20 de juliol de 1931

la

-

Constituents al Poble

Les

Espanyol

ha estat proclamada
La RelaUblica
Coz:salan:1s han es_
Les
d'abril.
el 14
28 de juny. La feina
tat elegides el
d'endegar el país després d'haver-hi
passat al damunt la Monarquia amb
gettereds i .els seus polítics
els seus
concertat un concurs per
que haz.ien
més liadre i mes poca.
veure qui era
vergonya
és feina que no adose:

harmonia en sortird una
tució ben feto que Permeti que Con,rti
el país
progressi i en zo anys recuperi tot
el
que s'ha rerassagat en
300; que cal
altar a

—

cal realitzar encara
Plena canícula. Ha

plicar

vestit de
bany, ha semblat que atacava de dret
el protocol i la seriositat de la Canz
si 40
bra. Va dir-se, davant
seria millar reunir les Corts a l'Es
corial o a San Sebastián, pera els co.
escons

amb

valencianas; els catalans, al correr
de Mercaders...
Hi hagué alguna dificultat perqu?
els diputats que són capellans, tots ells
bascas, volien tot el barri de l'Es
glésia del poble, pera, com que Calvo
Soleta, que ha sortit diputat per Ga
lieia pe, que Lerrous l'ha Jet sortzr,
ses

inerciants de Madrid,

que fins ara
han mamut sempre i quan ha calgut,
Izan donat diners Perque l'hora d'es
tiu no fas implantada, van autenticar
amb que declararien el boicot a la
República, si les Corts eren tretas de
Madrid, i no hi llagué altra solució
que complaure'ls.
I les Corts Constituents s'inaugu

reclanzava vitae

les escales de San
tiago, no la llagué més renzei que
danar-li la raó. Es va acordar que els
capellans residiran al Monestir.
Per evitar que els senyors Unamuno

Pera n'Ita passat una, que equesta
si que no té solució. ELs diputats no
hi caben. Hi falten Inés de seixanta
esC071S.

hi Ia !tes !loe per collocar
Aleshores, clavara !a perspeet:ra
tan crescut nombre de (lipa
un
hagi d'estar-se dret, ha calgut
cercar una saludó intmediatament.
Sota la presidencia del senyor Bes
teiro, i amb assistencia deis caps da
toles les fraccions Polítiques que U
nen rePresentarió al Congrés, va ten ir
?loe alar, diumenge, una reunió com
pletanient secreta
sense pernzís de
l'autoritat, cont escau a aquesta mena
per tractor de cercar
de reunions
mar solució al conflicte.
Més que secreta es pos dir que fou
clandestina, per evitar que els boli
guers ,de Madrid s'assabentessin que
no

reforma agraria, que tant interessa
andalusos, els anims s'arrilussin
excitar, el president suspendrá la ses_
sió, per veure si els litigants es posen
d'acord, i immediatament els diputats
seran obsequiats amb "chatos" i "ca

—

nas"

"Los Corales" i al "Patio del
Farolillo", inentre diversos "tailos"
els canten "caracoles" i "fandangui
llos" i les gitancs autentiques de l'Al
baicín els dediquen una 'zambra".
Han; espera que després d'alza la re
forma agraria sera aprovada sense cap

conspirar en contra d'ells,
s'anava
puix que si se n'haguessin assabentat,
possiblement !ti hauria hagut desgra
a

cies.

Paf.
El

estimat ande Lluís Cam
aixecar-se i va ?ir:
—Jo cree quo te en puc oferir un,
en el qual
no solament
la trabaren:
fresca i amplitud, sinó que de nzés a
Inés !ti trabaren& rambient que cal que
en: envolti
en
aquests dies de 'te
guit i de nerviosisme que s'apropen,
en els
quals calda discutir la Cons
ta:trié esPanyola i l'Estatut de Ca
talunyet. Jo sin permeto oferir-vos el
nostrt

panas

va

"palde esPana:ol" de fEatoposició te
Barcelona, de la qual tinc l'honor
d'ésser conuissari, en 110111 de la Re
pública.
De primer, el: cap: deis sectors po
!lijes es van quedar tot parats. Per()
guan LIziís Cempanys va explicar-los
Ole mes que mai cal harmonía entre
toles km redimís i que només d'agites

a

bbjecció.
Si l'Estatut de Catalunya traba di
fícultats, la sessió sera ~pesa, i vien
tre

s'obsequia

eh s

diputas

amb sarda

i ballets, ets seran rePartides a ea
dascaí sengles canastres contenint ?lona
nes

ganisses

Vic, borregos

de

de

Carde

deu, ametlles d'Arenys, avellanes del
Camp de Tarragona, rnalvasia de Sil
ges, i del Priorat, xampany del Pene
des i rocolata a la pcdra de can País.
A ?'hostal del Sol els donaran "rendez
vous" unes guantes "girls" autentica
barcelanines. Des/tris
ment
l'Estatut Passara !lis i encara sus do

alguna

naran

cosa

més del quo ?ema

nen:.

Així la germandat dels pobles his
sera un fet i del Poble espanyol
en
sortira, després de la 'con:ardía
real i positiva creada en la comunitat
d'ambient, la Constitució liberal que
ha de fer el país lene dintre de la Fe
deració Mitre ti:tensada Pel senyor Pi

fianics

i

Margall.
Aquesta nit és possible

vern

doni

una

que el Go
nota sobre tots aquests

extrems.

J. VENTALLO
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BLENORRAGIA
traconsegueis

et

guartment

per crónica

1

renet

que SI-

poca ales prenent e ns g"
gut, amb totes les seves
calritmeacions
'as com onSTiTIS.
PRosTATITIS. ESTREiviviMENTS UltErRALS.
ROTA MATINAL o MILITAR,
etc.. de n'ame; METRITIS. VAGINITIS. ANExITI14. etc.,
de la dona Els seas
er-ctes antisepties es noten innablement a les prImeres preces.
calmen els aoloa e, orinar. la mieci0 resutta (nenye rrequent, dtsminneis proaressl•
en

,

vament el
be

nula.

1 en

t

•

LOS OSSAM

once

me.s nom nota la gran tninore. tins a ontenir amb el ten no
el eomplet guariment de raparen 2énito-urinerl.
venda:
seg as. Rambla de tes Finre, 14; Sal uS, fontanelut. nant ill
de la
Cese: Farrilltele T'arree. Gime, 84; earmácie Pujol t CulleII. Polar*. 60

Palmbele

en

Andreu•.

I lave4

pals

viuen
polítics de transcen
dencia, vénen a má els mets de
costum: moments histárics. No
exagerarem gens ni mica si
mica si diem que la nostra
Catalunya está passant per
aquests rnoments histerics.
La histéria, és ciar, s'escriu
de diferent manera, segons si
guin ele seus protagonistes. El
catalanisme polftic havia escrit
págines que si no eren brillants
quant áls resultats, práctics,
havien deixat, en cada reculada,
un pbsit de neguits que
alimen
taven la flama d'un ideal.
D'encá deis temps de la So
lidarifat, Catalunya s'ha deba
tid en un forceig en ríti dues
force,s centradictbries. volien
erigir-se en árbitros de la vida
collar! iva del nostre pohle.
La feruPncia nbrerisia i re
volue,innária del -catalaniismo
va ésser duraffl moll de lomns
al-Inflada pel ertfalanisMe ro
accionari do l'alía hurgesia ÍIP
la "Lliga", els interesaos po
líticas de la quals PC.1:1 Ven inti
mamen! Iligats.. anda els j'ate
ressos de. la mnnarquia unita
un

'rorenes
Do

la ilirecriii

política

rtinitarisme decrópit. E1š
voils tópicS, U- nutran., polser, a
ells por senvera
es
pindendra mohilifzar toles
les escorrialles que han portal
el país de rAgirn unitari al fra
cita més snrollós.
Volem
creure.
tanmateix.
que Iii ha entre Pls gnvernants
los
prnu ciares
per romprendre que Catalunva
ami)

ha pas

Ciutadania femenina

una

Quart. Ei de l'organització d'a
quelles qüestions civils (matrimoni,
propietat, herencies, etc.), que han

L'Estatut de Catalunya
Des de la vall de Núria, on l'ai
re és
pur, ene ha arribat una ale
nada de vida civica'representada per
l'articulat de l'Estatut de Catalunya.
Res més ponderat, ni potser més
hurna, que l'estructurado que han
fet uns catalans selectes per expres
sar el que vol la nostra terra. A peu
dret i per unanimitat, ens diuen ele
diaris. s'ha aprovat el contingut: i
calia afegir, aquells que no tingue
ren ravinentesa d'ésser
al Palau de
la Generalitat, rhavien ja aprovat
en Ilegir-lo, amb aquella cálida emo
ció inherent a sentir-se endevinat en
les més intimes afeccione clutadanes
i patriotiques.
Sóbriament. valentament, corn
prensivament els elernents directius
de Cataluny-a han manifestat la seva

iciealitat de govern propi i de reta
d& amb els altres nuclis iberics pe
nlesulars i ara manca que el poble

senyament;

oh

d'aprendre,

han

per reeixir ells i Catalunya; cm, en
fi, ho diu molt ciar l'Estatut. tra
ben els nostres fills aquella finar
de sentiments i de idealitats que
son característiques en els pobles
capdavanters de l'avene i de la cul
tura.

a l'es
perit de la dona un sediment d'an
goixa per rabsencia del fill i por
tant-li a ránim la inquietud inter

seu

el pen

set, el valer i el sentir que l'Estatut

dolça tutela maternal, deixant

prenclre efectivitat, si no va refren
dada per la conforrnitat deis cinta
dats cate han de complir-la; i així
ele esperits libarais que ara ens go
vernen
abans d'establir un regim
definitim voleo sentir ropinió pú
blica i coni en aquells famosos temps
d'engendrarnent de Ileis a Roma,
troben adient el plebiscit; que ara,
corn en la Bel Hortensia romana,
servirá per a consultar a tots els
estarnents socials sense distinció de
classes ni categorice. formant auili
llur critcri una resultant de lega

perills

rogant deis

quedará

cense

l'aportació

de

ens

ara

total de la

propia

vi

da civil. I en aquestes cose.. cue Ii
toquen de prop, la inhibido ja no
és prudencia, sinó abandonament, el
que vol dir abséncia d'esperit cívic.
Per altra banda, en l'al+ sentit
d'humanisme del nostre Istatut hi
ha qüestions interessantissimes ne
tament relacionarles amb les dones,
les quals no poden negllgir ni que
dar al marge per imperi de la Ilei,
en
e1 plebiscia
Es per aixo que gosarlem dir...
Dones catalanes!
No podeni deixar que el piebiscit
del vinent agost quedi alié a la
nostra intervenció. perque en l'Es
tatut van a estudiar-se problemes
tan transcendentals per la nostra

morals i

mate

qué queda satines, aquel!
planeó de joventut d'ella tan vol
rials

a

gut i per ella tan cuidat.
Tercer. El del máxim respecte a
la riostra llengua, que per ésser el
uostre

midá d'expressió. l'ofegar-la.

vol di': restar nosaltres
cívica.

cense

Codis ti concedeixin.

Cinque.
nalitat de

I

fi,

el de la persa
la qual ene
com a fills que en

en

interessa perqué

—

Kerenski.

Per tant. no ens enfadem massa.
V63 direu:
—Perú si aquí no hi ha ciimunis
tes 1 afireu el Parlament: no hi
tenen
ni un sol diputat.

L'observador estranger

reSp011

us

drá:
a

quan governava
Kerenski?
Oficialment, cap. Pero al cap d'unes
setinanes, eren al poder.
Es exacte. I no us queda Inés re
mi que reconeixer-ho.
***

Més

avall,

trUbein un comunista.
Comunista catalá, intellectual i horne
d'aedo.
—Nosaltres
ens diu
no tenim
massa. Per tant, no poden' cometzlar
la revolució social. Aquesta fundó
correspon a une altres. Ara que, tan
bou punt rhagiii dimençada, ele pren
drem el moviment deis dits.
—Per qué?
preguntem,
—Pesqué ells no tenen capacitats

L'altre. dia van anar as Banys
Orientals i es van
esbravar amb
unes noies
que prenien el sol tran
quillament a la platja. Van cridar

guárdies
i cal creure que
aquests guárdics tarnpoc es recor
une

daven que fa tres /tiesos que hi ha
la República i, per tant. que aques
tes senyores ja no pinten
res
i
van
obligar-les a deixar de prendre
el sol.
El concepte que aques1es pobres
dones tenen de la moralitat ito ene
interessa pas. VI que ene interessa
es que aix6 ha passat tres tnesos
després de proclamada la República
—

idesprés d'haver-les confós. A ven
en
quin país del nlón succeeix
que no es pugui prendre el sol lliu
rement a les plantges!
re

En lloc de tantee nicieses i tantee

juntes i lligues i romansos contra
la pública immoralitat, que en diuen,
més valdria

a

aquesta

colla

de

se

desvagades (i aixo tractant
d'ocupar-se dele miiers d'in
fants pobres o cense empar que hi
nyores
les bé)

ni

que

estranyi si

"detallet", com podeu veure, és
d'importancia. Efectivament; l'única

vegada que aquests senyors han in
tervingut directament en una revolts
ció, aquesta ha triomfat. Com que
cap altre país, després de
Rússia, n-t5
ha
trobat encara requivalent d'a
quests genis revolucionaris, el
comu
nisme no ha triomfat enlloc més.
?Será Espanya la que desmentirá
aquesta regla? Ens sembla,
franca
no.

Ara bé: ?U:As els que no eón anar
quistes o comunistes, s'han de resig
nar eternament a fer de
pacífics espectadors de l'espectacle pre-revolu
cionari que ens ofereixen ele uns i eis
altres? Es improbable.
De cap a cap del país existeix,
dentment, un brou revolucionan i que
nel se sap ben bé on pot anar a
parar.
Pero de cap a cap del país existeix
també un sentiment liberal i demó
crata que, en un
monient o altre, lt
de reaccionar amb una certa
energia.
Ara, si aquesta massa grisa, de
n-,It
ja vida i de boa sentit, no
vol fer res
més que d'espectadora,
aleshores, tot
és possibIe. Fina
és possible que

sigui l'época Kerenski
vulgueu.
JOSEP 'MARIA PLANES

aquesta

l'época

co

que

Formiguera, qui desenrotIlara

de

dignificado.

INTERVENCIO DE LES DO
NES EN L'ESTATUT
Si el que hem exposat

can

tan de

pie dintre el cercle de la vida es
piritual femenina, ?podern deixar,
impassibles, que el plebiscit sigui
obra sola deis hornee perque la Ilei

limiti el camp d'acció?
De cap manera: cal utilitzar la
força de la nostra feminitat, que
podria tenir la máxima eficácia—per
aixó cm permeto d'exposar-lo— en
un
mirar fit a fit M'orne que ens
interessa, amb une de dolça prome
tença quan és l'estimat, de serena
estimado en ésser el marit, de ten
dre sol-licitud quan 'és el pare, d'a
fectuosa comanda quan del fill es
tracti, da bella suggeréncia en trae
tar-se de rarnic, mentre els llavis,
afectuosament, persistentment, insi
nuen un dia i un altre dia,
n'entre
arriba el dos d'agost, el prec for
mulat així:
Voten l'Estatut de Catalunyal
ene

MONTSERRAT JORDI
Ciutat, juliol 1935.

ha

*

D'acord amb el que anuncia
dice enrera, l'Ateneu Naciona
lista "Llibertat", entitat catalanista
republicana independent que presi
deix el 'lastre company J. Sunyol i
Garriga, cornença el cicle d'actea
patriótics i culturals que tenia en
projecte, amb una notabilissima
conferencia del senyor Jaume Car
ner, President de l'Assemblea de la
Diputació a la Generalitat, sobre el
vern

"L'Estatut

tema

de

—

—

—

—

El propinent dia 2
apareixerá a
el setmanari "República",
Centre O. I. d'Unió Re
publicana i els seus Comités adherits
rEsquerra Republicana de Catalat
nya.

Cervera,
organ del

No cal din que

farça

rnanari
certs.

desitgem al nou
anys de vida i molts

*
El primer acte que ha organitzat
la "Joventut Nacionalista ''Pau Cla

ris"

suspesa que ha estat la seva
és una co'nferencia pública

clausura,

arree del seu Iltre. President Ho
el Conseller de la Generalitat
i Diputat a Corte, Manuel Carras

a

norar

pedir valent-se que al Gavera civil
hi havia un borne, del (mal va!
mes
que no en parlen, que es deia
Des
pujol.

En les fotografíes que ene arri
ben del Congrés tenim la satisfac
ció de veure-hi dues dones.
Dues
dones que mereixen tota la nostra

simpatia: VICTORIA KENT
CLARA CAMPOAMOR.

i

Per6 amb la satisfacció mamen
tánia tenim un sentiment i•una re
cança en palesar
perqué els fets
ha evidencien
que el ferninisme
és a Catalunya on está pitjot con
siderat. No el feminisme
perque
aquesta és una paraula
que sana
matament
sinó la dona.
Catalunya podía haver enviat a
les Corte alguna dona que bi hauria
—

pogut representar

un

brillant

papen.

Potser més brillant que algun d'pu
tat deis que han sortit elegits, i
mes
val que

no

qüestió.

A

profunditzem aquesta
Madrid han presentat
dues dones i han sortit elegides per
qué mereixien sortir, perque la in
telligencia té un valor i un rueda
A Barcelona ni tan sois han inten
tat presentar-ne cap.

Grades

set
en

Carta de

protesta

corrent.

—

Barcelona. I d'ocupar-se'n no
pas fixant-se en la llargada deis
ves
tidets i enviant-los a missa. sinó
netejant-los ele cossets que (bien
bruts i tenir cura de la seva salut.
Cal no oblidar que a les colónies
no
pogut enviar ni una quarta
part dele infante pobres que hi ha
pre-tuberculosos.
Pero és que la tasca
tasca in
útil per altra part
d'aquestes se
nyores no és sincera. En el fans hi
endevineu quelcom que no saben de
finir i que potser és una mena de
refinada venjança contra !a natura
lesa. Perque es vengen de les es
patlles boniques d'unes :mies que
les dauren al sol, d'unes cantes,
d'une braeos ilusos... I alludeixen
res. qualssvol cosa. Fins
tenen la
barra, de vegades, de retreure el
sisé manament. Estúpidament per
qué els bornes son com son, una
meitat per heréncia de raça i una
altra meitat per culpa d'aixo. D'a
quests escarafalls excessius i hipo
crites.
En desgreuge d'aquest incident
lamentable, a mi, que sóc enemiga
de concursos de bellesa, em sembla
ria perfectament
que celebressin
aquel! que s'havia de celebrar a la
platja l'any passat i que ha van int
a

l'estatge.

Catalunya".

L'acte
tal com anuncien' en un
altre lloc d'aquest número
será
públic i consençará a les den del
vespre del vinent dijous, dia
23 del

FEMINISME

01111111,

el

conferén:
da tindrá lloc el proper
dimecres día
22 de l'actual i
oportunament s'anun

a

ENCARA...

seves.

us

van

***

El

ciará

d'empenyer

mu &

ENCARA EXISTEINEN, i el
mes trist és que encara fan de les

voten.

on

—

—

voler per ella la
plenitud de la llibertat i el máxim

ha

LIA

Després de tres mesas de Repú
després d'haver-los desfet no
sé
quantes
Juntes
ncnefiques,

No saben
Per tant, no

—

tema: "Ele cataianistes
radicals &,vant d l'Estatut"..
Aquesta

vida

blica i

dirigente.

El comunista, per deiinició, és un
cientific dele movirnents revoluciona
tic. Donat aquests elements, tal re
sultat
us disten.
I n'eitan ben c,an
vençuta
--Ni, cbstant
obie-teu
a A'v
ntanya heu tingut, en diles ocasions,
tots áquests elements a t t má. I,
rnal
grat tot no heu enderracat :a Repú
blica demócrática.
Ara ha arribat el toro al comu
nista de reconlixer que tenim raó:
—Is'any iotS i el 1923, la revolu
ció comunista va fracassar a Ale
manaya, per nunca de veritables di
rectors. Si haguessin tingut un Le
ín o un Trotsky, ja esta; a fet.
—De manera
objecteu aleshores
que, de més a més de tots ele ele_
ments
que produeixen irremissible
ment la revolucio
comunista, cal no
oblidar el detallet que aquesta estigui
dirigida per un Lenín o un Trotrky

mena que

—?Quants comunistes hi havia
Rússia

ha

***

munista.
La semblança de la situació de Rús;
sia a la caiguda deis Ts,ar amb la
d'Espanya a la caiguda del rei
diuen
ofereix tanta punts de coin
cidéncia, que no hi ha més remei que
preveure els mateixos resultats. La
mateixa feblesa en el poder
coati
nuca
—,
la mateixa desorientació en
la massa, el mateix panic entre la
burgesia, la mateixa inflamació entre
ele grups extremistes.
Sortosamena la Historia no és una
ciéncia exacta. La fórmula aritmé
tica de la política que vol que a tals
factors, tal resulta!, n creiern que
sigui aplicable a l'actual moment de
la vida deis pobles d'Iberia. De to
tes maneres, cal fer-se cárrec que
la
'larga perspectiva de la distancia ma
terial, i de la tradicional ianoráncia
pot fer que, mirat d'enlla deis Piri
neus. la situació d'Espanya correspon
gui am?) una certa fidelítat a l'época
—

anar
us

sorra el seu valer reflexa en nos
altres i per tant l'orgull de pertá.nyer a una nació Iliure i digna, ene

lc

io

vejen començar una revolucio
quista i al cap de vuit dies se
conertit en comunista.

Catalunya,

18•114,

litai.
LES DONES I L'ESTA'rUT
I-li ha notnés una excepció. en
quant a la pluralitat de vots a eme
tre. Les dones.
Les dones que no tenien vot en
la vIlla Constitució espanyola,
fine que les Constituents no aprovm
les naves Ileis. continuaran absents
de la votació. I per tant el nostre

nous

per

EL PLEBISCIT
En aquestes llores de santa de
mocracia. cap legislado té dret a

pronuncii fent

la dona en condicione
que calgui per tal
d'obtenir totes les millares que els
a

de reformar el

valoració humana, a conviure i a
respectar ele altres bornes, siguin
gen-lurte de nacionalitat afina, per
tanyin a agrupacions d'Estats es
trangers; on han de trabar una ins
truccio que en fer-los responsables
de la prOpia actuado ele capaciti

ere esa.

es

de posar

sensibilitat i pel seny que arrea se'n
concedeix, com els següents:
Primer. El de l'Escota, on ele
nostres fills han de cebra una for
mado espiritual definitivament ca
talana, com ho exigeix la seva vaina
racial i ele corrents maderos d'en

vei militar. que a tants fills desar
Segon. El de rabolició del ser
reten de la llar, i allunyen de la

Mala

rorganització

el

(101

rJ

a

ene les lleis per
hern de regir.
Hem expressat mes d'una vegada
la nostra ternença que la dona es
l'anees a un pie exercíci de drets
ciutadans sense capacitar-s( abans
deis seus deures pel mitjá d'una
ferina cultura de resperit; entenem.
pero, que un dia o altre ha de co
'peinar a exercir-los i aotser mai

escau

que

l'estranger,

—

qué

li

ma

iharinrusa amb personalifal
voten ernorendre una
vida emes-minada de la en l'Isqn

la patita burgesia repu
blicana i ampla.ment liberal. El
primer fruit que ha (banal
aquesta nava l'oren ha estat el
prnjecto d'Estalut.
Fa nettioet primer periodo do
sat

mh

ros

Poder.
l'alta hurgesias tunnárqui

la idealitat femenina

no

tincas

a

prasppia

del

fóra ocasió, tota vegada
que és materia de discussió la pers
sonalitat del poble a que pertany,
la fixacío de la llengua vernacle,

Quijote?..,

11'imponriP,rth1es.

Orle

Ke

renski

Una policia mediatitzada des
del ministeri de la Governaeió
madrileny; una Justfeia en la
qual ola magistrats no fossin
persones compenetrades amb
els•costums i la paria del país:
un Ensenyament
i inter
virigut de Madrid estant, redui
rien nl no-res tetes les conces
sions que hom pogués assolir
Pri nitres matéries.
depén. més que, de la
majcr o menor condescendén
cia (beis
de la linanimitat
i fermesa amb qué sápiga pro
nunciar-se el nostre poble.
Ordre públic. Justfcia. Ense
nyament. SPnse atribuCions am
pies nn aquestes materies, el
regim alitonérnic que tenim
dret a gaudir. tol i essent reS
tringit. no tindria ni el nem de
connessió antnnemica. que As
el primer pas ferm que (lema
Catalunva rae a les seves verl
lab!Ps Iliberiatan
Por rEstatut de Catalunyra
tots en peu. al costal de l'home
que ha posa t Ic..ta una vida al
eervei de la llibertat.
Tots en neo, arob Helad:a i
estenent els braeos vera les
•nitros terres germanes; peré
també tots en peu, amb la ter
mesa que
calgui per a asbolir
por a la riostra torra,
després
de tants segles d'esperes
de
aquest mínimuni de lb
bertat moderada, peré, al cap
i a la fi, Ilihertat.
IIAMON FAFITIEGAT

scoalo nassat fan la
VillrIl earla voaarin alta los for

elandirarinn-s 'del. rafnlanisme
polftit do drefa, •porqua. una
nova
t'orca nascrida dol rnatoix
.pnble vingués a premisa les

com

LOS
CATALANES Al--1,AN A LA
---toeró que
no veu, Don
Lacandru, que ja
Daper de Don

una

época

nostra

principalment a
França, que és el país més donat a
trobar formules simples i ciares per
explicar-se el que passa a una per
sona, a un poble o bé, a una nació,
:tan descobert que Espanya está tra
vessant actualment
l'epoca Kerenski,
o
sigui el compás d'espera entre la
monarquia absoluta 1 la república co

Ensenyament.

nosin deliberada ment en nerill
lo bono vedunfaf dols hamos
Clafahinva ha prestat
ennfia-en d'aSacilir agriesi mh
cinsiim de Whorfats.
rtaafanfa,arSii. erscara. Pis in
etipidoe cine riernnafren
cala! rreanerif fina
fil. Loa ron-lit-líe:rancios do

Ha clavad quo so sueceiasin
;silva d'oprr bis in doa

ca.

pedem trnher davanf

ninbres d'onfre bastidors

.iins quanfs

La

demanda en els seus més
justos i rnés modestos limas.
Hl ha. per exemPle, en l'Es
tatut reivindicacions que hom
ha de mantenir arnb tcts ter
mesa:
Ordre públic, Justicia,

desigs per
narf dels que han eSlablort la
base jurídica 'lo l'eniesa. Ens

nativa

tots

A

fa

exisfoixin aquesfs

rin.

Estatut

-41111111h,

realitzaciens polítiques, s molt
possible que, no tots els anhels
del nostre poble obtinguln cde
quada satisfacció. En bon prin
cipi de justfcia, no hi cap que
hom reconegui a Cataltinya el
dret de gaudIr d'un Ilibertat que
es condiciona„ peró, a les deli
beracions d'unes Corta que ens
poden posar en el dilema trá
gic: o submissió o guerra civil.
No creo que arrlbem a un cas
d'incomprensió talluda perqué,
te t i fet. l'Estatut está pensar,
i fet amb un desig sincer d'en
tendre's.
Por?) no n'hi ha pro', que

es

moments

!a
els

—

De lotes maneres, .com que tenlo:
miles entre els reunits, podent per
inetre'ns el luxe de donar detalls so.
bre el que es va acordar, i no cal dir
que ho fem amb gust, donada la sen
screionalitat de l'afer.
Es tractava de cercar fresca, i al
fenicia- tenzps, de cercar un /ice ca

a

i Royo Villano-ja surtM al baleó de
llar residencia i fer nating, i al ma
tea- temPs per evitar quite els qui els
sentin puguin pensar-se si es tracta
d'una casa de falls, se'ls ha ossenyalat
per viure una casa rtmega que hi ha
,n
ca,a.cró que no passa, al dar
un
rera
de l'Ajuntament.
El cap de cerintortial de l'Ajunta
vicia de Barcelona tindra a punt di
versos números, d'acord amb el pre
sident de la Cambra, Per tal que tot
mala com una seda. Si en discutir-se

faren.

I
los.
que
tats

com

buits formant hemicicle.
Els diputats residiran a les cases
del mateix Poble; i cadascú en la que
toqui, segons la regió o comarca
que representi. Els diputats d'Anda
lusia, al barri ondulas; els bascas, al
carrer base: eh s vatencians,
a les
ca

altrarnent la proposició' presentada
per alguna minoria que fas pelanas
als

sen

Podem avencar que les
sesstons se
a les set de la tarda, a
la
placa majar del poble, habilitada con
venientment, antb els escons distri

dificultats perque els dipu
estaven disposats a patir calor

asseure's

aquesta ha de

celebraran

tava cenes
no

federal, i

podrien organitzar-se les
sessions de les Constituents en el dit
poble, tothom va fielicitar-lo per la
idea, que va quedar acceptada "ipso
facto", 1 s'encarregá a un parell de
se.
cretaris d'estructurar-1a.

en

passat un eicló, i és hora de refer els
es pot Pas esestralls prochats, i no
perar
Encara que una vegada l'"A B C"
va dir que a Barcelona a l'estiti la
gent cau monta d'insolació Pels car.
Madrid fa una fres
rers i en canvi a
deliciosa que el que no porta abric
ca
és que no en té, sembla que la re
unió de les Corts a Madrid Presen
tats

la

tir-se espontaniament, pera no es
pot
imposar; que al poble espanyot de
Montjuk aquesta germanor i aquest
federalisme s'hi respiren i s'hi mas
tegueta; i finahnent quan els va ex

Quan

La história es repe,elx?

peut:

en

ta

—

demora i que
que ens traben:

Catalunya,

Per

Montjuich

de

rambla

aix6, només hi haurá
duce dones
vegeu quina propor
ció
al Comieres per a defensar

Signada pell

ciutadans catalans
Francesa Fer
Briet, Antoni
Caelles, Julia. Canyes, juli Gil, Ga
briel Serra, Josep Vidal, Joan Bae
za, Adolf
Garcia, Joaquirn Pastor,
Ramon Ribes, Eleuteri
Llorenç,
Manuel Ballester, Gracia Cuesta,
Francesc Jiménez, Ramon Jiménez,
Gassol Casabe), Constantí Trilla,
Joaquim Salvador, Enríe Lartao, Ri
card Cusó, Frederic Larrei, Salva
dor Mestres, Pere Duran, Ernili
Thomas, Isidre Gavaldá, Salvador
Oliveres, Jaurne Grinyó, Jautne Co
lomines, C. Roca, Joa:s EaWriala
E. Fort, Tomás Plaza, Jaume Cu
sés, Tomás P. Tomás, Miguel Pru
Iles, J. Carbonell, Josep Valls, Pere
Ilfargarit, Joaquim Pugot, Lleó
Cosse Pare, Sebastiá Tarrida. Jacint
Sanarau, Pau liada, JI., Miguel
Mor, Sinesi Loredo, Joan Llop, Ma
ria Prats, Eulalia Camp, Joan Ro
vira, Joan Llop (fill) i Josep Ara
noll Cases, ha estat adreçada al
senyors Josep Rovira,
rer, Alexandre Giner

Fairen,

doctor

enérgica

de

Saragossa,

carta de protesta dele

una
con

ceptes en qué ralludit individu con
testa, en una tarja, a uns Labora
toris farmacéutics de Barcelona que
li ()ferien un específic.
Encara que el nostre criteri és
que la importancia de les coses de
peal de qui les fa o les diu, no cal
dra dir que nosaltres
subscriuríem
també

resmentada

Llegim

carta.

curosament tot

a

—

el que se'ns envia i

publi

—

els nostres drets. Dues dones que
no
són catalanes i que. per tant,
nulgrat llur bona voluntat, por po
dran defensar-nos.
I ara, perqué de l'amislat en tinc
fet un culte i ;yergue no m'agrada
din les coses scnse que cm vegin
la cara, només ern lamentaré de la
nostra desavineça, i no esmentare
que les pagues dones que ens in
teressem pel Feminisme /I Catalu
nya
estem
lamcntablement dividi
des.
ROSA MARIA ARQUIMBAU

quem el que

en

el nostre

criteri és publicable, peró
no ens

és possible, per la

perdua de temps

que

sig

nifica, fer-nos cárrec de
la devolució d'originals.

.

20 de

rers

MOTORISME
EL PLET TAXISTA
h'arranjarit detinitil amentY
Torna a éaser d'actualitat—i ara
amb más intensitat que mai— el
plet taxista. Sembla que ja és arri
bada l'hora que tant temps ha espe
rimen els soferts industrials de l'au
tor:14bl' de lloguer.
Estem, per?), un xic intranquils
IsPerant la definitiva solució.

?Satisfará per complet les aspi
vadons deis taxistes? ?Rebrii el pú
blic ansb la deguda benvolenea el
fa!' que sembla que li donará l'A

dtantament:
i

'N Si ela vostres frena funcionen
exactitud, us podrir Hincar II
In a grana velocitats, eense cap :-:

Narnb

!

111

ptrill.

Acudiu al "Freinometre''
l'o.
de "Peninsular-Auto"

1.2*.

que li siguin defensats els seus in
termos. Es per aistó que nosaltres,
repctint el que déiem fa temps, hem

de defensar
fent-ho creiem ser
vir l'industrial taxista i el públic a
la yegada
mil a solució equita
tiva el -color i distintiu únics", amb
una tarifa que no sortis gaire gra
vosa per al públic i Los iemunera
dora per al taxista. ?No creu el ciu
tarta Vachier que la "tarifa única"
de so centims fins a quatre seients
seria !ideal per al client i de prou
rendiment per a l'industrial?
Trubem rnolt encertat el que fa
referencia a les festes setmanals
obligatóries, única solució. corn ha
dit molt bé el senyor Vachier, per
a l'amortització
de 7oo unitats, o
per dir-ho millor, única manera per
a recluir a 7oo menys els cotxes ac

lill
CAMIONS
AUTOA1 NIBUS

No creien3 ésser gaire lluny de
!a realitat si diem que les dues pre

guntes poden

contestar-se

itepareu

1 afinen els vcstres
toties als Tallers Ortells, car
ger Anglesola, 31, prop Diagonal

La tarifa

de 30 céntims és rui
nosa per al taxista; ho hem dit des
d'aqueates columnes repetides vega
des. Les que ara es proposen, de 6o
i So céntimo, seran molt gravoses
per al públic, i per raons d'econo
mia repercutiran coatra el taxista.
Fa més d'un any viren insistir
demanant la implantado del "co
lor i distintin finics" i la "tarifa

"Freinornetre" regulará ela

disputá ahir el
Gran Premi d'Alemanya
Ruig

concessionari

per a :es provinetes
le rarcelona t de Cuma

FLOTATS

-

:•:111111:-:~

en

:•

=-

•:

•

5

iii.1Per

la vostra seguretat perso.
us interesas cortaixer l'estat
dels frena del vostre cotxe a eravés del "Freinometre" de Pen.
insular Auto

bilnal,
•••

•..

restants.
47 concursants conté la inscripció que es descompon així per marques:
7 Mercedes;
so
Bugatti; r Alfa
Romeo, 7 Amilcar, 4 Salmson, 4
Maserati,
1). K. W., z Austin, a

M. G.,

Rally, i Riley, B. M. W.,
Neander, 1 Schafer (americi).
Entre els pilots, óguren inscrita:
Chiron, Varzi, Williams, Bouriat,
Nuvolari, Birkin, etc.

-

proposat per l'autor del dic
tamen com el que defensa el dipu
tat senyor Grau. els trobem encer
tats, si bé més aviar cris decanta
dual a favor d'aquest darrer.
tema

-

1

A l'hora d'escriure aquesta nota
no
saber encara el resultat de la
classificació, si bé creiem que aniran a la davantera Bugatti, Mercedes i Alfa Romeo.

Próximament
•-•

INAUGURACIO

111
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efectiu front

yn,oeod

i

E

R.

Teléfon núm. 77420

*

*

*

En Susalta, del "Chevrolet", tra
seu metge Ii
hagi receptat prendre diáriament mig
quilo de llevat de cervesa. Si en lloc
d'ha •er tingut aqueli gra al nas
diu l'amic Susalta —arribo a tenir
una
granellada m'hauria hagut de
fer soci de la casa Damml
*

*

•

•?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1

DE

Diagonal AutuService
Taller de reparacions.

Escota

—

engraix autonoirtic d'autoinóbIls.

xofers.
—

—

*

Monteys se'n va dintre pocs
dies a París. Sembla que el motiu
del viatge és el d'anar a encarregar
la confecció de tres "bimbes" per a
l'hivern vinent.
En

•
•

AVINGUOA

14

D'ABRIL,

que

estigueren forea bé.
Els resultats deis combata fosen:
Ortega va vencer Ruiz per inferio
ritat.
Palau i Conderaines feren match
nul.
Mota va vencer Landa per abundo
nament.
Fel va

Munyoz

vencer Sitnarro per puta.
de:rotar Chiqui per
va

punts.

I

A MES BON PREU QUE NINGU

SERVICE STATION, S. A.
270 i 272
TelZfon 11550

LLAragó,

--

Martínez va derrotar Palsones per
abandonament
En Rzizo va dirigir els combata arnb
en ell acosttunat.

*

Hom diu que un cop es posi en
vigencia el decret del ministre d'Eco
nomia sobre la fabricació d'automó
bils, algunes cases estrangeres vin
dran a musitar llurs vehicles a Bar
celona. Cornentant abcó, deja
sen
se saber
guinea ni guantes en vin
drau
un conegut "Agente Oficial"
d'u n a famosa marea. americana:
—Hem 5embla que screm masses.

B

O

inabastables

per
nosaltres, és
aquesta manera d'aferrar-se a la
terra, a ésser mortals, a prescindir
de tot el que no sigui ella mateixos.
Els nostres actors es conformen
amb ésser actors. Es crenen
amb
drtt de no fer Mai mes res pesqué
"un dia varen ésser actors" i els
vertaders artistes no tenen cap apa
riencia bohemia. Són els que, per
semblar artistes, fan el boherni, de
quins cha de desconfiar.

pinutres

Los Angeles i els crítica d'art va
ren quedar tan encisats que una de

ARICIA BRUNS

COLISEUM
A VUI

AVUI

en

•
111

d'atreure raes concurrencia que de cos
tura. Els organitzadors sembla que es
tan una mica més animats, i aixi en
cara podrem veure noves vetllades pu
gilístiques a Sabadell.
El programa constava de quatre

CARTA D'ESTIU

SU NOCHE DE BODAS

eobert especial

ES UN FILM PARAMOUNT

a

De 1

combats amateurs i dos de professio
uals; cciii es de supo3ar aquests dar

7 pessetes
a

3 i de 9 11

•••••
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S'El!~ RENUNCIES
Dintre..dels. regim de -11abertat
coses es simnplifiquen. En un
instant -preren estat de consciencia
les passions i els desordenats senti
menta que l'opressió i la tutela fal
caven en utópignes desviacions o en
clandestines propagandes. El cura

una
riera pedregosa i
Peró Catalunya ha tingut sent
pre, dintre l'audacia de moviments
que li ha perrnés Obeir él; implscas
rnés contradictoria, aquell seny pe
culiar de la mea, aquel! bou' sen
tit que, marca d'antuvi les. acciona

cies

cap

món,

al: diversos tipus i caraeterístiques de cada servei.

marca

que

solidáries

sobre punta

con

diversos,

concreta

gran

NI".

Inés tard,

liquidat
la
que

ingerencies

el nostre plet
o

DO

es

avui yeiem

en

patriotic, inda que

no

J. PUIG I

de

estranyes i
no s'hauria

liquidará

granliegemonia

en

marrnetre-la.l

animat d'Europa.,el
sense aquesta
sobirania. amé •está perj damunt
—

—

Els vestits de

amb

de sentiments
tots els sectors

modificacions
ampliacio 1, avene,
de

.

qual els pobles es coneixen,
que
penetrárern en el nión
sensible i

abusives,

-

.

l'unir. sistema \de relació
universal
pel

*
•

una

el con-.
catala

,

deu
amb, tot l'honor, ala
catalana
mateikos, a la pura i exclusiva vo
luntat nostra. Será el
sentirnent po
líele el que ]'hura
determinada, per

totes les

en

estat omeses.
renuncia,
havern de renunciar nihavein d'exj l 'hapiar. El flagell del silencia
segie'
prop
de
dos
vem cemegut a
pas els crits ni
ara no covenién
n
SÓn els
les paraules grnixudes
els nosd'arbcrrar
idéala que han
emPa.
tres actea. I aquests
hall
popular,
sobirania
rats per la
cuidar
lest1-5`..
d'omplir els galzes de
gl'esser e t
polític del territori, hanlautónomia
anster
de
.suport mes
llan de dignificar1 Iban d'en11°una
blir. Ara Catalunya corneneará
responsabide
nova vida més plena
Ca
litat, mes augusta d'iniciativo.

rá,

BARCELONA

nosaltres

.unítat

'aquelles

que calguin,
si per interés

No es deurá tampoc a cap
mena
de nula religiosa, a cap
croada que
posés per damunt de la
popular les 'basderes d'era sobirania
secta.
No. L'autonomía catalana es

Rosselló, 234 Passeig de Gracia, 99

per

aqueSta

lser

estat per
l'imPeratiti co
de cap honie d'armes,
per cap
soflama d'instibordinació ni
menys
per cap moviment
agiotista que es
cudes sota els ^móbils- de
negocia
suspectes un infame espera d'usu

3M

sort

precisos.
estat

de les reivindiCacions
tics estructurades arab hábil senderi,
ami> Moderada' eonterfació en el Do
coneixeni.
cument históric que .tots
daaquiescencia
Permétrá la sólida
absolut-caráct
ra, maniobrar arnb
futiirs sec.
:ndependent a tots e
ineorporar,
tors políiics que pudran

ra.

41=

i

junt

ratjós

REPRESENTAN GENERAL PER A ESPANYA

anhela

transformació deis

}latirá

pobles.

No batirá

per

ni

problema catalá comermant per re
soldre'l íntitríament nosaltres ma
teixos, i seguint la línia de conducta
que el destí tant com la voluntat
dels actora ha dibuixat de manis

jectius.
A qui deurá Catalunya-la
seva au
tonomia si, mil no poden] dubtar,
veu
francament afavorida la seva
autodeterminaci6 concedida en els
inicia revolucionaria? De fet,
aques
ta autonomia no es deaará
a
cap
iorea oculta ni estranya, ni
inerrya
a poders
d'institucions que han vin
gut representant el papes
d'artériea
vitals, pero accesóries. deis.

d'arreu del

.1

ciuta.dans, que han exigit, amb plau
sible unanirnitat, l'endegament del

peró d'una mateixa va':titud
d'oh

Des de fa més de 15 anys, la INDIA TIRE & RUBBER
COMPANY treballa seguint la norma de fabricar neumátics,
millors que els de qualsevol altra

aquesta

i les naturalsa discrepan

són més

seqüencies

excepció.

que són

no

iciiós

El que rnancava. era Ilibertat. I
alai
que luyen
viure dintre
pogut
l'órbita saludable que gaudim per
obra de la República, tots els cata
lana ens havem sentit atrets per a
conjurar els perilla (luna nava me
diatització produida per- la indife
rencia o per la inercia. Es curiosa

perdut,

riu

autonómiCa

engany:, que no' era un
hipotecat pel gust duna

era. un

o

seca.

Es el neumátic construit per durar més i córrer molt més
sense

no

de

es

cosa

l'aspiració

que

mostra

de les vides deis pobles no
necessita resclosa, ha de fer progres
sivament la seva vias; del contrari
ea desborcla, perd e]
corrent el seu
llit conductor. I aixé, és el que in
tenta la monarquia, que fóssim un

conjuntes,

altre neumátic

del ..ternitori, .arnb qual

.les

normal

ulUM,.!MITI!!!!!"~•~MilirinuaM.~

C

a

IMPERIO ARGENTINA

SUPERIOR AL MILLOR

per

seves

artista

a

Café- Brasseríc
Restaurant

INDI
que tot

de les

gran

un

wood. La Glória és cosa' queHollY
va i
Ve, es capriciosa i frívola,
és divi
na.
L'actitud deis sectors ameri
cana treballant
afanyosos, Peró es
perant el fracás i preparant-se
con
tra dl és tan digna, tan
mereixedo
ra
d'elogia, que si alguna cosa
ad
mirable tenen aquestes
personalítats

Goudal es decoradora d'interiors.
\Vil( Haines sellecciona antiguetats
igual que Jean Hersholt, alguna es
dediquen a escriurer argumenta ci
nematográfica, d'altrcs pinten prou
bé per guanyar-se la videta em
brutant teles.
En les notes d'art duna impor
tant revista anglesa venia fa pbc
temps una nota comentant una habilitat del conegut actor Montagu
Love que déia: que "era un deis'
pintora mes notables de gossos i
cavalls, molt conegut í estimat en
els círcols artística de Londres".
Recentment Montagu Love va fer

DOR EE

ossaammuswasumamormisetuasammeinswisir
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arnb gent que nornés espera troba
rebre
beneficis, fa trells uns
peró si us llenceu a la fracassats,
Iluita, no
amb les úniques armes de
l'art,
no amb Unes les armes de la
ligéncia, de la voluntat i de inte
la for
ça, Hollywood us
anirá donant.
mica a miqueta, molt deis que
té
per donar. Peró aixó sí:
ho prendrá de cop i volta També us
si us
confiats idea' preocupats. Cal veo
te
nir sempre guardades les
espatlles
per ésser

majoria troten sempre
ea
miqueta re turma per una ocu
pació dilecto, complertament al
rnarge de l'art cinematografíe. Jetta

exposició

,

pot veure
algo
que la fotogéaja

Materialment Hollywood,dóna
peró espiritualment és
mesquí,
una avaricia n'imitada.
Si es

una

MAISON

X

estan

En

una

Hollywood

es

mes
la més o menyS agradable
preseu.
cia que us hagi donat
tuca"; s'ha ele servir per"mare-na.
Inés gran i intens que l'art; quelesaa
sha de
tenir consciencia de que l'únic
que
enalteix vertaderament a
l'home no
és la glória, $inó la própia
cons
ciencia satisfeta del
compliment de'
tots els vostres desitjos
i ambiciona.'

espanyols.

tora

—

La setrnana passada va tenir lloc al
Catalunya Pare, una vetllada de boxa
Len interessant, que va tenir la virtut

•
•

404

des

van

Mota,

NEUMATICS

•

Venga ge galnljaia

SERVEI
PERVANENI•

En els combats anteriors,
tacar els sabadellencs Pul i

que

habilitat

na

A SABADELL

ltentat

petr011.

general va saber subjectar els seus
nerais, molt millor que de costum.
en

tenir, pel

de

Inés famosos actora del cinema. Si
sentiu als secretaria d'aquestos ar
tistes us cifran que tenen el tarima
just per la correspondencia, treba
llar, reposar (molt poc), menjar
(més poc cucar) i fer molt d'exer
cici. Després daixo, hom es fa
i les
creus de pensar que maigrat
acurnulacions de feina i de que la
d'actor cinematográfic és abasta
ment feixuga, tenen temps per re
gentar bogaderies, granjea, fabri
ques de perfuma, hapques, floriste
ries i aixo encar quan mes s mes no
eón part interessada en algún nego
ci cinematográfic.
El sactors americana tenen un
dinamisme de que careixen els ac

al

Els acumuladora de más
fama :: Recanvls de totes
menes per a la part eléc
trica deis autos

Montagu

plena de cases de banca. restaurants
de nit, perfumeries i botigues i ne
gocis de tota mena, propietat deis

IIINIIPIIII~111~511~1111111111j

klulotracció Elintrica,

-

—

—

••• •

•

va tenir
lloc la proautomobilista més important de
les que anualment es celebren a
Alemanya, a la qual hi participaven cotxes de diverses categories.
En finalitzar !a carrera, els participants havíen d'haver recorregut
425 quilómetres els de cubicatge,
fins a 1.100 i soo quilómetres eli
va

eirculació, puix que és
sabut que un deis principals proble
mes d'aqueas plet
és el scbrant de
tualment

es

1141

única". La majoria d'industrials
ens
consta —hi estaven conformes.
pero no hi va haver manera d'im
plantar-ho. Raons? Les de sempre:
una empresa poderosa shi oposava;
mis delegata de tránsit lligats eco
nomicament amb l'empresa de refe
rencia ajudaven aquelles preten
sions, i ti resnitat final sempre
=teja; el triomf del més poderós
i la rezado de Ihumil. Ara, perb,
tot ha canviat, afortunadament. Es
just i molt huasa que es protegeix;
l'humil: pero el poble també té dret

In • 19

Repardcions garantia..5

Abur al matí

Tamarit, 95 i 97 TI. 315«
BARCELONA

Estada

Oficial Tecalenait

a

II

SI ZI

les principals revistes
d'art va pu,
blicar la segü.ent
nota: "Mr,
Montagu Love presenta
una
notable
sellecció de petits t
reballs, deliciosament vertaders, i que
Son obres
inestres per la seva
expressió j De
la solució ''de les
mateixes", Qsi
aixó deja era un expert
cribe popular per la duresa arnb
que tracta de
treballa pictórica, al qual
no coneixia de res.
Per ésser actor a
s'ha

blic.
Deu d'ésser per aquest motiu, que
tots, un per un també s'escarracen
altra forma d'ocupa
en trobar una
de
tot el que sigui ci
ben
lluny
ció,
nema, ja en l'agricultura, ja en el
n les
comer,

Munyoz va
Chirri, i malgrat la bona tasca d'a
quest, el sabadellenc va imposar-se pa
Munyoz
lesament. Varn constatar que

—

frena automáticament.-

estar molt

Exíe

•
11i1111‘411

Els actors cinematográfica ame
ricana, estan desengana.'ats del seu
eStrany que si
art. Trobareu molt
estan desenganyats cocar chi dedi
un,
quin, veritat? Pesó tots, un .perespe
diran
que
si els confesseu, us
ésser allunyaas
ren en diá no llunya,
definitivament del favor del púa

Zurbano, 3

ba exageras el que el

En el cima de Nuburg-

el laboriós dictamen del

jove president de la Comissió de
Circulado no hi veiem—potser no
aabem veure— la desuda defen
sa deis interesaos del públie.

398.

lors i tarifes, zones, retorns, etc., etc.,
donant-li-ho el mes simplificat possible, a fi de no esgarriar-lo, ja que
ara, a:7lb motiu de la modestissima
tarifa de 3o centims, está tan familiaritzat amb el taxi, que ja el considera com a collaborador impres
cindible pels seus afers.
A. FIGA

AUTOMOBILISTES

material m6bil
Quant a la sindicació, tant el sis

a

públic, deixant-lo de complicacions
cárregues, amb la diversitat de coper atendre les necessitats, i el

*

El que deiens i'altre dia d'En So
lauelles s'ha confirmat plena.ment.
Ja és burgas. 1 per fer la gara-gara
al seu ex-cap senyor Bohigas s'ha
l'Avinguda del
instaHat també
14 d'Abril. Celebrem —no el que es
refereix a la gara-gara— que e: sitn
patic venedor vagi prosperents

LES GRANS PROVES

Automobilistes

394

111

*

Comentaris del momea«

FOTOGRAF
TREBALLS PER A AMATEURS

-

-

Diagonal.

394-398

*
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CASAS

café "La Punya-

lada",

-

JOAN

vostres

!11

1Hlparell

efectuar un match ex
qual en els
cellent davant Palsone, el
defensava bé pub
rounds
es
primera
:lean l'encontre i en
a mesura que aya'
veure's impotent, va cometre algunes
illegalitats que foren protestades pel
par
públic i amonestades per l'arbitre,
apa
baixos
ticularment en dos cops
de Sabadell
rentment intencionats. El
en
acusa una forma tal vegada millor
vetllades.
darrere3
cara que en les

alátins

CINEMA

EL

públic.

Mota, 6 I 8 (Aribau Diagonal)
Ilmagamenumonsusagamemssulansisamansanclas

—

en

Per impossibilitat d'aclarir

Tecale.;',..;

Visiten l'estació Oficial
de "Peninsular-Auto", i us
xconvencereu de l'eficacia de la"Freinometre" -Diagonal, H

ple
forens els que interessaven de

Martínez

extrems, ens veiem obligats a deixar
per a la setmana entrant la xafar
deria que teníem a punt d'explicar,
referent a uus concurrents a una pe-

negativa

anent, sobretot la darrera.
El regidor tintada Vachier, amb
ne entusiasme que diu molt a favor
?'el!, ha confeceionat un dictamen
de reglamentado taxista que afavo
raix mainunent —i gairebé podem
dir únieament l'industrial del ta
xi. Aix6 ens plan, puix que fins ara
atingá no s'havia preoeupat de l'obrer
hl Yolant.

Pesó

•:

al

ift

Cal esperar, dones, que la sois',
ció d'aquest ja enutjós plet satisfará a bastament 'els dos elements
interventora, xofer i elient; el primer, guanyant amb el seu treball
no de rz o 15 hores, com fina ara,
sinó les corresponents a l'obrer
conscient i organitzat —el huficient

juliol de 1931

rambla

la

_

1

TALANA us
inant

TEXTIL CA'
abaata5
sattsfeti
A

deixaran

20 de juliol de 1931

rambla

L'ESPERIT DELS DIES

UN MANIFEST

Ventura Gassol, poeta,
Caries Sindreu, humorista
Ventura Gassol és el prototipus per
fecte de poeta inspirat. Els seus ver
donen la

sos

escrits

estas

un

sensació d'havál

estat

esforl de cap mena, en
delirant d'embriaguesa. Son

sense

desfilada febrosa de símbols i cri
nlatges. Fan pensar en les exaltacions
profétiques de les sibilles i de les pito
nisses en el silenci ressonant deis tem
ples. Dirkm que Ventura Gassol está
realment tocat d'aquesta follia divina
que els antics atribuien als poetes. Per
aisló la sera poesia té sernpre quel
com de sagrada o de diabólica. Es Déu
és el Maligne qui l'inspira. De ve
o
gades és una poesia amb dues ales di
ferents, amb una ala irnmaculada,
d'angel, i una ala tenebrosa de diraani.
El poeta alça adés l'hOstia replen
dent, adés el cos convulsionat cl'una
bat: ressa. Ora o blasfema. i sempre,
entorn de la ses-a possia de carn i de
flama, sentiu la companyia d'espeeits
damnats i desperits gloriosos.
Aquest abrandarnent deis seus ver
sos, que s'adiu estretament amb
Fa
brandatnent de la seva oratoria, el van
ier esdevenir popular set anys enrera,
una

,

passejava pels carrers de Bar
celona i pels pobles de Catalunya la
cabel:era jovenívola, de darrer
sava
guau

romántic, i la seva ardor proselista
que s'encomanava a tothorn. Després
vingué l'exili. El poeta, Iluny de la
sera que adorava com a una deesa de

marbre, conspirava, prpra
va
era perseguit i ernpre
sonat, Ilançat a l'altra banda del lioni
verd de l'Atlántic. L'enyorament tre
ballava el seu esperit. Els dolors el
socaven de cicatrius profundes. Veia
i de

morir al sea costat companys, l'ombra
ds,s quals, la cendra deis quals es ne
gava a ésser soterrada en terra es
tranya. Sentia l'eco del primer gemec
del fill que lj naixia en llunyania, sen
se que dl
pogués correr a abraçar
lo. I, alhora, la seva consciencia s'en
rlquia amb la visió de nous paisatges,
arnb l'exotisme de sensacions Medites.
París li encomanava alguna cosa deis
seus afinaments i de la seva decaden
cia de Pentápolis. Bandelaire Ii feia
sentir la febre del seu desig perenne
ment insatisfet. Nova York li desvet
Ha l'entusiasme amb la sera grandesa
de gegant, i dóna as versos un ritme
auelaç que vol fer pensar en Walt
Whitman. La catalanitat i la religiosi
tat, en el fons insubornable del pepta,
CS
daura arab un cosmopolitisme-bi
,garrat. Els solunis de-la infantesa que
l'anyorantent desvetlla en .1a seva anl
ma, les emccions religioses del Nadal,

harreja de sensacions i de visions
de er.lsarce, amb el dolor de les pre
es

sons, amb

es

anhels místics deis

anar

quitzants de tot el rnón.
Aisci, en el cálzer que ens ofereixen
els seus versos d'asad (s) hi ha una
beguda més complexa j excitant que
en
els seus versos primicers. Al vi
fort i sa de les vinyes catalanes, hi
afegeix no sé quines barreges de cok
taus de bar americá; no sé quines go
tes verdoses d'absenta parisenca; el

,suc

fermentat de les atzavares mexicanes; les drogues de l'orient. Gotes
de sang, Ilágrimes de dolor auténtic
han caigut també en 'el seu bdre. La
seva poesía és per aiscó més delirant
que mai. Visió caótica que un fum de
mirra idealitza i entela.

El President

vibrant
manifest, parla al poble de
l'Estatut de Catalunya

Cardes Sindreu és un xicot
elegant
simpatic. La seva literatura és
una
manifestado més d'aquesta elegancia
i

d'aquesta simpatia.

i

elegancia',

Per
pre

nou

procurara esser

i correcte: qualitats

Fa poc cridava, en nom tau,
al Saló de Sessions de l'histórie
Palau de la Generalitat de Cata
lunya, els taus representants. En
nom tets els demanava que,
fent
se canee de la
responsabilitat del
moment, i inszairant-se en la veu
del nostre seny racial, diguessin
clar quina era la seva voluntat
per a convetir-la, així, en bases
del Codi que ha de regir els taus

sem

sense

les

quals l'elegancia mundana
no és
sible. Triara, per model, un figurí pos
ben
a
la moda; un figurí que en el cas
actual será Gómez de la
Serna; pero
se l'adaptará com un
veritable elegant,
a la propia
manera, i afegira detalls
ben personals, tocs delicats com
unes
gotes d'esséncia de Gol)'.
No cal afe
gir que sera molt esportiu i que
per
a
semalar-ho més encara del que ho
és tocará desesperadament la
claxon;
i na cal afegir tampoc
que, a estones,
será una mica duna
obscuritat preme
ditada, duna incoherencia
pseudo

destins i establir una collabora
ció lliure i eficient amb els alises

pobles d'Espanya.

Els taus representants ja han

-

sobre-realista;

pises

coses

de viure

totes que,

reclosides

des

parlat. L'Estatut aprovat, el día
14 d'aquest mes, pels Diputats de
la Generalitat i pel Govern pro

les cape
Iles literáries mes hermétiques,
han
passat a exhibir-se als
salons i al car
rer com
el darrer crit de la moda
li
terária.
en

visional de Catalunya, aval re
presenta la teva voluntat, i, om
a tal, tots ens hem de
conjurdr
a fer-la prevaler.
Sabist és ja, pa
ró, de tothom, que aquest Estatut,
que per a nosaltres ja té tota
la foreg de ilei i de compromis
per ésser nosaltres inateixos que
ens l'hent donat —perqua així
k tingui‘ danant els Ores palles
hispdniew l'Ilion de dur k les
Ces& Canstituents d?Espanya,

Altrament, per simpatía, procurará
ésser sempre facciós i enginyós,
pri
meres qualitats que calen a
un jove
distingit per guanyar-se les simpaties
gceerale. Posará en els seus acudits
una mica de picant:
car
és cosa que
plau molt a les mantas d'avtii. I da
llará sovint a les seves faules una in
tendí) moral i filosófica per sorpren
dre i admirar les noies que es pen
sen—ingénues—que la moral i les roo
ralitats lian passat a la histOria. De
vegades, pero, abaixara una mica la
veo
una
vea de diplomatic
i us
explicará un conte una mica verd o
una mica gras;
pero aisco sí, sense
perdre l'elegancia, amb un gest inunda,
coro si us oferís una
capsa de violetas
ensucrades. En els retrats
car ens
ofereix una collecció de retrats de
gent coneguda en els mitjans literaris
i artístics
hi recullirá alguna cosa
així coro la flor i l'escuma de les
murnmracions de salonet, de les mur
muracions en petit comité'. Ens sem
bien, pero, a desgrat de la seva inten
ció, retrats poc caustics, una mica
frets. Potser si el natural desíg de
guanyar-se la simpatía deis interlocu
tors
és a dir, lectors
l'impulsa a
dir atrocitats, a mossegar fort els
amics, la por de restar-se la sirnpatia
d'aquests frena el seu coratge.
Altrament, Caries Sindreu no us
encaparrara suai amb els seus acu
dits. Cm-les Sindreu fa l'humoris
ta pur, i l'humorisme pur cal que si
gui altnenys tan entretenidor coro els

—

—

Edicions Proa.
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crido, regidars de tots els Ajuits
taments de Catdiunya, i a aquest
referIndism, aiutosclans tots, sen
se distinció d'estament, de Crf
do polític, ni de tena•cia social.
Les llibertats de Catct2unya són
el patrintoni de tots els e,atalans,
i el preu d'aquesteo llibertats,
avui, és aquest Estatut

nabeu

—

—

d'aquella dissortada,

els

quals

han agrait al nostre director la
campanya iniciada des de L
It.smeLA per la revisió i aclari
ment definitiu d'aqucll afer ter
bol.

més, 1 en relaci4 amb
notes que, en qualitat
de vertió recollida pel
nostre
eompany, es publicava al final
de. l'estnentat reportatge, els es
mentats senyors ens diuen que
kan; estat a Sant Vicents deis
Horts, i que, fetes les indaga
Cions pertinents, han aclarit que
en• aquella població no
existeix
cap parent de la
fanglia Berna
A més

a

una de les

beu.

Ho fem constar amb
gust,
kanor a la veritat..

en

* * *

Rekcionat

amb la tháteixa es
mentada nota, he,n rebut també
la visita del
senyor Bernabeu.
domiciliat a Sant Vicents
das

lunya

amb elles les dels robles
de la resta d'Espanya.
En densanar-vos el vot, cata
lans, us prego tetmbé que us con

en aquells punts en els quals for
aosament han d'estar d'acord
tots els ciutadans libarais i de
mócrates. No tan just, pera, que
deixessin garantir per a nos
altres el que pugisein lliurement
exereir el nostre gavern en la
cultura, la justicia, l'ordre pú
blic, la sanitat, la tributació di
recta, aixi, can' aplicar a Cata
lunya tetes les lleis generals de
la República, exceptuant aquellas
l'execució de les quals en iota

centreu,

per un moment, d'esperit
i penseu que aquesta hora que
sana per a Catalunya amb l'Es
tatut, és la que fa segies sospi
rayen?, i que tantas angoixes halda
costat i tantas sofrences.
Amb el nostre vot, aquesta ve

solda, complim, dones,

amb el que
i ansb els que ja fosen, i
obrim el cansí que ens ltatda estat
vedat a nosaltres per als que vin
dran. .A.mb el nostre vot, aques
ta vegada, no fem una simple
som

federació sal quedar res'orviacla
•

al Govern central. En els pro

blentes vitals, COIn els de treba,ll,
no hem oblidat lampee de deixar
ben garantit, en les lleis generals,
el mínimum de les promulgades
per les convenciáns internado
nals, reservant-nos encara el dret
4.-e legislar sempre que el Go
ern central no ha faci. I, respec
te l'exbre•t, mentre hi anunciem

elecció: acomplim un gest verita
blement histbric. Arn b aqu,est sen
tit espero que votareis

perqu'e tingui

no

menys, sisa)* per

vot més

un

a

o

sátisfacci4

la

íntima d'haver votat el que re.;
presenta l'alliberament de Caká

lunya. Perque

es

pug-uijir cs`les que defensarens que aquest no
d'Espanya
t é.sser viés que voluntari, es
hl ha, no poot.o,treure'ns en aquest sen

Corts Constituents
que dan-era
tants

quants

o

«dala% sinó
-

rldregantent

el

tit

us

el nostre Estatuí', convents
que voteu les llibertats de Cata

.

de tot

clds altres pobles d'Es
,

é

cenveneuts que el vostre: ld no podra.éss.fir obligat a.pres
vot difícilment iindra tnai me;s
tar el servéi militar fora ele Ca
transcendencia que té ara en tálunya.
ics vida de Catalunya. !Quina no
fórss la desolació de Catalunya si, tuPoble de Catalunya, si no és
mateifi; res ni tvingú oto pot
en el nwment histOrie, gago
tot deturar-ite ja en aquest nvontent,
el rtrón té ele ulls fits en elle,
el inés decail, de segles aso, de
pregunten qul vol, els sois fills la teva liistbria. Si en sapo
sentir

respopguessín tots.

carsn'hi un,

sense

'non

per ella!

crido tots, catalans, al
plebiscit i al refeanduns per al
nostre Estatut, és perque cree
que no &ç l'Estatut d'un sol par
tit sinó de tpt un poble. Aquest
ha e.stat un dels principals m4rits
dels que h,i han callaborsst. Pen
sánt que ?'hora de les matisa
dosis és la de fer a constitució
interior de Catalunya, en /'./.9.-„
tattit han pogut .eleturar-se just
Si

us

iota
transcencUnekt, t'aboca
rds a aq,uest plebiscit i a aquest
referIncluits asnb tata La fervor
del que se sent alliberader de si
mateix i 'de la seva pdtrit, amb
a,quell finpetis del pobre que es
tu alliberat, defprés de *tés de
dos segles d'enlavatge.
la General**, 19 de'
juliól-de 1931.
EL PRESIDENT
FRANCESC MACIA
"911~111~~

jocs

de mans o el malabarisme, enca
ra que ama mica més intellectual.
Tal és els darrer llibre (2) de Car
les Sindreu i Ponç; aquest llibre que

ItEP°1"4-7M1

porta una faixa on es llegeix: "Hu
morisme 1931". Faixa que no Id és
naturalment més que per despistar. Fa
trenta anys, Jules Renard ja feia
aquesta mena d'humorisme i dotze
any-s enrera Gómez de la Serna es ba
lancejava en un trapeci semblant. I
és que no és un humorisme d'avui, si
no d'ahir í de derná. Car ja veureu
com, l'any vinent, ,Carles Sindreu can
viará la faixa i vendrá el matebc Ili
bre o un de bessó amb un advertiment
que dirá: "Humorisme 5932%
Dom?'lleC Guansé
(a) "La claxon i el camí", próleg
de Josep M. de Sagarra.
Edicions
Proa.

temps ha,

Li'últim
En pie apoteosi de la cUstellada uns
xiscles aguts, terribles, ressonaren en
dins del bosc. Immediatament uns crits
que

no

hem

Els homes, en canvi, no tingueren
altre remei que acudir-hi amb
que la perspectiva de l'espectacle no
era pas alió que se'n diu gens fa:a

afanyern

a

les

de l'ala ostentosamens
al peu d'un arbrc, amb

una

corda enroscant-li el col!, talment el
gos novell que acaben de posar-li el
primer collar. Al seu davant un; do

l'acusava enérgica, amenaçant-lo
un feix de llenya seca:
—Anava a penjar-se, el brétol 1 Ara
diguin vostés si el bosc és un lloc
per venir a fer-hi semblants bestieses.
Per qué no triava un soterrani o es
perava que passés el tren, si tanta
pressa tenia a suicidar-se?
La veu del possible suicida diguée:
—Es que m'han dit que venia amb
diles hores í mitja de retard.
Davant de la mirada implarant d'a
quella persona trista i ac'ivardida.
vaig entaular una defensa heroica de
l'aspirant a suicida. Aviat la dona que
l'havia descobert en el precís moment
d'anar a realitzar la sinistra maniobra
va desapaeeixer, tot rondinant per l'es
guerra de l'espectador ami dinero en
na

amb

cons

tar des d'aquest !loe la visita del
senyor Bernabeis i les seves menú

festaeions.

Claudi Ametlla, gover
nador de Girona

disposieió recen!, del Go
de la República ha estat
nomenat governador civil de
Girona el nostre amic Claudi
Ametlla.
Nosaltres—i amb nesaltres
tots els que el coneguin—, que
coneixem de molts anys la in
tel•igént activitat de Claudi
Ametila, i la seva excellent pre
paració política, i que sabem la
bona feina que el nostre amic
pot realitzar des d'un cárrec
de la responsabilitat d'un Ge
vern Civil, felicitem Perdialment
Claudi Ametlla 1 el Govern que
ha sabut valorar com calla les
qualitais cíviques i polítiques
d'un home cona ell.

vores

tades, seia

afirmat

fer

era.

Fou, mica mes mica menys, tal coro
ens l'haviem imaginat. Un borne trist,
demacrat, bigeti desmaiat, corbata de
tons asatufaina:.s, barret de palla amb

i que —sense parlar concre
tament de ningú— ens hemlimis
tat a recollir una versió nsantin
onda en l'estricte terreny de la
ens

desimmobilitzaren:

molt apropiat, p e r et, allegant un
segament de carnes fruit de remada
experimentada, restaven vora les cas
soles i els "termos" de café.

res

hip?tesi,

ens

—Un suicida! Un suicida!
Les dones es posaren la má al cor i
formularen un "Reina Santíssimal"

veritable campa
nya de difamació contra d'ell
que, segurament, la versió reco
llida i per la qual s'ha sentit
alludit n'és un aspecte més.
que

DEL TEYIPS

eatalanofobla

Cada vegada que Catalunya ha
reclamat amb insistencia les seves
llibertats nacionals, els polítics espa
nyols slan apressat a treure el tópic
del "separatisme". Seduits per la de
cadent i vella forma unitaria, han,
hagut de valer-se d'aquest tópic tan
gastat per posar-nos en evidencia
davant l'opinió del país. Sempre ha

cregut, peró, que totes aquea
prevencions, totes aquestes ani

adern
tes

mositats contra les nostres recia
macions formaven part integrant del
bagatge polítip deis homes que
apuntalaven la vacillant nionarquia.
No ha estat pas així.
La propaganda que feien arrea
d'Espanya els partits antimonár
quics semblava valer demostrar que
les velles concepcions absolutistea
de la unitat estatal havien estat aban
donadas.
La idea de federació, la facultat
de l'autodeterminació, eren el tema
obligat de tot discurs republicá.
El eatalá, desconfiat i pessimista-Ii havien dit tantes coses1— davant
d'aquella unanimitat de criteris fa
vorablement inclinats a solucionar el
nostre problema, començava a mi
rar el panorama
polític amb bons
ulls. El pacte de Sant Sebastia li va
demostrar que existia un corrent
de cordialitat i de concordia. Totes
aquestes causes van contribuir a que
Cátalunya sentís una forta simpatia
per tots aquells hornea que Iluitaven
-per instaurar un régim que canvia

ría,

radicatment, l'estruclura poli

tira d'Espaua.
Van arribar les eleccions del 12
d'ab-ril, va efectuar-se el canvi pro
més, i quan més fasta semblava
1 anustat entre Catalunya i el nou
Estat, el tópIc del separatisme, que
ja créiem ben mort i ben enterrat,
tosa a sorgir més agressiu que mai.
La campanya contra Catalunya co
mençava novament. En determina

des

esferes governamentals, rani

mositat contra nosaltres es manifes
ta
d'una manera ben clara i ben

categórica: intervenció del Govern
en la direcció del Port Franc, nega
tiva rotunda a la demanda financiera
del nostre Ajuntament i supressió del
Mercat Lliure de Valors. Tres fets
que demostren bers clarament la
falsedat de totes aquelles protestes
de concórdia fetes per alguns deis
hpmes qne avui detenten el poder,
quan sollicitaven la cooperació de

Catalunya.
Es ven que el senyor Prieto i tots
els que secunden aquest rnoviMent
anticatalá deuen haver pres per nor
ma
de conducta aquella orgullosa
divisa deis emigrats írancesos: "Res
pos
oblidat ni res no hem

La manía unitarista ha fet estralls
molts cervells. Ha estat el pro
ducte que ha impermeabilitzat les
intelligIncies de molts polítics. Al

Per

vern

termes
.

teatraIs.

Vzig atansar-m'hi.
—I dones, qué os succeeix, bon ho
me? Per qué anaveu a fer aixo? Tant
desenganyat de la vida esteu?
Uns minuts de silenci com en els
millrs drames de Benavente i final
rnent i humitejant-me els genolls de

!lagrimes:
—Per dignitat I
—Bah!, la dona que...
—No, no hi compliquen els assump
tes d'ordre familiar; es tracta d'un

suicida

afer de dignitat política, enteneu?
El feCtoi té dret a formular ets
que
obstant la

cregui convenients, no

dubtes

mea;a. resposta inuriediata

fou aquesta:

paraula

Son deis
benaurats ciutadáris que el dia de les
segones eleccidass se n'anaren a pas
sar el dia a la Platja de Mongat.
L'acusat obid uns ulls coro unes ta
ronges —el sotaignant no compta amb
una definició més gráfica— i:
—Sou detectiu?
interrogá amb
una

niés.

—

gran curiositat.
—No, pero vós mateix

una

me n'havett
brindat la deducció. No podia supo
sar altrament.
Una sangltits i amb un to de veu
literalment enternidor:
—Dones sí: jo sóc un deis tanta
ciutadans que se rdinaren tranquilla
tnent a la platja1confiant que el trionif
del sentit comú Poda' donar-se per'

descomptat.
—I ja ho vejen...
—No m'en parlen que proti

cm tur
menten els remordiments de conscien
cia. I pensar que mentre a sota el
toldo posavem l'Hinzno de Riego a la

bótes, es trobá amb la -tissagra
dable sOi-Piéla que tot era aigira.
clara. Tots els „págesos havien fét el
mateix cálcyl í".Jyá, encara que np,coins
pleixis aMlrel te'n deure els altres ja
be faran per tul
—Evidentntt el conte hi lescau
com l'anell al dit.
—Vós creieu que si jo hagurs tin
gut el dOte rriés Ileu que a En
Pompeu Fabra
li serien atorgats el;
vots que ara tots reconeixem es me
reixia que me n'hauria anat a laningat
amb la familia? Jo que per aquest
apóstol de la gramática catalana...
de les

—Si, perfectament, "farku", pero
"heu fet".
--No m'exasperen, per caritat. Al
cap i a la fi de no haver estat per
aquella dona que fa pocs minuts m'ha
sorprés les intencions a horas d'ara ja
esertjaria de dalt d'aquest pi, amb la
llengua a tres quarts de quinze.
—El suicidi no és mai un camí de
reivindicado i vós d'ab(?) sembla que
no

demostyeu tenir-ne ganes
—Esaic diSposat a fer el que cal
gui. Donaré "mítings" pers pobles, or
ganitzaré cursas de catalá dalt deis

Barcelona anaven PlOvent
candidatures del cornandaast
el capita Sediles dintre les untes elec

trens, faré...

torals!...

Obeí.
--I ara?
interroga un cop rea
litzada aquesta operad&
—Entorneu-vos-en a casa i sigueu
sempre un perfecte ciutada, un chi
tada cent per cent com diem ara.
Sembla que no restava satisfet. Ern

gramola,

—Bé,
Tampoc

a

Jirigne,t

ho prengueu així.
camins d'arribar a
una solució favorable.
L'aspirant a suicida na acabava de
sentir-se jconformat amb les nieves
frases de circumstancies. Fent bran
dar el cap llastimosament cm conta:
—Ens La passat er mateix cas del
rector de poble rural. Conebceu l'his
toria?
—No tinc el gust.
—Dones

ara

no

aneu

us

en

ateureu:

era

un

recto.

de

poble al qual, seguint antiguas tradi
cions, hom amplia les dues Is5tes del
celler

determinada festivitat de
l'any. Els pagesaa anaven arribant a
presencia del rector amb un barrilet
de vi sota el brac i fetes les saluta
cions
consuetud ells mateixas Ini
xaven al celler a abocar el vi corres
ponent. No se n'obtida ningú, val a
dir-ho. Peró uns mesas més tard, quan
el rector, desitjós d'atendre dignament
uns convidats baixa
a estrenar
el vi
erd sirias
seu

en

--Perfectsment,
corda, dones.

us

poden

treure la

—

suplica:
—I vó-, no podrieu imposar-me un
cástig, una mena de penitencia como si
diguessim?... Restarla més tranquil.
La proposició em s'ata. Vaig ru
miar

aplom

estona. Finalment i amb un
que jo, interiorrnent, n'era el

una

Inés admirat:
—Bé, darles; us fareu dos mesos
de la "Lliga" i diáriament,: durrtat
aquest termini. no Ilegireu altre diari
que "La Veu de Catalunya".
Si no l'agafem entre tots, torna a
agafar la corda i aquella nit, en aque
lla placeta inoblidable del mig del
bosc, els rossinyals, tan poetes, tan
sensibles a totes les vibracions del fu
llattsge, hatarien hagut de presenciar

De l'anada

atletes

a

Osca

Una aclaració
rebut.la següent lietra del se
Jasep M. Bastiiio, resident

Hein
nyor

a

Barcelona, relativa a un interviú que
LA RAMBLA publica setmanes en
rara i en el qual el nostre repórter
es limita
a
recollir, el més fidelment

possible,

les declaracions deis atletes
els nostres lectors recor
daran, féren el recarregut de Bar
celona a Osca i portaren unes flors
sobre le; to:nbes de Galán i García
Hernández.
Din la lletra en qüestió, que publi
quem per un deure d'imparcialitat:
"Barcelona, 17 de julio de 1931.
que,

coro

Sr. Director de LA RAMBLA:
Ciudad.

Muy Sr. mío y de mi mayor con
sideración:
En defensa del buen nombre de la
ciudad de Monzón, de la cual me hon
ro en ser
hijo y coma aclaración de
un artículo publicado en
el periódico
LA RAMBLA que usted dignamente
dirige, de fecha 29 de junio y con el
título de "Esport i ciutadania", ruego
a usted
encarecidamente se sirva in
sertar en su periódico la siguiente carta
que he recibido ele mi amigo el sefiar
Alcalde de Morón, para que de esta
forma la opinión de Barcelona com
pruebe no son ciertas las insidias lan
zadas por ciertos senores, los cuales no
hicieron sino que desprestigiar el nom
ine de una ciudad que de siempre, y
al igual que tado Aragón, han dado
muestras fervientes de hidalguía y ge
nerosidad para con nuestros hermanos
primera vegada en la seva vida
el desagradable i prosaic espectacle del
levantamiento de! cadáver.
per

MANUEL AMAT.

'Tests,

que s'ha cregut alludit
per
la versió
recollida pei, company

signes« del reportatge.
En

termes de gran sinceritat,
el senyor
Bernabeu
festat que —d'acordens ha inani
amb el que
ja ens havien
dit el pare i germd
de

Dolors Bernabets— no tenia
cap mena
de

parentiu ni la Tela
ció més remota
amb ella. !la in
sistit, encara, amb
molt d'inter?;s,
després de referir-se
a
la seva

modestissinta posició económica
que
determinats elements de Sant
'ricents

dei.

Tío

rts9'ne‘nny"'

Les 11Ibertats de Catalunya són el patrimonl de
lob els catalans 1 el preu d'aqiiestes llibertats,
aval, és aquest Estatut que us delimito que voten.

Francese Mactit

.wt*

..~1.•-¦

•

alsaa.3al.16tessa

trament, els fets histories que Osan'
succeit tan repetidament en la vida
d'Espanya hauri ea fet veure a
aqueáts senyors que calia oblidar i
que calia aprendre.

El centralisme absorbent i assi
milista espanyol ha estat la causa
principal de la Peidtta del patrimoni
colonial d'Espanya. En els momeuts
difícils del segle passat, en qué les
terres d'Un-amar s'aixecasaen, per
demanar, no la separació de la me
trópolis, sinó el reconeixemenf d'Unes
llibertats que els insulars considera
veis com a necessáries a llur progres.

exPandinient

si Espanya hagués
home o uns guamas honteá
dotats de clarividencia, flexibilitat1
esperit de justicia necessaris, avul
Cuba i Filipines continuarien unidas
al govern peninsular i se sentirien
orgullases de formar part de la gran'
gennandat hispánica. Va haver-hii
un home,
un HOME
que reunint
tetes aquelles qualitats van atrevir-,
-se a demanar a unes Corts monár
quiques i ultrarnuntanes la indepen
dencia per a Cuba, obtenint-ne un,
bon tractat de comerç, ja que no es
va saber donar-li a temps una simple
i

tingut

un

autonotnia.

Aquest borne,
dista

aquest

gran

esta

Francesc Pi i Margall. 1.4
seva justa petició tingué la virtut
d'excitar els ariiins d'aquells patrio
tes

era

igraorants Celtusos;

tot el

Para

'amena com un sol honre, s'aixecá'
per insultar-lo, per fer-li retret de
la manca de ciVisme i de patriotis
me. Po'c temps de.sprés Pi i Mara
gall tenía la satisfacció de veure corn,

conservadorseQibedals
raó i reconeixien'la
cia i sentit

Polític.

Per?) els

Ii donaven

seva

eielples

clarividerea

no

ban estat

pas,aprofitats.

L'áfany dominador i assimilistal
castellá, aquest impuls que ha por-.
tat Espanya a la ruina i al descrédit,1
continua monopolitzant la vida poli-1'
tica espanyola.
L'unitarisme castellá— diu A. Ro
vira i Virgili en una de les sevsa
obres-- és un producte de la sang,1
i no del cervell. :Šs racial, peró no
racional. A ESpanya no hi ha hagtitl
mai

un

ver

pririCipi

hagut, només,

una

unitari. Hi bu
déria unitarista.

Catalunya con.1Pta véncer

tots

aquests vells prejtidicis, tots aquests',
defectes ragials. Catalunya té posada:
una fe
en els setisi
diputats qu'e la representen a les'
Constituents i que han de reivindicar
davant la sobirania nacional les lli
bertats so'n'tingu. des e n l'Estatuti

extrao-rdinária

catalk

J. CONTEL

ralohr
en

una

Nosaltres,
A.mb motiu del reportatge del
nostre company Roure i Torent
sobre l'assassinat
fins ara en
el misteri— de Dolors
Bernabeu,
ens han visitat
el pare i el germd

que

clernano que voteu. Que, un cop
avaiat per la V°Oluntat expreiSa
de Catalunya, ?qui posarla a opo
sar-se a les que hi són consagra..
des?
No ,dubto, dones, que tots els
catalans i que tots cigiiells que,
per viure a Catalunya, campar
teixen els nostres ideas votareis

gl

En t orn del
16eas'' Ber

en un

CValsonyd. panyst, i iniypsx/iLitant que cap
'A.ra inenys que mea, dprics, no 'Melca pugui sertir de les fron
un cap
plebiscitat pel.s A.junta 'heu de pensar que nols vindrd teras
'de la pdtria (barrera cap
ments i aprovat pel referInclum d'Un
vot, i:per niés qu- e usMaui guerra pférissiva, hein delvat'ja
popular de tots els catalane.
ter un sacrifici per, anar a votar, ben sentataa,er'ara,,que cáp cataA. aquest plebiscit, dones, us

—

(1) "Mirra"-

Maeiá,

La

HARMONICS JAZZ.
selecta R. J. Montani.
zos, tercer, primera.

Orquestrinai
:-:
-

Hospital
Barcelona,

y veci nos de Cataluna i para
los restantes hermanos espanoles.

todos,

Dicha carta een cuestión, diPe asís
Mozón, 4 ipejitsu° del 1931.
Sr. D. José M. Bastinos.
Barcelona.

,

Distinguido amigo: Clin burlen.sci,
desagrado leo tu carta de primero-1cCel
actual y recorte del periódico catalán'

LA RAMBLA que la acompana.
Todo cuanto se dice en dicha infor
madón es falso, y a fin de que pue
das desvonecerlo, incluso dardo esta1
carta a la publicidad, te va'ss a ex-1
plicar escuetamente, el paso de esos'
Senores atletas por Mamón.
El día 18 de junio y en el corre.c)
del mediodía, recibió el senor Secre-..
tardo un comunicado de unos atletas'
catalanes, en el que se rogaba les guar
dásemos habitaciones pára ducharse,
pues iban a depasitar unas ulaes so
bre las tumbas de Galán y García'
Hernández.
Aquel día yo no estaba a dichas ha-,
ras en Monzón,
pero el senor Secre
tario encargó las habitaciones en una,
fonda de la localidad, delegando para!
salir a espeearles-a los empleados del'

Ayuntamiento.

Sobre las ocho de la tarde de di
cho' día volví yo de regreso de mis'
ocupaciones, (que no eran el hacer eles=
dones como ellos dicen) y al enterar
me de1su
llegada. les recibí y acom
pané al Centro Republicano, donde se
les agasajó con un lunch y se les en
tregó una carta de salutación de los
republicanos de Monzón a los republi
canos catalanes.
El día siguiente 19, astuvierEn todo
el día aquí y así hasta el día 20, al
mediodía, que vinieron al Ayuntamiai
to a despedirse, y donde se les entregó
veinticinco pesetas para ayudarles en
sus gastos.
Por lo demás este Ayuntamiento no
es lo suficientemente rico para laaqer
se cargo del hospedaje
de los atletas'
que por aquí pasan, ni tiene presu
puesto c5nsignaclo a este fin. Bastante
hace con socorrer en lo que sus fuer
zas le permiten a personas que así pa-;
gata este rasgo de generosidad. Podemos:
decir muy alto que nadie se Isa ido de
aquí sin ser socorrido, en la medida
de nuestros pares racursosd
Ni se les acusó de separatistas, ni
se puso ni se ha puesto nunca ningún'
cartel aludiendo a los viajantes cata
lanes. Todo eso es falso.
En resumen: que dichos senores es
tuvieron dos días en 13s cuales se les
obsequió, se les entregó veinticinco pe
setas, y si nadie se preocupó de ellos,
es debido a que
son snuchas ya las
expediciones de esa clase las que por
aquí han pasado, aparte de que el pue
blo no tiene tiempo de dedicarse a ello.
Esto es fixio querido amigo y con
vecino lo que tengo que manifestarte
en pro d.:.• Ménzón y de la verdad.
Minda cuanto gustes a tu buen ami-'
'

'

s.

gc)'As.nonlo TORRES PALACIO.'

