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N CRIS!
plantejada

Ha queda!

dos quaris de dues de la tarda

a

Lerronx no torná al Parlament
'per por de no saber qué dir
La sessió de les Corts, la rriatinada del diumenge
Per
Són les set del matí quan sortim
del Congrés. Els senyors diputats han
discutit extensament i prolixament
l'afer denunciat pel senyor Nombela.
Han parlat. Han cridat. De vega
des, han dormit uns instants al seu
escó, o en algun divan, o
ho hem
preseneiat
en una cabina telefó
nica. Per fi, han emés llur sufragi.
No obstant, cal un aclariment. No
toas els diputats han tingut aquest
concepte heroic de llur deure. El se
nyor Lerroux, per exemple, s'ha es
timat més la grata i confortadora
manyaga deis Ileneols que no pas
raspre so de les paraules del senyor
Goicoechea. El senyor Lerroux és
rhome que, en la cursa vertiginosa
aels anys, ha anat perdent successi
vament, un a un, els seus atributs
clássics. D'adalid esforeat de practi
ques amatóries amb rivets de sa
cusme en les purezas virginals de les
rnonges, s'ha eonvertit avui en vell
semental jubilab. D'arrogant i ganara,
s'ha transformat en espantadís. Ara
segueix la táctica de restrue, tan
cant els u
1 tapant-se el cap da
—

—

t,
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J. PASCOR WILLIAMS

la

satisfacció d'alliberar-se d'una
companyia molesta. Experimentaven
ja, com venturosa re4itat, el plaer de
Ilançar per l'ull de j'escala el radi
calisme• Un radicalllitne el veinatge
del qual no plata, ni des del punt
de vista polític, ni en raspecte de
l'honestedat.

Sentien el pesar

d'a

questa aliança com quelcom de ver
gonyós que els titllava davant l'o
pinió d' encobridors o cómplices.
I dubtaven. Repapiejaven...
El senyor Goicoechea advertí

com,

worm~serrprvespmbrIginEes9vanuirif
deja el diari Política en una manchette.
Peró a l'hora de respondre davant de la
Lerroux s<e'n va anar a dormir.
El

diputat lerrouxista

senyor

Arrazola

Cambra, el

digué,

en

senyor

la matinada

d'ahir:

—

"—Llegamos

de don

Alejandro

Lerroux alrededor de las
doce de la noche el senor Guerra del Río y yo. Los guardias de asalto
nos apuntaron con las carabinas. Al fin pudimos traspasar el jardín
y entramos en el hotel, donde se nos dijo que el senor Lerroux esta
ba acostado. Se le vantaron la senora y las criadas. Fueron al cuarto
de nuestro jefe y volvieron diciendo que la luz estaba apagada, que
si era cosa urgente le despertarían y que si no mejor sería dejarlo
para manana. Nosotros, ante una cosa sí y teniendo en cuenta que
era media noche, y la edad
avanzada del senor :Lerroux, desistimos
y nos vinimos para acá."
a casa

DIU

QUE ES RETIRA

Un altre diputat radical manifestá a dos quarts de dues de la
matinada del diumenge que el senyor Alexandre Lerroux, amb el
qual acabava de parlar per haver estat a casa seva, li havia dit que
pensava anar dimarts a la sessió de Corts per tal de fer pública de
claració de la seva retirada de la vida política. Per aquesta causa no
havia assistit a la sessió de la nit, perqué creia fer-ho després que
l'assumpte Nombela estigués completament aclarit, per tal que hom
no cregués que pretenia tapar-los.
Així, dones, afegí aquesta personalitat, 1 fixeu-vos bé que és frase
textual, dimarts, "si el Parlament encara té vida, estará aquí el se
nyor Alexandre Lerroux. En cas contrari fará públicament la seva
declaració en aquest sentit per escrit".

LERROUX, EX-PRESIDENT DEL CONSELL DE
MINISTRES : 119 BOLES BLANQUES; 60 BOLES
NEGRES

MORENO CALVO, EX-SOTSSECRETARI DE LA
PRESIDLNCIA: 116 BOLES

NEGRES; 48 BOLES

BLANQUES
A dos quarts de set del matí de diumenge es fa públic el resultat
de la votació recaiguda sobre la conducta del senyor Lerroux. Va
donar el resultat següent: boles blanques, 119; boles negres, 60.
S'abstingueren en la votació tots els partits republicans d'es
qUerra.
Al moment de produir-se la votació
bunes el senyor Primo de Rivera, que

es
va

trobava
donar

de les tri
"visca l'"Stra

en una
un

Perlo"!
Quant al senyor Moreno Calvo, el resultat de la votació fou el
següent: Boles negres, 116; boles blanques, 48.
El senyor Pere Doménech, regidor gestor lerrouxista a l'Ajunta
rnent de Barcelona, ha tramés aquest telegrama:
"Alejandro Lerroux.
O'Donnell, núm. 4.—Madrid.—Antes y
ahora y siempre incondicionalmente a su lado. Ha llegado la hora
de que se enfrente de una vez con todos los enemigos, por altas quti
sean sus jerarquías, para bien de la República y de Espana.
Pedro
—

Doménech."
Per causes alienes

a

la nostra

voluntat no podem tampoc pu
blicar l'acostumat article de Carles Espía,

!Llegiu

1

a

rambla

—

—

—

*

*

—Sí, senyor. Es endebades proclamar
innocéncies que no se senten i fingir
ignoráncies de les immoralitats des
cobertes. En dos anys de continus
"afers" que han estat proclamats a
crits arreu, la Ceda no pot fingir ni
allegar aqueixes ignoráncies. Ho sa
bien tot perfectament. I en nol
se separat d'aqueixes compan
es'
solicitar-les encara aquesta nit, s'han
fet cómplices de tots aqueixos afers.

—

«NO ME TEMBLARA LA MANO PARA FIRMAR

sufragis.
*

1,

notes --deplora
bles quasi totes
d'aquest debat
que ha reviscut els antics costums
deis Parlaments borbónics, tal vegada
sigui aquesta la més destacable: l'ab
senda del senyor Lerroux en una
sessió on es discuteix la seva respon
sabilitat. No bu, naturalment, deli
cadesa que deixa en llibertat els seus
nelversaris; fou por de no poder res
ponare .a,ls seus fiscals. La Cambra,
en el seu debat vespertí, aná dibui
xant
amb la lentitud que el se
nyor Alba aná imprimint en aquella
&liberado al ralenti
les responsa
bilitats concretes que ja s'endevina
ven a través dels diferents vots par
ticulars. Sense constituir atacs a
fons, aqueas rodeigs del senyor Pri
mo de Rivera i del senyor Samper,
despullaren ja bastant el partit ra
dical, No s'havia discutit encara cap
deis vota particulars, i ja la Comis
deplorablement ajudada per la
manca de destresa característica del
senyor Royo Villanova, havia donat
d'un mateix fet vint diverses expli
cacions. Aquell punt neurálgic del cé
lebre acord del Consell de ministres
va tenir
tantes interpretacions com
cradors. Els uns
el senyor Royo,
per exemple
deien concretament
que si; els altres
l'espléndida
vacuitat del senyor Munoz de Diego,
entre ells
asseguraven que no;
alguns insinuaven un absurd terme
mitjá. Pero, no obstant, les responsa
bilitats s'anaven concretant, ja en pie
saló, a la vista deis taquígrafs, deis
per] °distes i de les tribunes plenes a
vessan amb rapidesa
alarmant. Tan
ta, que el senyor Alba,
va apro
fitar hábilment la conjuntura de ne
cessitat tan imperiosa com la del so
par, per tal de suspendre. el debat
i estudiar nous rumbs.
Cal que diguem tot seguit que el
qui únicament es va aprofitar del
descans fou el senyor Lerroux. Ni els
espeetadors es mogueren de les tri
bunes. ni la majoria deis diputats
s'allunyaren més enna del buffet.
I en reprendreS la sessió, rápidament
hom hagué d'advertir que les opo
sidens seguien fermes als seus llocs.
La majoria hagué de romandre ala
seus escons, en espera del moment
definitiu d'intervenir en la votado
o de prornoure escándols contra
els
acusadons, Tan prompte com algun
diputat de l'oposició formulava un
canee concret, a l'acte s'aleaven ce
distes i radicals cridant com energu
mens, i els negaven el dret a acusar.
S'adverti, no obstant, un curiós fe
nomen. A mesura que el debat avan
eava, i després d'escoltar-se les in
tervencions deis senyors Marco Mi
randa, Toledo i Requesens, l'empenta
de la majoria va decréixer significa
dvament. Foren tan clares i tan ta
llants les proves, i tan rotunds els
arguments, que les consciénc.es d'a
quells homes s'afebliren. Per altra
part, rabséncia del senyor Lerroux
feren flaquejar els anims deis seus
fidels seguidors. Els radicals no es
veien amb cor de defensar el qui
fugia tan vergonyosament, deixant
la seva dignitat política abandonada
enmig de l'hemieicle. I els cedistes...
Els cedistes comeneaven d'assaborir

—

Comentarla?
Moltíssims. Monár
gnu, esquerres, nacionalistas bascos i
Esquerra no s'estaven de cridar ala
passadissos el seu convenciment.
—El bloc surt mort d'aquesta en
vestida.

-

ALEJANDRO LERROUX,
que ha tingut 60 boles negres

sois porqué el total de cent setenta
nou
vots representa una manca de
quórum; tambo és que en aqueixes
sebranta boles negres se n'infiltraren
trenta. almenys, deis diputats cedis
tes, que ja refusen
passi el que
passi —la companyia dels radicals.
Bona prova fou que, quan es vota el
dictamen, i ja no era la dureza d'una
proposició acusatoria el que es disco
tia, sinó un vot de censura al senyor
Lerroux, la Ceda ja s'expressá sense
embuts i acceptá aqueix vot per 80

—Anar fent, sigui com sigui. Ara
tancaran el Parlament. Mentrestant,
procuraran muntar el tinglado elec
toral. I el mes de febrer ja veurem
qué inventen per a continuar vivint.

CHAPAPRIETA
darrera del seu vot particular, segui
ria una proposició acusatoria contra
el senyor Lerroux, fundada en la cla
ra existencia
de tres delictes. Tal
anunci caldejá els anims, ja decai
guts a les tres de la matinada, des
prés d'onze hores de sessió. Els dis
cursos deis senyors Toledo i Miquel
Maura van posar al roig les pas
sions. No ja les oposicions;
alguns
ceclistes aplaudiren amb fervor no
aissunulat en la companyia d'algun
diputat indefinit. El senyor Barcia
va proposar una
alianea momentá
nia a les dretes. Els radicals van
aguantar l'alluvió asseguts a llurs
escons, sense pestanyejar. El senyor
Salazar Alonso, que tingué la "tran
quillitat" d'acudir al Congrés, preci
sament en un debat d'aquesta me
na, i que ádhuc tingué tumbé la
go
sadia de cridar en alguns moments.
es dedicava ara a despatxar
corres
pondencia. sense voler assabentar-se
del que es deia al saló. Per un ins
tant, hi hagué la possibilitat que la
majoria es dividís.
I aleshores sorgí la crida a l'ordre
del senyor Gil Robles. ?Defensa del
senyor Lerroux? Ni intentar-ho.
era significatiu que el senyor Chapa
prieta no fixés la posició del Govern.
Aixo indicava el desig de refer el
bloc; bloc en el qual el senyor Cha
paprieta és un element estrany i no
molt desitjable. Per tant, el discurs
del senyor Gil Robles, més que a ex
plicar les anormalitats del passat,
s'encamina a marcar
els perills de l'esdevenidor. Dis
curs de clares finalitats polítiques.
No convenía, després del debatut, in
sistir en la defensa del senyor Ler
roux; ans al contrari, en un pará
graf substanciós i ple de substancia,
assenyalá al partit radical com no era
prudent ni convenient solidaritzar-se
amb resporisabilitats que al partit
convenia individualitzar i depurar.
Encara que anfibológica la frase, era
comprensible per a la majoria. I tot
seguit entona un cant a les excellén
cies del bloc i a la seva missió sa
grada. Misió que consisteix, natural
ment, a oposar una tanca al perill
revolucionad. L'etern comodí del se
nyor Gil Robles. L'única raó d'exis
tencia d'aquestes forces al poder. En
cara que no facin res, ja
fan el bé
d'impedir que vinguin les esquerres.
I la majoria entengué perfectament
la llieó. Per a impedir que una vota
ció adversa al senyor Lerroux pogués
allunyar, en un moviment de vio
lencia. el partit radical, vota la inflo
cencia d'aquest.
Tanmateix...
Cent
dinou
boles
blanques davant seixanta de negres
és una votació lamentable. No tan
sois pel fet que hi hagi seixanta dipu
tats que no creuen en l'honorabilitat
política del senaor Lerroux; no tan •

—Lespectacle d'aquesta nit ha es
tat lamentable. Com en temps de la
monarquia, s'ha barrat el pas a la
veritat.
—Naturalment, tot és inútil. Els
vots d'aeí dintre no representen els
vots de fora. Quan aquests es mani
festin, sorgiran les sorpreses.
Aixel, lector, no ens ho digueren a
nosaltres. Fou un diáleg, sostingut al
guardaroba, a dos quarts de vuit de
la matinada, entre dos diputats; d'es.
guerra un, monarquic altre. Entre els
mil que se sentiren, cap no reflecteix
tan exactament l'amarga realitat po
lítica actual. I allá queda...

Significativament

Impressió delacrisi
Madrid, 9.

El Consell de minisreuní a la Presidencia a les
onze del matí. A les dotze i muja
ha sortit el senyor Chapaprieta qui,
eontestant a les preguntes deis pe
riodistes, ha dit:
—Sí, vaig a Palau.
—Aneu a presentar la dimissió?
—Encara no—ha contestat el se
nyor Chapaprieta.
La seva estada amb S. E. ha du
rat uns vint minuts i a la sortida
ha estat rodejat pchs periodistas, pe
ro no ha fet cap manifestad& dient
solament que es diriz,ia a la Presi
dencia on continuaven reunits els
ministres en Consell.
Els miistres continuaren delibe
rant fins a dos quarts de dues, hora
en que el senyor Lucia ha sortit de
la sala de reunions, dient que el Con
sell havia acabat i després d'entre
gar una nota contenint el despatx
deis principals acords recaiguts du
rant la reunió ministerial, ha dit:
—Ha quedat plantejada la crisi
total. Immediatament van a comen
çar les consultes.
—?Quina és la impressió dominant
pel que es refereix a la solució de la
crisi?
es pregunte
al senyor Lu
cia.
impressió és que demá, a mig
dia, es vol que ja estigui designada
la persona que s'ha d'encarregar de
formar Govern.
—?Creen que la solució de la en-si será dificil d'aconseguir?
—Cree que no. La intenció, al
menys, es que s'acabi quan mésaviat,
millor. Veureiri'que,.passa.r-.
—oknirá el non °oyera a
Corts?
—Jo cree que si.
—A base del bloc?
—Ja ho veurem. Perqué al bloc hi
ha trencada una pan t le la roda.
La incógnita és, dones, el partit ra
dical.
—?I quina és la determinad() d'a
quest partit?
—Fina ara es desconeix.
—?Tornará el senyor Chapaprieta
a
Palau?
—Cree que sí, i fina suposo que ad
hue ha hagut d'evacuar aquest rna
teix matí la seva consulta.
tres

—

es

—

-

'

Conferencia del nostre redactor a
Madrid senyor Caries Espla a les
tres de la tarda:
Aquest mati, en Consell de minis
tres, sla plantejat la crisi total. Ha
eriondat, dones. el criben del senyer
Gil Robles, el qual volia precipitar
els esdeveniments en aquesta forma.
sobre el criteri de Chapaprieta, que
aspirava a ésser derrotat a les Corts,
a
propósit deis seus projectes eco
nómics.
Alió ocorregut en la darrera ses
sió parlamentaria, és a .1.ir. l'espec
tecle vergonyós de les Corta i la
descomposició de la majoria. han fa
cilitat aquest primer Morid de Gil
Robles en el si del Govern.
Pero aquests ma pelaos es&Jeni
menta poden fer-11 perdre la parti
da final.
Gil Robles aspira, en efecte, a
mantenir el bloc governamental per
a
poder recolzar en aquestes matei
xes Corta un Govern presidit ner ell.
?Peró és que será possible sostenir
el Parlament actual? Aquest será el
tema principal de les consultes que
comencen a les quatre de la barda.
La clau la tenen els raclicals. i
aixó dóna la mesura del gra.0 de
descomposició a qué ha arriba,t la

rouxistes incorregibles

per

a

reco

almenys aparentment
llur
optimisme, que en aquesta cas resul
brar

—

—

meravellós.
Peró és dar que després de nocor
regut la figura de Lerroux i les se
ves esperances queden al marge del
que ocorri en política. Qualsevol com
binació que es faci amb radicals se.
rá a base de don Santiago Alba, ca*
pitanejant el grup més nombrós de
la minoria radical.
La crisi podria ésser de fácil so
reclama
lució si es decidís
com
l'opinió republicana
la clissolució
de les Corta. Pero desgraeiadament
s'intenta fer un esforç desesperat
per a conservar-les. Els ce:listes of
reixen la revisió constitucional, i ert
previsió d'aquesta erial s'havien ac
tivat aquests darrers des els treballa
de la Comissió fins al punt d'anun
ciar que dema pas.sat hi hauria dic
tamen per a reformar 1a Constitua
ció.
Si s'aconsegueix refer la majoria,
és molt probable que el president del
Govern sigui Alba. Tainné es
nou
parla de Lucia, i fins de Pablo Blan
co. Després
d'haver estat president
ta

—

—

Samper,

res

no

ens

pot estranyar.

Si no s'aconsegueix refer el bloc 1
s'ha d'anar a la dissolució de Corta,
el president probable será el senyor
Pedregal. En qualsevol cas. el Go
vern
que es formi podrá tenir les
Corta taneades fins al primer de fe
brer, i els pressupostos seran pror
rogats per la Comis,sió permanent.
'Urgid/lelo en plantejar-se la cri
sí én rnon 'confusa i está dominada

peltesdeyenipaenAaj
rerátlettOcOrreantt
sa

de

1'0~6

polítiques
intervenció

contra totek
hi han tigut alguna
per acció o per eom

que

-plaenea.
No sera possible veure-hí amb al
guna major claredat fins denla o
passat dema. Tot sembla indicar que
la tramitació de la crisi será molt
laboriosa.

El b oc governa
mental no poi
irencar-se,

cama

Gil Robes

majoria.

"Digamos unas palabras de
consideración y respeto para una
breve escena que ha puesto en mi
corazón una ternura humana: el
senor Cambó, antiguo adversario
con orgullo puedo decir
mío
lo
desde hace largo tiempo, se
ha acercado a mi en el "hall" de
este hotel, antes de empezar el
banquete, para estrecharme la
mano
y decirme: enfermo, no
—

—

puedo

participar personalmente

el acto que vais a realizar,
porque suelo quedar después de
unos días a
ellos rendido por
causa del enrarecimiento del am
en

biente."
(Del discurs del senyor Lerroux
al Ritz de Madrid, en l'homenat
ge que

es

féu tributar el día

9

d'octubre, i en el qual el diputat
de la Lliga senyor Puig de la Be
llacasa va ostentar-hl la repre
sentació del partit 1 amb aquest
carácter s'assegué a la taula

presidencial.)

"El Debate" d'ahir, comentant la
situació parlamentaria, fa una pa,tética crida ala radicals que no es
tan contaminats amb els darrers es
cándols, perque segueirtin formant
part del bloc governamental i recol
zin un Govem de preponderancia
dista. Després de la súplica, ve l'a
menaça, i
vaticanista adver
teix els radicals que si ara deserten
d'aquest deure, clesapareixeran de fet
de la vida pública.
La minoria radical, després de que
dar feta un parrac la figura perso
nal del "jefe", continua ara imagi
nant que Lerroux encara tornará a
ésser alguna cosa. Lerroux tracia de
convencer els seus amics que el vi
sitaren mentre transcorria la sessió
de la rut de dissabte.
Els digné que si tragues anat a la
sessió la Ceda hauria dit que si no
votava contra ell era per 'lástima
per respecte ala seus anys. No assis
tint a la sessió, digué Lerroux,
la Ceda havia de posar-se al meu
costat. sense presentar-me com un
anciá veneut. Afegí tranquil que tot
aixó passará i que dintre d'un rerell
de meses tornará a ésser l'amo d'Es
panya.
No necessitaven res mes els ler

Del discurs de Gil Robles
la matinada d'ahir, al
Parlament espanyol :
«Con gran dolor, con el
dolor que supone tener que
hablar de personas que con
uno han gobernado, tengo
que decir que creemos que
el bloque no puede romperse
por este motivo, porque, in
en

dividualizando,
bilidad

no cae

la responsa
sobre todo un

partido, y suponemos que
el partido radical no querrá
romper el núcleo y valladar
que tiene Espana para con
tener los impulsos revolu
cionarios.»

la rambla de Catalunya

2

El
(Ve de la pagina 12)
futura
federació
d'Estala
a
analitzar aquests punts se

d'una
(Llenen'

senament,

!d'abril
1

El Parlament de Catalunya, el 12
del 1934 va aprovar una llei,
e la va aprovar en ús de la seva
sobirania; la va aprovar perqué tenia
per a establir-la i aprovar
Era la llei de Contractes de Con
reu,
que venia a endegar el sentit
revolucionan de la República; era la
Ilei de Contractes de Conreu que ve
)nua a acabar amb les iniquitats que
t,s'han vingut cometent en el camp;
(era la lei, que com deiem un dia al
'Farlament de la República, venia a
establir la pau i l'ordre. Ah!; no
l'ordre del privilegi ni la pau del
,cementire no; l'ordre de la justicia
!I la pau de la convivencia entre ger
3nans. Peró, ingenus de nosaltres!,
'ingenu de tot el noble que creia
que, els catalana, tots estimaven Ca
taluaaya c,om l'estimen aquells que
no tenen altra cosa per a ofrenar-li
que la seva vida i els seus entusias
mes: ingenus tots els qui creien que
estimaven Catalunya, com nosaltres,
els que. ultra la vida i l'entusiasme,
podrlen ofrenarni la força del seu
poder económic i atorgar, en ares de
la genrianor i de la convivencia, al
gima cosa qué fos seva i signifiques,
en donar-la. una mostra de genero
eitat material al servei duna convi
yencia humana. (Aplaudiments).
Ja sabem perfectament com va
pasear aixó. L'1 d e gener del 1934,
quatre dies exactament després de la
'data en qué les esquerres coalitza
des triomfaven magnificament en les
eleccions municipals, la Lliga Regio
nalista. ara Lliga Catalana
sí, Lli
ga Catalana, perque nosaltres vam
lIer que es pogués dir així obtenint
rEstatut de la nostra Autonomia que
eles ens havien 1:momee durant 25
anys
la Lliga va prendre uns
acords 1. en el sise d'aquests acords,
es diu que la Generalitat exercia in
adequadament els serveis d'Ordre
Públic i despertava un sentiment
contrari a l'Autonomia. Afirmava, en
ela base setena, que era absolutament
Imprescindible l'aplicació del princi
pi proporcionalista en les eleccions,
,1 en la base vuitena facultava els di
putats per a retirar-se del Parlament
de Catalunya, i fou en virtut d'a
questa facultat que els diputats de
Lliga Catalana abandonren els seus
escons en el Parlament de Catalu
nya. mancant així als principia essen
dais de la democrácia i al mandat
que el poble els' havia donat.
.

-

—

—

Ni~nTrinrrESUMIITEI
(Ovació.)

Uns financers fracassats
Jo tinc un extraordinari interés a
dír-ho ara, davant vostre, i sento
que tal vegada hauré de fatigar
vos... (Moltes veus: No! No!) Jo vull
esposar ara, davant vostre, com
van succeir els fets, La Lliga forma
va i forma pare de la conxorxa

ellau~ízima
(Ovació.)
Les accíons de la C.H.A.D.E. po
de," cocalzar-se altes; pele) és impos
;ble de trobar en la cotització de
rsa les accions de la C.O.G.E.C.0..
.apcions de la Companyia del
.4. 41
que s'ha enfonsat verticalment,
amb una perdua de 100 milions de
pesseter., essent president del Con
sell d'Administració fins fa un any
1 mig o dos anys, el senyor Cambó.
více-presidtnt el senyor Ventosa. Jo
no sé on són aquestes pessetes; no
sé per quines fronteres han emigrat;
no sé qui les té en aquests moments.
Nomás sé que s'han perdut, i que
eren pessetes del poble, del petit es
talvi del poble; d'homes que les ha
vien estalviades penosament i que
les havlen confiades a la capacitat
financera, a la pretesa capacitat d'es
tadistes d'aquests homes que. si al
guna cosa han sabut fer ben feta
ha estat la de crear la ficció d'un
sentement catalanista per a aprofi
tar-sen obtenint unes carteres de Mi
nistre. (Aplaudiments.)
,

,

La llei de Contractes de
Conreu era válida
La Llei de Contractes de Conreu,
votada pel Parlament de Catalunya
el 12 d'abril de 1934 1 va ésser pro
mulgada en el Butlletí Oficial del
día 13. Dies després va presentar
se a Madrid. per la Lliga, una propo
s:ció incidental demanant al Govern
de :a República que entaulés el re
cura de competencia davant el Tri
bunal de Garanties Constitucionals,
el qual recurs va entaular-se el 4 de
maig. Fixeu-vos-hi bé: la llei fou pro_
inulgada en el Butllete Oficial el 13
d'abril. 1 el recurs va plantejar-se el
4 de maig, quan han transcorregut
justament i exactament 22 dies. Vinte
1-dos dies! Peró l'art. 1.er del Codi
Civil d'u que les lleis són obligató
ries a tot Espanya al cap de 20 dies
de promulgades,
aquesta, per tant,
era una llei obligatoria, perqué ha
sien transcorregut més de 20 dies
des de la seva promulgació. L'arta
cle 56 del Reglament del Tribunal
de Garanties Constitucionals, del re
glament que regula el funcionament
d'aquest Tribunal, diu que els re
cursos no presentats en
el trans
curs de vint dies, prescriuen. El Go
vern. com veten va presentar el re
cura al cap de vint-i-dos dies, o sia
dos enes després del termini fixat per
la Ilei. Havia prescrit, per tant, al
dret de presentació del recurs. La
Dei, era Ilei amb tota la seva ple
nitud i força, i. per tant, havia d'es
(ser obeida, havia d'ésser plenament
complida. Es aquest un detall trans
cendental, per a tot aquell qui vul
gui enjudiciar serenament eta fets
á les aoves conseqüencies fatals.
I qué va passar? Es inútil, és in
1.11-41 que els juristas argumentin i
que el Tribunal de Cassació de
CatalUnya »resentí un informe d'una
claredat perfecta. Es absolutament
inútil tot el que es fa en aquest
sentie. perque es té la voluntat ter
sabotejar la Ilei del Parla
ma de
ment de Catalunya. I que c,onsti que
el GOVern de Madrid entaula el re
de competencia per satisfer una

cusa

propOsició

al Cm Price

gel

incidental de Lliga Cata

lana; que consti que els qui sabote
gen la primera llei fonamental del
Parlament de Catalunya, la Ilei que
ve a fer justicia en eta camps de la
nostra terra, són una catalans, uns
catalans que nosaltres, recollint la
frase de Lluhl Ilançada des del banc
vermell del Parlament de Catalunya,
diem que són uns catalana deseas

tata.

Contra l'Autonomía de

Catalunya
De qué es tractava? Es tractava
de fer impossible l'existencia normal
de l'Autanomia de Catalunya; i al
costat d'aquesta proposició inciden
tal de Lliga Catalana es presenta una
altra proposició de la Ceda. Ah!, la
conxorxa que havia d'acabar posant
al front d'un departament ministerial
el senyor Rahola, dintre d'un govern
recncal-cedista presidit per Chapa
prieta, havia començat ja. La Lliga
fressava el cerní per on els monár
quics poguessin ter i desfer dintre
l'Estatut de la nostra Autonomia i
obria les portes de bat a bat per
qué els edversarie del régim pogues
sin atacar alló que constituía un
dels pilans més sólids de la Repú
blica: l'Autonomia de Catalunya
Es un fet evaient que quan la m
justicia es converteix en norma; quan
Ja injuslicie eastableix com a siste
ma. la rebellia esclata innefectiele
ment al carrer. ah! Aquesta rebellie
la va fer la eameralitat de C! talu
nya? ?Agesta rebellia la va crear
el Govern de la Generalitat de Cata
lunya? Davant de les ánsies del po
ble que reivindicava el reconeixement
del seu Estatut en aquella tarda me
morable que el nostre Parlament re
votava la Llei de Contractes de Con
reu,
els nostres governants es dei
xaren portar pel corrent sentimental
d'un poble que reclamava el respecte
de les seves Ilibertats. No. Els nos
tres governants restaren serena
equánimes. Nosaltres reivindiquem
amb accent emocionat, amb la veu
cálida. peró amb la intelligéncia se
rena de l'home que ha fet una aná
lisi minuciosa de documenta, de da
des i de fets; jo reivindico per a la
figura illustre de l'Honorable Presi
dent Lluís Companys (enorme ova
ció), per al segon President de la
Generalitat de Catalunya, l'honor i
la glória d'haver romás impassible,

El President, el
i l'home

polític

Jo conec 1 tinc condicions 1 ele
ments per a coneixer a fons quin és
el temperament, quina és la sensi
bilitat, quina és la quantitat d'inquie_
tud 1 d'extraordinária emoció que
guarda en el fons del seu cor aquest
home que ha escrit el seu nom amb
iletres d'or en el llibre de la His
tória de Catalunya i en el llibre de
la República espanyola; i jo sé amb
quina violencia, torturant el leu lega
tim sentiment republicá, aquest ho
me s'atempera
i es domina. Aquest
home deja en la sessió memorable
del Parlament de Catalunya aques
tes paraules: "El Govern de Cata
lunya té la responsabilitat i l'honor
de la direcció del nostre poble i, en
conseqüencia, ha d'estar amatent a la
seva veu, apartant-se de qualsevulla
temptativa de pertorbació i fins ofe
gant comprensibles impulsos de pro
testa, per tal que l'actitud que cal
gui adoptar tingui la serenitat i la
disciplina i. per tant, la força i la
magnitud que reclamen la dignitat de
Catalunya i la lleial i obligada de
fensa dels principia essencials de la
República democrática."
Aquestes són les paraules d'un go
vernant; d'un governant que sent el
seu esperit destroçat; d'un governant
que sent les seves iliusions fallides;
d'un governant que sent com a l'en
torn seu una catalans descastats
I endinsem-nos. endinsem-nos en
la sessió d'aquell dia, i recordin tots,
recordem, tots els catalana, els qui
eren a la plepa perque eren a la pla
ça, i els qui eren dintre del Parla
ment perqué van veure el seu gest
van percebre la seva emoció 1 van
sentir la seva veu, i com aquesta
emoció sabia traduir-se en la fermesa
de la paraula i en la claredat del
concepte, recordeu, tots, com el Pre
sident deia: "No claudicarem, aixó
no, perqué mereixeríem ésser decla
rats indignes o traidors, i el nostre
nom
quedaria escrit en ludibri en
el juí de la historia de la pátria.
I aquest. senyors, és el problema.
I no s'hi val a desvirtuar-lo ni
a
desfigurar-lo amb habilitats políti
ques partidistas.

ii~maznrianrnrrarn

davant d'aquest
problema, qué cal fer? La vida de la
República está afeblida 1 la Conste
tucló és una cosa inerte; s'han ben
rescabalat els fugitius del 14 d'A
bril."

Una sessió histórica del
Parlament Catalá
Escolteu i mediteu aquestes parau
serenes del President en aquests
dies del mes de juny, quan es deba
tia a Madrid, i per tot Espanya, la
possibilitat que l'Estatut ens fos ar
rabassat, la possibilitat que el nostre
Parlament rebés una sanció adversa
devane el Tribunal de Garanties;

les
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(Ovació)—, dient:
"Solament volem dir que el Govern
de la Generalitat es dóna compte
de la responsabílitat d'aquests mo
ments 1 accepta la possibílitat que
per l'obeecació deis altres, no la nos
tra, pogués venir, dolent-nos mole
un estat
de força; una situació in
fluenciada pels mateixos sentiments
de la monarquia borbónica. Creiern
en aquesta possibilitat i admetem la
possibilitat, ja difícil, peró eatmetem,
també, que Catalunya sigui vençu
da i que ens siguin arrabassades to
tes les llibertats; pera com que els
que som davant hi perdrem la vida,
renaixerá duna manera triomfant la
nacionalitat catalana".
I espereu encara un moment, perqué
en aquell instant va aixecar-se un vell
parlamentaei, a qui els homes de a
Lliga, acovardits davant de l'empenta

del poble, l'han liançat per davant
perqué amb la seva barba blanca i
els seus anys mereixi i tingui el res
pecte de la democrácia catalana. I
aquell home amb breu trémula, per
qué sap que el que diu li repugna
en el fons de la seva consciencia de
catana aquell home diu apestes pa
raules que nosaltres recollim i ac
ceptem íntegrament: "La responsa
bilitat com la gloria en aquest cas
seran vostres!
nosaltres no hi tin
drem part". No; evident. La Lliga no
tindrá part més que en les traecions
de Catalunya. (Ovació.) Peró jo clic
que quan Catalunya recobrí la seva
personalitat i la integritat del seu
Estatut la Lliga tampoc no hi tin
drá part, perqué 11 ho privará la vo
luntat absoluta del poble de Cata
lunya, aixec,ant una barrera devane
de la covardia i de la claudicació...
(Una ebcordadora ovació ofega les
paraules finals del concepte.)

La C. E. D. A. contra tota

possibilitat de convivencia
maigrat tot, el president Companys
no perd l'equilibri del seu esperit i la
tragedia d'aquell estiu la coneixem
tots, com la coneixeu tots vosaltres.
Es la tragedia de les anades i tor
nades de Madrid; de la primera llei,
de la segona llei i del reglament; i
finalment la sessió en qué el Govern
Samper es presenta a les Corta de la
República i en presentar-se a les
Corta de la República el cap del Go
vern diu, des del leerle blau, aquestes
paraules textuals: "En lo que afecta
a
la definición y regulación de los
contratos de la "rabassa marta", de
arrendamientos, de aparcerías, res
pecto de todo eso el Gobierno es li
beral en la interpretación y estima
que ello es materia de Derecho Civil,
cuya competencia afecta a la Gene
ralidad de Cataluna". Peró en el mo
ment precís en qué ql senyor Sam
per, fent justicia a la voluntat de
concórdia, a la voluntat de conviven
cia, al talent de governant i de di
plomátic del president Companys 1
salvava definitivament totes les je
rarquies, tots eta drets i honars i tota
la dignitat del nostre Parlament, en
aquest instant en que el senyor Sam
per fent justicia a aquesta voluntat
de convivencia pronunciava les es
mentades paraules, en el Diari de
Sessions es registren immediatament
els següents mota: "El Sr. GIL RO
BLES: Pido la palabra". (Rumors.)
I poca moments després, el Govern
Samper queia en crisi, i queia en
crisi perque la coalició cedista-lli
guera negava eta vots al senyor Sam
per, parque la Lliga i la CEDA, els
monázquics i els agraria—tota la na
ció—negaven els seus vots al senyor
Samper. La fórmula de convivencia
i la fórmula de transacció democrá
tica i d'harmonia; la fórmula que
mant,enia l'esperit de la Repútlica.
l'esperit de l'Autonomía, s'enfonsa
va en aquell moment contra la vo
luntat del poble de Catalunya. Queia
el Govern Samper, s'obrien les por
tas del Poder als partas d'herencia,
cle'Aernperament i de sentet monár

gines.
alanttetrig,~1~=1:1
La voluntat i els esforços
de Companys per la con
córdia

Des d'aquell moment el problema
adquiria una violencia extraordiná
ria. Pele) Companys no cedia en la
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estat traldors
anem

a

a

la

República

i aixi

demostrar-ho:

Plena coincidéncia deis
publicans abans del 6
d'octubre

re

Són tots els republicana d'Espa
nya els que veuen emalment el perill.
El Partit d'Izquierda Republicana, el
partit que dirigeix Azana, liarme, una
nota
que deja així: "Izquierda Re
publicana declara que el hecho mons
truoso de entregar el Gobierno de la

República a sus enemigos es una
traición; rompe toda solidaridad
con
las instituciones actuales del ré
gimen y afirma su decisión de acu
dir par todos los medios en defensa
de la República". I a la publicació
d'aquesta ncita segueix la del Partit
que acabdilla el senyor Martínez
Barrios, l'home que se'l coneix per les
seves tendencies moderades.
El ma
nifest de Unión Republicana diu alai:
"El Partido de Unión Republicana se
cree

en

el c:eber de declarar ante la

opinión nacional que al constituir
se

se,
po

el Gobierno que acaba de formar
integrado:entre otros por un gru

político

elige)

pretendido republi

gaya la deguda assísténcia al peu Par
lament; i amb les institucions false
jades i amb una forma de República
que, com deia Albornoz, sols tenia
l'aparença duna República, jo pre
gunto a l'honrada consciencia del po
ble, no als magistrats que jutgen se
gons els textos de la Llei, ni ala Tri
bunal que enjudicien i condemnen se
gons la interpretació taxativa, de ve
gades excessivament freda duna llei,
sinó que ho pregunto a la conscien
cia republicana del país, que per da
munt d'aquestes lluites sap que la his
tória l'ara justicia a tots, jo pregunto,
quina eren els deures deis republi
cans a CatalunYa, si aquests republi
cans estaven disposats a defensar la
República i l'Autonomia. (Gran ova
ció.)
El Pacte de Sant Sebastia va que
dar trencat amb l'agressió als drets
del nostre Parlament. La República
Catalana que Maciá havia proclamat
i que per tal d'afirmar la convivencia
republicana havia accedit a transfor
mar en la Generalitat de Catalunya,
restava anorreada; i aleshores, amics
í companys d'ideologia, l'home que
amb emoció extraordinária i amb una
força incoercible en la decisió i en el
gest havia pujat al baleó de l'Ajun
tament de Barcelona el dia 14 d'a
bril i havia collocat en ell, no l'ense
nya de Catalunya, no la bandera bar
rada, sinó la republicana, perqué creia
en aquell moment que la bandera de
la República simbolitzava les aspira
cions de Catalunya,

Les dones i la

República

ilo -raril.".
--a;~d•
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canismo no ha recibido la sanción
del voto popular, le obliga a apar
tarse de toda colaboración y rompe
toda solidaridad con los órganos del
régimen. Cumple este deber doloro
so al que nos lleve a la convicción de
que la República ha sido falseada.
Pedimos y esperamos de la democra
cia republicana la más firme adhesión
para devolver al régimen su verda
dera naturaleza". I el Partit Nacio
nal Republicano, el partit de l'home
de la juridicitat, de l'home de requi
libei jurídic, del gran civilista Sán
chez Román, Ilança a la pubicitat
una altra nota que diu aixi: "AAnte
el hecho de haberse constituido un
gobierno como el actual en que fi
guran elementos y partidos que ni
votaron la Constitución ni adquirie
ron
después en el sufragio signifi
cación republicana, ni, como denun
cian su programa y su conducta, han
tenido otra política que la encamina
da a destruir todas las esencias' del

régimen instaurado popularmente en
Espana, el Partido Nacional Repu
blicano, convencido además de que
aquella solución política lleva consi
go el peligro cierto de la discordia
nacional, se cree en el deber de decla
que rompe toda solidaridad con
las instituciones y elementos políti
cos que hoy entregan la República a
SUS enemigos y pide al mismo tiempo,
para ganarla de nuevo, imprimién
dola un profundo sentido nacional
y de progreso, el concurso político
de la democracia republicana".
I
el Partit Federal Autonomista publi
cava
també
manifest que din:
"El Comité ejecutivo del Partido Fe
deral Autónomo, 'reunido hoy, a la
vista de la entrega de la República
a
la reacción, ratea desnaturalizar
primero y destritir después desde el
Poder la fuerza que le eirvió de sus
tentación, ha acordado declararse in
compatible con las Instituciones y
solemnemente declara estar dispuesto
a
solidarizarse con todos
aquellos
partidos que al igual que él preten
dan rescatar y aun superar el espí
ritu del 14 de abril". I segueix el
manifest del Partit Conservador, que
dirigeix el senyor Maura, el qual, en
tre altres coses, diu; 'El Partido Re
publicano Conservador viene anun
ciando desde las elecciones del 19 de
noviembre que la política de entrega
de la República a sus enemigos de
clarados y encubiertas estaba engen
drando la guerra civil". I afegeix en
el dit manifest:
"...acabamos de
asistir, con tanta amargura como
asombro, a la entrega del régimen a
las manos de quienes representan la
negación de aquellos postulados i
principios. de quienes tienen decla
rado y firme propósito de suprimir
en la legislación y en las costumbres
todo aquello que constituye compro
misos ineludibles del régimen; en
una
palabra, de quienes encarnan
por modo auténtico cuanto comba
timos i asfixiamos el 14 de abril de
1931. Airadamente y olvidándolo to
do, se nos expulsa de la legalidad re
publicana. A nadie sorprenda, pues,
que declaremos desde ahora nuestra
esencial incompatibilidad con esta
República desfigurada, antesala de
una
reacción incivil i antidemocrá
tica y que rompamos toda solidari
dad y trato con los órganos de un re
gimen desleal a si mismo, a quienes
por él
lucharon victoriosamente".
El Partit d'Esqüerra Radical Socia
lista per la seva part també va pu
publicar una nota que deia: "El Co
mité local de la Izquierda Radical
Socialista, ante el vergonzoso espec
táculo de la traición y burla que pesa
sobre la República, rompe con to
das las instituciones del actual régi
men
y propugna por todos los me
dios la implantación de una verda
dera República".
Abel es manifestaven els partits po
lítics; 1 un horne que aleshores pre
sidía el Tribunal de Garanties Cons
titucionals, el gran republicá que pre
sidía el Tribunal de Garanties, Al
var de Albornoz, abandonava la pre
sidencia del dit Tribunal; dimita el
seu cárrec i s'adheria a l'actitud deis
partits republicans, dient, en el do
cument dirigit al President de les
Corta: "ante la situación creada a la
República con la formación del nuevo
Gobierno, en la que todos los par
tidos que más directamente contri
buyeron a la instauración del régi
men se sienten obligados a romper
toda solidaridad con sus actuales ins
tituciones representativas creo en mi
un deber, que cumplo con profundo
dolor. el deber de "expresar "la mis
ma actitud de incompatibilidad" con
las fuerzas y elementos políticos hoy
al frente de un estado solo en apa
riencia republicano."
rar

'

voluntat de pau 1 convivencia.
El cija 4 telefonava a la Presidencia
de la República i parlava amb el se
cretari de la Presidencia, Sr. Sán
chez Guerra, i en la declaració d'a
quest consta el text de la conversa te
lefónica. En aquesta conversa Com
panys deis al secretan de la Presi
dencia de la República: "Amic Sán
chez Guerra: acabo d'enviar un tele
grama al President de la República;
us faig avinent la meya angoixa; us
faig avinent l'angoixa del peble ca
talá; us faig avinent l'angoixa i l'e
moció que domina les masses popu
lars de Catalunya. que senten la te
mença que es perdin la seva Auto
nomia i les Ilibertats i s'enfonsi la
República. Dígueu-li aixb al Presi
dent".
I no en té prou Companys amb
aixó, sinó que demana per parlar per
l'aparell Hughes amb el ,resident de
la República, i hom li contesta que,
per culpa duna avería, no funciona;
demana a parlar per telefon i no
pot parlar; i Sánchez Guerra explica
demana per parlar per telefon i no
poder parlar amb Lluís Companys;
com va trigar tres m'arta d'hora en
poder parlar amb la Presidencia de
la Generalitat. Perb la voluntat del
gran patriota no cedeix. Mireu qui
na
postura revolucionária! Un Go
vern que vol fer la revolució no
és
un
Govern que adverteix Ileialment
l'alta magistratura de l'Estat. Com
panys en aquella moments és el Pre
sident d'un poble que li diu al cap de
l'Estat: "Atenció, amic meu, que ens
hem hagut de dominar tot un estiu;
que hem hagut de dominar els nos
tres sentiments i les nostres emocions
republicanes; que no hem fet res con
tra Ilei 1 el poble da Catalunya i els
republicans han estat quieta. Domi
na les inquietuds de la raya conscien
cia católica; pensa en el cárrec i
en
la jerarquia que ocupes i que el
tau nom ha de passar a la posteri
tat, ha de passar a la história". I
quan ja tot és inevitable; quan les
mases del poble són al carrer í tota
la circulació s'ha paralitzat; quan
s'estén pel carrer l'onada de les in
quietuds revolucionáries; quan tots
s'apresten a defensar la llibertat i el
dret del poble i de la
República.
Ceinpanys encara está seré; encara
medita i encara no es decideix. Tan
gran és la virtut de la seva pruden
cia; tan alta la força del seu esperit
de gevernant 1 la magnífica discipli
era el deure deis re
ne de la seva
voluntat! Peró hi ha
un moment, amics meus. en qué ja
de
no és possible aguantar-se més. Es
Ah! Plantejada la qiiestió en aquella
el moment en qué si Company-s. si
moments amb l'emoció republicana
la Generalitat, si els republicans de
defraudada, amb eLs socialistes que
Cataiunya tractessin de contenir la
vejen també defraudades les seves le
force dels setas sentiments haurien
gitimes reivindicacions; amb el poble
esta', traidors a la mateixa Repúbli
catalá emocionat per la sensa.ció que
ca. Sí, en
aquest moment haurien
l'Autonomia es perdia i que hom ne
seva
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Davant el Tribunal de
Garanties
Jo no sé si és prudent, no sé si és
possible, perb és el meu deure, en
aquest moment, i vull referir-me a les
paraules fins de la declaració darre
del segon President de la Generali
tat davant del Tribunal de Garan
tíes. Escolteu-les bé, republicans; es
colteu-les bé, catelans; escolteu-les
bé, nacionalistes. tots som uns, din
tre la integritat de la pátria; tots som
uns dintre del feix de la gran ban
dera; tots som uns dintre la voluntat
de fer reviure la nostra pátria. Escol
teu bé aquestes paraules finals de la
declaració: "Que está en les seves atri
bucions
din referint-se al Tribu
nal
d'acord amb la Ilei, privar-nos
de béns que ens són molt estimats, i
conseqüencia esperem el fall no
en
amb inquietud, pera sí amb gran in
terés. Peró el fall que més ens impor
ta és el que pronuncii en la seva
consciencia íntima el poble que ens
designá perqué el governéssim, res
pecte a si hem estat lleials 1 romás fi.
deis a les nostre prometences, al nos.
tre programa, a la nostra significa
ció, al nostre cleure i a la trajectó
ria de la nostra vida. I per a més en
llá, com a dipositaris de l'Autonomia
de Catalunya, de la seva vibració sen
timental i de la seva voluntat i cons
ciencia política nacionalista, és el que
importa conservar perque és l'etern
i l'invencible, entenu-ho bé, ja que
els nostres defensors han parlat del
judici de la história, declarem o.que es
perem tranquila el seu fall definitiu,
amb orgull al cor i neta la conscien
cia. Res més." Mireu la serenitat mag
nífica d'aquest home, que abd parla
Aquest home és Lluís Companys.
(Ovació.)
ra

—

—

El

poble

va

estar al seu lloc
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Un record emocionant als
morts per l'ideal
LI.Z111:0.1=VIUMESSEMI
Republicana catalana: la sang de
Galan i García Hernández va fer que
les terres d'Espanya fossin capaces
de parir la República i jo us diré que
la sang dels homes que el 6 d'octubre
varen morir per defensar la Repúbli
ca de Galan i de García Hernández,
és la sang que fará fértil la terra i
afermará la conquesta de les Iliber
tats del poble, la reivindicació de la
justicia social, i el triomf del dret per
damunt de la concupiscencia i l'ab

jecció. (Ovació.)

El líder de la

República

Es difícil, és gairebé impossible que
els oradora polítics puguin constre
nyir-se, puguin dominar el seu penan
ment i reduir-lo a la pauta freda que
l'orador ha concebut en les horas de
meditació, en les hores d'estudi. Jo
meditava el que havia de dir-vos i el
que creia que tal vegada no havia
de dir-vos; peró jo sóc'un home com
qualsevol de vosaltres mateixos, i el
sentiment i Femoció em desborden i
se m'emporten, i és que el subcons
cient que viu dintre el cor de cada
nosaltres, no traeix mai. Per
un de
aixó, jo m'ajunto amb vosaltres i tote
ens apleguem en l'ideal suprem de re
cobrar la República. La República té
un símbol, i la República té un líder,
com Catalunya té el seu President. Ja
coneixeu quin és el líder de la Repú
blica; ens és familiar: fred en l'ex
pressió, com castellá de raga; ferm
en la vibració formidable del seu pen
sament republicá. Encara el rcordo
en la coberta del Sánchez Bazcaite
gui amb el seu jersei gris, amb les
seves lenta, amb la seva postura me
ditativa. Aquest és l'home de la Re
pública. Tres etapes marquen la vis
del seu camí, vers elpoder amb els
triomfs deis ideals republicans: Mes
talla, Lasesarre i el camp de Comi
llas. (Ovació: veus de Visca Mana!)
Tota la democrácia republicana es
va concentrar aquell dia a Madrid, 1
no va haver-hi un sol fet en el qual
tos possible dir-nos que nosaltres, els
republicans, érem una elements, érem
uns factors de desordre. 500.000 per
sones. mig minó de persones escolta
ren amb la mateixa serenitat, amb el
mateix entusiasme. amb la mateixa
serenitat, amb el mateix entusiasme
amb la mateixa cálida vibració de re
republicana amb qué vosaltres escol
teu aquest humil militant que
jis
Parla, la paraula del gran mestre de
la democrácia republicana d'Espanya

reeliceesistPerreees"•/—.~—~..«

Necessitat d'un programa
i d'una disciplina
Cal

programa, cal una disci
Un programa i una discipli
na. En les eleccions del 19 de
no
vembre nosaltres vam
tenir
més
vots. Els vota de la coalicie monár
quáco católico contrabandista van
ésser 4.696.578. i les esquerres van
assolir-ne 5.197.904. Ah! Peró aná
vem
disgeegata S'havia votat
al
Parlament una llei de st:fragi ma
un

plina.

-

-

joritarl; una Ilei que donava una
grossa prima a les majories, i nos
altres, mentre les dretes es coalit
mentre eta interessos bas
tarda s'unien, nosaltres, els homes
de sentiments republicans, ens dis
gregávem, i obríem la gran porta
del Parlament perqué entressin per
ella, en virtut del sufraga els ele
manta monárquica, l'antirepública i
rantipátria. Aixó no pot suenen'
mal mé,s; editó no pot repetir-se.
S'apropen grans jornadas d'emoció.
S'apropen jornades en qué la Repú
blica haurá de decidir el seu con
tingut futur i les normes de la se
z,aven,

va

actuació; s'apropen jornadas

les quals el poble de Catalunya
cessitará tenir a les Corta de

República

en

ne

la

majoria republicana,
que senti els problemas de les nos
una

tres llibertats. Es per aixó que us
die que cal a continuació d'un am
phi front popular, i per a la cons
front
popular
titució d'un ampli
l'Esquerra Republicana de Catalu
nya no té enemics a la seva esquer
ra. Els seus adversaris són a la dre

(Aplaudiments.)
La 1110 del 19 de novembee no
pot restar sense ésser aprofitada,
perque és una lliçó per a impees
sionar eánim de tots eta republi
cans.

No ens

enganyem i que

no

s'en

ganyin les classes populars; que no
s'enganyi tampoc la classe mitjana,
porqué eta c,omponents de la classe
mitjana sán proletaria que vestal
xen amb sabata 1 coll planxat, peró
tant proletaria, a fi de comptes com
parqué depenen, com els
un obrar,
obrera rnateixos, del
capitalisme.
(Aplaucliments.) I aquells que te
ner' un concepte doctrinal i herme
tic, un concepte dogmátic de la po
lítica i de l'organització dala par
das, i es creuen que les revolucions
es guanyen amb leones, que escol
tin un moment:
Dimttrov. el líd,-r comunista, en el
seta Congrés de l'Internacional Co
munista, va defensar el front popu
lar amb
següents paraules:
les
"Cal fer el front popular, a l'exem
ple de França, per la defensa de la
democrácia. No es planteja ara le,
qüestió de la presa del Poder pel
proletariat, sinó la defensa de la
democrácia contra la barbárie fei
xista. Aquesta tasca, la primordial
del moment, la c,ompliran els comu
nistes unint llurs esforços als deis
veritables demócratas 1 realitzant el
front popular".
No ens hem d'espantar deis con
captes, i no s'ha de recular davant
de la magnitud deis fets, ja que
aquests ens són imposats per la rea
litat de les circumstáncies.
Hem
d'acceptar íntegrament la conve
niencia i la voluntat del poble, sen
se altre afany que lluitar per
la
prosperitat, el progrés i el benestar
de les me-ses del poble. (Ovació.)
Una
Unió compacta; disciplina.
disciplina de ferro dintre una de
mocrácia on sigui possible la deli
beració. Una disciplina estructura
da en jerarquías, pele) en
jerar
quies establertes damunt de la com
petencia i l'honestedat. El que cal
és una disciplina; el que cal és una
estructuració
democrática
Plena
llileertat de discussió dintre el par
tin plena facultat per a debatre els
programes; absoluta disciplina per
a
l'obediencia en els homes desig
nata i en el compliment del progra
ma. Jo us excito i us estimulo, ca
talans i no catalana que esteu ací,
igualment, perque sou germans de
sentiment republicee jo os excito a
la coalició 1 a la unió de tots, per
que teas els moments són bons per
a salvar la República. I us
estimu
lo igualment
a
qué, únicament
mitjanaant el sufragi, us manifes
teu, perqué no calen les rebellies
esterils mentre hi ha un mitjá legal
de defensar i garntir el dret.
.

COntingUt i directrius de

l'Esquerra•
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cana. La Constitució
ho permet,
Tenim per a exemple l'article 44 de
la Constitució. eConeixeu aquest ar
ticle? Vaig a permetre'm de llegir
lo, i escolteu-lo be, nacionalistas; es
colteuno bé, republicans; escolteu
lo bé, prcleeeris. No
hem d'ebla
dar que la Constitució de la Repú
vigent
i
legal,
encara
que so.
blica,
terrada, és una Constitució d'har
monia i de pau. Diu així l'article 44
de la Constitució: "Toda la rique
za del país, sea quien fuere su due
no, está subordinada a los intere
ses de la economía nacional y afec
ta al sostenimiento de las cargas pea
blicas, con arreglo a la Constitu
ción y a las leyes.
La propiedad de toda clase de
bienes podrá ser objeto de expro
piación forzosa por causa de titila
dad social mediante adecuada in
demnización, a menos que disponga
otra cosa una ley aprobada por los
votos de la mayoría absoluta de laS
Cortes.
Con los mismos requisitos la pro
piedad podrá ser socializada.
Los servicios públicos y las explo
taciones que afecten al interés co

mún, pueden

ser

nacionalizados

en

los casos en que la necesidad social
así lo exija.
El Estado podrá intervenir por ley
la explotación y coordinación de in
dustrias y empresas cuando asi lo
exigieran la racionelización de la
producción y los intereses de la eco
nomía nacional.
En ningún caso se impondrá la
pena de confiscación de bienes."
De manera que tenim una Cons
titució que debta obert el camí, que
deixa obertes de bat a bat les por
tes del progrés social.
Apliquen.'
aquesea Cceetitució, apliquem equest
cocii fonamental, i amb en a les
mana diguem a les classes conser
vadores, tot recordant les paraules
de Castelar: "en eta moments qee
els pobles s'abcequen vindicant la
seva llibertat i el seu progrés 1 cer
c,ant un millor esdevenidor, és més
conservador és el Inés revoluciona
ria Jo clic, dones, a les classes con
servadores: A vetare, a veure si
es
donará la paradoxa que a Es
panya no hi hagi més homes con
servadors que els homes revolucio
naris, i perque distretes les aganite
zacions dretistes arnb llurs egoismes,
no sápiguen endagar els afanys del
poble i els seus &eta. (Ovasió.)
La democrácia está en marxa,
ningú no podrá ja deturar-la. El
sufragi s'imposa, la consulta al ces

popular únicarnent pot quedar ju
guiada per una dictadura.

12111~9.3111_1U2.11T
o

vament l'ovació impedeix oir les pa
raules finals del concepte.)

Vers la
d'abril
Ja

no

República

del 14

m'he d'estendre més. Anem

la realització duna República on
la justicia social no sigui un mita;
on
la llibertat no sigui una farsa;
on
la igualtat no sigui una befa, 1
la fraternitat no sigui un concepto
a

sentit. Anem a la realització
duna República liberal i democrá
tica on la convivencia sigui possi
ble; peró anticipem des d'ara que
la democrácia i els seus breares no
constituiran per a nasaltres un obs
tacle.
Volem un Executiu fort, un Po
der energic, establert damunt el vot
del poble, damunt la sobirania del
poble. Volem estructurar un Poder
executiu sense Yacillacions; un exe
cutiu antiburocrátic que resolgui
instantániament ; que
a pliqui
la
Constitució; que faci de la Repúbli
ca una realitat viva. I res més, ca
sense

talana, republicana.
Es l'hora magda deis grans es
deveniments, és l'hora histórica en
qué s'aixeca novament la democrá
cia.

--k.4
Sóc un
1 amb vosaltres vull
barrejar-me, i amb vosaltres eull
defen,sar els principie de la demo
cracia perque les democrácies tenen
de vosaltres,

L'Escei.ara Repubtic ene, de Cat
lunya ás un partet on hi ,etbert els
nacionalistas, els rabassaires, el pro
letariat, la elaese mitjana; tots eLs
republicans que malden per la Re
pública del 14 d'abril. (Aplaude
ments.)
Les fircions s'han acaban, hi ha
hagut un 6 d'octubre; hi ha hagut
una revolució;
s'ha vessat sang;
s'ha donat la vida per un ideal, i
jo afirmo que l'ideal de l'esquerres
me, l'ideal duna
política d'esquer
ra, no pot
presentar-se avui amb
els conc,eptes democráties que es te
nien en el 1800, en parlar d'Igual
tat, Llibertat i Fraternitat. Si la
igualtat no garanteix el dret a la
vida; si la igualtat no garanteix el
'minim dret a l'existencia humana
al manteniment
económic
d els
vincles i de lea exigéncies
si la cosa normal és que els una
s'enriqueixin amb el dolor deis al
tres, no hi haurá igualtat possible.
No pot parlar-se de llibertat mentre
existeixin
situacions económiques
que supeditin a l'abús 1 a l'egoisme
el dret a la vida; parqué on no hi
ha la mínima llibertat económica,
no hi ha llibertat política, i la de
mocracia i el sufragi desapareixen,
s'enfon.sen verticalment si no hi ha
la possibilitat que rhome sigui hu
re per a
poder fer ús del sua agi
sen.se coaccions.
(Ovació.)
Un CONCURRENT:
Visca Tra
bal.
El senyor JOSEP A. TRABAL:
Visca l'ideal, perque els homes pas
sen i l'ideal perdura. La
historia la
fan els anónirns; no la fa mal un
home; aquest, tot el més que fa, és
impulsar-la, dirigir-la, perb el crea
lor de la história és el poble. La his
toria la fa l'anonimat de la massa,
que té nervis i sang, capaços per a
crear i bastir.
(Gran ovació.)

La Constitució de la Repú
blica és un instrument de

progrés
Nosaltres som bornes de
pau.
Nosaltres volem establir la Repúbli
ca
damunt unes bases de
sólida
convivencia e noble emoció republi

disciplina,

pele)

no

tenen

"jefe".

(Ovació.)
No anirem sois en la croada. S'al
xece,
de tot Espanya la remor de
la rivada magnífica que anuncia el
ressorgiment de la República. Des
del presidi ene acompanya l'esperie
del segon President de la Generali
tat de Catalunya, Lluís Companys.
(Ovació.) I per damunt de tots,
transparent 1 pur, com un oelatge
en la posta del sol, quan
l'altre dia
se'n va darrera l'Ebre a torres de
Castella, portem el firmament pu
rissim de la convicció republicana i
de la voluncat democrática del país,
els raiga d'or 1 ola raiga de sang
de la bandera de les quatre barres,
que van magnífica en l'esperit im
mortal del primer President de la
Generalitat de Catalunya. (Ovació.)
Glória immortal al nostre cabdill
que no ens trauran no, de la torra
ba de Montjuic, que no s'empatase
ran al Monestir de Poblet.

rizaamzsarsveltuunzi
finir
En
el seu parlament el se
nyor Trabal, esclatá una ovació in
descriptible que durá llana estona.
L'orador, evidentment fatigat per
l'esforç i la tensió intellectual de
l'oració pronunciada, és abraçat pels
seus amics i correligionaria. Es veuen
per la sala molts mocadors que va
leien 1 l'ovació es repeteix reitera
dament.
En aquell moment el senyor Ru
bió i Tudurí torna l'orador davant
el micredon, i amb paraula emocio
nada, mentre Fabraça, diu aquests
mota:
"En aquests momento solemnes en
qué el diputat Trabal acaba de fer
donar un pas de gegant al nostre
partit, marcant-Ji la ruta de noves
realitzacions, jo, creient-ene inter
pretar el senternent de tots vosal
tres, l'abraço en nom de tots".
Esclaten noves ovaciona, 1 la pree
sidéncia és envaida pel públic, que
vol saludar l'orador, el qual és re
but amb reiterats aplaudiments en
sortir al carrer i pujar a l'auto
mfibil.

NOVA I GRAN URBANITZACIÓ A BARCELONA
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CISIFiZnnamat..~i
Guadalupe ens ha explicat que
passa, ja, el tercer libre. !I no ho
diu poc contenta! Diu, després, que
li agrada molt de venir a l'escola.
Per moltes coses, una de les quals
és perqué hi fan cinema cada set

L'ensenyarnent als Grups Escolarsj

Ens explica, també, que t,ot ho Ile
geix molt bé. Adhuc el diari:

installats als anfcs edificis deis esuites

—Ara que, a casa, encara no me'l
deixen llegir.
I ens dama na que li cedim
el
que nosaltres portem plegat sota el
brac. Llegelic, de correguda, tots els
títols. I per a demostrar-nos que la
lletra patita no l'espanta,
llegeix
cinc o sis ratlles d'un artiele, amb
gran facilitat.
—I tumbé sé dibuixar!
Ens conta, també,
que s'estima
molt la senyoreta. Diu que menja
a la cantina quan la conviden. I ai
xó h agrada molts.
—Hl ha unes galetes estupendas!
I acaba:
—!Quan a casa no cm deixen ve

amb els infants que hit reben instrucc ó
AMADEU IANÉ
La «Gaceta» publica dues disposicions de devolució
deis béns incautats a la societat Companyia de Jesús. La
primera torna a la societat anónima «La Educación», de
Barcelona, diversos béns incautats a la dita Companyia
per

Savint,

a

Catalunya,

trontollen
que mal no

de cop i volta les coses
haurieu sospitat que poguessin ar
ribar a trontollar. Quan menys ens
ho pensem, una bufarada amenaça
destruir-nos totes
les institucions
mes consistents del país.
General
rnent la culpa és de nosaltres ma
teixas, que tenim tendencia a des
preciar t,ot el Que és notre i a enal
tir el que ens ve de fora, només que
peaqué ve de lora.
Ens cal, dones, aprendre a conéi
xer el que és de nosaltres mateixos,
evitant possibles perills de destauc
ció. Es parla
en
veu baixa, na
turalment
de si tornen o no tor
nen, de si ja són ací o roe se n'hi
falta, respecte als reverenda Pares
de la Companyia de Jesús.
Com
que, tal com deriem en començar,
res no és
impossible a casa riostra,
hem intentat coneixec i intenta
rem fer coneixer als 'lastres lectora
el que són, actualment,
les gaans
institucions pedagógiques barceloni
nes que els havian p.ertangut.
(Ens
referim als jesuitas.)
Si acense
guiara traslladar als nostres leetars
les mateixes impressions que nos
altres hem rebut a través de les de
claracions deis nois i noies escolars
del grup del carrer de Casp i de
les visites a aquest geup, al de Sar
ria i al del earrer de Rosselló, se
gurament que el retraspás d'aques
tes escoles no s'obtindria fácilment.
Hem anat al grup del carrer de
Casp, que dos de fa tres anys llargs
—

—

l'Ajuntament barceloní, a
fer una enquesta entre els seus dei
xebles. Ning-ú millor que ells per a
valorar objectivament la invitado
que els acull. Cal fer constar, abans
pertany

de

tot,

a

menjador.
—Toles les classes, home,
han
estat reformades!
Josep Iglésies ens diu que ell és
un
entusiasta de la geografia.
anat molt bé
segueix
(pagat
que l'escota hagi adquirit
entre nosaltres amb
una subscrip
ció oberta entre eta nois) un nou
aparell de projeccions; raltre dia
ens
van
passar una bona collecció
de fotografies de la Costa i de les
mantanyes catalanes, i aixó ser
—

veix

espléndidament

com

a

amplia

do deis nosures estudis.
Li hem preguntat, després, i val
a
dir que hem pres testa mena de
precauciona per a no ferir la seva
suseeptibilitat, si el castigasen mai.
—No, senyor. Ni una sola vegada.
—Vaja! Deus ésser, dones, molt
bon
—No, no: és el mestre qui és
molt bo!

a

l'absoluta aute,nticitat de les

respostes obtingudes, que publiquem
ad. En transdiure-les, hem fet tots
els possibles per a reproduir-les el
mes fidelment. I
cal fer constar,
també, la total espontaneitat sota
la qual ha estat portada l'encuesta.
Ni els mestres ni els alumnes del
Grup Escolar del carrer de Casp
no
en
sabien res a l'atrancada, ni
hi ha hagut conciliábul previ.
Cal dir, malgrat tot, que les res
postes obtingudes s'han aperopat, de
molt, a les que nosaltres ens ha
viem figurat anticipadament. Aixó
vol dir, dones, que les referéncies
que teníem de la tasca pedagógica
que s'efectua als Grups
F,scolars
com el del correr de Casp, era molt
aproximada a la realitat. Suposa
vem,

la cantina. la la cantina i
son
el manjar que hi serveixen
molt millors que no abans. E,scol
teu-lo a ell mateix:
—No hi ha punt de compareció:
abans hi havia una sola taula llar
ga, arrambada a la paret, i havien de
seure
en
un
bnc també llarg. El
menjar, en realitat, no era dolent.
Pero el d'ara és molt millor! Des
prés, ara msenge,m en taules petites,
i cada un de nosaltres té una ca
dira per a ell tel sol.
Ens explica, seguidament, que les
millares no han estat únic,ament al
Dina

certament,

que

l'ensenyament

que els inestres del grup esmentat
donaven a llurs alumnes no tenia
cap punt de referencia amb el que,
anys abans, hi donaven els reve
renda Pares de la Companyia de
Jesús. Peró será millor que el lec
tor n'adquireixi la, ceatesa
com
al través de les decla
nosaltres
raciona dels mateixos infanta esco
la,rs.
—

—

El mestre és molt bo
Hem començat les nostres pre
guntes amb nois del grup sisé, in
tegrat en la seva quasi totalitat per
xicots de dotze i tretze anys. Josep
Iglésies és un dais minyons més
representatiu.s de resmentat grup.
Sortosament per a nosaltres, la ti
rnidesa amb qué ha acollit les nos
tres preguntes inicials sha anat es
borrant a mesura que parlava de
rescola. L'entusirasme mataix li ha
fet perdre la vergonya que podria
Produir-li parlar de sagons qui
nes coses amb nosaltres, que, al cap
davall, 11 érem gent estranya. I
diem sortosament, perque una ve
gada desapareguda la
diguem-ne
coacció, el noi servia millor la fi
nalitat perseguida per la
nostra

enquesta.
Josep Iglésies está molt content
d'anar a re,scola. Mal no l'han ha
gut d'obligar a anar-hi, i més aviat
sap greu que ni hagi vacances.

—Es la millor
on he anatl

es cola

Aixó ho diu Lluís Riufart i Vile
11a, un marrec de tretze anys molt
simpátic i molt eixerit. Abans d'a
questa, havia anal a dues escales
més. Una, que en dejen
a
"Cala
Bombera", perque antigament hi
havia hagut installada una caserna
d'extinció d'incendis, i a una altra
al carrer de la Cadena. De la darrera
sap ben segur que era de les ano
menades "particulars". Si ho era la
de "Cala Bombera", no es veu amb
cor de precisar-ho.
—Pero aquesta daca és la millar
on he anat!
I sense aue ni l'hágim d'ajudar
amb les nostres preguntes, el nen
Riutori va explicant-nos, també, les
interioritats de re,scola. En parlar
de midieres, s'anima visiblement.
—A la classe de dibuix hi havia,
al començament, unes taules gens
practiques que foren substituidas,
poc temps mes tard, per unes altres
de molt cómodas i per c,avallets.Ens
fan dibuixar-hi coses molt borúques,
tots els nois hl anem molt a gust
nostre.
Lluís Riutort ens parla, després,
de les aficiona personals, i diu, molt
orgullos, que l'any que ve ja anirá
a l'Escola del Treball (?hem dit, ja
que 'luís té, només, tretze anys?),
on pensa
estudiar mecánica.
—?Qué penses fer quan sigui

gran?
—Potser és una ambició exagera
da, pero m'agradaría ésser aviador.
Més que res, per a fer la pau.

—La pau?
—Sí: ara sempre he d'anar ca
minant a tot arreu. Dones quan si
gui aviador faré la pau en qüestió
de correr!
Tornen' a decantar la conversa
cap a l'escola, i Ii demanem que ens
digui quina és l'assignatura que
més 11 plata I respon:
—No sabría pos per quina decidir
me.
En apuesta escola les paasem
toles a gust. Fina i tot ens plauen
les que als altres "estudis" són les
més pesadas. Ací no hi ha cap ma
teria deagradable. Els mestres ja
s'espavilen per a fea-nos estimar
rescola. I he aconsegueixen, de ve
res!

de Jesús, entre ,els

quals

hi ha :

Primer.
Edifici docent titolat Instituto Comercial
de la Immaculada, casa números 223 i 225, del carrer de
Rosselló, i número 132, del carrer de Balmes (avui Grup

El nen Salvador Jiménez

Casa número 22, del carrer de Claris ; 25,
de la de Casp i 21, de la de Llúria (avui Grup escolar).
Tercer.
Terreny situat al tenue municipal de Sarriá,
avui Barcelona, enfront al carrer Anglí, d'una extensió
de 78.945 metres quadrats, 66 decímetres quadrats i 98
centímetres, dins del qual ,existeixen tres edificis, asse
nyalats l'un amb el número 8 i els altres dos, més moderns,
sense número.
Quart.
Terreny en igual barriada, de 540 metres
quadra.ts i 35 centímetres quadrats, que té l'entrada per
la casa números 16 i 18, del carrer de Caputxins.
(Aquests dos terrenys sen avui el Grup escolar de Sar
riá i l'Institut Auzias March.)

La visita

reduit a quedar-me sama es
bario. O bé a escriure un verb.
No, no, no ens castiguen!
I, com el nen Iglésies, acaba
dient-nos:
—La mestressa és molt bona!

Un,
set

párvuls
la

arias.

Guadalupe Sane,

de
rrolt graciosa, i l'altre, el

nena

par

a un

deis

Al c,ostat del menjador. la sala
lavabo. Una vintena de rentamans,
coçocats en unes parets cobertes de
rajola de Valencia fina al, sostre.

grups

Irsif~irelT4i-r
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AL DISTRICTE II
trobarás les següents oficines
obertes:
Agrupació Valencianista

d'Esquerra
(Aldana, 5, entresol, Olympla)
Cada dia, de 4 a' 11 del vespre.

Republicana
(Tapioles, 27)

Centre d'Esquerra

Centre d'E. R. del
(Carretera de Port,

Port
409)

Hem pujat, després, a les aules.
Ens ha calgut preguntar al director
si ala alumnes ja havien sortit: no
mosca. Hem entrat a
se sentia una
algunes classes, i a toles els nois
treballaven o escoltaven els
mes
tres llurs amb la més gran atendió.

Cases Barates Francesa Ferrer
(Carrer, 12, número 385)

El director ens ha portat, després,
les dues sales de projeccions. Les
parets, decorades amb una dibuixos
simplíssims, us fan l'estada força
agradable. Recordem i remarquem,
de passada, que en tel el sea de l'es
cola no hem trobat un sol papar.
Ni una paret guixada. Abra), que per
al "Colegio nacional"
no vol dir
res, nosaltres II donem trata la im
portáncia, i ho c,onsiderem l'expo
nent més ciar de com s'educa en ci
visme els alumnas.

Cada din de 10

La sala de dibuix, ola obradors on
s'ensenyen ola principia deis bella
oficia, el gimnas, el pati, són cosa
perfecta, sense palliatius.
A les sales de pos, ala corredora,
trobem ola mateixos dibuixos mu
rals
un glebas de papar. un
in
fant que engega un estel, el pesca
dor de canya
estilitzadíssims. So
ta els dibuixes corren al llarg de
les parets un armarla tapats per c,or
tinetes de cretona.
Damunt
da
cuesta, escultures, bibelots, gerros i
flora, moltes flora!

AL DISTRICTE IV
Centre Catalanista d'Esquerra
(Rbla. Catalunya, 6, pral.)
a

1 i de 3

a

9.

Secretariat del P. N. R. E.

(Consell de Cent, 362. pral.)
Xamfrá amb Girona,
Unió Socialista de Catalunya
Oficines per a la inclusió i la
rectificació del cena elecaoral.
Portaferrissa, 7 i 9 (Sala Mo
reno), Via Laietana, 6 (soterra
nis del bar "Nice"), Angel Ló
pez de Ayala, 10 (Hostafrancs).
Secció de la U. S. de C. del
Clot. Valencia, 573; Secció de la
U. s.. de C. d'Horta, plaça d'El
vissa, 3.

—
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—
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citstig més gran?
Quedar-se sense esbarjol
Rosalina Gispert i Alti
molt decidida, s'ha prestat a
respondre a la nostra enquesta.
—Ja ho cree que m'agrada venir
hi! Com que ens ensenyen molt bé
i no ens castiguen mal!
Ha respost a la nostra primera
pregunta. Després ens ha explicat
que té dotze anys, que va al cinque
grau i que quan sigui gran vol en
trar al ces de Correus. Ens ha dit,
també, que ras.signatura que més li
interessa
és l'aritmética. Després
s'ha entusiasmat parlant-nos de les
millores intzoduides al Grup.
—La classe de cosir
a
máquina
l'han c,anviada de dalt a baix, i ara
está d'alió més bé. Per a cada qua
tre noies hi ha una taula-costurer.
La sala fa molt bonic. Hl ha unes
cortines, fet,es per nosaltres matei
xes... Ens
ensenyen de vestir unes
fines molt borneares, i els vestits
que els fem són d—époc,a", feta se
gons figurins del professor de di
buix. Toles les aulas han estat rni
llorades... Durant els tres anys que
fa que hi vine, s'han fet grana can
vis a tot arreu.
—I els castiga, qué?
—Castiga? A aquesta escola no
sabem qué són! A tots en.s agrada
masas perque no ens
hi conduim
com. cal. Si mai m'han castigat, tot

electoral?

a

El

La

cens

—

Realitzada l'enquesta, hem
visi
tat un deis grupa escolars, avui pro
pietat de l'Ajuntament. Ens ha
aeompanyat en el nostre recorregut
per les diversas aules i dependencies
rintelligent director de la institució.
Heme prou comprensiu, ha volgut
que els comentarla cris els féssim
nosaltres mateixos. Així, dones, du
rant la visita, no ha fet ni un sol
adjectiu respecte al que anávem
veient.
Si de l'enquesta entre la maina

s'ha

Dos

ens

?Ja has consultat les listes
del

—

—

—

d'un noi de catorze anys com Ma
nuel Tosca, alumne del grup sise
A, o sigui el deis nois més grana
del grup escolar del carrer de Casp.
—Jo, abans de venir a aauesta
escola, vaig anar a una d—Herma
Pero aauesta
és
nus" Maristes...
molt diferent: molt millar. Les as
signaturas ací ens són explicades
duna manera molt fácil de
com
prendre. Tot el que he apres ací,
per a aprendre-ho ala Maristas, ne
cessitaria anys i anys. Ací vaig a la
classe de francés des del que va
d'any. Donas no em fa por assegu
rar-vos que conec tan
bé
aquest
idioma com els floja que n'han fet
quatre cursos ala Maristas.
—T'agrada, dones, de venir-hi?
—Molt, de veritat! I els meus pa
res també n'estan que hi vingui.

—

nica...
Sembla, dones, que l'enquesta es
pot donar per acabada Hem dema
nat l'opinió a diversos infanta, i ca
daseun ha aportat una prova més
que tal com está avui el Grup Es
colar del carrer de Casp
i per
extensió ala de Rosselló i Sarriá
ja está be. No cal, dones, que passi
dunas manis a les altres, perque és
segur que, en
canvis
futura, es
perdria el que ara s'ha guanyat a
pols. Hem sentit parlar aquests in
fanta, i llur sinceritat és el millor
argument que podem
brindar ala
nostres amics lectora.

—

Aixo, que és aplicable a toas elis
religiosos que es dediquen a educar
els infanta, pren un cert renda i
fa molta gracia escoltat de llavis

—

la de l'escola, coas la nena Guada
lupe, molt entusiasmat. Per
tota
pel cinema, per les mestres.ses, par
qué és molt borrica, parque hi ha
una
cambra de joguines moit bo

—

Els Maristes ensenyen
d'una manera lenta

Hem començat la visita pels bai
de l'edifici. La cantina i la cui
na
han estat el lloc inicial.
La
cantina
nettssima, decorada amb
una
sobrietat que després trobarem
a
tetes les altres dependéncies
és el model del que ha d'éser aguas
la secció en els grupa escolarsi Ca
da quatre nois seuen al voltant d'u
na
taula baixa. El parament, mo
dernisim. va d'acord amb la resta
de la cantina: unes tovalles viro
ladea, pi txers amb flora, i
sobre
tot
!m'ajara molt correctas, que
no
tenen absolutament cap punt
de semblança amb el ranxo jesui
tic. Forçosament, l'infant ha de tro
bar-se a la cantina com a casa, o
millor.
La cuina, molt vasta, és installa
da amb toles
les comoditata del
nostre temps. Quan hi hem entrat,
una menuda que no es trobava prou
be esperava que la cuinera Ii acas
bés de preparar una taça de cor
dial.
xos

nir, ploro!

—

escolar).
Segon.

CABLL/

EL/

mana.
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nena

mires,
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El director cris fa entrar a una
nova sala, i hi trobem mitja dot
sena de breaseis. En un d'ella dorm
un
marrec de quatre o cinc anys.
Una noieta, deu ésser una alumna
del grup deis més grans, la vigila.
El nostre gula ens explica que el pe
tit va a la classe de párvula Com
que es freqüent que eLs entri el son
durant les horas que passen al col
legi, en previsió. hi ha installat el
dormiten. Les nenes más grans dei
xen
la classe i els vetllen.
Hem acabat la visita al grup en
trant a la sala d'actea, que encara
no
ha estat reformada. !Quina di
ferencia entre l'estil actual de les
cola i el de la dependencia supervi
vivent! Capitells feixucs, columnas
feixugues, pareas carregades de mo
tius decoratius del gust més xaró...
Per força rensenyança deis jesui
tas havia d'ésaer del te d'aquesta
sala d'actea. Almenys, nosaltres as
segurarrem que la sala és un reflex
de llurs procediments educatius.
.

I

L'edifici Grup Escolar del carrere del Rosselló, que per decret de
la "Gaceta" ha estat tornat als jesuites. IMC-72.=.12Z2

més. Per acabar, volem re
frase del director, que
per a nosaltres és el millor restan
de les impressions rebudes.
res

petir

una

—

Salvador Jiménez, sis anys, fet
d'argent viu.
També els hem preguntat, per tal
que no quedes cap "categoria" per
manifestar.
nen

da hem tret una impressió falague
ra del tot, la
visita ha estat el co
lofó justíssim. Procurarem lar els
possibles per a fer arribar ala lec
tors el que hem anat veient.

—"!Els nois que surten d'aquesta
escola, la recorden amb gust, i sem
pre ens vénen a veure!"
Que nosaltres sapiguem, cap xicot
educat pels jesuitas no ha sentit
desigs de veurels!

Les

coses

que passen

Nepotisme
parlaven

Les dretes

Sí, sí!

d'enxufisme.

Com se sap, el gestor lerrouxista
Huguet destitui els metges hidrólegs
i es va convocar una mena de concurs
per proveir la plaça de director de
l'estació hidromineral de Caldea de
Montbui. El fall del tribunal era:
Núm. 1.
Director: Josep Pala 1
Soteras; auxiliar: Jaume Figols i Car
reter.
Núm. 2.
Ramon Cirera 1 Volta,
etcétera.
Dones bé. El Decret ha aparegut
nomenat el senyor Ramon Cirera 1
Volta, germá del cap de la Ceda a Ca
talunya, auxiliar de la Direcció d'a
questa esta,ció hidromineral, en loo
del senyor Jaume Fígols, r -senyalat
pel Tribunal.
I per si aixó fos poc, la senyora
del senyor Ramon Cirera i Volta
cunyada del cap de la Ceda a Ca
talunya
ha estat nomenada sense
concurs mestressa parvulista de l'A
juntament de Barcelona.
—

—

—

—

CONFERÉNCIA DE
JOAN B. SOLER I BRU
El dijous vinent, a les deu de la
vetlla, donará una conferencia al
local d'Actuario Valencianista d'Es
guerra (Aldana, 5, entresol) el
dipu
tat al Parlament de Catalunya se

nyor Joan Soler i Bru sobre el
tema
"Política de revisió".

Lic gran licorde Moliera:

El

representant, En JOAN FONOLLEDA SERRA
de no acceptar com a legítirn tot el que
s'intenta vendre amb altre nom que no
sigui el de
seu

recomana

"Aromas del Montsenat"

la rambla de Catalunya

Un gran

de

La democrácía és
De tnolta estona abans de comen
en. nacte, la vastíssima sala del
Teatre Tarragona era plena a ves
fiar d'un públic entusiasta, kvid de
sentir la paraula del senyor Lluis
Nicolau d'Olwer. La presencia a
l'escenarl del president d'Acció Ca
talaea Republiean fea acollida amb
una pe_rdaagada cvació, tributada a
peu dret.
Fet ea M'enea el senyor Daniel
Requesens. president del Centre Ca
taba Repta:alca de Tarragona, pre
se.nta breument l'orador. Cedí l'ús
de la paraula seguidament a l'ex
ministre del Govern provisional de
la República i novament esclatá,
una ovació. Fet el silenci altra ve
gada, va dir:
Arnics i ciutadans: Em plau tro
bar-me avui entre vosaltres, venir a
Tarragona, a parlar-vos a Tarra
gona, ciutat que sempre ha restat
fidel ale nostres ideals catalanis
tes i republicar.s. Es hora de parlar
d'aquesres greus questions de cata
lanisme i de República, que duna
manera
tan directa ens afecten a
tots. La primera vegada que des
prés del silenci imposat per l'estat
de guerra vaig poder parlar en pu
blic
un públic restringit, malgrat
tota perqué no es podien fer actes
grane
en el Consell General d'Ac
ció Catalana Republicana, vaig dir
ue
la nostra politica es troblva
en dues lees, que no són paralieles,
sinó que són convergents: la via
de la politice d'esquerres 1 la via
de la política catalanista. Avui, si
volea, tractarem d'aprofunidr una
mica més els problemes que es re
fereixen a aquests dos aspeetes.
Seria fácil, ara. després de tot
•quest període de persecucions, de
concupiscencies i de desgavells, en
el qual hem viscut 1 estem vivint,
de cercar l'aplaudiment parlant d'a
quest període de persecució.
Pene,
amics meus, no són aquestes les pa
raules oue jo us diré; no espereu
pas de mi que f3ci demagógia; jo,
no rifle lela mal
ni en faré mal,
perque .10 ét- anuest el cami d'Amó
Catalana Republicana. No, amics; el
que c31 dir avui al noble és una
altra cosa. Han destruir, elle? Dones
nosaltres construirem. ?Han sortit
de- la liei? Dones nosaltres estarem
dins de la llei 1 farem inexorable
ment que tothom estigui dintre de
la llei. (Molt bé.)
Aquesk3 és la nostra posició. Les
esquerres, avui, en el moment que
ja velen immeoiat el nostre triomf,
a^.- en el moment que ja velen' que la
:actuar s'enruna i es desfa.
1 es descompon ella mateixa, que
adatlairebale no necessita ni tan sois una
empenta per a fer-la caure; en
aquest mornent que les esquerres
veiern próxim el nostre triomf, hem
de dir dava.nt del pabie, hem de co
mer:lar per dir-nos-ho a nosaltres
mateixos, que la tasca que hem de
fer és una tasca de construcció, o,
rnillor tal vegada, de reconstrucció,
perqué una República auténtica ja
l'ha litem .construida; una Catalunya
esteva també construint-se, esteva
en ola inicia duna nava vida per la
Cual iota havíem lluitat.
Tot alma que ens han destruit
aquests dos anys, aquest bienni que
no és simplement de polític de dre
tes, sinó que és de contuaerni 1 de
conxorxes; aquesta obra que s'havia
fet i que ha estat destruida, és
l'obra que cal refer, 1 per alma la
tasca de les esquerres és una tasca
constructiva 1 cal dir en aquest mo
ment davant del poble de Catalu
aya paraules plenes de sinceritat.
La tasca de construcció, que les
esquerres catalanes ja han comen
Date posant-se d'acord entre elles i
creant un Comité d'enllaç que fixi
la concreció deis punta de coinci
dencia per una política immediata
en
la qual totes les esquerres cata
—

—

.
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lanes convergeixin.
El primer d'aquests punta, no cal
dir-ho, és l'amnistia indispensable
per
a

a

tornar la

pau

a

les llars. Avuí

Espanya hi ha trenta mil homes

que es troben a les presons o bé que
catan exiliats. 1 que, en definitiva,
manquen de les seves Ilars. Aixó
dóna un descontentament, una in
quietud, un ferment de virulencia,
sense
la reparació del qu31 és im
possible emprendre una política de
concórdia. una política de restaura
ció republicana.
Es indispensable
també l'amnistia, perque tots ja sa
beu com per un mateix fet hi ha
homes que ceban condemnats a pre
sidi, d'alises que estan condemnats
a una curta presó i d'altres que han
estat absolts, 1 l'amnistia será el
millor remei per a esborrar aques
tes injustícies, que no poden fer mal
honor a cap Govern.
Aquesta amnistia, si aquestes
Corta actuals que avui estan en
l'asorda tinguessin un bri de seny
polític, ja lhaurien haguda de do
nar; aixó, perca no cal esperar-ho.
L'amnistia, per tant, ha d'ésser una
tasca de les Corte futures, després
d'haver estat la bandera sentimen
tal que porti les esquerres al triomf.

(Aplaudiments.)
Pera>, amics metas, no n'h.1 ha
prou amb aquesta bandera senti
mental. 1113 evident que en parlar
d'amnistia les esquerres volen adre
ear-se a les multituds 1 aconseguir
el triomf; peró no n'hi ha prou, com
he lit, amb el triomf de les urnes,
airó eue cal després saber qué fer

d'aquest triomf, 1 és per aixó que
les esquerres de Catalunya, a més
de l'amnistia, han tingut molla al
tres punta de coincidencia.
Un dels primers, un deis més im
portante, el primer amb el qual ha
viem d'enfrontar-nos, de l'obra que
les dretes antirepublicanes volien
fer, era la d'eanprendre una actitud
clara, terminant i ea tegórica respec
te a la qüestió que es volia suscitar
tractar de reformar la Constitu
ció de la República. Respecte a aixó,
la nostra actitud només podia ésser
una: l'actitud de dir des del primer
moment, duna manera terminant:
Revisió? No. Per qué? Perqué tots
sabem que 13 revisió que pegues fer
se
de la Constitució halda d'ésser
en perjueici d'aquelles esséncies re
publicanes i autonomistes que eren
la base de la nostra convivencia
dintre del regata Revisió? No; de
cap de les maneres, Sabiem que era
molt difícil trota:: l'acord deis di
versos partits que antegren la majo
ria, perque aquesta majoria no ha
existit mal, ni l'h3n tinguda mal;
aquesta majoria no ha tingut mal
un
pensament dar; no ha tingut
mal unes directrius de govern la con
vergencia craqu2sts palana que la
constituien. Sablem, peró, tamaé,
que s'hauria aet abete especialment
sobre aquella punta que a nosaltres
ens afeetaven més. Tata sabiem que
una
revisió constitucional paila o
no afectar altres punta de
la Cons
titució, peró del que sí está vem se
gura era que una revisió hauria ti
rat per terra l'anide de la Consti
tució que fa possible lanItonomia de
Cata lunya. (MOR bé. Aplaudirnents.)
I és per aixó que davant d'aquest
problema havíem de dar que no.
I ho hauríem dit també, que no, en
c3ra que no haguessim tingut el te
mor 1 la certitud que la revasió ha
via d'ésser feta contra Catalunya;
adhuc també en aquest caz ens hi
havíem d'opos3r; adhuc si- el pro
grama de revisió constitucional ha
gues estat teóricament acceptable
per a nosaltres. Hl ha una cosa per
la qual no es pot passar, i és que
la Constitució pugui fer-se i desfer
se
a cada
moment.
Jo sé que hi ha una persona que
pel loe que ocupa pot haver parlat
íntimament de la Constitució, de les
seves virtuts i deis
setas
defectes,
perqué la Constitució, naturalment,
en
té de defectes. Jo sé que apesta
personalitat va voler assenyalar en
discursos famosos un ca.mí a la re
visió„ fruir de l'experiencia constitu
cional de tres anys. Ah.. perenamics!
?Qué és una experiencia de tres
anys? Aboa a mi cm fa refecte de
l'ardre que no deixa veure el bosc.
?Peró és que no hi ha una expe
riencia moit més 'larga, una expe
riencia d'un segle l'erg, que ens
cliu que la cosa més impolítica que
es pot fer és llançar ^el po'oie cada
dos o tres ea; s a una revisió de la
seva llei básica? ?Es que no pot ha
ver-hl res més de.struceor de la vida
que cal que un poble tingui, en la
seva
marxa constant i
ascendent,
que aquest trasbalsament de les boa
sea de la seva Constitació?
No; no és possible revisar ara la
Constitució, en aquest moment d'e
xacerbaeió de les lluites politiquee,
quan encara la vigent amb prou fei
nes si ha esta t posada en marxa ;
abeó fóra declarar a Espanya una
mena de guerra civil o, més ben dit,
una
mena incivil de
guerra, f ene
nos malaé en una lluita, en el pre
cia moment que el que convé és
eixamplar els punta de convergen
cia, eixamplar la base de la con
córdia.
Aquesta és una obra que voldrien
aplicar-la els revolucionaras proles
sionals i també una aitra mena de
gent, que abunda molt a Espanya, 1
que podem qualificar d'anarco-con
servadors; aquesta gent que, pen
sant-se que és conservadora, l'única
cosa que fa és conservar el desor
dre, la injusticia i
Peró sobre aquest punt, la riostra
vic eória ha
esta e
completa; hem
guanyat secase anar a la acata. ?Qui
pensará avui s3riosament en qué es
faci la reforma de la Constatada?
?Qui és el que penas en tot aquell
llarg programa de reforma, segons
el qual gaire'oe tot el que es essen
cial a la Constatució quedava en
peu? ?Qui és el que crea que es
portará a terme tot aquell progra
ma, segons el qual s'havia de revi
s.ir ter, el que
fa referencia a la
Ilibertat .le consciencia, tot el que
fa referencia a l'autonomia, tot el
que fa referencia a les facultats
presidencials 1 tot el que fa refe
rencia al sistema cameral establert
per
un Sena?
En definitiva, es
tractava
de revisar
tots
aquella
punta fonamentals i vitela de la
Gunstitució, i d'aquella pobre Cons
titució del 1931 n'haurien quedat
nomas uns articles que no dirien
res.
?Crea alga que sigui possiele
que cl aquell pregrarna en resti algu
na cosa, cieapres dt dos anys de con
culcar la Constitució, de falsejar-la
i de destruir-la? ?Qui creu que de
tot aquest programa avui se'n pu
gu realizar res?
A poc a poc. perb, es va arribar
a creure que es podrien salvar
tres
d'aquests punts. En primer lloc, la
constitució d'un
Senat;
segona
ment, fer els pressupostos per a dos
anys en lloc d'un; en darrer terme,
en

—

presentat.
Hi ha una aura cosa en la qual
concorden les esquerres catalanes,
que són les eleccions; la consulta
al poble.
No
hi ha poss1bilitat,
amics, de- tortear a endegar amb
nermalitat la vida política del país,
si no comencem per tenir unes no
ves-

Corta

que

responguin duna ma
l'estat d'opinió.
Paró

fidel a
per aquesta banda també la victo
ria és nostra. ?Quant de temps po
den viure encara aquestes Caree?
Ben poc; ! estan en les sevs darreres
sessions. Cert que podran viure en
cara
une quants meses, peró hau
ran
de viure tancaaes; obertes ja
no poden
viure. Vosaleres mateixos
ho podeu veure; cada sessió que se
celebra és més vergonyosa que l'an
terior. No passarem la primavera
sense que hagin vingut unes
elec
cions legislatives que permetin de
tornar a la República la caracte
rística que li havien donat les Corte
Constituents.
I ncsalares, encara, n'haurlem vol
gut unes altres,
d'elecions.
Peró
qué dic nosaltres? La llei manava
que hi hagués a Catalunya unes
alerce eleccions. En el mes de no
vembre s'havien de celebrar les elec
cions municipaLs,
de
conformitat
amb la Ilei catalana
votada pel
nostre Parlament. ?I qué ha fet da
vant d'abcó la Comissió gestara que
usurpa el nom de Govern de la Ge
neralitat?
S uspe nd r e
aquestes
eleccions, ádhuc amb la hipocresia
de voler fer creure que alma depe
nia de la voluntat del
Govern de
Madrid
que prou maldecaps ja té
al damunt —, al qual volgué fer In
tervenir; el Govern de la Repúbli
ca
contesta duna manera clara i
categórica, 1 digué a aquests se
nyors que les eleccion.s municipals
de Catalunya era atribució del Go
vern de la Generalitat convocar-les,
i que si aquest creia que no les
hada de convocar encara, el Go
vern de la República res
no
tenia
a
veure arnb aixó. I quan el poble
demana unes eleccions per a fer
complir la llei i per a portar a les
Corporacions aquella hornee que ehl
mateix elegebci; quan el poble de
mana aquestes eleccions, eta
que
avui governen la Generalitat con
testen:
"—Feu-vos retratar. (Ria
Iles.)—
I aix1 estem. I encara hi ha que
creu
que aquestes eleccions es po
dran fea que es podran
convocar
unes eleccions i que només podran
votar els que tinguin carnet.
nera

—

força amb la qual cal

una

fer la revisió del darrer article, que
és aquell que parla de quina ma
nera
la Constitució es podrá revi
veieu, dones, com el pro
sar. Ja
grama revisional sha desinflat. Ca
lla donar al poble unes eleccions de
valor constituent per a posar sobre
la tarda aquests tres punta de la
Constitució?
Ah! Avui, peró, ja d'aixó ni se'n
parla, i ningú no ho creu; i els
que voldrien la reforma en ella ma
teixa, com perque la reforma per
metés que les Corte es dissolguessin
sense
hiver-hi necessitat d'un de
cret presidencial per a dissoldre-les,
avui ja s'a,contenten només amb la
revisió del darrer article de la
Constitució, aquell que, com he dit,
fa referencia al sistema de com cal
reformar-la.
Ja veieu, dones, atriles, que enca
ra que avui triomfes la posició re
visionista aquesta revisió quedarla
gairebé recluida al no res; peró ni
triomfará,
abeó
perqué aquestes
Corte, ja ho esteu veient, són abso
lutament importents per a reunir el
nombre de diputats que es necesi
ten per a votar un senzill artiele
d una l'el económica.
Us dele 1 us repeteixo que acluest
punt en el qual les esquerres cata
lanes «in aegim; aquest punt que
If.-s
actoalment he d'ésser una de
bases ae la riostra campanya, aquest
punt que afecta la revisió, ja gai
rebé el pedem esborrar del nostre
programa, tota vegada que ja no
ens
caldrá parlar d'antirevisionis
me, tota vegada que ja no es perla
actualment duna
manera
seriosa,
d'anar a una revisió veritable i a
fons de la Constitució.
I aquestá és la gran victória que
s'hauria obtingut, si hagués calgut.
Aquesta és una gran victoria, per
que la Constitució actual, amb tc>t i
eLs seus detectes
que sena dubte
en
té molts I ádhuc té alguns ar
ticles que ens vexen i contra els
quals vam votar; aquesta Constitu
ció, repteixo, malgaat, aixo, ens per
met una llei i una vida autonómica
de Catalunya, més
ampla encara
de la que va plasmar l'Estatat en
si, perque tots sabeu que la Cons
titució en aquest sentit permet molt
més dalló que va éssea inclós en eta
articles de l'Estatua 1 és per abtó
que hem de salvar aquesta Consta
tució i aquests articles que perme
ten l'autonomía de Catalunya, des
prés d'aquest bieni de govern de
partits que aconseguiren el Poder a
base duna ca,mpanya contra l'auto
nomia de Catalurya; aboa será per
nasaltres una gran victória deis
a
principia republicana, una victoria
consegüent a aquell primer rnovi
ment del poble del mes d'abril del
1931, que eta dos darrers anys
no
han pogut esborrar 1 que ha res
tat ferina al davant d'aquest tem
poral desfet que contra ella s'ha
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.(Aplaucliments.)».
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encara

abans de les eleccions cal una altra
cosa:, cal norrnalitzar la vida políti
ca del país.
Per aquí hem sentit a
dir (no sé si ha arribat fins a vos
altres, peró per Barcelona ho diuen
gent de la que creu conéixer el pen
sament de la
Generalitat) que es
convocaran eleccions municipals pel
mes de gener. Bé; molt
bé. Si les
eleccions, han de fer-se legalment,
que vinguin tot seguit. Pena si es
pensen que es poden fea'eleccions
tenint centres Políeles clausurats; si
es creuen que es poden fer eleccions
amb censura que no deixa taactar. a
la premaa ni de coses tan senzilles
com és.a,questa del
carnet electoral,
de la qual hem intentat parlar-ne

peró ens
bit; si es

a estat repetidament prohi
crdien que es poden fer

elecciona-Muilicipals tenint avui més
de la melaat dele Ajuntaments regits
per Comispions gestores, per gent que
no
representa el poble... (Aplauda
menta que impedeixen sentir la resta
del parágraf.) Si es pensen que d'a
questa manera es poden fer eleccions,
s'equivoquen Oompletament. Les clec
cions, o són una Hilare, una libérri
ma
manifestació de la voluntat po
pular, o són una farsa, i a nosaltres,
de farses, no.
(Aplaudiments.) I
gairebé no cal que us digui que un
punt de convergencia de tots els ca
talans és el de la restauració com
pleta de l'autonomía de Catalunya,
de l'Estatut. Cal que després d'aques
ta tempestat que ha passat per da
munt de Catalunya, aquesta autono
mia sigui .restaurada. Jo he de dir
vos una cosa, amics; jo he de dir
vos que la gent d'Acció Catalana Re
publicana hem dit sempre—i ho re
petirem sempre que calgui perqué
les veritats politiquee i les normes
d'actuació sisan de repetir constant
ment— que volem la restatiració in
tegra de l'Estatut; que volem que
aquesta restauració s'apliqui lleial
ment; que .a,questa Ileialtat hi sigui
tant duna banda com de l'altra.
Així, dones, si a Madrid s'avenen
amb l'autonomia, nosaltres volem
que alma no sigui purament una cosa
de nom, i que després de mostrar-se
d'acord amb aquesta autonomia
i
ádhuc d'haver admés i votat l'Es
tatua no se cerquin subterfugis que
permetin escamotejar-la a poc a poc
i que aquesta autonomia concentrada
en
l'Estatut vagi minvant de mica
en mica. Vojem, dones, que d'Espa
nya estant s'apliqui duna
manera
lleial l'Estaalit.
Abcó, peréeaha ce3 terliz la coirespoa
^

contrapattida a casa nostra.
Aplicada 11~ de l'Estatut vol dir
aplicar-lo talacom•és; vol dir treba
llar quan calgui per les seves modi
ficacions i per les seves ampliacions,
pena pchs camine que ell mateix mar
ca. Pena no seria una aplicació lleial
aixó de parlar de l'Estatut, abran
nene

dant amb una ma la bandera trico
Aor de la República i anda altra la
bandera separatista. Está bé ésser se
paratista, perca' si hem d'exigir que de
Madrid estera, no ene donin amb una
me lEstatu i amb l'altra vingui l'a
plicació de Vestat de guerra per atu
rar el mateix.,Estatut, no hem de vo
ler que es pugui dir que a Catalunya
s'aplica l'E-statut duna manera des
'letal i que mentre es governa en
nom de l'Estatut es treballi per
ti
rar a terra la Constitució i la Repú
blica. (Aplaudiments.)
I final-nena les esquerres catala
nes en aquesta tasca de reconstruc
ció .que us dele, que representa llurs
punta de convergencia, vol també la
restaurada, de les Ileis socials de la
República. Lp,. República en eta seas
primers temps, en aquell primer im
puta va donar naixença a la satis
facció d'aquelles ánsies populars pre
gonament sentides, i potser més que
a aixó, a la satisfacció d'aquells prin
cipie de justicia social que la mo
narquia havia conculcat sempre. Per
aboa la República, d'igual manera
que donava satisfacció a l'ansia de
llibertat deis pobles d'Espanya, va po
der ter possible que els catalans de
cor ens posessim al seu costea per
que la Republica era per a nosaltres
l'autonomia, i, a la vegada, la Repú
blica lambe havia aconseguit que es
posessin al seu costal les matases po
pulars perque elles veieren en la tas
ca preparatória de la República i en
la dele primen temps deis seus co
menços una salvació d'alió que cren
les seves justas asniracions.
La tasca del darrer bienni, en can
v1, tasca destructiva, ha e,stat la de
tirar per torta aquestes lleis, de la
mateixa manera que ha tirat per ter
ra l'Estatut; i ho ha fet duna ma
nera

inconscient,

emprant

aquest

darrer mot per no fer ús d'un
altre que és més greu. I de la matei
xa manera que van treure del camp
de l'entusiasme per la República eta
catalans, Lambe han tret del camp
d'aquest entusiasme les mases obre
res. I jo pregunto; ?qué li quedará a
la República si no li queden ele he
mes que treballen ni les regions vi
ves del país? (Aplaudiments.)
Si es tracia de fer una República
unitaria i de grans d'Espanya és
evident que la massa de treballadors
ni la d'autonomistes no hi tenen res
a fer.
Es per ala?), dones, que les esquer
res catalanes demanem la restaura
d') de les lleis socials republicanos 1,
entre elles, la llei de la República.
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perqué

és llei de Catalunya, de Con
de Conreu aprovada pel Par
lament catalá (Aplaudiments.) No és
aquest, amics, el moment d'estudiar
si la llei és bona o dolenta; no és
el moment d'entrar en detalle sobre
aboa; aquesta llei, com totes, pot és
ser millorada.
Es una llei que al
guns creuen que peca per un cantó;
d'altres, en canvi, creuen que peca
per un altre; en definitiva, peral, és
una llei votada pel Parlament de Ca
talunya i és una Ilei que sha de
complir. Podrá ésser modificada el
dia que calgui, peró aixó cal que hm
faci el Parlament de Catalunya, i
mentre aquesta llei no sigui modi
ficada tothom l'ha d'obeir i acatar.

mente, en temps de les Constituents,
un grup de diputats que seia en un
deis extreme de la Cambra, completa
ment isolats deis altres, com si tal
ment semblés que eta bons i autentice
republicana i els socialistes eta ha
guessin de contaminar. Elle votaven
sempre contra el Govern Mana per
qué dejen que el Govern Azana era
reaccionara I ara eta vaig resseguint
tots mentalment; no vull dir eta seus
noms,
peró recordo aquells homes
austers, inflexibles, que trobaven que
nosaltres érem uns reaccionaris, i que
quan puja el Govern Lerroux ja co
meneen per
accepter unes carteres
ministerials o bé n'accepten d'altres
i dissolen les Corts Constituents. I en
els governs Lerroux i en els de dretes
que segueixen, veig com un deis com
ponente d'aquell grup que seia en els
extrems se'n va d'ambaixador a una
República sud-americana; i també en
veig un altre, que, mig ficat després
en les qüestions de la diplomacia, se'n
va a córrer món; i encara altres que
de la Cambra han anat a ocupar llocs
en el Monopoli de Petrolis;
i, final
ment, en veig uns altres que a la Cam
bra eren sempre ele que dejen les na
raules mes gruixudes i que adoptaven
l'actitud extrema, que avui fan de
gos de presa, si se'm pot permetre
aquesta expressió, de les dretes.
I bé; a tots aquests homes a qué
m'ha referit a les Corte Constituents
eta diem eta senglars; peró actualment
aquells senglars s'han domesticat, i
aquells senglars asad jauen a l'ombra

tractes

(Aplaudiments.)
Tothom l'ha d'obeir 1 acatar, repe
teixo, tant els uns com els altres,
perqué la llei és per a tothom, i és
una vergonya per a Catalunya 1 ho
és per a la República que una llei
acaecía per un Parlement que tenia
facultats per a fer-ho, hagi de que
dar en suspens

(Aplaudimenta)
Aquesta és, amics, la tasca cons
tructiva de les esquerres catalanes,
que ja han fet treballs de coordinació
entre elles. Pena al costat d'alma tarn_
be lea esquerres espanyoles es troben
en aquests moments realitzant una
tasca constructiva; també estan elles
d'acord en una serie de punts que
han de tornar la República al camí
de la qual el present bienni l'ha tre
ta; punta que poden coincidir perfec
tament amb eta nostres 1 als quals
podem donar un sol nom: el resta
bliment de la legalitat constitucio
nal Per a fer-ho, les esquerres es
panyoles s uniran, es coordinaran en
tre elles, i amb elles es coordinaran
les esquerres catalanes.
Restablir la legelitat constitucio
nal vol dir ben clarament restabli
ment de l'Estatut de Catalunya; i
aval, amics, jo tinc la satisfacció de
poder-vos dir que després d'haver
panal, aquests darrers dios, junt amb
eLs representante d'altres partits ca
talans d'esquerra, amb els cape deis
partits republicans espanyols des
guerra, avui puc dir-vos amb satis
facció que tots ells estan d'acord en
qué el triomf de les esquerres repre
sentará la restauració de la legalitat
vigent a Catalunya el dia 5 d'octubre
de l'any passat. (Molt bé. Aplaudi
mente.) Restablerta la legalitat cons
titucional a Espanya, restablerta la
normalitat constitucional de la Repú
blica, no seria possible deixar de res
tablir aquesta pela fonamental del
mecanisme republica que és l'auto
nomia de Catalunya. Restablir la nor
malitat constitucional vol dir, en de
finitiva, una cosa que no s'ha fet mai
a Espanya, que és pasear de la basar
da a l'exercici de la democracia. Es
panya és un país que políticament ha
anat sempre a batzegades, d'un cantó
a l'altre. Eta que governen s'han
cre
gut que ells hi serien sempre i que
l'oposició no comptava per a res; les
oposicions, en canvi, només han pen
sat que l'única manera de governar
és treure revolucionáriament els que
governen, es a dir, que els uns i els

altres, alternativament, prescindeixen

d'alió que és la base del sistema de
mocratic.
Aixó cal que s'acaba parqué sen
se democracia no és possible la Repú
blica. I és per aquest motiu, dones,
que les esquerres aniran unides en la
Huila amb aquesta bandera: el res
tablirnent duna legalitat constitucio
nal. Aniran a la Huila, com he dit
abans, coordinades; ni foses, ni con
foses; coordinades anda totes les for
ces d'esquerra;
els republicans des
guerra amb els socialistes 1 amb eta
autonomistes, i de la coordinació d'a
questes forces en podrá sorgir la Re
pública dels primers temps. Cal,
dones, anar a" la lluita amb tot un
programa de govern; cal anar-hi sa
bent com s'administra la victória. Ob
tenir-la, és cosa fácil, perqué la ma
nera
com
está governat el país en
aquests darrers dos anys, l'estat en
qué el bloc de dretes ha deixat cai
guda la República dóna tota mena de
garanties ale que adopten la posició
contraria.
Pena la victória electoral, exilies
meus, seria poca cosa. Jo us clic
que
confío en aquesta victória electoral
perqué d'ella
n'esperem l'amnis
tia. Peró la victoria electoral, per
si sola, no ens importaria gens; el que
ens interessa és
el que podrá venir
després d'aquesta victória. Es conve
nient, dones. que aquest triomf sigui
eficient, que sigui ben estructurat, per
qué en surti una majoria que pugui
mantenir a les Corts un Govern que
pugui governar; aixó és el que real
ment ens interesas. Cal saber gover
nar, aprofitant la 1110 d'aquests dar
rers anys, aprofilant l'experiencia del
temps que les esquerres varen gover
nar, perque és. la gran experiencia
nostra; i cal aprofitar també l'expe.rienda d'aquest bienni en qué han
governat els altres.
Aquesta experiencia, entre moltes
altres coses, ens n'assenyala dues que
tenen un gran relleu; ens diu que
es presenten dos esculls; l'un, és l'es
cull deis extremistes: Volare, és l'es
cull de no valoritzar prou bé l'oposi
ció. Amb respecte al primer, vosaltres
amics meus, els coneixeu prou té
aquests extremistes del carrer. per la
seva actuad& són
la gent que men
tre governa la democracia, que men
tre hi ha partits que s'esforcen a do
nar una sortida normal i una sortide
justa als conflictes i a les aspiracionr
populars, estan constantment entre
bancant aquesta tasca i fent impos
sible la vida normal de la democra
cia; quan ve un régim de dretes. per
contrast, aquesta force calla i no diu
res.
(Aplaudiments. Molt bé.)
I jo us pregunto, amics: ?Es que
aquest extremista del carrer és en
veritet un extremista o un agent pro
vocador o bé és un confident de la
policía? (Molt bé. Aplaudiments.)
I després hi ha uns altres extremis
tes, que són els de la Cambra, els del
Congrés. Jo recordo en aquests mo

comptar
de la dictadura, cal exterminar-lo corn
pletament. Cal que aixó vagi acona
panyat del desarmament, no ja del
desarmament moral, sinó també del
material dele ciutadans. La democra
cia només admet un camp de lluites
que és la llei; dintre de la llei hi ha la
legalitat de la lluita i per aquesta le
galitat hem de lluitar amb una sola
i poderosa arma: l'arma del cornbat
peró cap altra més.

errarjaz.),..ar;'

avui que les dretes espanyoles es
posen contra les esquerres, entre al
tres motius per la seva actitud res
pecte a la qüestió catalana, anomenen
les segones l'anti-Espanya. I jo ele
pregunto: ?Es que aquestes dretes
espanyoles han reflexionat una mica
quina és la posició del catalanisme,
quines són les possibilitats del catala
nisme i les possibilitats d'Espanya en
front del Catalanisme? Perqué en els
primers temps del nostre moviment,
quan Catalunya encara tenia una im
precisió política, s'oferien dues solu
cione claree a les aseiracions de Cata
lunya; semblava que tots els camino
eren bons, Hl havia, en primer lloc, la
solució del separatisme fora d'Espa
nya;
hi havia, en canal, tota mena
de solucione dintre d'Espanya. Cata
lunya era indiferent a les formes de
govern. Posició, certa i exacta des
d'un punt de vista teóric, peró practi
cament equivocada. El catalanisme
era indiferent davant les formes de
govern, peró la monarquía no era in
diferent davant el catalanisme. I el
catalanisme acceptava la monarquia.
peró aquesta no acceptá mal el ca
talanisme; per aixó, amb la menar
quia, sobretot després de la dictadu
ra, la solució dins d'Espanva ve que
dar per al catalanisme ezaerrada,, 1
aleshores el catalanisme antinua fo
ra d'Espanya;
per?) vingué la iterú
blica, i el catalanisme foú ún dele
grans suports del republicanisme.
Peró després d'aquest bienni hein
vidt una altra cosa, i és que les dre
tes republicanes han adoptiat davant
del catalanisme i davant de la nostra
qüestió la mateixa actitud adoptada
per la monarquia. I aleshóres resulta
que la solució dintre d'Espanya de
la qüestió catalanista queda recluida
a les esquerres espanyoles. I ,jo
Aquests hornee ale gneis tas dretes
diuen que eón l'anti-Espanya porque
s'han posat al costal de Catálunya,
aquests hornee eón eta única que són
encara capaços d'aturar la .desban
dada. Si ele republicans d'esquerra
prenguessin davant del catalanisme
la mateixa actitud que prenea els re
publicans de dreta, que fóra la ma
telas de la monarquia, ni li quedarla
al catalanisme altra solució que la de
deslligar-se absolutament de la res
ta d'Espanya. A aquests hornee des
guerra d'Espanya, perqué han adoptat
aquesta actitud, eta diuen l'anti-Espa
nya. ?En nom de quina Fspanya par
len aquesta gent? Ho fan en nom de
l'Espanya de la "Marcha de Cádiz"?
D'aquella Espanya de la trisaa lluita
sense fe ni glória. d'un noble que es
perd, que havia dit en Marágall, d'a
quella Espanya que...
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Aquests extremistas sembla
que els coneixem tots prou bé, ele uns
i els altres, els del carrer i els de la
Cambra. Són, dones, aquests, dos es
culis a tenir en compte i amb els quals
les esquerres, quan tornin a la Cam
bra, no hi ensopegaran.
N'hi ha nal altre també d'escull, que
també l'experiencia d'aquests darrers
anys fará que nosaltres evitem; és
l'escull de creure massa en la própia
victória, de creure massa en les pró
pies forces, de menysprear les for
ces adversos. Cal que tinguem ben en
compte que aquestes forces adversos
eón nombroses i eón fortes. Aixó vol
que no podem anar a la lluita con
tra elles en forma dispersa; si he
feiern així com esclevingué en les elec
cions darreres, seríem veneuts. Cal
anar a la lluita duna forma compac
ta. Un cop vencedors, peró, cal tenir
compte que aquellos eón unes for
ces que són, com hem dit, molt for
tes i molt catases el país, i que ha
serien encara més si estiguessin ben
Són una tarea, dones, i per
qué ho eón cal tenir-les en comete i
no
hem d'inqquietar-les inútilreent,
sense del= de fer. peró, tot alló a
qué ens obliga el nostre programa i
que la salut de la República exigeix.
Cal comptar sernpre amb qué exis
teix la força de la democracia i que,
per tant, ha d'haver-hi una oposició.
Es una situació enterament falsa la
d'aquella gent que només creuen que
compten elle i ningú més, prescindint
deis altres; que es creuen que els que
no censen com ells no tenen raó d'e
xistir; mentre la posició d'aquella si
gui honesta, cal tenir-los en comp
te. A fi de comptes, el régim de la de
mocracia es basa en aixó; un govern
surt duna majoria compacta, peró
també duna oposició compacta. res
ponsable i intelligent. Cal no tenir la
idea que l'adversari no existeix, per
qué aixó és un signe de mal compor
tar; els adversaris existeixen i va un
moment en qué l'opinió pública, aque
lla mama fluctuant que va d'un cantó
a l'altre, quan el Govern es gasta
je que sempre es perjudiquen certs
interessos en una situació de govern
i vénen unes eleccions, aquella mas
ea fluctuant i anónima, repeteixo. fa
eme
canviii la situació i eme es pro
dueixi la sorpresa que aquella eme ha
\ejem rnenysnreat es trobin enlairats i.
en canvi, ele altres es trobin al mig
del carrer.
a és que en el fons la darrera guer
ra 1 les dictadures que han succdt la
guerra
recordem la que tingué
rem a Esna,nya
porten el germen
feixista. El feixisme no és precisament
l'olí de ricf ni el cop de tralla. sinó
cale el felelarne és la identifícació del
partit amb l'Estat, que vol destruir
armilar i anihilar l'oposició: és en
eixó oue el feixisme es distingeix es
serelalment de la democracia.
El feixisme divideix els homes en
dues catereories. acuelle que tenen el
carnet del partit i ala quals totes les
coses, siguin justes o injustes, els són
concedides. i anuells altres que no el
tenen i als quals el aue és just o in
just els és negat. 1 aixó, aquest virus
feixista que avui s'ha anat inoculant
arreu d'Europa, virus feixista que ha
infectat la política espanyola d'enea
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a mort eta filie
et satisfeies d'honres mortals
i eren tea festes ele funerala
oh! trista Espanya!

Recordant una frase ben conegu
da podríem ara dir: !Que n'era de be
lla la República en temps de la mo
narquia!

—

La tasca deis republicana, la rios
tra tasca, ha d'ésser que la Repúbli

oElnt

etala

hora greu que estem vivint„ -no es
hora ni
d'entusiasmes faramaes
ni de planys ni de condols; és una
hora de serenitat, de reflexia, de de
cisió i de constancia, cal marcar el
pas segur envere ele nostres ideals,
de presea o a poc a poc, segons es
pugui, peyó marcar-10 en linia, recta
cap a l'ideal, marcar-lo sense, detu
i p
per Catalunya
la República.
El paragraf final del discura del
senyor Lluis Nicolau d'Olwer
aco
llit amb una ovació interminable.
El senyor Daniel Requesene Ile

—

—

rar-esre

geix, després,

telegrama del

un

con

seller Martí Esteve, que sacaba de
rebre. Diu aixi:
"Serem espiritualment present en
l'acte de Tarragona. Salutacions al
nostre amic Nicolau, altíssim expo
nent de virtuts republicanes i fidel
representant de la Catalunya demo
crática.
Martí Esteve.
—
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