
el día. El
Es u
eas clar com
Es aquest afee rlareso ne masas
cárrec fou concedit pel goverr Pri

tra

ferl...

Costabella.
Dones, mai dirieu quina cosa ha
descobert el senyor Navarro i Cos
tabella en un article de la seva acre

El senyor Milans del
Bosch e a cara...

sid

-

Entre el senyor
Despujol i el

I MORET

GANGUETES

quan

zs

aixf sigui,

la

possibi

litat de determinades visites als ac
tea nue organitza. ?sial et
públic no
será sorprés i possiblemern no caldra

bufetades. com !naced l'abre
no vulguin poto no
ani
ran a l'era, i en paus.
I el, que hl
vagin podran aplaudir tant com vil
guiri 1 podran cridar el que els sern
bli, sense necessitat de molestar el
anar

a

dia. Es que

veí.
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onalum.
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sa

perseguida,

diuen, clarament,

ens

Iiap4_

a

meitat del

-seu

rffligi

la Prem

í
la Universitat tancada, els oradors

processats, la moneda

distes

segrestats,
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NORMALITAT!!!
Els presos governatius, els ciutadans

s. A.

perío

valor...

1

plena:nortrialitat

que ens trobem en

,I

de. Miel •
Olí*

la»

ama

PREMSA
:alassoasz
nava a
ésser aduar, a ésser tribu,
fanática d'un déu i servidora d'un
borne. La nortnalitat d'una Catalu
nya que oferia ministres i d'una Es
panya que veia morir, en el latifundi
infinit d'Andalusia, la figura famé
lica del leu canaperol„.

Normalltat. ?Qui ha dit que
n'éreni tiuny? ?Qui ha dit que ens
alaviem alinnyat i que només un
govern babilíssim podria tornar-nos
hi? Normalitat. Ja hi som. Ja hi
torneen
a
User —per dir-ho més
exactament—. Es la normalitat trá

gica d'aquella Espanya

de

i898.

de

de 1917. de 1921, de 1923._
Cavite, Santiago de Cuba, Gurugú,
Barcelona. Annual... Normalitat d'a
gosta de vagues i assemblees, de
setembres de manifestacions crueni de
de Ferrer
tes... Normalitat
Layrets... Normalitat d'Arlegnis i de
Deis de fugues-.
1909,

Ara recomenca aquella normalitat.
Vol recotnençar cona si els anys no
haguessin passat, amb la sera dura

Ilic6 d'e.xemplaritats.
Ara recomença. Abans de 1923,
les presons eren plenes de ciutadans. Després de 1923, les presons
plenes de ciutadans. En 1930
aren
en recomençar la normalitat
sota
el signe dels Berenguer i dels Dec
pujol— les presons són plenes de
ciutada.ns. Com si tots visquéssim
llibertat provisional, com. si la
en
Llei fos inexistent, una bona nit lía
cotnparegut la policía i s'ha endut,
ara, Compatlys, Liuhl, Granier, Tus
só, Fohc, Helios Gómez... tots aquesta
ciutadans, tots aquests obrers que
han tingut la franquesa de dir el
descontent, la seva amargura,
seu
la seva angoixa, la seva rebeldia. la
seva tristesa.
el scu fastic davant
d'una negació
d'una subversió
de totes les valors jurídiques i de
totes les garanties humanes.

Ara recomenea aquella normalitat, després de set anys anormals
que han tingut també, corn si
enyoressin velles hores vermelles, la
,eva hora de
Vera de Bidasoa i el
f rtiri
d'un Comte 1 d'un capita
fierren. Ara recomencem aquella
normal tat. anterior a 1923. Perqué
no hi falti ni un
detall. heus ací els
vello fantasmes que ressusciten. en
una resurrecció d'afanys que ja no
sernblava poasible: Cierva. Bugallal,
Romanones, Garcia Prieto... Juntes
de Defensa, Lid de Jurisdiccions.
estat de guerra, persecució que no
a'aturava ni a les portes deis hospi
—

pistolerisrne, irresponsabilitat.
conducció per carreteres...
Ara recomença aquella normati;t.t, com si en la dura llicó no hí
r.gttés hagut ni una engruna
tal!,

•

Avui han estat ella. Demá seran
ells i uns altres. Ella i qualsevol de
nosaltres. Ja porten prop duna quin
zena a la presó. No hi ha cap llei

Si

"-Ara retomenqa. El, ífit ánys pasno foren, certament—jo és ho
,ra da dir-ho
gaire pitjors. I en
l'eara
tingueren un avantatge: el d'ha
1
je:. posat al descobert, com en carn
ivrra• tots els ressorts oculta, totes
lea podridures amagades, tots els

mes,

—

,

,perjurís inconfessats, tota la mi
que aguantava
Nézia de la
carcassa

trenorme

enr'

CULTURA

impedeixi al governador i a la
pclicia de mantenir-los-hi durant un
que

;rtats-

t

—

—

e

Vprecedia

mentirla histórica que els
i que.

en

esforç desesseva persistencia
un

at, defensava la
damunt el noble convertit
tancat de

cacera o en

durant

tres

en

braus.
Passaren els set anyi i recomen
-1,d la normaIitat. La norrnalitat de
Y
la Llei sense aplicació, del Parla
iment sense paraula, del Dret sense
1'entit, de la Justícía sense existén
'a. del ciotadá sense vot, del,poble
aenee E-scola. La normalitat de la
'Ocias que valla ésser Poble en un
afany inútil. La normalitat de la
nació que volia ésser Europa i se
la condernnava a ésser Africa. Que
volia ésser ciusat i se la condena

durant

un

any, durant deu anys. Es igual. Són
detinguts governatius. Són detinguts
vegi's el curiós
que ningú no sap
daleg Despujol-Mola— qui ha or
denat la seva detenció. Quan es posi
en ciar, poden haver passat molts
mesos o molts anys, i aquells com
panys nostres poden haver mort, allá
dintre, d'angúnia i d'inanició.
•

estepa,
devesa de

n'esos,

Cona áhir,
sempre.

com

Hornea

a

abans-d'ahir, cona
la preso, sense

procés; domicilis violats per la po
licia, oradors detinguts, periodistes
processats, ciutadans segrestats per
agents de rEstat, Universitats clau-

surades,

armaments

—

fos prou, gracias a una política
suicida que ha culminat en aquesta
gran atzagaiada deis Primo de ,Ri
vera, el país depaupe.rat i la seva
no

moneda destrocada.
Normalitat, en efecte.. Ara només
manquen, ptr tenir-la senaera, aque
llas eleccions que Berenguer anun
cia. Aquellas cleccions que no es

especials

a

les

forces de vigilancia, delació, confidencia... Manifestacions reprimides a
treta i Comités de vaga— cona el de
Málaga— conduits a peu, en con
ducció ordinaria, carreteres enlla,
entre tricornis de- xarol. I com si

es perden perqué ja
guanyades, com sempre,

guanyen ni

han
des
del ministeri de Governaci6. Elec
cionsl ?Quines eleccions poden ésser
les que es convoquin en un país on
no es pot parlar, en
no es pot es
criure, on no es pot actuar, on en
cara és en vigor un Codi Penal creat
per un poder facciós, i una Llei de
Jurisdiccions que és afront a la ciu
tadania, i una Llei d'Ordre Públic
que parteix de la base que el ciu
estat

• *

la ciuta
tadania de revolucionaria
dania arnb corbata o sense corbata,
i cada día fa la re
senyor Estrada
volució d'inventar una nova persa
coció a la Premsa, de perseguir un
de processar un altre pe
nou diari,
riodista, de detenir un orador més,
de portar un altre horne a la presó.
Ja en tenim ben bé prou d'aquesta
normalitat que protegeix un Gua
dalhorce i empresona un Ramon
Franco; que tolera un Albifiana i
lliura un antifeixista a Mussol:ni;
que "no troba" quatre energúmens
que assalten una redacció en nom
de l'ordre, i, en canvi, clausura una
Universitat i daté un estudiant per
la simple sospita de la policia o per
la baixa delació d'un confident; que
no castiga un agent que— sense cap
motiu
ha disparat certerament so
bre una multitud pacífica, i, en can
vi, ma.nté a presidi bornes que tin
gueren la suprema dignitat d'aixe
car-se contra un poder facciós...
Ja en tenim ben bé prou d'aques
ta normalitat trágica d'una Espanya
de pandereta i de reacció.
—

—

VSjinmPlaritat.
e

ligIACCIONS

•

•

•

la
la

-

NorMalitat, si. Una normalitat trá
gica, com la d'ahir, com la de sem
pre. Una normalitat ,que viu cons
tantrnent fora de la llei i que fa,

día, una revolució nova.
norrnalitat sense sordialitat,

cada

•

•

insigne prerrogativa humana de
llibertat i l'anra civil de la fra

ternitat cordial.
Ah! Ja en tenim ben bé prou
d'aquesta normalitat I Ja en tenim
ben bé prou d'aquesta normalitat
que acusa els. amics empresonats de
viure fora de la Llei, quan ella no
ha vacilat a segrestar En Fran
cesc •Maciá, que venia a acollir-se
a
aquesta Llei i a ordenar als seus
agents que conduissin altre cop
Francesc Maciá a la frontera i el
lliuressin a aquella altra lamenta
ble poliela amiga que Franea no
toleraria si enlloc d'un Tardieu hi
llagues, en el seu govern, un home
d'aquelles autentiques democaácies
.

•

Una

'

sense

emoció, sense civilitat. Una norma7
litat d'odis i d'obscuras ignominias.
Una normalitat d'acusado i de per

1

•

SeVeS.

bandoler? aQuines elec
clons poden ésser les d'un país on
taquígraf que ha co
es processa el
piat un discurs, i on el delegat go
tadá és

sacude,. Una normalitat que Iles
-coneix, fins en alió més elemental,

vernatiu pot ordenar la detenció
d'uns orador-s, i on la for'ea púbica
pot Hangar-se sabre en rná daMjunt
una multitud correcta que ha vol4ut
rebre i homenatjar dues- dames de
cognom ilustre i estimat?

un

Ja
ta

tenim ben bé prou d'aques
normalitat que pot acusar la ciuen

• •

*

Protestar? De que? Ja potser no
hora de protestar. Altrament,
fóra inútil. Lis detinguts governa
tius seran alliberats quan el gover
nador vulgui, i la Premsa será per
seguida fins que calli o fins que es
vengui. Els oradors no podran par
lar i els ciutadans no podran dir,

és

lliurement, com a tots els pobles
civils, la seva opinió. Els obrers se
guiran essent conduits per carrete
ras, entre tricornis de xarol, i la
forla pública seguirá essent no una
reguladora de l'ordre, sinó una ene

-

Tot l'enverinament del

problema catalá és degut
al propósit cle no voler-lo
comprendre i de fer-lo víc

»

f-y r)

(;;7E

tima de l'obsessió antica
talana de l'unitarisme mo

Oas,

nárquic.
E. Ortega Crasset
a;

\4.1,

a'a

oa."-"'•ars;

y

11,„,4.1"..*•

La revolució és un fet. Es
inútil tot el que es faci per
desmentir-la. La dictadura
engendrá aquesta revolu
ció i res no podrá oiegar-la
ni aturar-la. Anem vers la

'

República.
Gregorio Maranón

‹••••

LLIURA: 48'50

La normalitat no pot
ésser l'obra d'aquesta al
tra dicizdura, que eii voler
arribar-hi amb aquest ré
gim intenta una cosa im
possible i precipita la des
feta.
Alcalá

Zamora

PRESO

personal del
enemiga armada de

ciutadá

nalga
Hem

—una

totes armes—.

entrat, novament,

la

en

nor

malitat. Si no ens ho digués re,
ron
rnés, ens ho dina Cierva
amb les sayas visites i les seves
paraules, a la Portalada del Palau
d'Orient, que ha pogut ésser du
rant un quart de segle l'anima que
aguanta aquesta normalitat.
No, no és pas hora de proteAar,
únicament. Es hora de gestos su
prems de civilitat i de solidaritat.
Es hora d'emoció civil i de mudes
actuacions d'eficacia; és hora clai
mon
.xecar, enfront d'aquest mur
gólic de qué ha parlat Gabriel Alo
en
mar, el mur europeu que talli
historia que vol
sec el camí d'una
—

tornar

a

-

comenear.

Paró la história no es recordava
l'existencia d'aquel' Poble que
havia oblidat sempre. I avui aquell
Poble está disposat a fer-se escol
dispo
tar, al preu que calguí. Está
de

sat

exigir

la

primacia

de la

seva

a
és
sobirania insigne. Aquell Poble
Catalunya
nosaltres.
per
Catalunya,
i les seves gen-lunes d'Iberia.
ara
Eh l té avui la paraula. Fins
problema
un
tot plegat era, potser,
d'amode cap i de cor, un problema
sique
caldrá,
peró,
ció civil. Avui,
gui també un problema fisiológie
hem entrat
La normalitat a la qual
entrar-ja a la qual se'ns vol fer
cosa
aquesta
destroear
fins
ha sabut
un
ni
Dret
que no és un afer de
l'eco
que se'n diu
afer de civilitat
rals pot
nomia. La pesseta a dos
neutres
masses
ésser, per a aquestes
una força
avui
fins
que han estat
les
l'argument suprem que
—

—

—

morta,

galvanitzi.
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