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El tinent coronel

MIGUEL GA
LANTE, ja conegut en l'afer
JOSE MARIA GIL ROBLES,
ministre de la Guerra, leader de
la Ceda

"A tal fin, y
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y con la cara radiante de júbilo
le dice que se entere del expediente que le entrega. Se trata
del instruido por el senor Marín,
y tras el informe ya conocido del
Consejo de Estado figura ?a pro-

711441,40"11424.401.4e4Or 4,5,7'071,)
Calgo,&nverticla en acuerdo del
Consejo de ministros. Ordena es-

te último que en su vista se tonien las medidas oportunas para
que al día siguiente por la ma-

llana pueda el senor Tayá percibir el cheque, por valor de los
tres millones treinta y tres mil

pesetas,

y como el senor Nombe
la hiciese observar al subsecreta910 que en documento de tal im-

Copia.

portancia figuraba la firma del
secretario del Consejo, senor Lu
cia, el último torna su alegría en
enfado contra el primero y le

llamado, entregarle

orden

una

que, con la firma de
letra del senor Lerroux y
el tczta a la4Qu'Inc,., se le arde,
Pez al inspector general de
Colo
nias, tras el correspondiente pre
ámbulo, el correspondiente pago.

puno

en

y

La transcripción de dicha or
den, tomada literalmente del Re
gistro de la Inspección de Colo

fías,

va

inserta

en

to número siete."

el documen

(De la denuncia presentada pel

senyor

Nombela.)

DOCUMENTO NUMERO SIETE

Parte dispositiva de la orden del senor presidente
del Consejo de
ministros, don Alejandro Lerroux, sobre abono a
Africa
Occidental,
S. A., de tres millones treinta y tres mil
trescientas diez y ocho pesetas
Que "oído el Consejo de Estado, y de
conformidad con el Con
sejo de ministros, esta Presidencia se ha servido
resolver que procede
abonar a Africa Occidental, S. A., la suma
de
madas por la misma por consecuencia de la 3.033,318 pesetas, recla
anulación hecha por el
Tribunal Supremo de la resolución
administrativa que declaró res
cindido el contrato de comunicaciones marítimas
rificándose el pago con cargo al crédito que figuraintercoloniales, ve
en el artículo ter
cero, capítulo cuarto, de la sección
quinta del vigente presupuesto de
Colonias, ampliándose el mismo en la
cantidad precisa con cargo a
los remanentes, que constituyen el
Tesoro
dispuesto en el articulo tercero del Real colonial, y cumpliendo lo
decreto de 7 de noviembre
de 1901". Firma "Alejandro
Lerroux".

1 la SeYa
per CARLES ESPLA

de

fensa del Tesoro!" L'exclamació és

inanejat

interessos
considerables,
queciávem tan »obres com abans.
Jo he comprovat que algun
d'a
quests subjectes ha sentit veritable
Ilastima pels qui ens trobavem en
aquest cas, com si fóssim uns xim
Dieta absolutament inútils per a les

la revolució.

fotografia

que publiquern és
reproduida de l'"A B C". Només
ens
cal dir-hi que acompanyem
en el sentiment els sevillans.
De la declaració prestada pe!
e' cZI
bje!
sat, davant la Comissió deis 21:

';ked",j14117(1

fe político, •P1
cuestión, le habla
"Que se encuentra atarugado
porque, efectivamente, se ha sor
prendido su buena fe y la de los
otros ponentes; que si así se lo
hace saber al presidente sería

sc,nyor Non,i,67a,
"El

senor Moreno Calvo tenía
Interés en conseguir una plaza de
empleada en la Presidencia para
una senorita de su amistad. Co
mo no pudiese lograrlo, la envió
a que
hiciese unas oposiciones
que verificaban en Tetuán. Acom-.
pallando a la citada senorita,
marcho a Afma un portero de la

Presidencia, llamado Rufino,
que, a su regreso a Espana, se
concedió

una

al
le

condecoración."

tura a diputat a Corta, el fet, per a
ell inversemblant, que després d'ha
ver estat Governador de Barcelona,
sots-secretari de Governació i pre
sident de la Comissió de Traspas
sos a Oatalunya, hagués jo de se
guir treballant per viure modesta
ment.
Situat en un medi on es respira
aquesta atmosfera moral, la proesa
de Nombela assoleixi qualitats d'he
roisme. Si existís un llorer per a
premiar l'heroisme civil i la rec
titud del funcionad, junt a la creu
llorejada militar que guanyá el ca
pité, aviador a l'Africa, lluiria al
seu pit una altra
de guanyada a la

madrilenya de Moreno Calvo.
El cas de Nombela no és
únic, peró
sí és rar en
l'Administració espa
nyola, en el corrent és el servilisme,
la ganduleria i la
incompetencia.
Hi ha, no obstant, una
elite de fun
cionaris excepcionals
jo n'he co
negut alguns
que com el senyor
Nombela podem comparar
ala mi
llora del servei civil
británic, per
Ilurs virtuts i per llur zel 1
per llur
preparació técnica. N'hi ha hagut
en tots els temps.
Semblant al cas
de Nombela fou el d'aquell
honrat
Macías del Real, que
denunciá la
vergonya de les construccions
na
vals, i al qual es llanca a
la mi
seria, de la qual va pretendre sor

tarde,

dirigió

provocar

ninguna
y que

ferible
a un

una

crisis,

manera

como

mal

cosa

que de

interesa al país,
menor

transigir

con

lamentándolo

era

hecho,
profunda

i implacable escomesa. Perqué
que ha denunciat Nombela no
cas

d'una

en

un

El senyor ANTONIO NOMBELA
I TOMASICH, ex-inspector gene
ral de Colónies
Quan el senyor Teyá demanava
624.832 pesetes, I el Consell de mi
nistres radical-cedista va acordar
pagar-n'hi 3.033.318, el senyor
Nombela es va deixar destituir
abans de fer-les pagar.

profitoses de la vida. I cm
consta que un diputat radical alle
gava davant dels seus amics, per
tal cié combatre la meya candida
coses

niament pels seus enemics, no pot
consumar aquesta mena d'injustí
cies o ha de reparar-les
immediata
ment.

Tot just iniciada la
depuració
de la seva denuncia,
quan so
lament s'ha reunit un parell de
vegades la comissió
parlamentaria,
es pot donar ja per
segur que Nom
bela sera el gran triomfador
en el
plet. La seva denuncia enfonsara
els qui l'han volgut
enfonsar. No
és possible que la
situació política
en la qual havien pres
carta de na
turalesa els costums
administratius
denunciats per l'ex-inspector
de Co
lónies pugui sobreviure a la

justa

el
és

diera, un veritable sistema, en el
qual estaven imnlicats els culpables

de les malifetes i els cómplices que,
per interés polític, asseguraven llur
impunitat. Quan va esclatar l'afer
de 1"Straperle", la Ceda tingué ha
bilitat per a esquitllar-se, allegant
innocéncia i ignorancia de les prác
tiques deis seus aliata en el go
vern. Pasició falsa, insostenible, des
mentida pel propi Gil Robles quan,
en
el banquet del Ritz, llançava
la seva piadosa absolució sobre la
Magdalena lerrouxista, digna que
se h perdonin els sena pecats per
haver estimat tant.

Ege=i

l'rabsolute

ma

lidaritza totalment
no

ha de

LUIS LUCIA,
ministre de Comuni

Ceda,

cacions
"Intenta el senor Nombela en
trevistarse con el senor Lucia;
acude a este fin al Palacio de
Comunicacio,.1s, y el ministro
pone pretex
reciWrle;
pero ante su insisten:; a de que
se trata d;
cuestión urgente
por

ni

tejón

secrerario particular, senor
Maranón: "Que está perfecta
mente enterado del asunto de
q...e va a habla-le; pero
ate lo
lamentable que es no
or ha
cer ya nada, no quiere
molestar
le interpelándole."
(De la denuncia presentada pel
senyor Nombela a les Corts.)
de

su

JOSE ROJAS MARCOS

Barcelona
De

declaració del senyor
Nombela davant de la Conzissió
deis 21:

nomenar-se

"A preguntas de

un

vocal de la

el senor Nom

be.la que el diputado que le trans
itió las manifestaciones del se

Robles, en el sentido que
"antes que provocar una crisis,
como mal menor, era preferible
nor Gil

transigir

Co
perqué in

1

hecho", a que se
„t'A
‘denuncia,
O
olas jeff.áéos. Anadió‘
que este diputado ha hecho unas
manifestaciones que reputa de
falsas, y él se atiene, palabra por
pa?abra, a cuanto consta en su
con

el

escrito."

L'escándol Tayá, als
passadissos del Congrés
Passadissos del Congrés. A des
grat de la festivitat del dia, els pe
riodistes han muntat la guardia a

la cacera sensacional de
l'assumpte
del dia. Els diputats de la
Comissió
investigadora van arribant. Els uns
saluden seriosos i greus, embolca
llant-se amb l'aureola de llur
im
portancia. D'altres, conversen i de
manen noticies. N'hi ha
algun que
acut a donar-les sinuosament, dei
xant-les caure en la conversa amb

gaire habilitat.
lliçó de l'anterior Comissió de
r'Straperlo" ha estat profitosa i nin
gú no l'ha desaprofitada. En aque
lla, aquest august secret del sumad
davant el qual topen els periodis
tes, no regia per a "El Debate", ór
no

La

cedista.

mental de la denuncia és evident
ment certa. Les irregularitats ad
ministratives de les quals es fa es
ment estan cornprovades. En l'expe
dient hom s'adona que han desapa
regut doctunents interessants, que
afecten al fons de l'assumpte, com
és el sobre que contenia la notifi
cació a Taya respecte a la negativa
de la indemnització. D'acord amb
la d'ata en qué l'esmentacia notifi
cació s'havia fet, ja havia prescrit
el termini per a recorrer contra l'a
cord; peró en desaparéixer tot ras
tre de la comunicació i haver-se'n
de ter una de nova, amb data dis
tinta, es concedia illegalment un
nou
termini, grades a l'habilitat
realitzada. En l'index de documents
anexos a l'expedient és digne d'ob
servar-se que el
numero correspo
nent al del
sobre desaparegut fou
carregat al document següent, amb

aquesta

particularitat

interessant:

tots dos son escrita per ma distinta.
—?Ha vacillat algun moment el
senyor Nombela en la seva decla
rado?
—En
abso'ut. Sense
flo
ró amb fermesa, ha ratificat un per
un
tots els extrems c
la seva de
nuncia i ha respost amb decisió to
tes les preguntes que 11 han estat

adreçades.

"En aquellos días, un sábado
que el seil r Moreno Calvo ha
marchado a
et'''1,o„ zte la ur
gencia en la salida de ciertos do
cimentos, el inspector General de
Colonias despachaba con el pre
sinente y aprovechaba la oCa ón
para, discretamente, hacerle sa
be, las irregularidades con que
se
pretende llevar el asunto
Tayá, y al decirle aquél que des
conoce totalmente esta
cuestión
y que incluso le ha causado ex
en

77

una

missió parlamentária
vestigui a toles tot el relacionat
amb aquest assumpte,
perqué
amb obrir un expedient admi
nistratiu n'hi ha prou.

la

Comisión, contestó

am

opinió. •Mentre van arribant, acon
seguim parlar amb un d'ells.
—No cal dubtar que la part fona

grave, cont:sta

El diputat de la Ceda

rectitu

Els
diputats investigadora han
celebrat ja diverses reunions. Han
estudiat l'expedient. Han pres de
claracions.
Han tingut llurs mo
ments de soledat i de meditació.
I és indubtable que en aquesta
moments tenen ja formada llar

de la

#er

proce,az'el áényor

gan

epileg grotesc, escrivint

comédies. Nombela és una
altra
mena d'home.
Té joventut, delit,
serenitat, i una preparació profes
sional i científica que
constitueix
una
gran disciplina moral en la
vida. Contra ell han estat
impo
tents
els enemics del
bé
pú
blic. Al contrari: és el qui els
ha
portat a la picota. Una altra
diferencia: Macías del Real va te
nir per escenari de la seva aventura
el regim monarquic, on eren
pos
Jibias injustícies tan tremendes com
la comesa amb ell, mentre que
Nom
bela és servidor d'im Estat republi
cá, que, si bé segrest,at momentá

a

aillat, un episodi després
etapa ministerial. Es, com

—

tir,

Royo Villanova, el qual ha de
clarat al Congrés de Madrid que
va propugnar en Consell de
mi
nistres perqué es pagués al senyor
Tayá la xifra de 3.033,318 pessetes
en lloc de les 624.832 que
dema
nava en principi el mateix senyor
Tayá, ha declarat encara, que
va
ésser ehl personalment el
que, després de llegir i estudiar
l'expedient, va proposar al Con
sell de ministres que es pagues
sin aquestes pe.ssetes; que ádhitc
després que els altres ministres
decidiren revocar el primitiu
acord i foren felicitats pel Pre
sident de la República, dl va se
guir afirmant que s'havia de pa
gar; que després de conéixer tot
el denunciat per Nombela afir

el

mente."
(De la denúncia presentada
les Corts pel senyor Nombela.)

un

ROYO VILLANOVA

pre

—

aquesta frase„

tot u.n poema, i s'ha de comparar
amb una altra, encara ignorada.
que simbolitza la veritable moral
lerrouxista, posada al descobert en
l'afer de 1-stranerlo". La pronun
cia el veritable definidor de la doc
trina. en ocasió que li van pregun
tar si era exacta celta gestió en
carnize‘-da a disminuir la participa
ció de Sarape" i augmentar, en can
vi. la do Salazar Ahn,o,
sebre el
qual recauría rnajor responsabilitat.
Sense immutar-se, amb la més gran
naturalitat. el personatge va dir:
"Era de estricta justicia".
Plantejada així la qüestió, l'as
stimpte assoleix una transparencia
extraordinária. Es tracta de tot un
concepte de la moral, de l'adminis
tra,ció i del servei públic, la fallida
del cual haura causat estranyesa
als qui el
sostenien com a sistema
polític. Aquestes frases s'enllacen
amb aquella compassió barrejada de
Inenyspreu, que certes gents sentien
Deis qui, després d'haver exercit
linportants cárrecs públics, i haver

vocar

la crisi que, segons Sa
es féu per a pro

Alonso,

coya

El que ha cridat primerament la
meya atenció en
la denúncia del
senyor Nombela és l'honrada tena
cidad, la inflexible resistencia del
funcionari model a l'intent de sa
queig preparat a la sub-secretaria, i
que fa exclamar a Moreno Calvo
tanta

en

La

manda retirar de su despacho,
para momentos después, al ser de
nuevo

roux,
lazar

se

acompanado de
don Angel Mazzaneque, goberna
dor que era entonces de las po
sesiones del golfo de Guinea, al
Congreso de los diputados, inten
ta hablar con el senor Gil Ro
bles, y al no conseguirlo, por en
contrarse éste en el banco azul
interviniendo en Un debate, lo
hace valiéndose de un diputado
de la Ceda, a q:,ien muestra la
orden de pago y entera, con el
posible detalle, del asunto, para
que a su vez lo haga
ministro
de la Guerra. Cumplió el encar
go el referido diputadool mani
festó al sello* Noml'et4"
°fun
damente consternad, P
le

(Foto Kot14,k.)

GUILLERMO MORENO CALVO,
nomenat sotsecretari de la Pre
sidencia del Consell de ministres
el dia 4 d'octubre de 1934, en ocu
par el Poder don Alejandro Ler

El cap del partit radical ALEJANDRO LERROUX

"Llega, por fin, el día 12 de julío, en que el subsecretario llama
al inspector general de Colonias,

aquella

la indicada

con

bolsillo,

el

en

Strauss. En el nostre número pas
sat cridávem l'atendí) del senyor
alcalde gestor interí, senyor Jau
mar, sobre una factura que aquest
senyor ha deixat impagada a l'Ho
tel Ritz de Barcelona de resultes
de la seva estada ací in «asió
del "Dia de Lerroux en Barcelo
na", amb encárrec que fos pas
sada a cobrar a l'Ajuntament de

/

per J. PASTOR WILLIAMS

—L'ha aconsellat algú o-. la seva
actitud?
—Segons. Va començar manifes
tant que el document estava ínte
grament redactat per dl, sense que
ningú l'hagués ajudat, per creare
que una raó de discreció li privava
de donar a conéixer els fets denun
ciats. Ara be: ell ha fet constar
també que hi havia una "alta per
sonalitat jerárquica" que li aconse
llava seguir en el seu cárrec, a des
grat de totes les dificultats
amb
que topava. No ho ha negat en la
seva declaració; peró ha
cregut que
havia de reservar-se el nom d'aques
ta personalitat, actitud que
hem res
pectat després duna deliberació.
—?I les acusacions contra el se
nyor Moreno Calvo?
—Les ha sostingudes
íntegrament.
I la seva enteresa ha estat
més re
marcable perqué algun vocal de la
Comissió ha preguntat en
determi
nats moments en un te
inquisitiu,
que tancava un
principi de cose
ció. Hi ha hagut un moment
diáleg ha estat un xic viu, en que el
topar
la duresa de la pregunta amb
l'en
teresa de la resposta.
—Déieu que les acusacions...
—Han estat sostingudes. I ádhuc
han estat ampliacles. No ha
vacillat
el senyor Nombela a
manifestar com
en els assumptes del
cacau i de la
xocolata, les resolucions es retarda
ven
des de la Subsecretaria de la
Presidencia inexplicablement. Es a
dir...
Inexplicablement, des
punt de vista de bona práctica d'wa
ad
ministrativa; lógicament, si eren al
tres les intencions que es
guien. Aquests retards es perse
podran
comprovar
amb
absoluta
facili
tat. I ha ampliat la seva
declara
ció al tema de la radio amb la Gui
nea, en la qual observava
aixi ma
teix un encariment sense
cap fona
ment.
—Es parla de certs extrema
pin

torescos...

—Si. La qüestió del porter
Rufi
no és aixó? Es un
capitol de
novella picaresca, digne duna
logia. El senyor. Nombela ens haanto
dit
com el sényor
Moreno Calvo volgué
collocar certa senyoreta, molt
amiga
seva, a la Presidencia del
Consell.
Com que aixó no fou
possible, la va
enviar a Tetuan, a unes
oposicions
que s'hi celebraven,
amb una
provisió de recomanacions i gran
pres
sions de tota mena. De
com
se
rien aquestes n'és una
prova el fet
que els a»zes opositora
es
no.

van

veure

'N

`..t
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traelóit,'él'senorWrimbela le)h&saber que si es así han usurpa
do su nombr, para presionar a
los magistrados. atribuyéndole en
todas partes un interés por este
asunto que, s:n duda, no compar
te. No producca, sin embargo, en
el presidente estas palabras la
reacción que el senor
esperaba, y sin poder anadir más
sale de su des: acho. Minutos
después, el subsecretario llama
desde Sevilla al inspector general
de Colonias, y en tono muy aira
dJ le pregunta qué razones ha
tcnido para despachar Con el pre
sidente. No le conforman las que
le da este último, y al terminar
la conferencia y expressar el se
nor Nombela
-nor Alonso Ji
rn.jnez su extra?'ieza por el enfa
dn del subsecretario, como asi
mismo por qué conducto ha po
dido con tal rapisiez saber de la
entrevista habida con el presi
dente, le mani:. -ta el secretario
del senor Moreno C_17,- que sabe
todo, incluso el detalle de lo ha
t.
do con el
.c-idente, por c: t
niente coronel senor Galante,
que, dada la estrecha amistad
ave le une con -7
subsec—iario,
ha, sin duda, escuchado la con.

versación desde la halitación in

mediata,
có

a su

y por

teléfono

amigo TI

comuni
pa

manio",

labra que textuc,:mente
repitió."
(De la denitne
del senyor

Nombela.)
obligats
a

més

a

protestar,

puix que, per

desvergonyiment,

el senyor
fer que un portar
Presidencia, anomenat Rufino,
acompanyés l'esmentada senyoreta
durant tot el seu viatge. I.
efectiva
ment: satisfet el
sots-secretari en
els seus desigs, el
portar Rufino va
veure
premiats els sena
nogensinenys que amb una serveis
conde
corado oficial.
Tarnbé ens mani
festá el senyor Nombela
nyor Moreno Calvo va com el se
cárrec ala cabals de la volar, arnb
Colónies, que es concedíInspecció de
tificació de cinc-cen tes una gra
pessetes
mensuals al seu secretad
particular;
és a dir, al
mateix del qual, quan
convenia ala seus
fina. deia sos
pitar com d'una
persona deslleial.
—?El senyor Rojas
Marcos, diputat
de la Ceda, ha
publicat unes mani
festacions desmentint
el
senyor

Moreno Calvo

va

de la

Nombela?

—Si. Li ho hem fet
veure abrí al
Nombela
en tot el
ha manifestat en la
nuncia, 1 ha manifestat seva de
estranyesa per l'amnesia della seva
Rojas Marcos, quan aquest li senyor
va re
petir diverses
vegades les parauler
del senyor Gil
Robles.
—?I de l'expeclie- 1 que el
senyor
Gil Robles va dir,
en plena sessi6
del Parlament que se
seguia al se
nyor Nombela?...
—En absolut. No hi ha tal expe

declaxant, penó el senyor
s'ha ratificat íntegrament
que

dient.

(Passa

a

la pág. 2y,

2 /esembre

la rambla de Catalunya

2

diles issetzre Gola; cal': en:o
1

el
entusiasme als
ea
quests
Uta. Per se Be
oblidar mai que la prudencia é$ en
la política i en el régim de la
casa
pública. més indispensable én

Un altre

a

chpu

dt

de

l'Eta:Tu-no En loscp A Tr8ba

owna so-

d esquet_

Y

bre

estructur acá que

ecessiten !es rndSSeS

ratjament de

llur

a

1. 1-AN7OR JVLLIAPI5

l'aglutinad() de totes les torees fins
aleshores disperses. La nova organit-

Tenim davant nostre la figura jove.

ág11 i inquieta del

senyor

Josep

A.

Traban No cal la conversa per des
cobrir en ell l'home dinámic 1 actlu
del nostre temps. El scu gest i la
seva mirada denuncien l'esperit rápid
i nervios. Brios i escometedor. Deci
dit i enérgic I despres, quan parla,
horn adverteix a lacte den la seva
impulsivitat extraordinaria és, no
°estarle conscient. Batallador per
temperament, no U plau de frenar
seva
al con
escomesa :
ans
trari. per ter-la més incisiva. mes
etsctiva, més punxant. l'endega 1 con
trola amb l'objecte que arribi al seu
terme sense perdre ni un átom de la
-

seta

zació de les torees acabdillades per
Madi. es presenta a la "Conferencia
acció constructiva ded'Esquerres"
guda a l'inquietud del grup de "L'O
pinió"
amb el nom de "Partit So
cial Democrátie de Catalunya". nom
amb el qual es substituí l'antiga de
nominació d'Estat Catalá, sota la
qual figurá durant tota la dicta
dura. }km de tenir ara molt pre
no
sent
una
realitat: l'Esquerra
tingué temps d'estructurar-se. Amb
prou eices
n-drlda es Pan
—

—

energia.

seves
intervencions al Parla
1 les derivacions que elles han
tingut U han donat la máxima ac
tualitat. S'han recollit els seus co
mentaris. S'han buscat les seves de
claracions. La seva figura ha pola
ritzat l•oposició al projecte de mobi
lització militar presentat pel minis
tre de la Guerra. Quan el vam tro
bar en la tertülla, voltat d'un grup
de republicana autentice es comen
tava el seu darrer incident amb Ho
norio Maura. al qual Trabal lleva

Les

ment

teta

importáncia.

—Honorio Maura em va insultar
repetidament al saló. I com que em
vaig trobar desemparat per la pre
sidencia. vaig haver d'encarregar-me
de la meya premia defensa. sense ter
res més que repetir
al meu ofensor
exactament les mateixes paraules que
em
va
adreçar a mi. Després. als

paseadissos,

és
dela anys 1 que
el
si elles
en efecte. la
triomf
sempre. sempre, obra de la
estriba en
tar-les
a la
la
1 a la
l'execució.
amb abro?) ae3bo un tá
lald examen o anállsi del primer
tres

Ver

va

—Cal fer una mica d'história. L'Es
guerra Republicana va néixer el 19 de
març de 1931. La integraren di
verses grupa politice catalana. necio
n'alistes els una i republicana des
guerra els altres. Dintre d'aquestes
v3r1etats es trobaven el partit de
Companys. els amics de Marcellí Do
:rengo 1 els grups nacionalistes de
Maciá
figura sobresortint 1 sim
bólica. entorn la qual es verificá
—
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L'escándol Tayá, als passa
dissos del Congrés
(vé de la pág.
pel que es refereix a la desti

El dlputat de

culpa tingué en aquests assumptes.
Tayá, pel que es veu, tractaven d'ex
plotar-lo certs elements que el vol
taven...
La Ccenissió torna a reunir-se.
I el noetre interlocutor se separa de
nosaltres. I ja, des de l'escala, es
tomba per dir-nos:
—I rio us oelldeu de dir que una
cleltberació pintoresca será la que
tindrern en tractar del celebre acord
del Consell de Ministre& Ja Inten
ten ceereneer-nos que en aeze b! ha
intri-vingui, la divina pro'

l'Esquerra

JOSEP ANTONI

çá

senyor

TRABAL

activa propaganda repu
blicana; amb prou feines tiesta aques
ta. hagué d'apoderar-se del govern.
Els seus millors homes van haver
de dedicar-se a la reconstrucció de la
Catalunya recobrada en les seves lli
bertats 5 contribuir simultaniament a
edificar la República que neixia. Vull
dir amb aixó que no hi hagué manera
humana d'organitzar el partit; tant
més quant els militants entusias
tes 1 neófits. que podien Venir
convenientment dirigits
capacitat
suficient per a consagrar-se a l'or
ganització, no havien pogut provar
aquesta capacitat, i era molt natu
ral que els vells dirigents no poses
sin en llurs dota excessiva confian
ça. Dit atices és fácil comprendre que
el que segueix no pot significar una
censura per a ningú, ja que aques
si es implanta i inadequa
te,
da sempre quan d'amics es ,racta,
ho seria més ara. en les el cunas.;
táncies presente de la política. El
cert és que el partit estigué excessiva
ment influenciat pels més audaços 1
els més indocumentats; aquells que
substítuien la prudencia i la compe
tencia per la vehemencia i la impulsivi
tat Aquests elements constItulen per
ella mateixos una activitat incontrola
da i eren un perill indiscutible. Preocu
pats en la nobiltssima empresa d'es
tructurar la República i reorganit
zar
la vida autonómica de Catalu
nya. els cabdills de l'Esquerra no
van
tenir temps material d ado
nar-se del risc que significava l'ac
tivitat dels dits elements i el norn.
gloriós antany, d'Estat Catalá
so
ta el qual s'aixoplugaren bon nombre
d'inquiets sense substáncia i de nous
vinguts sense sentit polític ni. alguny
cops, patriótic—.
va
distreure du
rant
molt de temps la benévo
la atenció de qui, arribat al cim
de la fama i a la més alta magis
tratura del país. mereixia i meres
qué sempre en les seves activitats
l'homenatge rendit de eot el poble de
Catalunya, i en les seves distraccions
si com a ésser hurrult pagué tenir
ne —, la disculpa afectuosa del fill
que no sap veure detectes
en
el
pare.
Trabal fa una Ileugera pausa, i
continúa:
—Per l'Impetu de la seva mateixa
joventut. les organitzacions esmen
tades cren propensos a una concep
ció violenta de la política. Era na
tural. Mancades de compromisos an
teriors. de relacione i d'experiencia
política. per a elles no existía, més
que un sol objectiu, la finalitat del
qual era superior a tota política;
la conquista del
poder. Ella es
dedicaren a aquesta táctica amb
extraordinari tiene 1 en bastant més
d'un cas no hi hagué respecte a nor
mes democrátiques. Just és convenir
perb, que, en determinats aspectes.
les circumstáncies de la política ge
neral de Catalunya 1 de la resta del
territori de la República després
del 19 de novembre, eren propen
ses a donar-los apogeu
i vitalitat
creixent, 1 que Ilurs activítats, amb
l'esperance que podrien ésser frena
de3 i dirigides, era fina a cert punt
lógic i comprensible que no fossin
mal vistes en determinades esteres.
cm la jerarquía política s'unía fatal
a

una

—

—

'

—

—

a
deturar-se un instant.
gest de meditad& 1 des
pres. parlant lentament. mesurant
paraules 1 conceptes. continua:
—Per
tot aixó. en la meva con
vicció. l'Esquerra. com a partit po
litic organitzat
i faig adí °mis
sió voluntaria de tot alió que afecta
a
l'estructurad() burocrática i inter
na del mateix partit —,
encara no
ha començat d'existir. Cal, dones. or
ganitzar-lo tan aviat com la rea
litat, política ho permeti; és a dir:
quan recobrin llur Ilibertat aquells
que són figures d indiscutible pres
tigi. 1. especialment. Companys que
va
esser
en tota ocasió.
des que es
va fundar el partit. el mentor íntel
ligent de les seves activitats mes en
certades. Cal reconéixer que tota la
política desquerra a Catalunya. du
rant molt, llarg temps, te
Uncirá, com
a eix fonamental 1 inqüestionable la
personalitat de Lluís Companys. Re
peteixo. dones, que cal afanyar-se a
anar
a
l'estructurad(' d'aquest par
ta, malgrat que no pugui ter-se, en
definitiva, fina que els presos siguin
al carrer. Pera cal també que, en la
preparació de l'organització defini
tiva
que ha d'ésser activíssima
i ha de comermar des d'ara—,
no s'obliclin tres coses que són fona
mentals. Heus-les ad: primer. que en
política l'acció domina sempre el co
mentari i anulla molt sovint la pro
fecía; segon, que l'Esquerra és. per
la seva definid& i com ho indica
el seu propi notn, una força des
guerra, i que eta afins mai no han
d'estar situats a la dreta del seu
programa, i sernpre, per tant, els
seus
atnics i aliats s han de cer
car
a
la seva esquerra; tercer. que
hem de tarar molt present que el
primer president del partit fou
Don Francesc Maciá, 1 que la més
alta i excelsa vírtut del cabdill fou
la d'unir el proletariat catalá a l'i
deal del recobrament nacional de Ca
talunya; sempre
enteneu-ho bé
sempre dintre del marc de la Re
pública. Que si Maciá, fou l'etern
rebel durant la monarquia, sabe al
contrari, ésser amb la República com
prensiu en alló que no topava fona
mentalment amb els seus ideals, i
transigent amb tot alló que no alte
rava les seves conviccions. El sentit
nacional de Catalunya, en manca,
dones, vera la plenitud de les sesea;
realitzacions, no necessita esser se
paratista per sistema, ja que, essent
l'expressió viva d'un poble compren
siu, cerca, abans i per sobre de tot,
la germanor humana. La seva finali
tat suprema seria, en l'activitat polí
tica, influir dintre d'Espanya 1, en
una visó imperialista del seu comes.
governar Espanya. En el polític el
seu afany darrer pot xifrar-se en
la
Federació Ibérica, on tots els pobles
hispánícs siguín lliures 1 tots visquin
units. La darrera gesta de la nostra
Generalitat. el 6 d'octubre, parla en
aquest sentit. El separat1sme esclata
a
Catalunya, quan la incomprensió
absorvent d'un centralisme domina
dor el provoca. En aquelles ocasione
peró, pot dir-se, amb tota justicia.
que Catalunya no se'n va: la treuen. I
és ciar, la dignitat no l'hem perduda
mai.

Torna

amb

un
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Torna a quedar peneatiu un mo
ment. 1 continua:
--Si seguebto endavant el meu
raouament
hauré
de
manifestar
eonraclament que, segons el meu
entere exesteix a Cataiunya un nom
bre excessiu de parare republicana
desquerra, les diferencies de matis
deis quals no són tan acu.sades
el
Partit Nacionalista Republicá del
grup Lluhe per exempie—, que jus
Lit:quin el fet de mantenir-se sepa
rata de l'Esquerra.
En realitae a
Catalunya nomes hi hauria «timar
un
gran partís republicá, d'esquerra
que abastes, mitjançant una fusió o
iederació estructurada sota un pro
grama mínim concret i termina,nt.
Lotes
les organitzacions d'esquerra
que avui existeixen, i ádhutt aquellas
altres que,
regint-se autononuca
mena tenen vincles evidents amb
partes radicats a la capital de la
República i no és pas que deixi de
comprendre les dificultats que aques
ta fusió o federació presenta, ni tam
poc els motius
justificats molts
d'ells posteriorment
que han po
gut motivar la creació de Grupa o
Partíts en un moment determinat,
per& és que, en estimar necessária
l'actual unió, estimo dir una veritat
táctica que fina les pedrea repeteixen.
Ara bé, aquesta unió. fusió o federa
d& ha de ter-se sempre, de cara 1
vera
l'esquerra o sigui, a favor de
tots els oprimits que malden per la
lliberament total de l'home í per una
humanítat organitzada amb més jus
ticia.
Al costal, a l'esquerra
no enfront
d'aquesta gran esquerra
cal que
s'estructurin també rápidament
i
rebutjant per sempre més les tácti
ques apolitiques i errónies de la vio
lencia ineficaç de l'anarco-sindicalis
me
les forces duna gran partit so
cialista o proletari catalá, amb un
programa de classe en el qual. sense
teozetzacions excessives, es compren
guessin i abraceasin les máximes rea
litzacions avui possibles, pene no utó
piquee que servissin d'estimul a les
directrius politiquee de l'esquerra li
beral-burgesa per a qualificar les ea'
ses segons el llenguatge usual. a qué
abans m'he referit.
Ah! I les joventuts d'aquests dos
partits cal que estiguin al seu lloc
i res més que al eeu lloc.
—

—

—

—

—

Eta nostres amics,
presos

Santa

Maria,

a
senyors

?-uuu4•115.'
Puerto de

Companys,

Lluld i Comorera, i els que són pre
sos a Cartagena, senyors Esteve. Gas

sol. Barrera i Mestres, continuen re
bent l'assisténcia espiritual dels bons
republicans d'Andalusia i de Múrcia,
i la dels de totes les terres espanyoles
que els fan objecte. personalment t
per carta, de llur simpatía 1 adhesió.

La

seva

salut continua excellent.

per PERE GRASES
Per óbra i greda de la collabóració
de la Lliea han sortit a la "Gaeeta".
de Madrid, una decreta de traspás de
serveis, els guata aquest partit poli
tic vol apuntar-se com un éxit de la
1 una justlfic,adó de
seva diplomácia
N

problema.
—Vegem. ara, el segon: Evolució
del problema catalá en en mateix
I en relacid ama la resta del terri
tori de la

problema de sensibilitat
i de comprensió mútua. Com tots eta
problemes essencialment sentimen
—Es

un;

etani:.rdeliax

volupar-se eubterreniament
1 la
comprensió eta encalma i resol, en
—,

plena Iliber
a
tat. El catalá creu fonamentalment
que Catalunya té un perfecte dret
a regir-se per ella mateixa.
Es cas
tellans apassionate
potser amb un
apassionament que neix d'un deeco
neixement 'de 43 história. curosa
ment explótát eerant segles per la
monarqula
que en sentir aixb par
len de germana 'o estrangers. són se
paratIstes. Es a' dir: tenen un cen
tralisme regellent, la força centri
fuga del qual tendeix a expulsar Ca
talunya de ItrIstta de la política es
panyola. Cstalunya. en votes regir
se per ella mateíxa, demostra el sen
timent tan- Intim com intens del seu
naclonalisme fonamental. Peró na
cionalieme no equiv31 ni vol dir se
paratisme. ni molt menys. El poble
catalá no sent de per si el sepa
ratisme; niés aviat ha de dir-se que
len fan sentir aquells que pretener
ofegar 13 •seva innata tendencia
envere l'auto govern, forma conectiva
d'aspdració 'envere la Illbertat. que
en res altera ni transtorna.
ni con
traria, l'afany de sociabilitat í d'es
treta
1 íntima correlació amb tots
els pceles d'Espanta, dintre de la
comunitat d'un mateix Estat que,
sense confondre la unitat amb la
niformisme, comprengui que la va
rietat dels ternperaments i de les re

pennetrels•respirar

—
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so

bre el valor polític que puguin ten r,
ni considerar el preu d'obtenció deis
decreto esmentats. El comentad l'he
de cenyir concretament a la forme
com ve redactat el de traspás deis
Serveis de Cooperatió. que significa
claudicació vergonyosa 1 un
una
menyspreu absolut a les facultats que
constitucionalment 1 d'acord amb l'Es
tatut exterior de Catalunya, eren re
conegudes a la Generalitat. 1 que ha
vien estat posades en práctica per la
Comiseió mixta per a la implantació
de l'Estatut que va actuar en temps
del bienni esquerrista.
Cal atendre primerament els ante
cedents del problema.
D'acord amb la Conatitudó, l'arti
ele 12 de l'Estatut exterior de Cata
lunya. aprovat per lea Corta Consti
tuents. reconeixia el dret a la Gene
ralitat de Catalunya de legislar i
executar directament sobre Sindicato
i Cooperatives ~letales 1 sobre Co
operatives, Mutualitats 1 Poslts. fent
únicament la reserva respecte les
•:s
socials. en el sentit que la seva execu
ció hauria d'ésser inspeccionada pel
Govern de la República a fi de ga
rantir Ilur compliment 1 l'aplicació
dels Tractata internacionals que afee
tessin la totalitat del pata.
12 de l'Estatut. lletres to 1 te
La Comissió Mixta de Traspás de
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gions espanyoles requereix en l'ordre
polític. una estructura adequada a
les esmentades varietats. Per tant

l'experiment

1

el va fer la monar
costa seva
tot reglan de
llibertat afavoreix la compenetració
i ádhuc el reciproc coneixement deis
pobles hispliteics,ementre que tot in
tent de coacció tendeix a desinte
grar-los. En dl matetx el problema
catalá es resol per l'auto govern en
eta termes previstos per la Constítu
cid I, en relació amb la resta de la Re
pública, aquesta mateixa Constitucló
de la República brinda la saludó de
l'autonomia;, autonomia que és fa
ceta distintiva i car3cterística de la
—

quia

a

Repúbica, com
tica 1 feliç d'un
no

concepció prác
nou E.stat unit. pene
confós, clayant el vell concepte
una

de la monarquía, que fou la con
fusió en un Weril intent d'unifor
m112 t. I
dic. re
sol de cara' a I& germanciat cana
nyola el ,problema duna de les seves
característiques' diferencials i mos
tra el camí de successives 1 tutores
evolucions que, acuse trencas la uni
tat espiritual. política i económica
del país, li donin l'elasticitat que
successivament les circumstáncies
demanin; la fita darrera d'aquesta
evolució ra.dicaria en la República fe
deral.
—Ens queda encara el tercer pro
tierna: Coneepté de l'esquerrisme en
relació amb les graos masses obre
res i
amb els, wrtits de classe.
—Sí. Abreujare perqué
aquesta
conversa va resultant potser un xic
maese llarga. En realitat, l'evolució
deis programes política i de les doctri
nes económico-socials, aixt com de la
relació entre ells mateixos, és un pro
blema universal en aquests mo
ments, mes o rnenys aguditzat se
gons la cultura de cada poble. Pre
tendre interpretar l'esquerrisme amb
el mateix sentit i idéntiques solu
ciona que podria fer-ho un home del
vuitcents, és una greu equivocació.
Eta tres pastulats de la Revolució
Francesa manquen a vui de valor si
no s'estenen fins a realitats econb
migues. I la democrácia, consubstan
cial amb l'esquerrisme, almenys en
palsos tan endarrents com el nostre.
en aspirar a co ..ocar la individualitat
humana en les máximes possibles
condicions de llibertat, falla per la
seva base, si com
la primera 1 la
més indispensable de tetes les Iliber
tata no inscriu en eta seus temes es
pecíficament la llibertat económica.
sense la qual, tal com el món está es
tructurat avui dia
donat que alió
material domina en aquest moment
de la dvilització els valora espiri
tuals
no
exísteix ca p més Ili
bertat possible. Es compren fácil
ment que els éssers humana no
puguin aspirar., per !lur innegable
diferencia orgánica i intellectual,
a
una
igualtat absoluta; perb cal
que tinguin, dintre d'una societat ci
vilitzada, totalinent 1 absolutament
garantida una igualtat mínima. aque
lla sense la qual no és possible la
veritable vida de la civilització. Si
aquesta mínima igualtat és negada.
absent aleshores el sentit intim 1 au
téntic de la convivencia en les re
lacions entre els homes. desapa
reix fatalment entre cita el concepte
de la fraternitat. La missió. dones.
d'un esquerrísme avancat en la pro
jecció histórica de l'actual situació
de la democrácia és obrir í desbros
sar el camí a toles les aspiracions
del socialisme, rnostrant-les-hl te*
que puguin tenis d'utópiques davant
les possibilitats actuals de l'econ0mia i de la producció: viabilitzant
les en el temps idintre de l'evolució
deis dos fachas que acabo de citar
en la mesura que sigui possible.
—Res mes?
—Ja n'hi ha prou.
—I descendint un xic de to i bar
rejant-nos en les petiteses de la Pe

akPINILautonomia.

—

—

•

ca

rifeti x

I

disquisicions

entrar

República.

Serveis acordá en data 2 de novem
bre de 1933. palear a la competencia
de la Generalitat de Catalunya tot
el que teta referencia a Serveis de
Cooperació, aplicant estrictament la
Iletra de la Llel Aprovat que fou i
posat en vigor l'acord del trayás,
se suscita la qüestió de si era aplica
ble la legislació general de l'Estat,
per tal cóm concedeix determinats
avantatges i prerrogatives en l'ordre
fiscal a les entitats que fossin creades
d'acord amb la legislad() que sobira
nament volgués dictar el Parlament
de Catalunya. La Comissió Mixta es
tudiá el problema i encara que del
context del primer acord ee'n pogués
desprendre clarament que tenien dret
als avantatges que la Llei general re
coneix a les entitats cooperatives 1
mutualistes. volgué reblar definitiva
ment i indubtablement la saludó al
problema que se'ls havia n'asaetee i
a tal objecte. amb data 12 d'abril de
1934. aprová per unanimitat un acord
addicional. complementad, a l'ante
rior que ja havia estat posat en vi
gor pels dos Governs, el de la Repú
blica i el de la Generalitat, que acla
rís diáfanament la qtlestió. sense que
cap mena d'interpretació pogués di
ficultar-ho. tal com venia succeint.
AqUest acord complementar!, pies
per UNANIMITAT per la Comissió
Mixta, i posat en vigor per un minis
tre tan poc amic de les coses de Ca
talunya, com el senyor Marraco, apa
regué a la "Gaceta de Madrid" el dia
8 de maig de 1934, 1 diu textualment:
"Artículo único: Las exenciones de
toda clase de contribuciones. rentas,
derechos. impuestos y arbitrios de ca

naceió.

laseo mivyaci

—

—

tució del senyor Nombela?...
—Aquesta, és una altra irregulari
tat manifesta, puix que no podia
ésser destituit per una ordre del
aenyor Moreno Calvo, sinó en virtut
d'un decret acordat en Consell de
ministres. Aquesta és una
altra
qüestió que haurá d'ésser objecte
d'estudi.
--Quant al senyor Tayá?...
—Cree que és qui menys part de

les supremea potestats del

paree

—

pretendre agafar-me

per les solapes. Naturalment. no ha
vaig consentir, i vaíg respondre en
la forma adequada. Aixb fou tot.
I després, afegeix:
—L'estrany fou que jo no vaig al
ludir per a res el senyor Honorio.
Psrb és que aquese pel que es veu,
se sent ofés
quan s'alludeix el se
nyor Gil Robles. tal vegada per es
perit de correligionari. Tot el que
vaíg dir es reduí a manifestar que
el senyor Gil Robles no menspirava
contienda pesqué. en les eleccions. es
va presentar formant part duna can
didatura que es titulava andrepu
blicana. per a provar la qual cosa
vaig portar el testimoni de la "Ga
ceta
Regional". de Salamanca. on
aixi sanunciá. amb grana canicters.
Quan 11 exposem el nostre desig
que ens faci algunes declaracions po
litigues, ens dlu:
—Bé. Per() no fixem l'atenció en
l'actualitat minúscula, en els detalls
sense importáncia
que impedeixen
de veure l'alta actualitat: la dels grasa
problemes que planen damunt d'Es
Pan". No ens detinguem a ter el
doneta ni en lea xafarderies premies
daquesta política menuda que em
rnetzina el país. Fixem-nos en alló
gran. en alió essencial, en alló me
dugar de la República. ?No us sem
b:a?
—Encisat. I donada la vostra sig
nificad& será interessant que cm
parleu del problema catalá. per exem
ple. Perqué Catalunya continua cona
tituint. com sempre, un
proble
ma... d.?
—Exacte. Problema difícil i com
plex, perb no insoluble ni molt mente.
L'Indispensable, aixb se és conéixer
lo a fons 1 posar bona voluntat en
la seva resolució. M'agrada el tema.
—Dones. a veure.
—En aquests instants. se'ns pre
senten allí tres problemes que mar
xen
barrejats. El primer és el de
l'estructurad() de les masses des
guerra a Catalunya; el segon. levo
lució del problema catalá en si ma
teix 1 la seva relació amb la resta
del territori de la República: el ter
cer. es el concepte de l'esquenesme
en
Talad(' amb les grana masses
obreres i els partits de classe.
—Molt interessane Vejam cedas
cun d ella.

ment amb

l'autonomía

Els sumís de

Cata unya, sobre i'estit actual de. prob ema Zr2:11:
aMargors, aguaste prudencia
prerrogativa exclusiva
torea.
tenen,
cata aá, tobte el coricepte cresquernsme en relama
és,
intelligéncia. L'Ideal
ajun
adequadament. atorgant
al:1-mb les masses obteres i e s partas de classe
força
Intelligéncia
direcció
ra

atac a

aetn.

us

me

la
actual?
-Profecies? No. No vull fer-ne. Si
estiguessin al Poder altres persones.
amb un altre sentit de les coses. no
seria dificil ter pronóstics. Perb ama)
la veritat. no m'atre
dir res.
I Trabal
eeyapareix. carrer d'Al
calá enllá pereegult per una vene
dora de décima entestada a oferlr.11
aouesta

veteo

gent

El senyor Pich i Pon ha publicat una carta als diaris en la qual,
després d'enu.merar els sacrificis que ha jet per la ciutat, anuncia el
seu propósit d'abandonar temporalment la po/itica i marxar a l'es

tranger.
*

*

•

Barcelona el jutge especial que porta el suman i de
l'afer "Straperlo", senyor Bellón, el qual ha començat les diligencies
relacionades amb els encartats d'aquí.
Ha arribat

a

•

*

*

lattrarZ41=~4431eriC1====~
El governador general, senyor Vilallonga, havia dít: "—A la
?lista dels consellers no hí ha reino). d'Acció Popular Catalana, la qual
cosa per a mi és una veritable contrarietat.
•

•

•

•

•

que nosaltres

no com

•

altra contrarietat
Ara ja hi ha una
naturalment, la del senyor Vilallonga.
•

una

•

que

no

és,

•

ha jet pública una
per cap acte repro

La Comissió "depuradora" del partit radical
nota segons la qual el dit partit "no está afectat

vable.
•

Nosaltres, francament,
afectats. Airó, allá ella.

no

•

•

n'h-ern de fer
•

•

res

de si estan

o no

estan

*

El que sí volem jet constar nosaltres és que el depurador que els
depuri (ala radicals) bon depurador será, o, més ben dit, haurá
d'ésser.
Ara com ara, només cal tenir presént que de la dita Comissió de
puradora en forma pant el senyor Samper.

Paraula d'honor!
•

Llástima que després d'aquesta nota tan depuradora i estimu
lant hogi jet la seva insospitada aparieió la denuncia del senyor
Nombela.
•

•

•

Aquesta denuncia Nombela está cridada
l'Strauss, scparria totes les referéncies.
•

•

a

donar més joc que

•

Poser, pero, aquest joc será una altra mena de joc, 1 és molt dub
tós que en aquest joc d'ara es pugui lar parar la boleta a gust del

cret:

"Artículo seguno.

—

Se declara sub

sistente, asimismo, el acuerdo de la
Comisión Mixta del día 12 de abril de
1934, publicado en la "Gaceta de Ma
drid" correspondiente al dia 8 de
mayo del mismo ario, como adición
al de 2 de diciembre de 1933. ENTEN
DIENDOSE QUE, PARA GOZAR DE
LAS EXENCIONES A QUE SE RE
FIERE SU ARTICULO UNICO, RA
BRAN DE SER CUMPLIDAS LAZ
CONDICIONES QUE EXIJA LA LE
GISLACION DEL ESTADO PARA
TENER DERECHO A LOS BENEFI
FIOS TRIBUTARIOS QUE ESTA
OTORGUE A LAS ASOCIACIONES
MUTUALISTAS. COOPERATIVAS,
POSITOS Y SIDICATOS."
Em sembla que el text diu ben bé
el que suposa entinar aquest dret que
fina ara havia estat reconegut a la
Ceneralitat. No és pas que ara es tia
tifiqui alguna conquesta feta en l'or
dre legal, de manera més o menys
subrepticia, durant el bienni esquer
rista. Es que amb aquesta rectifica
ció, en realitat el que es fa és deixar
Impracticable la legislació autónoma
sobre aquesta materia. SI la facultat
legislativa es veu recluida tan eonsí
derablement en el sentit de qué les
entitats que es constitueixin d'acerd
amb ella, tinguin la consideració d'en
titats de segona mena, ja que no tin
dran dret ala beneficis que en l'ordre
fiscal arreu del món són reconeguts a
les socletats comatdides sobre la be
se de la Cooperad(' 1 el Mutualisme,
práctecament, és com si no es tingués.
Queda redult a zero. Les eximéncies
fiscals són l'ajut que l'Estat preeta
a la benemérita obra social que les
entitats cooperatives mutuals fan a
la conectivitat. Naturalment que el
control ha d'ésser rigorós a fi que
cap mena de Medio Associació de Ca
talunya puguí donar gat per liebre.
En el moment present, la legislació ca
talana sobre la materia és potser més
primmirada que la general i mée se
vera en les exigencies. De manera que
no té tampoc, ara, cap justificad()
l'atea a aquesta facultat autonómica,
ja que si el decret que comentem ha
de servir únicament per mentre duri
el régim transítori com diu l'article
tercer del darrer decret, i aquest obli
ga a tenir suspés el Parlament de Ca
talunya, mal es podrien modificar les
normes legals que són vigente
Cal pensar en una altra intenció.
A part de la satisfacció que ha de
produir .avui dia .en els media goven
namental& minvar una facultet rle

pot endevinar-Wk.irlara
ment que hi ha la de qué el din que
les dues legislacícns no concoerlessin.
cosa possible. malgrat la seva ago
nía. donat el rumb reaccionar! que
el parlament Central té en aquest se
gon bienni, ele ciutadans que vol
guessin constituir una entitat Coope
Catalun,ya,

rativa

o

Mutual.

es

trobarien

en un

dilema, la saludó del qual és fácil de
preveure. Una legislació, catalana,
que els donaria un camí de constitu
dio democrática. liberal, perb sense
facilitats fiscals que impliquen l'as
fixia económica de l'entitat. Una le
gislació central, amb aquestes finan
tats que asseguren el poder !dure eco
nómicament les .entitats que s'hi ,acu
llin. La tria no será difícil. Hauran de
recorrer forcosament, si és que es va
len constituir, a aquesta segona so
lució. La competencia legislativa de
la Generalitat, no servirá per a res.
Sera una simple decorad& i en temps
que haurien d'entrar fins en alió 410
ens cedirien eta partidaris de l'auto
nomia restrinaida. l'autonomía ben
entesa. que defensen eta partits ultra
montans. la de les facultats ad-rinls
tratíves. Ni aquestes ens eón recone
gudes pel Govern que mereix la col
Inbore eió entuserees del senyor Cam
bó 1 els seus satellits.

"croupier".
•

•

•

Referint-se a aquesta denuncia, don Alejandro ha dít:
"—Ens disposem a aguantar l4 segona onada de gasos asfi
xiants."
•

•

•

Moreno Calvo, que és, segons ell mateir reconeix, la víctima pro
piciatoria de la dentincia Nombela, s'ha apressat a declarar que es
tracta d'una altra maniobra politice encaminada a enderrocar el
partit radical.
•

•

•

Finalment el sényor Martínez de Velasco ha manifestat, refe
rint-se a aquest mateix afer, que en aquest món tot s'arranja, i que
l'únic que no pot arranjar-se és la mOrt.
•

•

•

Comissions gestores
i Ajuntaments governalius
Es veritat que de ben poca cosa
serveix ara la Ilei municipal, ni
cap Ilei.
L'Azana i l'Esquerra,
quan van
substituir eta consellers &alones
abans del 12 d'abael de
1931 per
l'article 29. o sigui sense elecció, ha
feren en virtut duna 'le!: conver
tiren els Ajuntaments en
Coral
sions gestores compostes
de
tres
persones designades
automática
ment: els fixaren una diu-ació de
terminada, i no podien prendre
acarcis que requerissin quórum. que
són els que revesteIxen una mica
-

Amb aixo está d'alió més equivocat el cap del partit aerari.
Precisament un personotge politic de Pantic régim, que era l'e
quivalent exacte del que és al régim nou el senyor Martínez de Ve
lasco, va poder salvar ádhuc la mort
•

•

•

Ens referim al senyor Garcia Prieto, que és aquel! que ens va
quedar a deure el cadáver, cosa que el día més impensat ens tornará
a fer el cap polític del senyor Royo Villanova, que
era ministre de
Marina quan els jets als quals es refereix la denuncia Nombela.
•

•

•

El radical senyor Arrazola ha dit que cal acabar de pressa amb
els "bergants" que campen en el partit de 1"Emperador del Para

lelo".

•

•

•

l'Ajuntament de Madrid han robat
després d'haver mort un empleat.
A

•

Es

veu

•

Al

d'ahir

•

milió i mig de pessetes

•

que és una nova manera de
•

un

saquejar

els

Ajuntaments.

•

de Corsega, cantonado a l'Avinguda de Gaudí, abans
ésser trobat un home mort de fam 1 de fred.

carrer
va

•

•

•

El petit Govern del petit Chapaprieta es té ja a tots els ciuta
dans de la República amb el cor en un al!
Tan anat sembla que té poca majoria com que no en té gens.
Ara resulta que després d'haver assolit els cent vots que li eren
necessaris per anar mal vivInt, els caps grossos del bloc s'oposen ex
traordináriament a /a continuació de ?'obra pressupostária 1 restric
torta del senyor Chapaprieta! Perqué la consideren impopular!
•

Impopular! Tal

•

•

Impopular!

cont sorgo!
•

•

•

a

el primer prerni del próxitit sOrte18,-

rectar permanente o temporal,
total
o parcial. de que, según
la legislación
fiscal y general del Estado, disfruten
las Cooperativas.
Mutualidades y Pó
sitos de todas clases, y los
Sindicatos
Agrícolas. serán íntegramente
apliça
bles a los organismos de esta
clase
que se constituyan o funcionen con
arreglo a la legislación emanada de
la Generalidad de Cataluna, en vir
tud de traspaso efectuado a la m'e na
de las facultades legislativas y ejecu
tivas sobre mutualismo y coopera
ción."
Aquest acord, tan ciar 1 terrninant,
ha estat en el darrer retraspas corn
pletament anullat. la qual cosa des
virtua en tal forma la competencia
legislativa 1 executiva en materia de
Serveis de Cooperació de la genera
litat de Catalunya, que, practic,nu-nt.
la deixa recluida a res. Vegem el De

-

Aquesta contrarietat del senyor Vilallonga,
partim, naturalment, ha durat ben poc.
altra llista t

T91.5

Ens espanta pensar al que
Que lo impoPul4ritat pOt ésser
als salvadors de pétrfes...

va
un

a

passar si

aquesta gent considera

obstaCie per ala governticlor t per

NdQUERA.

d'importancia.

Peró lea di-eles no en tenen, d'es
La llei s'ha de respectar
quan no governen. Per aixo 1:11 ha
centenars cAjuntaments governa
tius, prop de cinc-oents a Catalu
nya.
Aquesta diferencia entre eta Ajun-;
lamenta actuals i
les Comissions
gestores del temps d'Azafia 1 de
l'Esquerra, NOMENADES D'A
CORD AMB UNA LLEI. per mitjá
d'automatisme, de durada limitada,
1 de funció encara més limitada,
alguna de la Lliga ja la saben, perb
fan veure que no.
El que e veu que no en sap res,
l'altre dia féu una gran planxa
al Parlament de Madrid. fiu el di
putat Trias de Bes.
Ja n'hi ha d'ignorancia!

cdtpols.

Els diners per la cultura
a Madrid i ací
La Comissió Gestora de Madrid
ha acorrdat construir, almenys. 54
grupa escolar s l'any 1938.
I a Catalunya, ni einc céntimas.
í aixto que l'Estat no ens vol donar
l'ensenyament.
I celan el gestor Codolar ha de
acordat
insanas.
vint milions han
que ni vint. ni cap, ni cinc cér..1 ns.
Ah! I havent-hl al Govern el se

nyor Rahola.

2 desembre de 1935

la rambla de
Flors

1

VStraperlo

tealitats

Els morís 1 el po 1
L. AYMAMI í B

per

flem viscut una gran setmana
d'emociona. Comencaren dilluns
al migdia amb una gesta in
dividual que el poble va ter-se
seva i acabaren ahir, diumenge,
amb una gesta col-lectiva. Si di
lluns vibra intensament la nostra
sensibilitat de catalana, ahir
S'enfortiren més que mai els nos
eres sentiments esquerrans.
Bona setmana. En Pentremig,
Vaparició en escena d'un nou
afer "Straperlo" sense "Straper
lo" ha vingut a completar el pro

Catalunya

núm. 3

"La Libertad" diu;
"i !13.640 coches en un ario!!! pa,
A veces las estadísticas sirven
ra algo.
Por ejemplo, Para decirnos
que desde marzo a diciem bre
del
ano 1934 el Estado espanol tuvo a
!fí
bien adquirir la friolera de
jense bien los contribuyentes!
ace
trece mil seiscientos cuarenta
ches automóviles.
Y ?saben los contribuyentes qué
cantidad pagó el Estado espanol,
siempre cavilosísimo con el déficit,
por esa enorme legión de 13.640 co
Una cantidad
ches automóviles?
que produce estupor. Nada menos
que dieciocho millones de pesetas.
He ahí una excelente inaugura
don del segundo bienio. !Dieciocho
millones de pesetas en automóviles
en
tras trimestres! Ahora se eom_
prende que parezca una cosa muy
aceptable regalar doscientos millo
nes a las Companías ferroviarias."
I aquí encara no hi ha els cotxes
aciquirits durant l'any 1935.
Que es faci 11= sobre rStraper
lo número 3, ara que ja sabern que
molla d'aquests ootxes han estat
encarregats només que Per teléfon.
Qué hi diu el senyor Valdivia?
—

a

11D1NA

Gestes individuals, gestes col
lectives. El poble que parla i que
es manifesta.
Es cla7 que no sempre aques
tes gestes, individuals o collecti
ves, són apreciades
en el mo
ment que tenen efecte
d'una
manera unánime. Es molt possi
ble que un acte impulsiu, pie de
dignitat patriótica i de valentia
civil, no sigui acceptat per tot
hom, en el moment de produir
se, amb la mateixa aprovació.
Macid bu qualificat de boli més
d'una vegada. I ha passat a la
historia com el primer President

Dels 18 milions cama/Tate rala lea
rouxistes en adquisicions d'automóbils
per a la nolicia, ja s'ha comprovat que
n'hi ha 2.350.000 que serviren per a
comprar cotxes, per telefon, sense ex
pedient, ni acord, ni res.
Quan els veiem córrer sense matri
cula, a més velocitat de la que perme
ten els Reglaments, contra direcció i
infringint les ordenances municipals,
ja sospitavem que hi havia gat ama
gat. Aquestes cosas sempre solen anar

de

juntes.

e0e-ea

—

*.>

,f•r?'

Seny or

(Foto Torrents)
de Salvador Seauí. I una altra,
més amunt de la muntanya, alš
peus de Macla. I una altra, da
vant la més enlairacla tomba de

ble Maciá, i recorda Jaume Com
te i recorda aqaells minyons que
darrera Una',bandera de lluita i

aixecar el cap,
s'haurien trobat amb molts d'a
quells que han esperat que mo
rissin per a ter-los justicia. Peró
ells no els n'haurien pas fet re
tret. N'estem segura. Els haurien
agrait aquelles flors d'homenat

Jaume Comte...

passaren la vida en'Parto.nimat i
caigueren per un ama que som

ge

presentació•innegable: A:iba,
dina, Ferrer, etc.

com

si

ha

pogut

penyora d'un

a

pel qual lluitaren
*

Ele morts

en

triomf

vida...

*

I a Catalu
nya, els nostres morts manen ara
mes que mai Si la manifestació
d'ahir no tinques altra significa
ció, altra importancia, altra con
seqüencia que la d'un passeig pel
cementiri i una distribució equi
tativa de fiors, no valdria la pena
manen.

d'haver-la celebrada. Hauriem
despés inútilment unes energies
hauriem inferit una oft,nsa als
morts gloriosos que pretenguérem

homenatjar.
El poble

al primer requeri
ment que
fou jet
acudí al
cementiri i l'emplena de flors.
I les mateixes mans que havien
deixat una °frena davant la tom
ba de Francesa Layret, en dei
saren una altra davant la tomba
—

—

El diputat Tiabal
ha marxat

a

Puerto de Sac/ta

Muntanya arnunt,

la

d'allibenteió•roja

pelegrina

‚popular liga estretament
Francesc Layret, Salvador Seguí,
Francesa Macia, Jaume Comte, i
encara
ni afegz aqueas altres
noms mes modestos, peró de re

barrada

o

niaven.
El poble cumplí el seu deure.
Honora dignament une quants
deis seus mortJ gloriosos. Sense
topar amb cap obstacle ideológic,
selse. ‚cap escrúpol de conscien

ció

Bar

cia.
El

poble, donas, ha complert.
Si Pacte real:tzat ahir pel po
ble de Catalunya és conscient
Ara és el noble qui té el dret
com creiem nosaltres --, cal re;
d'exigir "ala altres" que recordin
i canalitzar-lo deguda-,,, laiVrret. I Seguí. I Comte. I no
ment. Les figures de Layret; Se
pas' orgánitzant noVes manifes
guí i Comte són quelcom mes que
tacions floridas, sino tenint-los
un motiu de manifestado popu-,
com a nord i guía en tots els mo
lar; no han de servir per a fer ments de la lluita.
demagogia. Tenen una significa
Layret, Seguí. Comte
ja no
do concreta, destacada. El poble
parlem de Alada
no recularen
distribuí entre ella i Macia les
mai davant de res ni de ningú.
flora adquirides a la ciutat. De
El millar homenatge que podem
tots ella en fe.0 una sola cosa.
retre'ls, després de les flora d'ahir,
Amb una mateixa devoció,.
és continuar llur obra.
Layret,
mateix anhel, un mateix sentí
Seguí, Comte'
eren
homes de
ment es descobrí davant d'aque7 ‚realitats, homes d'acció..Qui vul
lles tombes que flamejaven, una
gui fer-se digne d'ella sap prou
invisible i idéntica bandera de
bé çl cami que ha de Seguir. Si
lluita.
llurs noms només haguessin de
Hom dique al poble:
servir per a organitzar unes-tha
—Recorda't de Francesa Lay
nifestacions florides i per escriu
ret!
re uns articl^s demagógica, ahir
I el poble recorda Layret i re
haurlem comes, tots plegats, un
cordit Seguí, i recordá Pinoblida
escarni a llur memoria.
—

—

Layret,

gran catalá
per F. ROSSELL I MUNTANER

Maria
Diumenge parlará
al Gran Price
Ahir al vespre sortí en direcció
Penal del Puerto de Santa
Maria el diputat d'Esquerra Re
publicana senyor Josep A. Tra
al

bal, per tal de visitar el senyor
Companys 1 consellers que ex
tingeixen condemna, visita que
Ja tenia projectada feia temps
1

que per

liverses

causes

restá

ajornada.
En acomiadar-se de nosaltres
assabenta que no ha estat
objecte de cap desautorització per
part del Directori de l'Esquerra
1, per tant, que no hi havia lloc a
l'actitud atribuida per alguns dia
ris. El diputat senyor Trabal
Densa tornar el proper dijous per
tal de poder donar la conferen
cia pública que ha anunciat al
Gran Price, el diumenge vinent,
en la qual descabdellará el tema:
"Present i futur de l'esque
ens

rrisme".

Els católics tenen un precepto en
llar religió que els obliga a perdonar:
Naturalment que hi ha una ditaren,
cia enorme entre el católic belga, per
exanple, i el católic catada. Aquell
és un horno que pansa, aouest és un
asser que només creu. Peró el cató
lic catalá és, de més
més, tan in
disciplinat, que ni perdona renemic
ni s'emociona davant del seu cada-Ver quan és un enemic indefens, una
veritable ruina física, covardament
assassinat.
En acabar la guerra del 1914, un
frase belga publica un llibre que pro
din sensació. Explica la saya, tragé-,
dia quan la invasió de Bélgica. En
ésser enyait el SKI país, aquest cler
gue visita el cardanal Mercier. L'ho
me tenia
una preocupació espiritual
que el turmentava terriblement Di
gué el bon frare al cardenal Mercier:
—Perdoneu, pare. Crist ha dít:
No matarás!, i jo no vull matar. Pa
ró la meya patria és envalcla par un
exércit que la destrucix, i ?credeu
vós, Eminencia, que Déu no cm cas
tigará si no compltixo el meu deure
defensant la meya patria?
El cardenal queda preocupat da
vant la confessió del frare. I després
d'alguns moments de reflexió, contes
ta amb la seva calma habitual:
—Fill meu, obra d'acord amb la
teva consciencia, tingues la segure

tat que si abrí ho fas, Déu et perdo
nará.
I el fa-are aria a la guerra. I esde
vingué comandant de rexercit belga,
i en carta °cesio, essent cap d'un
fort, 11 portaren presoners una es
pies aleenanys. Un crells fou candem
nat a mort. En aquell moment el co
mandant deixa d'ésser-ho per a re
trabar el frare. I aquest s'apropa al
candemnat, i II oferí els seus serveis

espirituals Aeuell alemany era an
glica, 1 el frare cerca immediatament
un
pastor protestant perque acom
panyés el condemnat. Celebrada la
cerimónia del seu rite, el frare, ca
tólic, s'apropa al desgraciat alemany,
protestant, i, juntament amb el pas
tor, no l'abandona fins que fou ja
'mort. Ni per un moment el frare no
pretengué ter renunciar a ralemany
les

BRUSES
MITGES

.MITJONS

en

el moment

•

•

et

rebá

•

Alguns diaris católics han llançat
llur baya maligna damunt les cen
dees de Prancesc Layret. I pez a
fer-lo antipatic
als
catalanistes,
diuen que el meu estimat amic no
era nacionalista ni sentía el proble
ma
de Catalunya. Pobra gent in
tolerant! El problema de Catalunya

F. MIS
ARTICLES DE QUALITA
PREUS BARATISSIMS

PULLOVERS

creences, i

—Gema mes, que *Déu
amb ala braços oberts...

Pot sentir de dues maneras: fent
strvir Catalunya d'escambell per a
fer-se una fortuna formidable, o
be sacrificant-se per Catalunya
posant al seu servei el peopi valer
i les poques pesse.tes que proporcio
na el treball honrat.
Jo vull recordar una actuado de
Layret. Formávem part sil i jo de
l'Associació Protectora
de
l'Ense
nyanea Catalana, i com a delegats
d'aquesta institució, figuravem al
si de la Junta Directiva de les Es
coles Catalanes del
Districte sise
de Barcelona. Aixó era cap al 1917.
Cada qinnee días, poc mes o merrys,
es

BUFANDES
GUANTS

seves

precís que el piquet de soldates anava
a
afusellar-lo, se li apropa, i abra
çant-lo, amb les llágrimes ala ulls,
II digué:

'.

32, Aving. Portal de l'Angel, 34
7, Plaga Universitat, 7
.

tares.

"—?Qué quiere usted?... No pue
Me
asquea aquel

Es un edifici en el qual l'Ajuntament esmerea uns quanta milers de pessetes PER ALS IN
FANTS, i des de fa tretze mesos que compleix una finalitat distinta.
Senyor governador general:
Voleu ter el favor de restituir aquest edifici als infanta? Si s'han de tornar a donar diners
a
la guardia d'assalt, cloneu-los-els, pero que marxin."

El senyor Pich declara

"La

—

Libertad"

l'Straperlo,

Avui

declarado

lloable?

recorda que quan

l'Straperlo un amic de
"governaddr general"

l'a
de
Pon, el

Catalunya, senyor Pich i
portaren fías al seu presidencial
despatx aquellas primeees noticies.
El senyor Pich escolta el seu in
formador atentament, i amb tren
quillitat, consaderant-se home assa
bentat a l'altura de les circumstan

renovem

la demanda al substitut del senyor Alonso, senyor Vilallonga.
de la Generalitat: ?Voleu fer campanya per a una

Companys periodistas

La

per

—Ah, ala.. Den ésser al» de la

política ha esdevin
gut irrespirable en aquests darrers
temps. Es realment insostenible una
situació en la qual les forces gover
L'atmosfera

VeMen armes a la F. A. I.
Llegim a "La Vea":
"El Jutjat número quatre ha clic
tat decret de processament i preso
sonsa fiança, i el sumani ha quedat
a
la disposició del Tribunal d'Ur
gencia, contra ala guardies de se
guretat Enric Manzano Carrero i
Josep Maçó i Macip, els quals es
dedicaven a vendre armes ala ele
menta de la F. A. I."

maniobra
"La Vanguardia" diu:
"Personas enteradas. aseguraban
esta noche que el Presidente de la
República, usando del derecho que
la Constitución le cencede. se propo
ne devolver a las Cortes la ley re
cientemente aprobada por éstas que
incorpora al Ejército activo el cuer
po castrense."

«Suport»
El día 5 de desembre començara a
sortir el periódic quinzenal "Suport,
Periodic Popular", en el qual hi coi
laboraran signatures de destaeats
elements antifeixistes de Catalunya.

reunia la Junta al domicili del
president, D. Ramón Menegal,
situat en un segon pía de la Ronda
de la Universitat Layret no manca
mai a cap reunió, interessant-se vi
vament per l'ensenyament catalá
deis infanta del districte sise. Cada
vegada que se celebrava reunió,
sempre era cap a les deu de la nit,
jo anava a buscar Layret, i després,
en
sortir, l'acompanyáva novament
a
casa
seva.
Era
rúnica vegada
que no l'acompanyava el seu mes
so. Potser Layret i jo, curiosa pare
Ha!, feiern grácia a la poca gent
que passava pel carrer, puix que un
mateix detecte físic ens turmenta
va.
Peró Layret no falla mai,
amb mi parlava de
resdevenidor
de Catalunya, que no podia tenir al
tre fonament que l'arganització acu
rada i conscient de rensenyança, en
catarla deis infanta de
la nostra
terra.
I
mentre Layret, tingut per no
es

seu

catalanista, compila
seus deures
de catala, ?qué fajen,. als grana ca
tenistas, els homes católica els
grans patriotas?
Mantee nosaltres
sacrificávem per Catalunya les he
res de descares 1 els
poca diners que
teníem, ala que avui critiquen Lay
ret portaven els seus efes, legítims
o natural., als escolapia
i ala jesua
tes, negació del prineipi basic del
Catalanisme,
sobretot
fajen
mi
lions, molts miliona. mentre els
obrera de Catalunya. de Catalunya!,
com sempre, palien fam.
•

tan

namentals veuen diáriament atacat
Ilur prestigi moral. Inútil intentar
una diferenciació i que alguns inten
tin salvar la propia dignitat. El fet
indiscutible és que ala governs ante
nora a l'actual es mantenien al Po
der en collaboració amb homes que
fajen de la política un mitja per a
satisfer les necessitats econemiques
própies. El canee polític no repre
sentava altra cosa que una potent de
cors, per poder actuar amb tota l'e
ficacia que els proporcionava la seva
situació política.
Espectacle tristíssim el de la nos
ira República, governada per homes
que ala uns indirectament i els al
tres amb coneixement de causa han
deixat lliure pas a la immoralitat pú
blica. Quina distancia tan enorme
existeix amb la República del 14 d'A
bril, que va néixer pura d'influen
cies financeres i que va saber viure,
durant el bienni, deslligada dels in
teresaos materials! Ens dol com a
ciutadans contemplar semblant es
pectacle. Hl ha uns valors política,
que haurien d'imposar-se a tothom
i en tots els temps, i entre ella so
bresurt la moral política. Sense res
pecte a la moral, la política esdevé
una cosa monstruosa i
la democra
cia s'enfonsa, perque el fonament
d'aquesta, deja Montesquieu, es tro
ba en la virtut. Cal lliurar la go
vernació de rE,stat a homes jata
gres, que avantposin ala interesaos
generala als avantatges particulars
que els siguin oferta. Es inexplica
ble el retard que es dóna a l'única
solució possible: convocar el poble a
eleccions perque pugui lliurement i
amb tetes les garanties, expressar
la seva decisió sobirana.
Les illusions que

puguin ter-se en aquest sentit eLs
partits i els homes de l'antic re
gim s'esvaeixen davant la fe del po
ble en la República, que representa
originariament la implantació de nor_
mes de llibertat per als pobles i de
regles de justicia social en les rela
cions de treball, i que tornaran a
implantar-se íntegrament, quan toa
nin

a

ocupar el Poder les forces que

presidiren el seu naixement.
Els fets ocorreguts darrerament
imposen restablir les essencies repu
blicanes, sota el signe de l'auste
Solament aixt
plenament ciutadans

sentirem
dintre de la
República. Parlamént, Justicia i Go
vern han d'e,star
plena de sentit re
publica, i actuar harmoniasament,
per tal que la seva obra pugui ele
var-se
a
la categoria de nacional.
Aquestes manifesta.cions del Poder
públic han de respectar les normes
essencials republicanas, i no poden
ritat.

Quaranta mllions de Pams duadrats de terreny rodejats de; plus. eis di
vidim en solars per a cases- xalets a 10 cernir)» pam '21gnades ies escrita
tures de 1011 soiars com a regal
davant el notara Sr
leover deeul
les muitiples demandes. continuern a benetiet del atiene rfordnt els co1ars,
reeal a In eentims patri 'Hure de despeses 4 ame
eom
i
Illurament de
feleton

JOSEP QUERO MOLARES

ésser instrumenta d'opressió el ser
vei d'un o d'una coalició de par
tits. Cal tornar a les veritables fun
ciona socials própies de cadascun
d'ella per no caure novament en un

G1309

Es compren que rhome immoral
persegueixi l'home digne 1 honrat;
és l'eterna lluita entre el be i el
mal, que ja en el Génesis acaba
amb el triomf de Caím.

Exigir

responsabilitats i fiscalit
des del Poder són funciona que
han d'executar-se en tot régim de
mocrátic, pero no és just ni admis
sible crear fets i relaciona fantás
tiques, per intentar deshonorar els
polítics i poder sotmetrels a un re
gim carcerari i d'ignomínia. La per
secució d'Azana i Largo Caballero,
les calumnies creadas al voltant de
arcelli. Domingo, i que a,quest tan
valerosament ha desfet, la situació
deis nostres política i la de tanta
amics assenyalen lluminosament el
camí inflexible a seguir: justicia per
a
tothom.
zar

Madrid,

MANUEL AZANA,
la innocencia del qual
lictes que les dretes u
fou proclamada pels
després de tenir-lo tres

presonat

en

en

els de

imputaven
tribunals
mesos em

els vaixells

sistema d'injusticia afavorit pel Po
der públic.
L'exemple deis senyors Azana 1
Largo Caballero han d'estar molt
presenta en el nostre pensament.
La persecució patida per aquestes
dues ligares polítiques és prou elo
qüent perqué faci inútil tot co
mentara Azana i Largo Caballero
han sofert una llaega privació de
Ilibertat, eessible per l'actitud del
Parlament, i després el Tribunal
Suprem na dictar mantas decisions
aanb tots els pronunciaments favo
rables, per no existir responsabili
tata. Aixó, peró, no ha impedit una
extensa carnpanya calumniosa con
tra aquests dos polítics,
i sobretot
quan ha vingut la decisió judicial
alliberadora ha transcorregut ja un
empresonament irreparable. Para
doxe de la vida, que fa possible que
heme: dignes es vegin tractats com
vulgars delinqüents, i que aquests
tracia tingui el seu origen en
un
ae,ord del Parlament i del Govern
que fa poc ha estat objecte de dues
( enúnc les.
en les quals els elements
delictius s'acumulen sorollosament.

Per

novembre 1935.

ésser liberal i autono
mista, s'ha d'ésser repu
blicá
a

Jesús Pinilla, comentant
el cas
de Grecia, esmenta, en ocasió de
l'aniversari de l'assassinat de Lay
ret, el que ell ~aya, 1 diu:
"Cuando nació el reformismo en
Espana, Francisco Layret decía:
"No hay que hablar de Inglaterra
ni de Bélgica. Hay que hablar de
Espana. La política se basa en he
chos, en realidades, tanto como en
doctrinas. Estas, aisladas, nada di
cen, porque pueden servir para
to
do. En Espana no cabe reformis
mo con Monarquía. En Espana,
pa
ra
ser liberal
y autonomista,
hay
que ser republicano" Así llegamos,
hace veinte arios, a la formación
del Bloque Republicano Autonomis
ta, que él presidió. Me parece ade
cuado, aunque humilde. este home
naje a la memoria de Layret en es
tas horas helénicas. que han
do
servir de lección para todos y que
deben aplicarse a
Espana: "Para
ser
liberal y autonomista, hay que
ser republicano".
Quien no sea ni una cosa ni otra,
que sea monárquico."

Míting pro-Sirval

ens

NOVA I GRAN URBANITZACIó A BARCELONA
Torre del Baró

Plans u seriptures a Pacte
DESPATX: CORTS CATALANES 602 quart

1 el mal

entre el

eles, replica:
Guinea.

finalitat

Així h,o esperem.

sorgiren els primen rumors, molt
Imprecisos, sense concretar fets ni
as.senyalar noms, anunciadors de
l'afer de
leshores

grop

El senyor Alonso i Alonso, vetllant pel prestigi del Parlament catalá, en féu treure la guardia
d'assalt que el coronel Jiménez hi havia installat tretze mesas enrera. Molt bé. Aixo ha costat
regalar 5.000 pessetes a les forces de Seguretat i d'Assalt, que les hauria de manten& l'Estat; peró
qué hi farem. Per cert que resulta que encara no se n'han anat.
Per a celebrar que el senyor Alonso hagi tingut aquest gest, els periodistes que fan. infor
m,ació a la Generalitat celebraren amb un banquet de companyonia "l'éxit que han assolit les
campanyes que han portat a terme en pro del Parlament de Catalunya, que, finalment, quedará
destinat exclusivament e les funciona que li són própies", segons llegim.
La setmana passada nosaltres ens adreeavem al President de la Generalitat i governador ge
neral, senyor Alonso, i Ii déiem, encara que els lectors no se'n pogueren assabentar:
"Li quedartem encara més agraits si també tragues la guardia d'assalt del Grup Escolar de
la Plaga d'Espanya, que el tinent coronel Martínez ele lliura tan tranquil, fent-ne marxar les cría

do remediar-lo.
ambiente."

El jutge especial de
senyor Bellón, ha pires
al senyor Pich i Pon.

Goverrlador General:

1 si lauhl

Diu "La Libertad" que un perio
dista que casualment havia trobat
en un Círcol
de recreu de Madrid
l'ex-ministre radical de Marina, de
Guerra, d'Estat i d'Instrucció Pú
blica senyor Rocha, li expressa la
seva
sorpresa per no veure'l piel
Parlament, no obstant la seva in
vestidura de diputat.
I diu que el quádruple ex minis
tre radical contesta:
Durant tot el matí d'ahir la tomba de Layret, al Cementiri Nou,
fou visitada per una corrua coptínua de reoublicans que, a mi
lers, acudiren a cobrir-la de flors,

&'ece

a'aa.ea

—

guessin

•„,

1

Un cutis delicat

—

Alba, Bardina, Ferrer...,

•

•

2.350.000 de pessetes

—

"vividor"...
I ja ho heu vist. Durant hores
hores, una gernació imponent
desfila ahir per les avingudes de
la Necrópolis sembrant de flora
les torabes deis mOrts gloriosos...
Layret, Seguí, Macla, Comte,

'e

•

-

_

grama.

la Generadtat restaurada i
com el simbol més alt de la nova
Catalunya. Jaume Comte era
per a molta gent
un frenétic,
un inadaptable,
i el seu nom,
avui, és pronunciat amb respecte
i admirad() fin s pels seus adver
saria mes aferrissats. Layret, un
"allucinat", un home que valla
intoxicar els obrers amb doctri
nes
utópiques i enganyadores.
Salvador Seguí era, per a molta
gent, un vulgar organitzador de
vagues que vivia a costa deis sin
dicats i deis obrers atemorits, un

3

Antonio Hermosilla, direc
tor de «La
a

Libertad»,

Valéncia

Ahir, a la plaça de braus de Va
lencia, tingué lloc amb un exit en

Barcelona

Es troba de pas per Barcelona el
nostre estimat arnic el director del
portaveu republicá d'esquerra a Ma
drid, "La Libertad", senyor Antoni
Hermosilla.
Sigui benvingut i que la seva es
tada entre
nosaltres h sigui ton
plaent com es mereix aquest bon
amic de Catalunya.
"

a

Vil DO"

ponent un míting organitzat pel Co
mité pro-Sirval, en el qual
partici
paren ala senyor Alvar
Albornoz. Mi
guel Santaló, Gabriel Alomar,
An
dreu Nin i José L. de
Benito.
LA RAMBLA DE
CArALUNYA.
va
trametre als organitzadors de
l'acto la seva entusiástica
dhosió.

EIRUGUIERA

DRAPS

ESPECIALITAT EN LA NE1 EjA PER A
MAQUINARIA,
RENTATS 1 DESINFECTATS
Industria, 276
::
BARCELONA

Telefon 53840

M-

•

-

El

Evocant Lavret
Un

2

la rambla_ae Catálu ,ya

4

interviu

amb
per JOSEP D. BENAVIDES

Vivia Barcelona l'any
1920 una
mole, dura de trets a tort
a
dret, a totes hores, pels carrera
Pateens i obrers estaven amenaçats
de more 1 morien amb freqüencia
rnolts •d'ells, atemptats a qualsevol
cantonada i tires a les avingudes
més concorregudes de la ciutat. Els
conflictes socials adquirien un yo
Jum de proporcions gravissimes. 1
Vavors serriciá la repressló sagnant,
pccs alee després de la famosa va
ga de metalltirgics.
Layret i el Noi de Sucre contro
laven i dirigien la maese obrera ca
talana. Prop
Lluis
d'ells anava
Companys, cosi de Layret, que des
de quinze anys, pel seu republica
nisme. havia estat hoste assidu de
les presons de Catalunya. Tot alló
queda avui un xic lluay, és dar,
peró els que pasearen afanys i pe
nes no ho han oblidat.
En les rátzies de
politics i din.
Lenta obrera que la policia lela
exin:stantment, el segon President de
la Geneestlitat de CaLalunya, .senyor
Lluis Companys. recorregué vintei
vult vegades Lotes les presons 1 mas
morres de la regió.
Una tarda del 20 de novembre
d'aquell any alguns agents de vigi
láncia trucaren a casa
de
Com
Palees.
—No venim a deterer-vos
digueren
peró ordenen que us
p r es en teu immediatament a la
fer-vos una
Prefectura per tal de

época

pregunta.
Companys s'ompli les butxaques
de tabac, i sorti entre els dos
agenes. Passá unes quarees hores a
la Prefectura, i d'allí, Dense cionarei
explicacions, el portaren a la presó,
cli ja hi eren Seguí, Martí Barrera.
Botella. els germans Vidal, Arín.
Viadiu. Albaricias...
que els arribaven del

Les

noticies

carrer

no eren

tranquillitzadores.
—El de menys era anar a parar
a la presó
em digué un
cita Leas
Cempanys.
No és que (06 cómo
da ni molt menys. peró era molt
latjor que a hom el portessin em
manillat, carretera erulá. duna po
blació a J'altea, mal
alimentat, 1
sense
cap interés de ter el turista
donant la volts a Espanya. Al cap
de deu elles justos. en eaure la tar
da del 30 de novembre, Companys,
Berrera i eLs altres companys. fo
ren embarcats al moll de Barcelona
en el ,vapor "La Giralda". ex-vaixell
retal. tense saber on anaven ni la
sort que els esperava.
--L'ordre
em c,ontá
era que
féssim el viatge emmarellats, per
tal d'impedir, sena dubte, que algú
pogués fugir. o per evitar una su
blevació a bord. poc probable. No
obetant. l'ordre no s'arribá a posar
en práctica, 1
la marineria ens trae
tá amb relativa consideració.
A la mateixa hora que els detin
gurs
les sis de la tarda
s'em
barcaven en "La Giralda" bu as
saeeinat Layret al cerner de Bel
mea
--lerts assabentárem de la tragé
eta quan el vapor atraca al port de
Maó. i aquel' dia
continua Gom
peeure
bu el més amarg de la
i
meya vida. M'entra tal angoixa
—

—

—

gressar a la presee i amb ell Barre
Granier
ra. Lluhi, Pestana. Peiró.
Barrera... El posaren altra vegada
en
llibertat, peró per un motiu o.
per un abre l'enrolaven en tetes
les rátzies.
Al cap de poca cites de la suble
var-he de Jaca, els cites de conspira
cions i reunions clandestines., el se
gen President de la Generalitat es
espellifat per
disfressá de valent

-411¦

LLUIS COMPANYS
tal de poder avisar a Sánchez
Guerra i a Aiguader. sen.se ésser
reconegut. que la reunió d'aquella
nit no podien celebrar-la, perqué la
policia en tenia c,oneixement 1 els
anava a detenir.
—Trigaren mes duna hora a apa.
réixer. i el meu aspecte era tan _la
mentable que la gent, en passar,
en
mírava amb commiseració. En
veure'ls. per fi, aparéixer junta pel
carrer
Salmerón. em vaig apro
par a ella dissimuladainent. i to
pant intencienadament amb Sán
chez Guerra li vaig din:
Alerta!
Hi ha perill!
Sense
coreprendre'm, tu allargá
una

moneda:

—Teniu, bon heme. i

no

em

mo

lesteu...
--Sóc jo
11 vaig haver de dir
No en reeoneixes?
—Peró qui dimom sou lees?
--Cornpanys. Lluis Comp.anys„.
—

teixisrne

la

a

(Del

—

--

—

—

desesperació, que valg cretu-e caure
maleta Seguí, que tampoc
no fou
capita d'ocultar la seva terrible en-10
t%; nomes pronunciá aquestes pa
raules: "Ene han desfet l'obra de
-recate anys".
Romangueren a Maó tres cites.
callare, tristes, desespera ts... A la
matinada del dia següent, lligats
es uns arnb els altres
amb una
llana corda, els feren sortir de
'La Giralda" per a transbordar a
una enorme barcassa que es dirigí
al castell de la Mola.
—En total
explicá Companys
érem uns trenta-sis. 1 la Mota re
sulesva una fortalesa menys temi
ble del que ens haviem imaginat.
Pigerreu-vos que disposava d'un pa
ti
espaiós. de cinquanta metses
per -catorze, en el qual no s'esteva
tan malarr,ent.
Els presos politice, en aixecar-se,
dividite -per torna. feien els llits, ece
combraven les cenes, fregaven
el
netejaven els váters...
L'únte
que no --eestava obligat a
ter res
d'aixó era Companys, per deferen
cia especial deis altres presos en
vera llur advocat 1 regidor.
De Barcelona es rebé un comu
nicat,
en
el qual
s'assegurava
que els ti-ente-ala presos crea gent
—

perillosa, iragabunds,

ganduls,

seta

ofici. En assabentar-sen els pe
nata muntaren un taller 1 es dedi
teren- a- la tasca de cor_strulr una
serie d'objectes de fusta 1 llauth,
molt
enginyosos. Al coronel de
la Mole. senyor Josep Illán Salme
rón, al qual havien agarat Mi afec
te .entranyable, li regalaren un ae
roeila amb motor i tot, 1 a un deis
tinents, senyor Emití Pardo, un ve
ler 1 una capsa de vuitanta petitís
.simes peces. Aguases obsequie des
pertaren tanta admiració en el co
ronel, que proposá fer amb tots elis
una expaelció. a fi que apreciessin
.aquell treball els visitants del cas
telL Mentrestant Unís
Companys
editava un pe
no romania ociós:
pagines, titulat
riódic de guatee
"El Proscrito".
El 28 de desembre es va saber que
Companys havia estat elegit dipu
tat per Sabadell, i es clisposaren a
festejar l'esdeveniment. Un deis pe
nata prepara un pastee amb una de
-dicatória molt afectuosa, que nineni
no volgué començar a menjar fina
que he les Companys
aclareix
esteva fet
—Tot el!
de sal, i calculeu la cara que posa
ria qua.n vaig oomençar a maste
gar-lo. No em vaig adonar, nns
aquell moment, que era dia d'inflo
cents. Ja no cm sorprengueren les
altres bromes que en gastaren. Per
aixó, (luan se'm comunicá que que
resistía
a
dava en llibertat, en
creure-ho, pensant que seguia la
tertúlia d'irmocents.
El comiat que 11 feren tampoc no
diputat
Se l'esperava. El flameen
per primera vegada, hagué descom
brar i netejar atentament la cella
que abandonava, després de vínt-i
ect dies d'empresonament.
Leany 29 Companys tOrná a in
se

—

—

El Iletrat senyor Fernández Ros de
mana que. en vista de la gravetat
d'aquesta declaració 1 ala afectes que
es pugui incoar el corresponent su
mare.. es tregui el corresponent tes
timont. El President intervé 1 diu que
el tribunal tindrá en compte el que
es digui en el cure del Consell.
Es tnterrogat a continuació Jaume
Comadran, el qual diu, també a pre
guntes del mateix lletrat, que rebé
una
veritable pallissa. Era inspector
municipal i es limita en tot moment
a complír les ordres de l'alcalde. Diu
que el ficaren als calabossos 1 unes
hores després el portaren al garatge
de l'Ajuntament. on tres guárdies
d'assalt amb les corresponents porres
el colpejaren brutalment, demanant
li que expliques coses que en ignora
va.
Diu que es queixá al jutge dele
mals tractes rebuts. El defensor de
Jaume Comadran exhibebc un certife
cat medie. pel qual es demostra que
el processat está greument malalt
d'orquitis a conseqüencia dele mala
tractes rebuts 1 demana si pot reti
rar-se de la Sala. a la qual cosa s'ac
cedeix. Abans se li pregunta si co
neixeria els que li pegaren 1 diu que
ele porta gravats al cervell, tot as
senyalant-se el front.
Es interrogat a continuació Josep
Petxamé. que confirma els mals trae
tes rebuts i li fan les mateixes pre
guntes que contesta aproximadament
com els anteriors processats.
Tots
coincideixen a afirmar que signaren
unes declaracions que no havien fet
i que, si ho feren, fou per la por que
ele ínspiraven els guárdies d'assalt.
Es interrogat després Joan Mateu.
caporal del sometent. Diu que rebé
l'ofici de l'Alcaldía i que mobiliteá
el sometent, i fou eh l el que reiart!
les armes. Confirma que ele seus com
panys foren objecte de mala eraet,s
Ele defen-sors tornen a demanar a
la presidencia que tingui en compie
les declara.cions deis processats i
manen que a la tarda. comparegui
el comandant de la columna nióbil
Negrete
per tal de posar en ciar
acueste detalle. El president conteste
que ja es tInclre en comete tot eixb
per part del Tribunal en e' mamen.
d'emetre la sentencia.
Tot segult, Lluís Saló confirma els
mala tractes de qué foren objecte ele
seus companys.
Joan Noguera, alcalde-gestor de
Terrassa, de filiació radical, die que
el senyor Morera va actuar con lee
circurnstáncies 11 ho manaven els
dies 5 i 6 d'octubre. Diu que presen
cia els mals tractes que per part
la guárdia d'assalt es féu objecte al
guns deis procesaste i diu que se n
va queixar al comandant reeerete.
El doctor Joaquim Carreres diu
que en els primers moments fou de
tingut per ésser regidor de l'Ajunte
ment de Terrassa. Pot afirmar que al
guna detinguts foren objecte de mals
tractes 1, en referir-se a Joan Coma
—

—
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ver

vern

la

rentista

descarregará

no

Italia)

a

que volen imposar la policía i els nu
clis febastes, perb, en consecelencia,
les persecuelons es fan- més intenses.
Fa alguna ches que tete ele barris
obrera de Mita
los-en materialment
inundats de manifestos contra ta
guerra i el feixisme, exhortant el po
ble a rebelar-se .contra la dictadura
que condueix el *país a la ruina eco
nómica 1 moral. La ,policia es posa
tot seguit al treball per a descobrir
els autors del manifestos i de llur di
fuste, 1 després d'un sérvei severis
sim de vigilancia l'O. V. R. A. va
creure que eren
determinats obrers
que calla detenir immediatament
Peró apesta suposant que eren per
seguits, pogueren fugir a Como, don
pensaven poder pasear a- &nus. La
policía, peró, informada a temps, ele
va aconseauir i ele va voltar. Alguns
obrers, veient-se presos, feren acció
de fuglr, 1 aixó bu prou perque la
policía dispares. Caigué more l'obrer
Emilio Pollastri i un altre obrer.
Marco Ricardi, bu recollit moribund;
llurs companys foren tots arrestats.
Després d'aquest fet, a la nit, foren
escorcollades moltes llars obreras i
els escorcolls anaren acompanyats de
tota mena d'actes de crueltat 1 din
culis que exasperaren el poble. Ea
pie carrer. un vell de 72 anys, ano
menat Gabriele de Angeli, bu bas
tonejat impietosament perqué havia
contat a diversos coneguts que un
parent seu ha,via mort a l'Africa.

un poble de guerrera malcarats
i furibunda; peró éa cert, eertissine
que ha aconseguit de crear a Italia
l'organització policiaca més espanto
sa que mal
s'hagi vist
món. Bis
nacionalistas, que Velen la primacia
italiana en tot, poden estar certs
que guanteé policía han arribat al
máxim. •te'llae ri0hi há- cap Estat al
non que pugua édimetir
amb
la
grandesa, la ferotgia i l'estupidesa de
liá

en

-

policia

la

Vegeti-ne'

leXemple: fa algu
que el general Santi
ni, comandant de la plaga de Mita,
vestit de paisa, we sopar en un reser
vat d'unieean eeetaurant de la ciutat
en compeenexia de tres oficials més de
1exérciL.%ntr els quatre senyors
la ederversa va recaure.
naturalnient, sobre la guerra de l'A
un

setneánes

nes

Menjaveri/

ece
eeee,
e,e

tota

rabia contra el D'Aragona,
gairebe es segur que es limitará 3
seva

cenlinar-lo

o

a

prendre

una

mesura

semblant. D'Aragona, peró,
haura
de saldar ele seus comptes amb aIgu
abre que no será el govern feixista.
Els. arrestaments deis rigolians ,no
són, peró, ele tinice. Tot segun que
el govern ha cornprés que la guerra
troba una profunda. invencible ayer
sio entre les claeses pobres, ha atiat
toes ele seus gossos perqué cacin ele
murmuradora. els "dubtosos" i els
critacadors. L'ofensiva policíaca ha
estat mes ágil 1 rápida que la dels
militare a l'Africa. Es bastant dub
tós cele amb catorze anys de- régini
feleistá Mussolini hagi aconseguit
convertir el pace 1 borles poble ita

•

EL

roe a

pez-qué

eriletere

Han estat tramesos a Madrid
aquests telegrarnes:
"Presidente dé la
Pedimos indulto Florentino
Prieto, condenado a muerte..—Celti
la 3.a del Radio 7.0 (Barcelona).
Partido Comunista de Cataluna.
"Presidente de la Republica—Ma
drid.—Solicitamos indulto camarada
Florentino Prieto, condenado a muer
te.—Célula La del Radio 7.,) (tiene
lona).—Partido Comunista de Cata
—

•
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a

elite.. tenia' )4
"eleliorrar

punt

se-la a la boceela déteá sobreeel
i digué:

Plat

••

.

—No ho posç. en dubte elyee que
nego Una poesibilitat de victória per
•part. nostra. kle estudiat molt bé
l'Africa 1. conee perfectamentela font
Inexhaurible de recursos que el Negus

POsseetx

-contra noCaltres.
I el general parlá duna infinitat
de detalls tecnics, geográfies -1 mi
sostenineeentre altres, que eta
abissinis podien rnolt bé deixar en
trar 'ele hallarle en una vall desér
tica i, canviantael cura de-certs rius,
transformar-la :tri un immens es
tay del qual ningü no es salvarla.
Tres dies després d'aquesta con
versa amistosa el general Santini re
bia l'ordre de sortir immediatament
cap a l'Africa. No h donaren ni temas
de trametre el comandament a un
altre general i hagué de deixar-ho
tot a mans d'un coronel que el va
substituir provisóriament.
LO. V. Fi. A. (la 'Dolida secreta
italiana) havia elOnat part de les pa
raules del general, Peró, aquesta O.
R. A. en ere?.:EVidentment,' entre
ele "ardes"' del general, tots elle ofí
ciale superiora-, 'Ancó- ene doda una
idea de la poténeia de rorgenitzacio
a.

Italia-e

e,

Ara la policia té molla feina i, va
dir, recorre ale febiestes- (ele
autentics) que els van distingir en
aquesta mena de treball durant ele
primers anys del terror feixista. Ca
cen ele critics que s'atreveixen a len
timides observacions sobre la guerra,
eta "dubtadors" que posen en llurs
particules ."4",
conversacions
"pero', 1 cace
ele que
callant demos
no diuen res, parqué
tren que no eón entusiastes. El cpu
no
es entusiasta 1 no he manifesta
en tetes les seves converses corre el
perill de tornar- casa amb les coste
lles trencadee a bastonades. I aix1 es
comieren con 'l 'entusiasme
per la
guerra a hala es' una cosa molt es
sanee

'

llei

Telegrames

costa sang i diners 1 ens•
en el menyspreu del món

victória?
EL .generaletintiel,

policíaca.

El secretar! de l'Ajuntament de
Madrid, senyor Mariá Berclejo, ha
expressat la seva opinió en un dia
ri de la dita ciutat sobre la nova
Ilei municipal espanyola. Diu que
produeix ja impressió duna obra
feta precipitadament
per
afIcio
nats; que en sentit autonómic re
presenta un retrocés en relació amb
l'Estatut de Calvo Sotelo,
i
que,
dictadura.
rectificant l'obra de la
desfá. les .nillores obtingudes en ma,
terta d'expropiació forçosa.
Aquestes Coree, que ele catalani.s
tes histórics velen
mantenir. mal
grat que dictaren la Ilei de 8 de ge
ner i no la revocaran, eón un cas
digne de considerad& si no loe que
fan tant de mal. Ni una llei muni
cipal no saben ben les-!

amics el

e-eCorn, general—pregunta un dele
és que dieiteu de la riostra

"El Temas", argan de la U. D.
de C., escriu:
"El. llanternaire politic de
"La
veu" volia saber fa -,X)eb dice ala
motees de la inclusió del coman
dant Franco en una de les candi
datures esquerranes de 1931. Nos
altres els direm: —Són ele mateixos
que aconsellaren a la Lliga la inclu
sió en les seves candidato:es del
1933 ele senyors Ayats Palau Ma
y-ar, Mullerat,
Santgenis i
Bau.
propugnadors de la desaparició de
l'autonomia de Catalunya 1 fomen
tador aquest darrer del separatisme
-del Baix Ebre (amb perdó deis tor
tosins sigui dita"

luna."

ene

fará caure
en pes:

la llanterna

una

seus

general Santinee en véu batea, con
es sol len en,- mennehts de conficlén-..
cia, va dir arlibetota claredat 'la seva
°pintó sobre la guerra abissínia:
—Aquesta guerra—digué--és perfec
tament inútil 1 nociva. Inútil, per
qué encara que en sortessine trionee
fants no en traurem res; nociva,

contra

No saben fer ni

pels

frica. Preguntate

dran. diu que está greument malalt
d'ença d'aquella data i a consecitien
cia de les tortures a qué se'l sotmeté.
Recorda el cas d'un noi al qual aná
a cercar la policia a casa seva, 1, en,
no trobar-lo„ va detenir la czva mare
1 la tancá ale calabossos. En saber-ho
el nol es presenta a les autoritats i
aleshores, davant de la seva mere.
fou brutalment apallissat fine que
caigué mig more a terra, ha Pt de
cedir-li un camastre ; erque no. te
nia on jeure malgrat el seu greu PS
tat. La relació daquest testimoni pro
mou rumore entre l'auditori que la
presidencia talla.
Després de més de tres hores de
deliberació, a dos quarts donze de la
nit, el Tribunal va dictar seatencia.
Les penes imposades eón les següents:
A l'alcalde Samuel Morera
Ribes i
al caporal del sometent, Joan Me
tete dotie anys de presó correccional:
a Valentí Puigdomenec. deu anys de
la mateixa pena: Miguel Carantela,
Joan Salelles, Josep Petxamé, Pere
Ciurana, Lluís Salo, Rafel Vilaplana,
Josep Arenillas, Joan Seguí. Josep
Elles Cahissa, Miguel Sabe Tell 1 Vi
cenç Font, sis anys 1 un día de pre
só mejor a cada un; Miguel Marín.
Jaume Soler, Rafel Sabater 1 Andreu
García, a sis anys de presó correccio
nal. cada un d'ells, 1, finalment, a sis
mesos d'arrest, Laureá Navarro Ber
tran i Antoni Marín Fornells.
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Una catalana
5'—
Antoni Vilanova
2'—
Joan Imbert
2'—
FULL NUM. 389
Antoni Aguilar
015
Vicenç Peris
0'50
Padrós
Mareen!
Jacint Cenen
030
Jaume Soler
025
Albert Pellicer
045
Antoni Bayona
060
Benjamf Bosch
0'50
E. F. B.
025
Enric Satué
1'—
0'50
Antoni Aguilar
Marcellí Patines....
050
1'—
Josep Alberto
0'70
Benjamí Bosch
0'25
COMO (Joventut)
0'50
CODINA (Joventut)
0'25
Vilella (Joventut)
025
Bochaca (Joventut).........
0'25
Boher (Joventut)
Satué (Joventut)
050

•
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FULL NUM. 1.301
Juli Montes,
J. M.
M V.
Y. R.
A. F.
J. N.
Artur Valls
Bernat Criado
J B.
F. Lacomba
A. Bonvehí
R. Mateu
Josep Albós
J. León
Isidre Torrente
P. Pons
Un explotat
Joan Estadella
Joaquim Cases
A. B.
R. Ripoll
A. G S

•

teas..

Per tal de fer

les ganes
de llega' diares,eserangers, "La Tri
buna" del 2 .de: novembre publicava
aquestes ratIleseamb carácters ben
marcats: "Péle..eariers de- Roma es
veuen. moles ceitadans amb
diaria
estrangere. Si ele pregunteu qué hi
cerquen us Tresponen: La veritat".
Si aquestes- paraules poden demos
trar
irrefutablemént la desestima
del ciutadá itáliá per la pre,msa fei
xista (a !talle eaci n'hi ha d'altea e
demostren taniba el disgust dels. di
rigcnts del regim en constatar que
el públic ele considera uns impostors
1 per dató menyspreen el públic 1 els
diaris que llegeix. La intenció de "La
Tribuna" dirigida per 'ex-socialista
Forges-Davanzata. en escritire aque
lles natales. era per, exhortar els fea
xistes i la policia a qué trenquin els
°esos dels que Ilegeixin diaria estran
gers. I ad teniu ana.idea de la arene
sa feixista
i del clima social ame
l
•

pasear

•

-

Itaiat:s pop

e

eles

ques

1

militare de lempresa africana
*

Ací,
.110

es
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.

exeenemice—Austria; -Hongriae

Alemanya—pero eolieetot
nja, Je qiia 1 lloa
'1 ananá
tateeenena de superlatitie. Él
-

va

va

amo

públic

asna després de catorze anys d'ex
periéncia, s'ha habituat a veure can
viar rápidáment les opinions de la
premsa i ja no en fa cas. Peró aques
ta vegada comprenia que el govern
necessitava amics i tornava als vells
amors a Hitler oblidant tot el que la
rnateixa prensa -havia dit un any
enrera. Es ciar que Mussolini espe
raya s'oh de
ramistat alemanya nó

35

aéu.'jóc pelare.'

sionar

França

donsistent á -linares
i

Ariglateera

dir que el baró Aloisi s'haviaequedat
a Mónaco de
Baviera per anar tei
xint la tela dele acords. Peró con
que és cosa de la naturalesa del fea
xisme de ter traed() a tot i a tot
hom, meatre duna part .es treba
elaea per assegurar-se
l'amistat
d'Alémanya per un altre.canto se Ii
creaven difieultats a Austrie, on el
primen -Starhemberg, amic de Mus
solini, trionnfava sobre -Fey, amic
-d'Hitiere
qual llagué d'abandonar
el poder. I Hitler sha venjat respo
nent a les proposicions italianes, que,
rnalgrat que Alemanya estigués fora
de la Societat de les Nacions• (per
ihstigació del "duce"), aplicarla les
sancions com havia estat acordat a
Ginebra. Era el fracas diplomátic
mes sorollós que pocha sofrir la lee,
ha feixista. El somni de rompre el
amb
bloc deis E,stats sancionistes
l'ajut d'Alemanya i amb la compli
eitat d'Austria queja
per terral
Adéu, esperances; adéu
miratge d'espantar el món amb l'a
meneea d'un conflicte europeu
en
ple acord amb Alemanya! Tot des
apareixia, i ací, a Itália, es té, pre
cisa i exacta, la sensació que el' go
vern feixista está abandonat per tot
hom, llevat d'Austria. Hongria 1 Al
bánia (tres Estere potentíasims, con
tothom sap, que tambe l'abandona
ran quan ele fets esdevinguin més se
riosos del que ara ja són.
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Un militant del le C. P.
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Ignasi Giró
Josep M. López....
R. I. P.
Juli Monté
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FULL NUM. 1.281
Josep Mas
Narcisa Rius
Pepeta Nicanor
S. Ros.
Pere Rodríguez
Emília AmatIler

050
V
050

Maria Riutort
plantía Niel......
Dolors Canta
La nena d'En Marea
Un xofer
Un del Poble Seo
eia
art

01'750

...............

.......

UnaarianoLial°dP

......e.
.....

..

Boqueria

............

-

........

...........

.

V
•0'50
le
1'.—
0' 50
le
0'50
1'
0'50
1'—

050
l'—
1'—

. .............

2'—r
050
1'—

......

030
050
1'
V
1'—
l'—
2' --,

JoiurdRiiaMarcel

V—

Carlos Momplet
Lluís Ama t..

del 6 doctubre
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primera part .d'aquest proble
ma. donados les dificultats que re
iteren italiá ha trobat a l'Africa, cal
donar-la com a impossible. encara
que ele butlletins italiana anuncien
una dotzena de victóries cada
die.
Queda solament la segona part. fa
rulne completa.
L

Margarida
Ramon Sánchez......
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Santiago Puig
Antoni Santaromi
Ramona Caselles
Júlia Biel
Miguel Reman
Teresa Morgades.........
Sebastiá Santaella
Rosa Puig
Rossend Sastre.
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Josep T'anega
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Feliu Torrents

,
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90475

Manuel Vilanova ene ha 111u
rat una participació duna
pesSeta del número 29019
del sorteig del 21 del c,or
rent.
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Joan Caselles
Victort Garcia........
Jultá Batlló.....
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Isidre Puig.
Josep Sabater
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Maria Vila
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Josep Cantó

Les sancions, és ciar, no tindran
efecte rápid
nornés començaran
a lar-se sentir dad
a cinc o sis me
sos. Ja n'hi ha
prou. Perqué el pro
blema económico-militar que es pro
santa a la Italia feixista és el se
güent: o bé ocupar dintre sis o vuit
meses tota
posant l'exér
cit del Negus literalment lora
de
combat, o bé apar a la ruina abso
luta de l'Estat feixista. parqué d'aci
a sis o vuit mesos recomeneara l'épo
ca de les pluges 1 Italia--que. segons
ele experta, te a penes diners sufi
arribar-hl—no tindrá
cienes per a
mitjans per a mantenir un exércit
de dos o tres-cents mil hornee a set
o vuit
mil quilómetres de distancia
de la mara patria.
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Josep Munárriz
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B. Riuelles
E. Riera
Un valencia
Un del barrí
Un del P. C. C.
Un obren del Port
Gertrudis Con
Un rarnader
Maria Riudemas
Pepeta del Bolee
Una peixétera
Lluís
Gaspar Jiménez
Maria de Granollers
Un del Pla del Valles
Joan Rodolfo
Sempre Avant.....
Un d'U. S. C.
FULL NUM 1.282
Ramon Malvet
Joan Ferran
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Miguel Quintilla
Pene Segura, a la memória
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Manuel Gonzelez............

Naturalment, per al poble, que va
de cara a
sofriments
inaudita,
aquestes noticies són desastrosas I
tata, ádhue ele mateixos
feixistes,
canten que el govern feixista ha re
but un cop terrible.

Peró inalgrat que vulgue fer-ho
aixl, no veig que.aquesta vegada pu
gui resoldre la .parlida al sea,' favor,
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Sebastiá González...........
Lluís Galve
Isidro Lafarga
Isidre Ramon
María Soler
Jaume Arnal
Agustí Nadal

quan

veiessia la 'Italia feixteta recolzada
per l'Alemanes, de Hitler. Tol. anava
-lié 1 els diales estrangers ene podien

Peró Mussolini. que. com tottiom
sap, és un gen1 i sempre té raó. en
cara podria trobar la manera de re
nunciar. a tot 1, acontentant-se-d'una
patita part de sorrals 1 de molta apa
renga. tornar a casa victori6s. i Lam
be victoriosiesim.•
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Julia Tortoee
Josep Tortosa
Maria Santana
Ramon Isalde
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.ter el

•

Milá, l'actIvitat clandestina
410.4, impresslonar pel terror
a

cites els diaria del
regim s'han dedicat a exaltar l'Ale
manya de Hitler, a la qual proclama
ven "leinic Estat decent de tot Eu
ropa". Virgilio Gayda, desiirés d'ha
ver dit en les columnes del "Gior
nale d'Italia" que el feixisme
no
hauria fet la guerra a Abisinia si
Anglaterra hagués avisat amb temps
que no he permetria (aclmetent aixi
que rimperi .romá es pot lee NOMES
e
dedi
si he- .Peemet Anglaterra
cava á cantar hirnnes -d'anear- intens
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FULL NUM. 1.302
Eugeni Pi
Ramon Vta
Pere Torres
Miguel Roca
Ramon Graupera
Pene Collado
Jaume Prat
Manuel Sola
Josep Moltó
Joan Salines
Antoni Tarré
Antoní González
Joan Vidal
Vicenç Roca
Pene Borrás
Manuel Sannehí
Joan Mané
Mantel Soler
FULL NUM. 248
Antnni Morttaftés
Jaume Anual
Adolf González
Sebastlá González—............
Lsidre Lafarga
Lluís Calvet
Maree. Huera
Agustí Nadal
Jaume Arnal
Antoni Montanés
Agustí Nadal
Andreu G-onzález.............
Isidre Lafarga.
Sebastiá González.
Maria Huera
-Jaume Arnal...-. eeeee,

~esta darrers

repub!icans de Terrassa

man.

especial

nostre enviat

novembre.
Finalment se sap arnb prétisió
per qué eta componente del grup
Rigola han estat arrestara i perque
Ilur revista "Problemes del Tretiall
ha estat prohibida. Es traces, con
era
fácil d'imaginar-se. d'un delicte
greu: ni durant la preparació -de la
guerra feixista ni després de colmen
elides les hostilitats a l'Africa la re
n'ha dit
vasta dirigida .per Rigola
una sola paraula. Per al govern fea
insta, callar vol din esser-ne centra
re I d'aleó !l'ha vingut ele arresta
mente. les persecucions i la supres
sió de la revista. Encara que pugui
semblar cruel 1 exagerat, ácibue ele
antifeixistes d'Itálla veuen arab sa
tisfacció certs arrestament•s (eta' en
aquesta ocasió, principalment el del
de l'ex-Confederació del
secretani
Treball. el barbut D'Aragona. Aquest
va
trate el proletariat
durant els
anys 1918-22 maniobrant de manera
que la burgesia 1 el fencisme pagues
am fácilment aconseguir la chagra
gaela de les organitzacions proletá
ries; despres, quan el feixisrne trione
lava 1 eucadenava Italia, es vana en
plena Cambra deis seus serveis a...
la patria, traicionant la revolucio.
Ara el reutisme 11 dóna la recompen
Certament que el go
sa merescucla.

El Conse I de guerra
Del Consell de guerra celebrat la
setmana paseada contra ele republi
cans de Terrassa detinguts pela fets
d'octubre, segons han dit els diaria:
Es interrogat Jaume Salelles, se
cretari particular de l'alcalde. A pre-,
guntes del defensor senyor Munido.
diu que bou objecte de mala tractos
per part deis guárdies d'assalt que
anaven en la columna volant del co
rnandant negrete 1 del capita de cdm
plement Vidal 1 Ribas. Diu que li pe
garen al liad de l'Ajuntament i que
l'obligaren a signar una declaració
que en no havia fet. Diu que es va
queixar al jutge deis mals tractes i
que no sap si va instruir-se cap su
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Vilaseca
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Pasqualena
Un grup
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La subscripció continua oberta.
Poden fer-se donatius a l'Ateneu
156),
Obren d'Esquerra (Provenga,
domicili social del Comité; el local
del
Partit
Republicá d'E,squerra
la re
(Passeig de Gracia. 42),
daccei de LA RAMBLA.
Actuació Valencianista d'Esquerra
te en preparació per al dissabte
membrle
nent un acta dedlcat a la
,

de LItles Bello,

