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L'ESPERIT

c

polític esPanyol

fenal/sea
21)

eavia protdu

ts

no

política

de llibres

cbse

mara

que de la

-tions

dictadura,

puratnent personals,

de llurs
han in-

els Galo
Calvo
Ponte,
sotelo, fan més que fástic, pietat.
de pensament hi és absode 12 presa
Iteentat ferelsdesGuadalhorce,

eas

L'absencia

(1)

Arriba

Igle-

rioia d'opereta. enedo
sias,

és
la dictadura. I
in al fet de
siguin
°
que
tots
toic
simpmát
mes
abases. Les defenses que,

e,'esvaeix

dae a :lean:ancla.
I.i
mite
basta evus::;1. unes guantes figures
del socialisnie nacional o interna-dunal per deixar reduit a zero el valor
de Pau Iglesias.
que Maurin és cruel
Ha estat
envera algunes de les figures que

l'anima pensar que

bel-

a

se

pot fiar-se cada dia més segur.

Catalunya hagi de veure-se'n tan allunyat. Dol no tenirdd, avui, entre nosaltres com exemple i senyal contra

al

eeuriem que és que per

confusionistes que corren per
aqueSts móns de Déu i que a un hem

cap

un

tant ama

arriben

a

que

presenta corre a culpables d'haverportat la dictadura. Ha estat
nos

formulistnes háb ils i d'e

ideologia

se

,ain.ieeja

per
i remptar-se
do

a

damunt la
de

tant

tanta

comptar-

possibles bata-

de la

ra

per

a

silencia de Francesc Maciá.
Si cerquess:m

ara

el per

té necessitat de

no

justificar-se

omissió;

que

res

a

seu

mentee

ésser

la que

és el

del

al moment

a Cataluny-a?
vegades tan gran i tan confús
brogit de veus que s'alga d'arrea,

a

pi riodistiques cantaren la seva gesta. Fan
de la ciutat
declarat hoste Ilustre de la ciutat
durant
uns
i
escala
bressol
que ti fou
saturant-nos
!a seva odissea ens recorda

temptat de reclamar
Macla.
la de Francesc
No endebades mentre els uns par-

que hom

1

mes parlant, en

lant i
sar

altres

en

la futura

ment

del

munt

de la

seu

tot

senta

vida. La trobá en pie parlament
espanyol; la boba davant els jutges

altres geste& famoses
.:assitat patriótica
Lindberg i Costes...
Gerb.ault,
,roms d'Allain
mig
que Enríe Blanco
mes
i
fa
un
Ja
hoste illo
berich és a Barcelona Avui ja no és
que
un eiuta,1
Avui
és
més
no
tre de la ciutat.
seva filia, i una ba,
esposa,
la
seva
amb la
que travessa
cont
qualsevol alti
queta que es deja "Evalu". Enriz Blanco
D'aquell
foc d'ene,
visitada
té avui preocupacions iiseludibles.
res.
Enric
queda
gairebé
watts de ?'arribada apoteasica, no en
í les darreres pagine5
ja el té gairel 1 oxabat
escriu un ?libre
Eh, que tra
pessimisme.
antarat
de
forçosament,
les ha d'escriure,
d'optimistne.
vessa i desafiet els perills de l'Atlantic, saturat
poble, autoritats, banderes, trons, pólvora... res
De tot alió
de l'arribada
no en queda gairebé res. Del dia
més que pólvora
lit,
a causa de la impressió
nauta,
és
al
l'illustre
en0, la mulle' de
fose més que pól
de la rebuda. D'una rebuda cordialíssima que no
co
setmanes
unes
com insinuavem fa
vora. 1 Enric Btanco
Ilançar
patria,
que
de
seva
viure
a
/a
mença de veure més difícil de
horitzons,
a la recerca de nous
veles al vent
la seva "Evalu"
de naves aventures.
sig
No partem, per ará, d'aquell poble, d'aquelles autoritats
l'emoció
trentolosa
per
la
ma
nificadíssimes, que li estrenyeren
Pau, el dia 5 d'octubre. No en par
a les escales de la Porta de la
lemo per ara, que potser ens vagara prou. Partem, pera, deis es
411s de
portius. I fent honor a la Federació Catalana de Futbol
dis
esportius,
tnés
altres
despeetivament
els
diuen
la "cóssa", com
i l'aclama
Catalana
la
Música
al
Palau
de
el
porta
tingits
que
pena,
amb entusiasme. I fet esment d'aquest oas, recordem, amb
envergadura:
snarítims
de
gran
uns
clubs
Q ue, a Barcelona, tenim
alió que la gent
els sosté
sois clubs nautics als quals acut
esportius de la mar, que saben huir
sis din l'"blite" de la eiutat;
or
uns uniformes llampants; que saben
arnb innegable elegancia
Blanco
va
Enric
recordem
que
ganitzar "soirées" enlluernadores:
esforl,
a la reedificació
el
seu
contribuir,
antb
anar a Tarragona a
comparem.
d'un club lia//ltie enrunat una nit tragiat,
Esport i ciutadanial
preguntem
els nodres clubs nautics, els
?Qul han fet
Blanco?
?Qué han fet aqueste,'
Barcelona,
per
En
nautics
de
clubs
d'esportius
amb "yacht" dr
societats d'esportius de cara a /a mar,
marina,
que és un,i
una
gesta
propietat, per aquest home que, amb
nautic
que to!,
per
l'esport
fet
snés
et? per a Catalunga,
—

secreta-

representació probable

d'un districte, ell, callant
sempre

tan

i

és un bou
1 el llibre de Maurin
Pot Ilegir-se encara que nono
aigui pel gust de la lectura. I que
estetic
plaer
ací al
..ss referirte
proporcionar la seva prosa—

pugui

tot, per dafide], repre-

Catalunya.
VENTURA GASSOL

ens trobem amb
el pensament.
\l'aurin amb una. ment impreparada
inculta, ates amb una ment que,
e
fecundada per les tcories rnarxistes,
realitats hispásap adaptar-les a les
niques amb una visió clara de la
amb un plantejament ben
realitat
Personal dels seus problernes. De
'libre
mornent, alguna extrems del
efecd'audacia
cop
un
us semblaran
de
tista. Per a Maurin els culpables
solarnent
ho
són
la dictadura no
avui han
molts deis honres que fins

—

eombatuda obertament. A ningú, naeiraiment, haura sorpres que denunCambé. Perb a Sánchez Guerra?
Pau Iglesias? I, no 'obstant, després de Ilegir els capítols que Mau.
rin els dedica pensett que fins obtenir per
jectiva .ent, que fins
l'autor
res en compte les idees de
Maurin
raó.
Maurin
té
del llibre, que
sap veure entre Primo de Rivera
i Sánchez Guerra cap diferencia esseneial. No són, en realitat, les idees
ni le,s finalitats polítiques alió que
els separada. Tot al més, qüestions
de proceditnents. I en el fons, rivalitats per jefaturas. Sánchez Guerra
deixa entre les pagines d'aquest 'libre les restes de la seva pobra glo,

EX.E.M.PLE

9
"Els

meus

delictes són

tan

Justicia.
"Ja veureu, peda com no en será
cbert procés de cap mena. Conec En
Berenguer cone qui 'mes el conegui, i
ni
.

ara

trobi

a

que estic ex:liat, ni quan cm
Barcelona, que será aviat, do

la base de la seva personalitat,
constitueixen la raó de la seva vida.
Molts han titllat Maca de visiona
ri. Ha estat combatut obertament. D'al
tres l'han atacat d'amagat per tal com
men

naré ieina a cap jutge."
Heu-vos aeí el que ens deia Eran
setmanes abans de
cese Maciá peques
la seva recent deportad& L'home tan
savint tractat de visionari hi veía ben
ciar en aquella ocasió ; el que segura

gegantina figura

la seva
pas un atác
bert. De tot

nostra

Segons informes
del nostre diligent correspon-

minis del senyor
Alvarez de la
encara

dimitit—,

el

els do-

personal

a

les

—

no
seves

cos

deseo
l'actua

pel

seu

segure
ni está

impotencia,

no

en

e

bassada

a

espatlles

presentados. !Un

—

com

un

L'actual pressupost de despeses
Ajunament, ese e s'eleva
milions de pessetes, destina
a
112
L'edu
tnenys de 4 mínelas a cultura.
ado
cultura
dele
deis
infanta,
la
cació
lescents i adults, la higiene deis pe
tits a l'escota, alió més important per
per
a la fortitud de la nostra rama i
encara
civilització
no
costa
seva
a la
la vigésima part, ni 1/28 del que el
que
nostre Ajuntament despee; del

Atrib e temps
si les coses du
ren—no hi hau
rá al país cap
persona honora
ble contra la
—

'

ha

qual

or-

cires está "molt content". puix que,
de més a més d'estar sozméa a un
Reglament de "dictadura" que per
ell sol n'hi
prou per formar criteni de l'esperit del set' autor, darrerament se l'ha volgut obsequiar fentlo entrar a toc d'esquella i firmant,
sota l'amenaça d'aplicar "sanciones
severas". tan sola pe-etnia s'ha atrevit a fer una petita demanda de mi-

Ilorament.
Res d'eatrany seria,

dones, que
aquell personal, en agraiment al paternal tracte de qué és objecte pel
Comisani regí, President i Dlrector,
cl:-Pelcalde de la dictadura,
densanés' el retorn d'ea celelaa pergamí
que "voluntad-iza-e:ere' se li oferí per
1s cgva
"encertada" gestió davant
d'e'. idea Ccrporacid, •.svui presidida
per ell i
abates per Talcelde de la
eintat. Presidancla que li, fou

arra-

Ajuntament

el nostre

cobra de

tots

els ciutadans per invertir-ho en pro
fit de tots.
El Govern espanyol inverteix 195
milions de pessetes ui Instrucció
pública i Belles Arts en un pres
supost de 3.637 milions, 111é5 de la
vigésima part; exactament la divui
de
-ea part. És a din, el pressupost
l'Estat, eme tots bescantem tant per_
quété un pressupost de cultura tan
petit, el té encara, proporcionalment,
mes gros que Bareelona. Per a poli
cia secreta i guárdies de seguretat
encara que
es despenen a Barcelona,
Municipi C.trectament,
10 les pagui el
milions de pessetes; quasi doble
que en cultura.

Aix6 sembla que hauria
nou
pressupost.
rnissió d'Hisenda s'hauria
vencer que tots els estalvis
viar per al

de

--

—

—

—

gliasria

no els diu res a to.
pel que es véu
gesta de l'Evaltt"
blancs. La gest,
pantalons
aquests esportius de gorra amb galons i
desapercebu,I
ha
passat
que
es
vett
pel
del professor Blanco
?'arribada
trío:
garlandes
dia
de
el
esportius.
Amb
unes
d'aquests
fal, han cregut que ja n'hi havia ben bé prau. Si ?'estada en te,'
ferma és, per a/ gran esportiu Blanco, Inés difícil que travesar

Companys de
L Fspurna
"

"

'

Ileidatana, tro
bem que us en
fileu amb facili
tas excesiva!
Per exemple,
ene sembla des
del
mesurat el vestre "Reeordem..."
darrer número. Ens sembia desme
nosaltres
surat pesqué Si, en efecte,
vostre entrefilet
ens vam valdre del
vosaltres el
per a tejer el nostre,
essencial—
en
reproduíeu ja, en alió
a "L'Espur
interessava
ens
que
alió>
d'altres
na" i a LA RAMBLA
periódics, el nom deis quals, com
nosaltres, molt sorrectament estilen
táveu.
"L'Espur
Fóra d'aixb, amics de
pas
ria", supcscm que no voidreu
e

obligarnos

a

reproduir

els

—

—

l'Atlantir,

can-

La Code conque faci

perjudici

ció técnica dels obrera depen la perfecció de les manufactures per tant
l'éxit de la nostra producció. Corn
més pobre és un país, més necessita
la cultura, i el seu pressupost
cultural ha d'éssee •mes gran. Viena,
la ciutat model en pedagogía, ho comprengué aixi.
L'augment de 750 mil pessetes és
petit i el menys que es podría fer
fóra no regatejar-lo. El que }lauden
de dernanar els representants polítics
fóra un augment molt més gros. Que
Barcelona no tenim
es recordin que a

Institut-Escola;

cap

que

fan

poc els

importa.

L'"Evalu" mentre reposa i medita en aigües del nostre por'
aqueli.
deu sentir que l'ofega el pes de la seva superioritat sobre

faramalla escenografica.

L. AYMAMI I BAUDIN,1

deis

cultura seran en
ciutadans i de l'economía del país.
Som fortament intervinguts en l'esfera económica pels estrangers; falta
cultura en gran part de la !matra gent
adierada per a empreses industrials
i de comere. De la cultura i educaen

falta

molts grupa escolars; que a la llista
de les inscripcions per a poder ingressar a certes escoles municipals

vostres

no

s'hagi

dictat, almenys,

processament. Entre e:a
dir
i
periodistes polítics, ja no calcada
un

ante

de

és el nostre pa de
que aviat s'unirá fent
ciutadans.
tota
mena de
extensiva a
d'hontadesa i de
Amb un mínimum
bausa
ganes de dir la veritat r.'hi
que la

cosa

día, pesó és

prou!
Essent aixf i per tal que, d'acf a
cop d'ull
un quant temps, amb un
n'hi hagi prou per classifisar una
persona, un amic nostre, processat
naturalment, ha tingut la següent
idea, que blinda al públic en general
i als periodistes i oradora en par
ticular:
A la tarja de visita, després del
nom,

paraula
PROCESSAT

posar-Id

la

processamems que
i el nombre de

hagin caigut

a

sobre.

En relació amb
'a notícia publitada pels periódica teferent a

Senyor jutge ins

tenim

re

Ah! Sembla que els amics i prote
gits. del senyo rAlvarez no firmen i
entren i surten quan volen. Es alié
de la "subordinación y disciplina"...

sa'S

—

La

del nostre

41.ç

de pro
cessarnents per
tructor

delictes
de Pi
seria

"dits"

nou

fins urbans servei-

—

local per ala

"Sincheatos Libres", que se'n
per fi de l'edifici propietat del
van
"Centre Autonomista de Dependents
del Comerg i de la Industria", on
s'installaren després de la destitució
de la Junta legal, "El Noticiero" ha
donat els següents curiosissims de

nto.

depoxiganga
seguretat, guárdies

guárdies
civils i urbans

radquisició d'un

?No
possible

emsa:

que tosa la

per tal que
xen ja!— que mobilitza
facin acte de la seva desagradable

el dornicili del proces
sat, fos gent ben educada? ?I si no
pot ésser ben educada que potser
fas, almenys, gent
és demanar molt
correcta?
Car, nosaltres saben d'algun com
pany nostre al domicili del qual s'ha
presentat, en abs!ncia seva, algun in
dividu d'aquests i s'ha permés

presIncia

s'aja!

'tes

—

El nostre pressupost
de cultura

plau?...

cabás,

qe.

t usi

—

—

Esteu, pesó, segura que d'haver-ho
hanriern esmentat la procedéncia,
essaus. encara que
com escau. Com
"L'Espurna", en el seu darrer nú
LA
mero, reprodueixi una nota de
RAMBLA titulada "Un asuele", sen
petit csment de la pro
se fer el més
cedIncia...
Altrament, amics, una :ncaixada si

de totes les

cas

ab

—

impotencia

la

per

1,

—

de 200 alumnes al carque hi ha infants que s'inscriuen
sis i set anys seguits, sense iue trol'exbm un lloc a l'escola i que tota
ala
treballauniversitaria
per
tensió
es

en

—

..."La citada finca ha estado

ajut oficial.
en algdnes partides que es puguin considerar injustes. Alada ho poden discutir i modificar. La cosa important és que
s'apugi la total:tat; després o ara pot
venir l'estudi de la inversió óptema.
Que es podi, si cal, en alises despeses
menys peremptóries que les que afeecultura deis infanta
ten la salut i la
treballadors.

dora está

Que

sense

no

es

fbtin

Ilegir per primera
egada els nostres regidora l'opusole de la Delegació de Cultura tituPoden

rellegir

o

lit "L'obra de les colonies escolars
s'ass-tbentaran
i banys de mar". Allí
deis nois barceque sois un 7'70
tonina que assisteixen a les escotes
públiques estan sans; que n'In ha un
de tuberculosos en diferents
gratas, i que llur sanejameet necessita
escoles al mig de paros i hoscos.
Hi ha 40.000 "fills de Barcelona
que caldria salvar, costés e! que cos-

—

permés":

sones

allegades

encara

a

l'esmentat

fica.
•

comprador

honorabilitat personal.
fins la 'ntimitat de la
nostra vida ha d'estar a mercé de la
que

de

Berenguer?

Dona catalana:
Dóna als teus fills una
educació civil. Per tant,
una

educació catalana,

—

precisamente

.

1

en

el

tea

y la propuso el tras
tro Barcelona
paso. Las gestiones encaminadas a
este fin prosiguieron activamente
mediando en ellas altas personalida
de positiva influencia, que han
logrado vencer la reaiste.nola del
comprador apelando a razones de di
versa índole."
Seria curiós de coneixer detalls de
tot aquest tripijos a base de "libres",
carlins, financien i "altas personali
dades"!._
—

seva

"normalitat"

.......

•

de

—

?Es

•

Entonces fué cuando, al enterarse
que dicha finca acababa de ser
vendida, el concejal tradicianalista
senor Viza, comisionado por los Sin
dicatos Libres, se entrevistó con el

com

pany. Entre altres coses, pedem citar
i si cal preeisarem
el cas concret
individu
deis esmentats
d'un
més
que davant l'esposa del lustre com
insoléncia
pany ha arribas fins a la
de donar com a probables certes re
lacions de l'absent j a posar en dubte
la

•

tés".
1 qué, és

preferible

que morin?

?És

estiguin maialts i necessitin sanatoris, dispensaris, etc.
quan siguin adulta? sTant se val el

preferible

que

deis pares que veucn com la
de
llurs fills es va extingint i no
vida
tenen cabals per enviar-los al camp
doInt

higiéniques? ?Tant

se val
treballadores hagin de
plorar la mort de Ilusa tills aban
donats en la insalubritat?

o a

escoles

que les

mares

.

nostres

economis

els aommogui
la tragedia de la vida del treballador?
?O és que la ignoren perque viuen
deis privilegiats?
en el món
No hi ha dret a persistir en l'aban
donament de la infancia obrera. Els
de
nostres regidors tenen e' deure
conéixer la realitat; tota la vida de
la ciutat, i de fer un esfore per con
véncer els que no vibren amb les
tes

és

tan

fred que

no

miseries socials. Tenen el deure de
fer justicia social.
Que els nostres intellectuals par
lin. Que la prentsa vibri en el mo
ment

del

repartiment

de la

riquesa

ciutadana. Que els nostres treballa
dora lacio sentir Ilur clain Llur veas
fóra atronadora perque s'imposés
voluntat.
Els recursos per als ingressos
Viena té una ta.xa sobre espectacles
que va dei 7 al 33 %e, i és doble per
a tots eta espectacles que acaben des
prés de la una de la nit. Té un in:post d'un 15 % _sobre els alimenta i
begudes de luxe; una taxa del to al
35 % sobt e els anuncis; too francs
or per cavall en els autontsbils. Pesó
els que paguen els tributa més eres
cuts són els propietaria deis immo
bles, són els propietaris de :es cases:
també els llogaters, com aquí.

Després

de

tot, els

nostres

ec.,-

nomistes en saben més que ncsaltres
i trobaran la manera d'obtenir aques
ta bestreta per a la salut deis infants
i la cultura ciutadana, que els será
tornat amb escreix.
C. ROFLI-:

en

venta por espacio de cuatro anos,
hasta que fué adquirida por un se
nor muy conocido en el mundo de las
finanzas, que tiene intervención en
cinematográ
una poderosa empresa

hi ha classes
al món— certes insinuaciona de pés
sirn gust, de poca decIncia i de de
plorable efecte davant de certes per
's'ha

?El cálcul deis

queden més

rer;

61'41 %

us

Campa

a

.1)

—

del catalanisme liberal vulguln
treballar cadascuna en el seo dos.
D'acord arel qué hi hagi qui s'esforci
reía íer compatible l'obtenció de les
vindicacions catalanes amb nos sacrifieds mínims.
Peró res es perdria amb que cadassít demostres amb la mateixa fermesa
que Maca la conviccié en la própia
tasca i la fortalesa que dóna una fe
absoluta en els prOpis ideals.
CRITIAS
Mirant a Freno.

dectdit a acceptar-lo unanimernent corte
sinceritat
el seu líder. Tinguern la
de d:r-ho ja que així ho pensem, Ca
tatuma s'ha sentit motes vegares
representada per En Macla, per5 aix6
ha estat a contracor, car no tela vol
gut fer mai el seu capuill. Les causes?

i ganes!

50.

cara,

,

—

~1~1~11~~11.111111r

s

en

a

plegat

it1

—

c:ons

(Teruel

i de com
ció de Muja ha estat rebuda
poble pot deduir-se amb tata
tat que aquest pobl no ha estat

deis catalans tots que, triísers de ni5s
altres, no érern pas al lloc que ens cor
L responia. que no donavem una rápida,
unánime i contundent resposta a la de

comentaris Si nosaltres

sal

cara

n

•

—

No és pas hora d'escatir-les ni ens
considerem capaeos d'aquesta tasca.
No obstant, la nostra convicció és que
la história haurá de jutjar un d.a
menys seierament Maciá que els seus
contemporanis. Ella haurá de reconéixer l'idtal penerds que ha impulsat la
vida d'aquast home des que va abraear
la causa de Catalunya.
Hl ha certament en Maca suelcom
que es catalans no han sabut aprofitar, I és el que val la seva v.da pública en tant que exemp'e. D'acord
amb qué siguin pocs relativament els
que comparteixen en un tot la seva
ideologia i la seva táctica política ; d'acord amb qué les dieferents agrupa-

cisió infamat de Berenguer ni a les
befes de més d'un deis seus subordi
nats. I haguérem de dir-nos, trista dis
sort la deis catalans; tot ho esperen
deis altres; res d'ells mateixos.
Maciá és potser rúnica excepció d'a
que
questa regla. No arribarem a
no es refii deis altres, pesó sí afirma
reto que abans de tot i per damunt de
in
tot compta amb ell mateix. Una fe
extingue en el seu ideal, una since
ritat que és en ell norma i una indomp
tab:e fermesa en els seue actes for

,greus,
segons sernbla i segons ha dit En Be
reneuer, que resten al marge de tota
anmistia. Perb jo em demano cona, es
procés, car és
sent així, no se m'obre
evident que ningú no td dret, per pre
siden del Consell de ministres que si
gui, a fer patir d'aquesta manera la
'

Berenguer
ment no s'esperava és que
conflíe
pas
en
el
del
pretengués sortir
presencia de Maciá
te que creava la
Barcelona, per maja d'una manio
a
més
dsra que com mes passa el temps
de
pro
ulls
esdevenint
terbola
als
va
p's i estrany-s. Una maniobra que En
dita. És impossible,
aconse
espanyols
Mamá per mes que li haguessin dit
els demócrates
Berengeter
repáblica
nO hauria cregut capae a
gueixin l'adveniment de laproletariat.
mateix que
portar
a terme, per alió
de
cooperació
del
sense la
avui a
qui és recte i sincer en els seus actea
Es difícil, peró, també, que
ica
c
s'inclina sempre a admetre en els al
repu
triomft
una
Espanya,
v:rtuts...
d'aques
és
tres les. rnateixes
classe. Caldria veure Si no
anat com tants (Yaltres ca
tren
Havkm
monarquía
que
la
ta desunió
falans en romiatge a Bruselles a visi
postreres.
les seves forces
de la llibertat de Ca
DOMÉNEC GUANSÉ tar el Camp:ó
talunya. No l'hav'em vist mai. El sa
blem vell i ens l'imaginaven atu?t pels
(o)“Los hombres de la dictadura", anys 1 per un llarg ex:li. Ens equivo
Editorial Cenit, Madrid.
cárem. Ilaciâ conserva una virior en
volíem
la qual de bou principi no
creure, perb que tanmateix era una
entrevista fou
cosa real. La nostea
1•1~11.~.~1..
repetí
encara
en dos dies
llarga i es
mes. Desconcertats, sorpresos, tractl
inf:exió de la
rem de descobrir en la
un signe
veu, en el gest sobri i pausat
la nos
Inútil
prevenció
defalliment.
de
una
ti-a. Teníem ben bé al davant
vella soca, pub eternarnent jove de
l'arble de la patria. El brill deis
d'intensa la
seus ulls ens deia com era
flama del seo amor per l'ideal. Aquest
Ilavis
mot, ideal, venia sovint als seus
forea
i Id adquiría una prestipi i una
meravellatss.
restávem
tals que en
Mentre Maciá era dindult a la fron
que
tera, mentre no sab'em ter res Inés
escruixir-nos davant la més covarda
sentitnent
de les deportacions, un nou
errat na'xia en nosatres. Patiern per
eh, pes seus anys, per 'utratge de qué
patir per la
era objecte, en comptes de

"átimiEzaz

1.4,4

—

,

culpables.
estat atacats com a tals
que han
lelo son molts deis homes
o que l'han
combatre-la
de
jet posat

IC11

—

,

artifiMaurn defuíg mes aviat els
vertebració
cis literaria—, sinó a la

"UK
'

—

atad,

més urgents

coses

—

moments de pen-

dignes, s'atribueixen ja

mes

;don< s

se sent

•

proporcionar-n'hi.

fa un sacs s flag que Enric Blanco .Alberiol
catala
de Boston, va arribar triomfant a Bar-.
el
eclona. Milcrs í ntilers de ciutadans ?'aclamaren
i el victorcjaren. El vencedor de l'Atlántic, la
balandra "E valu",
seva espoFa, la seva fiUcta i la
foren reinas d'una manera apoteasica. Totes les
Ja

reserva

es

remen'

De

seva

qué

now

deis jutges espanyols.

cara

per ala catalans, per

tan

cada moment

en

?Quina deu

de

refusá jutjar-lo i dret i de peo espera
l'hora de les decisions.
Francesc Macia, capdill de les nos
gelós del ilustre
tres llibertats, vetlla
honor i de la justicia, callat i tot com
és, sempre ha sabut, pero, trobar la

paraula justa.

no

a

anear

vida política;

seva

estranlers; dret
els
desafiá la se
cara,
peu,
cara
a
i de
•4ona dictadura que tan covardarnent

justicia. Res més exemplar i
alguns mes a temer que aquest

•

la

jutges espanyols

lles preparades d'una manera yergonyant, pensar que tenim un heme que,
essent el que podria parlar més, és el
que ho fa menys i sap esperar Iluny
tota mena de contagi l'hoi allunyat

laven

silenci,
parla proa

per

gluten profesor

la trabé davant

que ens el roba precisament
deixar-li dir el que venia a

policia

la

eloqüent coto
pogut torcer.
ta'ngú
ha
el seo gest que
sorprengué
la pri
peu
el
Dret i de
saben
peu
el
i
de
dictadura;
dret
mera

fer-li rodar el cap.

Pero, quin conhort per
rernor de tanta eleqüencia,

seu

ell ja

argentina i

francesos i

tant,

ell

a

Francesc Macla. que

com

tants

l'autor per
ací la demostrado més
!uta Vet
crueltat. Potser
justificar
aquesta
val,
tot
que
que tot aquell
ben concretament no se'l podria acuenemic de la
que pensa, és
algú
sar de cap injusticia en la seva mí
més.
Si
encara
dictadura. Peró
El que s'esdevé és que l'oriintentat
tica.
de talent ha
ande una mica
manera
ginalitat
del pensament de Maurin
una
fet
d'
ha
ar-la houna
(Le
acusad() desconcerta
en
provar
indirecta, sense donar la cara, fina
una mica. I entengui's que
I
és
i
sorprén
combatia.
que
la
t
sunu an
galitat
intelligéncia, com la pudicia, no emprern ací el mot onm
que la
en
un sentit equivalent a extravarubors.
seus
té tambe els dar,tot el que ha
gancia, sino en el seu sentit de noés
e
Ara
no
dictadura
vetat. Maurin, en el seu llibre, explola.
contra
estat escrit
simplera
capes verges tei subsól polític
és, des d'un punt de mira
?Per que ha de sobtar,
espanyol.
Molts
igua,ment
bo.
ment inteRigent,
dones,
que
trobi relac:ons subter
escrita
deis llibres que han estat
posat
encara
no slavien
fenomen de
ranies que
fins avui contra aquest
prinel
méeit
descobert?
Potser
en
eren
una
acuespanyola
la política
en
precisament
'libre
está
del
sadómes o menys documentada; cipal
tela_
aquestes
sabut
trobar
baver
revolta.
Tot
simple crit de
eren un
alhora, al fet de no prehavia
cions,
no
alió que Primo de Riveragovernava,
figures que ana tza c om
sentar
les
mentre
volgut deixar dir
solitáries,
fantasmes
o aparicions
protestes ferrnentades con- a
totes les
ans
com
a concretacions humanes
vioqué
es
feia
gran farsa de
tra la
espattyol, feren d'una suma d'aspiracions i de defen
tima el pobre .poble
la societat espanyola: com
explosió en forma de llibres. En el ses de
suma,
si voleo, de terboleses i
multes acuuna
'libre de Maurin hi ha
corrupcions.
és
de
ja
no
Maurin
sacions greus. Peró
j que
Quan en aquest sentit es parla
solatnent l'home que acusa
l'hdles injustícies deis homes d'es
pensa,
és
de
que
crida. És l'home
querra,
cal retreure les injustícies
cerca les causes primeres
tne que
judicis, en
cometen
en els seus
dictadura.
que
fonamentals de la
a
dretes. ?Qui
critiques,
les
rneditar-hi
ben
seves
les
Ah!, de Ileure per
continua
ha volgut crear el mite.
seriosament, els propis dictadors van
aleta propalat, que les esquerres no
El 'libre
curar de
que les dretes
tenen bornes? ?O és
eres ho din el proha estat pensat
experiencia,
que
propia
acucie,
per
endins
pi autor en el próleg reixes
guanya
homes
no
es
el prestigi deis
caldria preguntar-se
de la presó. I
més que a força de fracassos?
guantes vegades les presons, les omsetnbla
han
Si el llibre de Maurin ens
brívoles presons d'Espanya, no
just en el seu
absolutament
fecundes
gairebé
ençá,
Cervantes
estat, de
aspecte crític, no ens ho sembla tant
Diriern que els
per al pensament.
i generalit
a
en. les seves conclusions
de
pensar
espanyols aprenen més
total
desnonament
seu
en
el
zacions:
Universitats. Potla preso que a les
sí
espanyol.
Ad
del republicanisme
millor del pensameut eser tot el
amb
el dog
mes
trobem
ens
panyol ha madurat a les presons que que arnb l'escriptor que me
matic
fogueres.
o ha cremat a les
certarnent, que

"snclinats

senten

parlar

uns,

me

un

retreta la
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ELS MILLORS ASSORTI
MENTS DE ROBES PER
A VESTITS I ABRICS DE
SENYORA A PREUS MAI
VISTOS
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ABR1CS
vegeu els nos
tres modela, dibulxos j colora
de moda
Confeeció I qualitat igual que
els de mida

"Sastrería Modelo"
Rambla de Canaletes, núm. 11
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Don

alegriat

—Sí, és elLa
`'Es ell."
Havia arribat aqttella hit en l'au
d'un amic, brut de pols de

iltom6bil
,triolts

centenars de quilbmetres de
[ruta—ruta belga, francesa, catala

abracades.

I l'estanb familiar, en
torn de la butaca fosca del
viatger,

és ciar, m'hi he negat. Que vingui
aquí, si vol, el seu Cap. Jo no els
seguiré, ja els hm he dit, que no
sigui per la violencia. Que se m'em
portin, si voten. Si gosen. Jo he
vingut aquí per presentar-me als que
m'han de jutjar, si és que se'm pot
acusar
d'alguna culpa. I els que
m'han de jutjar no són chis, no són
"aquests". "Aquests", per a mi, no
són

s'ornplí d'amics. Bona amics de sem
pre, que havien sk guit devotament
l'odissea del viatger per totes les
tetres del món. Una odissea de fac

ciós i d'apóstol, una odissea d'ideals
i de revolta, una odissea d'horca
angoixades i gestes de cabdill.
I arnics r.ous, també. Amics que
s'acostaven a ell per primera vegada
i per primera vegada venien a
en
caixar amb la má dura i senyorial
del viatger. Del viatger acusat d'i
maginades culpes contra la Llei d'un
Estat
no contra la Llei d'un po
ble— que venia, després de set anys
d'absIncia, a afrontar aquestá Llei,
segur que ella no podría acusar-lo de
res perqué ell podia acusar de
mal
tea culpes més.
Recordeu, don Francesc? El cro
nista s'acostá a vós per primera ve
—

Havia arribat aquella nit. Cap a
gada, aquell matí gris de setembre,
un motor cansat ralentí
i sentí la noble puresa de la vostra
iea el carrer desert i s'aturá davant
abraçada i el timbre mat de la
la casa burgesa. Hl havia llum als
vostra ven. El vestit cendrós ponde
balcons, en espera del viatger. Hi rav exactament la vostra silueta, el
ibavia també, en el pis confortable,
vostre rostre bru i els vostres cabells
'una cambra a punt Una cambra pre
blanca. Ereu, més que mai, el soldat
parada per bones mans polides de
d'un ideal. El soldas civil, conscient
dona— mans que no han oblidat, se
deis destina del seu poble i disposat
guranaent, una flor en el pitxer i
a
eervir-los en qualsevol moment.
11 'libre preferit a l'abast del desig
Qualsevol, encara que en el moment
de llegir.
calgués jugar la vida.
El viatger arribara cansat, potser,
Els amics seien al vostre costat,
,després de la dura jornada de ruta. afanyosos d'escoltar-vos. Prop vos
X1 viatger era vell...
tre, el més fidel de tots, el més
Pena el viatger arribava sense can
estimat de tots: Ventura Gassol.
.Saments. Entra a la llar deis fills
Ventura Gassol, don Francesc, el
omplí tota la porta amb la seva
company de BrusseNes, de París,
figura sóbria i escardalenca i amb d'Hamburg, de Buenos Aires, de
11 seu riure d'infant sota el bigoti Montevideu. El company de "Villa
endra. En els ulls, pub, la joia
Dénise" i de la Santé. El company
esdevenia humida, amb humitat de
enfervorit, dels lirismes heroica i de
llágrimes. Eren set anys que el viat
la ven dantoniana... I, en els ge
ger no havia trepitjat aquel! ámbit
nolls, els néts, amb la seva gran
'deis seus fills, que no havia cone
mirada d'admiracions, plena de cari
gut la joia apacible deis mobles fa
cies blaves.
miliars. I davant la gran mirada deis
Jo recordo bé la vostra yeti mate
néts— admiracions per l'Avi llegen
i les vostres paraules d'aquell matí,
;dar'. i bo, devocions pel vellard
don Francesc, quan als comptáveu la
i altiu que ha guanyat, des
impressió que us havia produit re
'de-les primeres hores de la vida, els
veure la patria
en el matí gris
omnis predilectes— el viatger ha
i la resposta als hornea estranys que,
aingut, incontenible, un plor Ileu d'e
feia poc, us havien vingut a impor
jnocions...
tunar. La resposta que ells, en toçu
Pl a 11
da guardia a la porta del carrer, se
l!Esi
guien esperant arob estoicisme de
La correa de Vísitanfg tingué,
mercenaria:
quell matí gris, motín de eordials
—M'han convic'at a seguir-los i,
na

rnattnada,

—

—

!Quina repugnáncia hi
havia, don Francesa, en el vostre
"ningú" d'aquell matí! Tota la vos
tra vida— afanyosa de civilitat, afa
nyosa de poble —en lluita contra
aquest "ningú" que esdevenia un
mur obstinat i insuperable daVant un
esdevenidor europeu i civil. "Ningú":
Llei de Jurisdiccions, sang a l'estepa
africana, conculcació dsls drets, inci
vilitat, Assemblea de Parlamentaria,
pobles sense sobirania, analfabetisme,
aniversaris cruenta, suspensió de ga
ranties, paraules descoratjades en un
Parlament falsificat, repressió, dic
tadura, persecució,
Tot aixó,
tot aixó i ns, hi havia aquell matí
gris d'octubre en el vostre "ningúl"...
I tota una vida dedicada, gallarda
ment,
vencer el mur que pressen
tleu davant vostre, impossibilitant la
patria d'esdevenir una pátria civil,
una patria europea.
Recordeu, don Francesc?
a

*

*

*

Després... Ah, després! Eren mal
tea les repugnáncies vostres
tres i nostres,
don Francesc

vos

—

aquell

—

per

"ningú"

que havieu hagut
d'esmentar. Eren moltes. Peró, pot
ser
no haurlem gosat suposar que,

aquelles déries
de la vostra vida s'agombolessin
conjuntes davant vostre per realitzar,
sobre vós mateix, una suprema ini
quitat de covardies.
Per aquell "ningú" hi ha-vía hagut,
fins aleshores, la "seva" llei, el "seu"
ordre, la "seva" disciplina, el "seu"
deure, la "seva" justícía, el "seu"
dret, les "seves" garanties, la "seva"
jerarquia. Fina aleshores, aquell
"ningú" encara no s'havia atrevit a
saltar en públic per sobre de la "se
va" llei ni a prescindir del "seu"
ordre. Fíns aleshores, activan "ningú"
capaç d'aplicar la llei de fugues
mentre el poble no mirés
no hau
ria gosat a cridar, al mig dri carrcr,
a
plena veu, que quan calia sabia
en

un

minut,

totes

—

—

eintadanía)

1

també prescindir de la "seva" llei
i del "seu" delire. Per vos, don

Francesa, féu aquesta exccpció. Per
vos cridá, amb tots els seus pul
mons, que quan calia la llei no ser
via per a res. Per vós pregona que
quan calia els servidars de la "seva"
llei sabien posar-se, ells també, fóra
de la llei. I per vós, els servidors
d'aquesta estranya llei saheren rap
tar-vos com uns atracadora i sabe

endur-vos-en

ren

a

país

un

estran

•
.

ger. A un país estrangw que, també
per vós, don Francesc, sabé concul
car
fins a la vilesa tatss les Ileis
i totes les garanties humanes.

vós,

I per

ase

+7.

vós, don
Francesa, altes jerarquies d'"aquell"
per

encara

a

ordre acceptaren l'encárrec d'afir
rnar, davant els ulls atónits
poble
que us havia vist, que no era cert
que vós haguéssiu vinget al vostre

poble.
Aquel! "ningú", don Fiancesc, es
venjava, en una venjança absurda i
ínoida, de la vostra repugnancia in
finita per

*

Tot,

*

*

deu haver passat com un pesombre, per vós. Un
pesombre fulminant i rar, que haurá
enfortit més la •vostra fe i haurá
augmentat, si era possible, la vostra

repugnancia. Jo us imagino altra ve
gada, don Francesc, a la vostra carn
bra severa de l'exili, plena de Ilibres,
de records

i

recorda molt— la história es repe.
tela— un altre governador andalús,

Huelva, a qui sorprengué a Bil
bao el moviment de 1917.
Aquell, quan parlava de la com
riexitat de les lluites socials de Bis
de

caja, exclamava:
—Mire tizté zi zerá
me he visto obligao
que

zon

de fidelitats. Us ima

gino en un matí gris
semblant a
aquel! matí de Barcelona—, peró sen
sa la joia
deis mies i sense la mi
rada deis infants. Prop de les vos.
tres mans, el Ilibre preferís. Peró en
el pitxer
sense
les mans bones i
polides d'una dona —no deu haver
hi cap flor. I, potser, en els ulls

ziderúrgico

y

clifici que

eto

apremié lo
metalúrgico...
a

dala:

—?Pero ezta gente quiere que le
lleven el chocolate a la cama?...
I un altre dia, veient que es mul
tiplicaven els conflictes socials:
—Ya zólo farta que ze declaren en
huerga las amas de críal...
El governador d'ara no es cansa
de repetir: "Aixó és una guerra, i
mi m'han destinat al
a
Terg".

í
Y.NDALECIO PRIETO
yist per Helios Gómez

I, sentint-se voltat d'enemics,
que tots

estan

sota

el

seu

creu

coman

dament:

cent,

veure

viatge re
Prieto d'esquitllentes i
en

un

escoltar d'ell unes declaracions sen
sacionals, que vaig anotar
tan
curosament com les especialíssimes
circumstáncies em perrn eteren
a
noranta per hota.
—

—

Sbn, cssencialment, aquestes:

•

A

LA

CACERA DE

—?Per qué

PRIETO:

persegueix així,
fins al punt d'haver d'amagar-vos?
—Explicant com se'm persegueix,
potser en dednireu el per qué. D'enea
que Berenguer "restabli la norma
acte públic en qué jo inter
vingui, paf!, sumani entre cap i coll.
Amb aquesta singularitat: se'm pro
cessa per
les meves paraules i tot
seguit pel seu eco. Així surto a dos
ptocessos per discurs, un pel dis
cura

mateix i

se

us

altre per la seva
"El Liberal" de Bil
un

reproducció a
bao, la responsabilitat

directiva del

qual assumeixo.
En la pintoresca llista de gover
nadors civils que ha confeccionas Be
renguer, els delegats bugallalistes i
alguna residus de la conspirado del
gener en ésser-los conferit el Po
der, Ii ha correspost a Biscaia un
bon senyor l'únic designi del qual
és romandre en aquest cárrec dos
anys —oh
per tal que el
sou actual li serveixi de regulador
deis seus desastrats passius de fun
cionari públic. Aquest bon senyor,
andalús i de pura rala, cordovés nei
que es troba .a Biscaia com si lla
gues caigut entre els antipodes. Em

—Ese hombre es el eje, lo sé, sí;
el eje" —afirma amb freqüencia.
o apel-la a símils taurins:
es

—Ese hombre se salta la barrera!
Peró és ell qui, volent partir-me
per l'eix es fica al "callejón". De
Madrid el prevenen, l'empenyen con
tra mi, i el bon senyor, entre no co.
néixer el terrer.y que trepitja i les
eiterades instigacions de dalt, es fa
un veritable galimaties. A Bilbao jo
cstava acordonat per la policia, que
setilava al portal de casa i a la porta
de la Redaceió.A Madrid cm passava una cosa
idéntica. Amb motiu del meu dis
•

de Saragossa es pensá que
mariant-me militarment quedaria
cut s

'as
's'ata

fe

en

aaa

tots

se

'asa
Jr,

a..

asa.,

—

vostres,

una

lancolia de Ilargues anyades de imita
i de fe, de dures jornades de brega;
d'injustícies patides en caro viva...
Peró, don Frencesc, aixó s'aca

bará,

du5teu, ja. Cal que
s'acabi. Definitivament, rotundament.
El vostre poble --aquest poble civil,
as-id de democráciea i de fraternitats,
que vós heu imaginat
está ja can
sat. Está ja decidit a no suportar
per més temps tantes ;gnomínies.
Els pobles germana, els pobles d'a
questa Ibéria que vol ésser Europa,
No

don Francesc. Si aquests
heu sentit prou forta la nos
de vós, és que ens
tra ven prop
ocupava la sort d'altres ciutadans
vexats, d'altres germans perseguits.

Esperem,

dies

en

—

volen també acabar.

no

ea:~

Esperen.
I si

a

pogués

mica de melencoma. Me

rebellió,

i estimant en vigor aquest
decret arbitráriament dictatorial me
l'han aplicat per atrapar-me en les
xarxes d'aquest fur excepcional que,

immobilitzant-me, cm privin de con
tinuar la propaganda. I així es dóna
el cas que pels mateixos delictes

—

Mcaavellat de la diferéncia de sa
laria en comparació amb els misér
r.rns
vigents en el camp andalús,

1

asea

nosaltres. No ha de
passar molt de temps, no hi ha d'ha
ver moltes
postes de sol sense que
vós tornen a ésser entre nosaltres.
Esperen, don Francesc. Ací sou es
timat de tots, de tots els homes de
bona voluntat, de tots els bornes que
senten els imperatius i les ambiciona
d'aquesta hora nova. De tots. 1 avui
son tot el poble, don Francesc, en el
qual no compten ja aquests pocs
rnesquinets que han perdut tota sen
sibilitat i no han protestat de la ini
quitat que s'ha comés amb vós.

Francesc,

don

"aaa

Esperen, don Francesc. Tingueu
encara

ell...

a

a

eaa,

despit de tot, el poble no
enderrocar aquest

encara

mongólic, com ha dit
ens allunya de la civi
d'Europa, torneu, don Eran

mur —mur

Alomar —que
litat i
cesc.

—

Tornen, sigui

com

si.ui,

a

-aaaa
sassia

Catalu

Torneu. Jo us dono paraula
d'honor que el vostre poble sabrá
defensar-vos. Sabrá impedir que es
torni a cometre, sobre la vostra per
insigne, una nova infamia.
sona
"Ells" s'han posat fora de la llei.
Per vós, el vostre poble es posará
allá on calgui. Alla on calgui.
JOSEP M. MASSIP
nya.

Berenguer

Jo he aconseguit,

Rbla. del Centre, 33
Passatge Bacardí, 2
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persevuit per.11.?norma1itat“

Un

novacions. La "normalitat" de Be
renguer ho sap. Ho sap fins al pi.
tic, fins al terror... I perqué ho sap,
Indalecio Prieto és, a hores d'ara,
un
fora de la l'el. L'ordre de deten
Ció del comandant Franco i del
cap:a Sanxo i la detenció gover
nativa de Lluís Companys i els
seus amics coincidia amb ordres ter
minants sobre la persona de Indale
cio Prieto. Una sortosa circums
táncia el salvá de les mans de la
policia. Pero des d'aquell dia Inda
ledo Prieto ha de viure amagat... ha
de viure amagat perqué, natural
ment, no té cap ganes d'anar a parar
Xafarines...
a

J. BOCA

Francese...1

Era un dia gris. Gris i trist com
'ab dies del nord. A l'estanca—fa-,
millar i tébia —hi havia aquel di?
una Ilarga process6 de visitants, amb
una joia cordial a les mitades i a les
Venien tots amb una emoció
gren, insegurs, amb el clubte encara
ale si fóra certa la noticia que ha
alíen llegit en els peri6dics d'aquel'
imatí. Una notícia que valla una edi
ció especial, sens dubte. Venien tots
amb un petit aire misteriós i, a la
porta, guaitaven afanyosos cap a
.:dintre amb mirada premiosa— miradala evota de fidel. Miraven, i remo
ció prenia un tint lleu i profuncl d'a

Tablea Prieto. No cal, penso,
presentar el batallador líder socia
lista, un deis homes de més enver
gadura política i de més empenta
zevolucionária d'aquesta hora de re

Braçalets fantasia
Agulles novetat

la rambla
cm camilo

confeecionats;

su
re

cios en una ciutat detertninada mit
jançant l'aplicació estricta d'un arti
cle del Codi de Justicia Militar que
el:liga el sumariat a no sortir del
terme municipal que indiqui el Jut
jat- instructor. És ciar que jo no he
cornés cap delicte d'indole. militar,
peró els "normalitzadors" que ocu
pen el Govern van adonar-se que
yo havien derogas encara un
decret
de Primo de Rivera que va portar
al fur castrense, entre altres del!ctes,
els d'injúries al rei i provocació a la

els mateixos— cm tin
gui processat a Sant Sebastiá la
jurisdicció civil i a Bilbao la militar.
Per més anomalies, mereix ci
tar-se
el cas d'haver estat pro
cessat jo pchs discursos que es pro
nunciaren en el míting republicá de
la piala de braus de Madrid, en el
qual acte no vaig tenir la més mí
nima participació. Peró "El Libe
ral" de Bilbao publicá un extracte
d'aquella discursos, del qual, per evi
tar la recollida de l'edició, vana su
primir—i així s'advertí préviament
al lector
els conceptes més dura;
tanmateix, 'alió motiva, per inicia
tiva del governador o d'algun funcio
nari a les seves ordres, la corres
ponent denúncia i el subsegüent pro
cés. I mentre el Jutjat de Madrid,
amb el text taquigrafie deis discur
sos a la vista, ha
sobresegut el su
man i instruit a instáncies
del fiscal,
estimant que en ells no hi ha res
de delictiu, s'ha dictat contra mi un
ante de processament per reproduir
en el periódic part
del que un jutge
competent ha considerat legal.
exactament

—

L'ORDRE DE DETENCIó
—Pesó

aixó no era, encara,
suficient. Un bon dia, en sortir de
Palau de despatxar amb el rei, el
general Berenguer ordená la meya
detenció. Aquesta ordre coincidí amb
l'arrest a Madrid del comandant
Franco i de les detencions deLit:as
de,
Companys i altres amics a
lona. Sembla que hi havia el propó
sit d'enviar-me a hivernar a Xafa
rines. No cm semblá lloc adequat i
vaig procurar que no arribés fins
a
mi, i en la forma ideada, la invi
tació, per a la qual posava la brigada
tot

social madrilenya
que 'arriba a as
setjar fins els meus -familiars i
anales
una
insisténqia desacostu.
—

•

—

macla.
Diuen
l!a estat

que'

l'ordre

ja rectificyla,

de deportació
i que només

de

:Indalecio Prieto
es

pretén

perl segueix

la busca amb la mateixa tossederia.
Per de prompte, se m'ha incapaci
tat per a la propaganda, car no puc
sortir del tenme municipal de Bil
bao, dintre del qual s'aplica la molt
galdosa teoria del governador anda
lús que cap processat no pot par
ticipar en actes públics.

L'ACTITUD DE

LA PREMSA
—?Qué hauria de fer la Premsa,
amic Prieto, davat la persecució de
qué se la fa víctima?
—No hi hauria Govern ni institu
ció política canal de resistir tres
dies l'atur unánime de la Premsa:
sucumbiria per asfíxia en l'iminens
buit que es procharia. Pero és quimil
ric de somniar en aquesta unani
mitat. La Premsa d'avui representa
interessos molt vastos i com tota em
presa industrial de certa importancia
económica, manca de la independén
cia necessária per afrontar en re
bellió el poder públic.
—Tanmateix, aixó no pot durar...
—Ni pot ni ha de durar. Cree sin
ceramcnt

que

no

es

perllongará.

L'actual dictadura, hipócrita, dissi
mulada i repugnant, no ha servit per
enganyar

a

ningú.

L'HORA POLÍTICA

—?Quina
del

mornent

és

la vostra
actual?

impressió

—Francament optimista. I consti
per temperament tendeixo al

que

pessimisme.
—?Que cal

fer davant la realitat

espanyola, per vós?
—He corregut molt predicant la
unió de tots els disconformes. I bé:
aquesta unió ja está realitzada. El
procediment en qué ha de fondre's
l'esforç de tots l'he predicat reitera
dament. ?Per qué repetir-lo ara?

guanyarlem un convenciment
dels ja guanyats, i 'en. canvi
ens exposaríém a qué fas
recollida
l'edició de LA RAMBLA, i a qué
es compaginés un. altre suman.
?Per
qué? No val la pena, no us sembla?
—?Creieu, dones, en el poble,
No

més

'

Prieto?

—Sí, hi cree. Cert que ha estat en
dormiscat, cert. Pesó avui el veig
de?pert i vigilant. Mai corn ara he
apreciat una major sensibilitat poli

tica en les amases. Us ha dic amb
tota la nieva gran sinceritat.

ALBA...

—?Veieu pessible
manones,

tera,

que

Alba, Ro

Alhucemas, Bugallal,

tornín altra vegada al

etcé
Go

vern?

—Quan

féu públic alió que AL
ésser ministre d'Al
fons XIII vaig dir en un discurs a
l'Ateneu de Madrid que hi havia una
paraula exacta per definir el sen
timent que alló m'inspirava: fástic.
El mateix puc dir de tots els altres,
prestos a petonejar babosament la
mi que els pega. Sí, c.ec possible
que tots ella arribin al Poder. Peró,
anem a comptes: ?és que no hi
estan
ja enfilats?
Perqué els governadors d'ara són
simplement els seus testaferros. Bu
gallal, el nom del qual heu esmen
tat, compta en el Govern amb una
ampla delegació, i tots els altres
es

ba tornaria

a

tenen assegurat

ample

un

marge de

favor en l'encasellat electoral del
ministeri de Governació. No admeto
distincions, ni tan sola de matís,
en els elements monarquics.
Veurem
junta per defensar el tron libe
rals i conservadors, dictatorials i
constitucionalistes. La monarquía,
debilitada en els seus elements de
fensius, necessita agrupar-los tots.
Enfront d'aquest bloc d'escombra
ries, el nostre de forces verges. No
hi calen matisacions. A mi m'és com
pletament igual que governi Beren
guer o Alba,
Romanones o Gua
dalhorce.

—?Qué

en

—L'actitud
segueixen les

de

mentable que en mornents com els
actuals una força que pretén assu
mir la direcció política de Catalunya

consagri

les

seves

energies

tina

a

seves inspiracions po
lítiques és en aquest mornent—quant
a
l'aspiració autonomista de Cata
lunya
de franca... (N. de

ESQUERRES DÉ
CATALUNYA

csquerres catalanes.
a les
entendre donaren el pas més
decisiu de la seva vida el dia 17
d'agost, data del Pacte de Sant Se
bastiá,.en acceptar el requeriment de
mitjá
les esquerres espanyoles. Per

—Quant

al

meu

mix,sino,la,a-

exclusió d'altres

Iendale
squercio

ala

liata.la

elles s'obriran de bat

a

bat les

port e,

J. M.'

—

R.—ts

a

ard

Prieto

roisme, hauran aconseguit que Cata
forlunya vegi realitzat l'anhel més
ánima,
per
seva
de ide

tan dur el qualificatiu de
Prieto que
encara no gosern
escriure'l ací.) Per

qué tenint Catalunya a l'abast de la
mi, i mitjançant l'adveniment de la
República, la consececió d'aqt. esta
aspiració, Cambó dirigeix el seu es
forç i enfoca la seva maniobra

obtenir

negar_lo?
LES

que

Cambó i dels que

a

aquest miserable favor de rencasellat? ?Quina títols d'independéncia pot ostentar la Lliga per a defensar l'autonomisme catalá sotmeque s'obstent-se així a la institució

de

l'actitud de
general, de les dretes

penseu

—

res

CAMBó...
Cambó i,
catalanes?

reforçar la Monarquia. Hi hagué un
temps que semblava mostrar-se in
diferent a la forma de Govern quan
deia el seu "República? Monarquía?
Catalunya I". Peinó ara no deixa lloc
a
dubtes el seu monarquisme, el
qual sernbla tan profund que no va
a
sacrificar-hi els lemes cata
lanistes, el credo polític que U ser\ i
per exaltar la seva personalitat.
a:.No fa rima
un
Mes i dies
ribá a Madrid, com a emissari de
Cambó,•Francesc Bastos, amb la. llise
ta deis
membres de la Lliga que
havien d'ésser encasellats a Cata
lunya i foca de Catalunya. Aquesta
Insta és de les recomanades ami)
predilecció a Governació. ?No és la

,

novembre.

"El rey haría
:n a

un

gran

Espana, .-:?rmlicando.."
Gallardo
A.

Ossorio

(conferéncia

de

i

Valencia)

