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14/oportunItat
1 el darrer

Soviut artielea de Gaziel han mo
tivas critiques injustificada.: o ex
cessi arrices altares, i no em tempta
d'esser clasaidicat entre els 3cus
Inaguadors aisteatátio. Anab la Ili
bertat Tse esa dóssa e fet de no
ltaver-lo tracias tnai personalment,
i de pensardike'reat que di en mol
tissims Tirata, auc declarar sense
tse:ser-alinean es seus arti
cles traen tina es:salitas ene convin
dria cine tse oblieléssim mai eh que
eserivim: la de no divagar inútilroent
diT comes (Me
més sub=4,:o
eme,

cioses mime les <me coerea per totes
hr.s ~eres i calés_

Tacanateix Gazirl,

la scva dar
sera
C3C0111C32
contra la capacitar
politica deb catalans. ha pies l'em
beanzido amb taat de braó. que no
ha pocut aturar-se filas dprés d'en
sope:gas amb l'equanimitat, i de des
asee-la en estar rma mica llastimós.
I aquest accident mai o és gaire
visté a, per qui pretén precisament
easenyar als altres a éssser equani
mes i ponderats.
•Czen Gaziel qpe, adbuc en el cas
alpe fos evident la incapacitas polí
tica deis catalans que ell afirma,
fóra ()portal de fer-ho remarcar i de
relacionar-ho arnb l'Estatnt. precisa
inent ara. que aquest ha d'ésser sot
en

niés a discutió I aprovació de les
Corta Constituents?
?No li tiembla molt exagerat d'es
tendre aquesta incapacitar al pastar,
tot el cura de la Histeria?
No sóc amic d'endinsar-me en la
Histbria per investigar fets polítics
actuaís, peró, despenas de tot pre
judici patriMic, que sol resultar ex

teraporani. rno creta Gaziel que, ja
ere el: parla del passat, :es fle
xibles institutions catalanes de la
Conf stleració. que federavert els at
usa !robles IMISC smmetrels, ~reí
X!» bastant més .especte del ene ell
eLs atorga? Alzó sense parlar de la
compararles que fa amb
altre
noble del Nord-Est que, segurarnent
per poc reflexiooada, seria potser
n'yes de contestar-la.
I idhuc esguardant eh fets con
temporani:, no podriem parlar deis
moritnents dignament civils d'Es
panya sense pensar coestantment en
Catalunya, que gairebé sempre eh
ha impulsan Citern-ne dos: Solida
ritat i l'Assemblea de Parlamenta

ris.

?S'estranya Gaziel que es partits
reaccions aolítiettes de Cata
lunya, del Es d'abril enea, no siguin
més ordenats? Estic ben Iluny d'a
i les

provar tot el que sha !el. per bé
que estie conveneut que el traspás
(un régim a un altre és cosa de
ternps. Convé que tots aguces que
tinguin capacitas per fer-ho asser.ya
lin peril:s i orientin cap a solucions.
Pesó exagerar superlativament, en
moments tan delicats, és augmentar
el desordre. baldament es faci irnb
signe contrari al que es pretén com

batre.
Confiem tant

com

Gaziel

en

eh

esperas

selectes de Castella, pesó ens
sembla injust i temerari de tetnp
tar-los amb escrita com el seu, que,
seittrarnent sense proposar-s'ho, pre
senten l'Estatut corn una mena de
solució que la meitat es de justícia
i l'altra rneitat és present de 1'atzar
i de la generositat d'aquella que ara
han d'examinar-lo í aprovar-lo.
En fi, el mot inoportú ve al pen
tament des de la caplalera de l'arti
cle que comento fins que hom l'aca
ba de Ilegir. I Gaziel, que es plany
tan es'uorronat de la manca de sen
tís polític dels cataians, havia d'haver
recordat que l'oporttinitat en política
és una qualitat essencial.
Res Lo em mena contra Gaziel.
Per bé que penso diferent que ell,
í precisament encara rnés per abre!).
he de reconeixer que sovint els seas
articles acusen una sensibilítat re

mascable. El meteix que comento
conté algunes veritats, i sobretot al
guns principis de veritat, que no
conve oblidar.
Cal que als partits es classifiquin
pel seu contingut ideológic viable, i
no per verbalismes, que sovint s'es
capen del control deis orientadora.
Cal seleccioe:ar per tal que un radi
calisme. pur o improvisan no substi
tacha la intelligencia i el tempe
rament. Altrament rin és honest ni
convenient que 'alguna elements de
diversos partits del régim parlin un
Ilenguatge que, a les osciles poc culti
vades, pot semblar forga mes radical
yue el de Lenin.
Tanrnateix, sense voler defensar
Maca ni molts deis homes d'Es
guerra
puix que alzó fóra córrer
en
auxili del vencedor, en alegre
companyia amb els molts que ara
ho fan i continuaran fent-ho mente
les aignes corrin en aquesta direcciO,
—cal reconéixer que Maca és fosca
més que l'bome "que ha tingut la
glória i la sort de collír alió que els
altres van sembrar, i la fe del qual
Ii ha valgut mes que a d'altres Ilurs
incomptables obres". El!, ultra la
seva fe, també ha sembrat, i d'obres
en té de més dificultoses i principal
mera més desinteressades que molts
altres.
I quant a l'Estatut. el necessitem
i ens pertany rnassa perque tinguern
drtt a fer-li cótrer el sise d'uns co
mentaris l'enginy dels quals no aug
menta la seva oportunitat.
TOSE? M. IMBERT

Un cop avalat per la

Rambla"

de "La

Ca

a

Soase saber-me

gaire

cosa, tots

els

coneixi.n sagament llar
existencia, Uur nombre considerable,
Ilur catalanitat :eta d'enyurs i de
bregues, i sein feien un mite con
fortador.

patriotes

No els parléssiu de nours, ni de
publicacions. ni de centres, ni de
quantitats recaptadcs i r a fins
útih, ni de nombre diadeptes inca
neguts al continent allunyat. Ho
ignoraven. Saben només, en llur
subconsciencia de patriotes, que hi
has-ja una América, i que aquella
América era plena de patrtotes com

puut essencial, que si teníem
de fer-li arribar referéncies
directes, des de la presó estant ma
teix, del procés anomenat de Gar
raf, Nadal-Mallol les aprofitaria per

expulsats de l'Argentina dues ve
ga,lés consecutives, sota la pressió
indigna per ah uns i per als altres
de l'aanbaixada espanyola. Aquesta am
baixada ja havia aconseguit poc abans

un

ren

mitjá

d'agitació con
tra l'Espanya monárquica.
Vam deliberar al pati, en les ho
exigües de passeig. Vam acor
ras
dar, simplement, trzunetre aquells

procés,

que naturalment
no resulta viable, contra el Casals Ca
tala de Buenos Aires
un altre or
ganisme puixant al qual Nadal-Ma
llol ha consa2rat nombre d'esforços.
Davant la protesta unánime de la coló
intent de

un

a

—

en

campanya

una

detalls que ens demanaven. Paró
només amb una condició: que se
rien publicats donant la cara, és a
dir, amb les nostres signattnes. No
volíem pas a cap preu una campa
Puix
nya anónima o irresponsable.
que acceptávem tot, ;per qua no
at,ceptar la responsabilitat acusó
de deensar-nns nos:tres
,

nia catalana, secundada amb simpatia
per una part important de l'opinió del
país. eh tribunals argentins desistiren
de l'acció empresa, pesó el govern ar
sentí d'aleshores, amb velleitats dic
tatotials, va sortir de la prova enfe

llonit, i volgué revenjar-se

fer

Maciá

de
indefensos. Aquells dictador§
testes
eran tan
demanaven
4923 que
dintrc.
ianfarrons com covards per
campanya per
I bé: tota aquella
possible
Cataluny-a no hauria estat
néi
va
Dad
t
sense Nadal-Mallol.
Aixó ens
arnistat.
la
nostra
xer
doná ocasió de conéixer bé la tas
d'aquest home que avtti arriba,
ca
cada mes "Ressorgirnent"
llegir
de
junt amb Jaume
collaborar-hi
i
Artur
Comte, Marcellí Perelló,
Cussó, Deogracies Civit, Miguel
Ferrer, Josep Maria Rigol i molts
d'altres que, en Ilur modestia, feien
per ella bene
la tasca millor, i són
mérits.
Nosaltres, personalment, en aquell
temips ja havíem publicat alguna

Nadal-Mallol, fill_d'un pescador, se
duit en la jovenesa estudiosa per la
gtória -vtva de Ti "-Patria nostra, ha
via actuat ja a Cataiunya per defensar
la. A consequéncia de la seva acció
de la repressió suscitada, es va veure
obligat a emigrar quan encara es tro
baya de ple en l'ebullició d'aquella
jovenesa. Al nou Continent, on li pla
gué d'anar, tot i haver-hi de viure com
avui encara del propi esfore personal,
sabe obtenir la proteoc:ó d'alguns pa
tricis per a una labor de caire patrió
tic: fundar un periódic. Prosseguint
la tradició que inicia, fa mig segle,
el benemérit Doctor Aleta de bona me
mória, naixé Ressorgiment.
Ressorgiment, iniciada amb modes
tia, és avui, ja fa anys, una gran re
vista, que admet la comparanea favora
ble amb les rnillors revistes que fem
ací. Presentació i contingut s'equipa
ren en excellencies. Paper setinat, por
tada a dues tintes, gravats nombrosos
i bellíssims, setze págines de text es
coll:t, I, sobretot, una cosa que no han
sabut aconseguir mistes revistes fetes
i no pas de les menys
a Catalunya,
difnses: Ressorginient surt escrit de
cap a peus, malssrat que és imprés en
tersa estrangera i en una imprenta de
Ilengua castellana, en un catalá correc
tíssim. Tot plegat és esforl personal
de Nadal-Mallo!.
La revista ha estat, en la seva vida

ja !larga. un
deis patrio:es

exponent i un aglutinant
de tota América. Cada
acte, cada resso deis actes dad í o d'a
llí hi són registrats amb cura. Les
collaboracions i les recensions són se
lectes, tant des del punt de vista li
terari com del polític. Serra i Moret.
Gracia B. de Llorenç
amiga dilec
ta, poetessa delicada i fecunda poc va
—

lorada potser ací
Joan Estelrich,
Cristófor de Dornénec, Francesc Ma
ciá, Ventura Gassol, molts i molts
d'altres noms prestigiosos ací han des
fílat per les pagines pulcres de la re
vista, ultra eis noms igualment pres
tigiosos deis capdavanters d'América.
Per ella sola, Ressorgintent justifica
la vida d'un home ala invisibles enor
mes ulls agraits de la Pátria. Pesó la
revista no és sinó una part de l'activi
tat de Nadal-Mallo!. I no gosern pas
dir que es la més important...

Cal remarcar, per exemple, la seva
tasca a la Delegació de l'Associació
Protectora de l'Ensenyanea Catalana,
l'enunciat de la qual ja basta. I les in
nombrab'es reunions publiques en qué
ha íntervingut per defensar la causa
de Catalunya. I la seva actuació al
"Comité Llibertat", organisme de 1:al
ta dels catalana d'América enquadrat
en la vel'a organftzaci6 d'Estat Cata
:a. I en les organitzacions de socors als
presoners, etc.

Un moment algid de les seves pro
cuan Macia i Gasto' fo

pagandes fou

d'América?

somiem
—Ens sembla a tots que
tots
representació
de
Jo porto la
molt especial

i m'han fet encárrec,
RAMBLA una
ment, de donar a LA
entu
forta encaixada i una salutació

d'altres encara, i representacions de
les entitats patriótiques i oficials.
Ventura Gassol representava la Ge
neralitat. En la seva abraçada a
Nadal-Malloi
hi havia l'abraçada

siástica.

—Penseu quedar-vos a Catalunya?
—De moment he vingut sois per

Selva,

la

a

casa

després

meya, i

Catalunya.

de

no he
dos mesos. Fa tants anys que
sentia
un
que
mara,
vist la nieva
venir
a la Patria per a
de
desig
viu
abraçar-la. Dirnecres vaig a Port de

Base
fe
•

Una
Gassol de l'ofensa inferida al

una

catalans

des

Ara ja tenim

veu

no ens va

un

altre

patriota

l'Estatut, Nadal! Ja
sabana tots que vós ens ajudaret
fins on calgt,i.
Ben vingut

per

propagar

GRANIER-BARRERA

dir

la qual fallida aboca
la miséria.

La dictadura de Primo de Rivera
ni una! Dicta
va ensopegar-ne
dor i dictadorets van repetir, una i
cent vegades, que el Nacionalisme

narca

mo

"amigo".

Tothom sap coxis va acabar alió:
Maci i Gassol, expulsats, toraren,
i provocaren una gran protesta. Ex
pnIsats de bell nou, tornaren a tor
nar, i llavors la protesta fou incon

impressionant, triomfant.
tenible,
Per mandat democrátic de l'opinió
argentina, mobilitzada al costas nos
tre, pogueren passejar lliurement
per tot el país, i clamar per la l'Urja
esclavitzada a la faç del govern ri
dículitzat i de l'arnbaixador rnesquí.
La história és coneguda i a més
és llarga. Bastará dir que entre una
cosa i altra van haver de dimitir a
l'Argentina, amb diferencia de poca
mesos, tres ambaixadors del rei es
panyol: el marqués d'Arnposta, el
duc d'Amalfi i un abre bon senyor
per l'estil que no recordem pas com
rediable es deia.
Nadal-Mallol tingué, naturalment,
una part principal en l'organització
de la campanya.
*

Podríem dir més coses, mol
més. Perb preferir» anar-lo a
rebre avui, quan arribar, i cedir-li
la paraula. Només explicarem, per
qué ens sernbla interessant, la nos
tra conehrenla amb ell.
Personalment, és clar, no ens po
dem conéixer. Fins ara, que ell vin
drá, no ens será donat d'abraçar
nos.
Pesó Nadal-Mallol és tanma
teix un deis amics més íntims, un
tes

deis Inés fidels, un deis més res
pectats entre els nostres amics
pesqué l'amistas sempre conté un

—

respecte. En les nostres correspon
déncies extenses, sovintejades en
temps més calmats, podríem retrobar
totes les cabóries, totes les deries,
tots els neguits de molts dies. Des
de la bullida ideológica deis disset
anys fins ah conflictes íntims i les
preocupacions quotidianes. Des de
les consultes i disputes idiomáti
ques fina ala projectes d'acció.

Sostenir

amistat

una

per

corres

pondencia, iniciada també damunt
els papera inerts, és un goig i és en
sems
una
limitació. Com a goig,
justifica el servei de correus i la
invenció de Ilengües internacionals,
que salen donar

una

excusa

pet

xins?

petita cosa, empesos per la necessitat
gairebé biológica de dir paraules que

1 vam escriure, des de la preso
estant, fent sortir els articles i les

tothom callava. Haviern comenlat a
escriure a "Justicia Social", en la

mil mitjans tortuosos,
una
série d'articles contra el rei,
contra l'Espanya monárquica d'a
quells dies, contra tot i contra tot
hom que calia. I vam fer, "nosaltres
mateixos", la informació i l'acusado
formidable de la causa anpmenada
de Garraf.
No fou obra de dos, ni de tres:
fou obra collectiva. Cadascun de

seva
primera época catalana. Paró
alió no tenia importancia, ni pel
nombre d'articles ni per la qualitat.
puix que no sa
Sense renegar-ne
bríern pas renegar dalló que hern
escrit un dia, fidels com som al
propi pensament —, no en podíem
derivar cap conseqüIncia. En canvi
la collaboració a les publicacions
catalanes d'América fou més inten
sa i seguida. Poddem dir que férem

xos

a

aquestes amistats. Com a limitado,
és compensada per l'esperança sem
pre tensa de coneixer algun
dia
"de debió" el comunicant amie. I
pel goig renovat i certíssim de la
realització d'aquest desig, si mal ve.
Una amistat purament epistolar
pot ésser tan profunda, i ádhue
més, que una coneixença personal
íntima. Si sou bornes sincers
i si
son, sobretot,
homes
agtrmanats
per una alta idea —, arribaren a dir
abocats al paper coses que no di
ríen personahnent, pesqué la ven U3
falaria. Sabeu que aquell paper no
sortirá mai de les mans de l'amic,
que el seu dipositari el serrará amb
cura.
O lié que, si en fa alg-uri
en fará un bou ús.
L'amistat epistolar té Lomés un
perill
únic, pesó greu: no pot és
ser
cultivada amb tala dona. Pot
donar lloc a desencisos trágics.

atacant

encara

els

nostres

bot

lletres per

noaaltres signava els seur propia es
crits, i de vegades érem dos, o tres,
o
quatre, a signar una relació de
fets, una proclama, una nota, un
desmentiment. A través de Nadal,
de Marqués i de "Ressorgiment",
les vint i tatúes publicacions catala
nes d'América tenien referIneies di
rectes i responsables de la repres
sió, des de l'afer del CoNegi d'advo
cats fins a l'assassinat d't. a pros
tituta per certa gent que manava. Els
advocats venien a la preso; Mainou,
el nom del qual va sonar bastant

embolicat

en

beu, passejava

l'afer Dolors Berna
cada

dia amb

nos

altres al mateix pati, també de la
presó. Per altra banda, e: nostre
contacte més o menys vistent amb
1a gens que actuava "de debó" a
iota ens posava en situació privi

legiada

per saber coses. En fi, el
cas
és que Catalunya va :multar
una
oficina de premsa de cara a
América a les celles de la preso de
Barcelona, sota la mirada bovina de
"Don Eraclio". I les nostrcs infor
macions aren recollides per bona
part de la premsa americana.
La campanya, feta per par nostra
amb Inés bona voluntat que encert
i cuinada amb ciéncia per Nadal i

els

collaboradors,

ten'r re
sultats notables. Recordem encara
que fou organitzada, a Buenos Ai
res, una gran reunió de moltes en
titats a favor nostre. Hi prenien
part, entre altres, el Partit Socia
lista argentí i la Federado de Sindi
cats. Es a dir, veritables forces.
Detall curiós: aquells mateixos
dies demanaven el cap de jaume
Comte i d'algun altre amic. Sembla,
dones, qa la nostra campanya ha
via d'enfurir els dictadores i els
dictadorassos. Prou ens n'adoná
vem per
la multiplicació de la vigi
lancia
sempre,
peró, burlada.
seus

va

—

Tanmateix, mai no van gosar em
prendre cap acció seriosa contra
nosaltres
per
aquella
agitació.
Comptat i debatut, tls feia més por
que goig un escamot de presoners

primeras armes pe
ni sospitar que
més tard esdevindríem uns profes
sionals vulgaríssims.
Pe: cert —sig-ui'ns permés de par

allí

les nostres

riodístiques,

lar
tra

encara

sense

de mosaltres

que la nos
temps és so

—

producció cl'aquell

bretot de Ilengua castellana, publi
cada especialment a "Nación Cata
lana" de Buenos Aíres que dirigia
alise gran company, Joan Co
un
morera, actual director de "Justicia

social" dad. I que en iniciar aquella
conaboració proporcionada també
per Nadal-Mallol várem escriure un
treball titulat "Elogio de la Len,gua
Castellana". Ara que ve a tomb, era
només per dir que no som pas, tots
nosaltres plegats, uns sobrevinguts
de la concódia. Sablem honorar la

veritable Espanya emprant la seva
llengua per a combatre els seus ane
mias.
Els bornes que escrivim tenim la
feblesa de recordar molt
cl
periOdic i l'home que ens han obert
el camí espinos de l'ofici
tanma
teix estimat si en sabeu ésser digne.
Per aixó, també, la. nostra amistat
envers Nadal-Mallol és feta d'agrai
ment.

la qui sap quants de
articles. Ehl ja sap
la feinada que se'ns ha girat amb
la Revolució vencedora, i ens ha deu
perdonar. Tanmatdx, en rebre cada
més la revista pulcra de Nadal-Ma
recordem els articles compro
mesos i sentim la recança de no ha
ver-los fet.
Espercm tenir lleures aviat per a
fer-n'hi molts. Será encara o :Na
dal espera l— un gran honor per
nosaltres de publicar-los al vostre
portantveu digníssim.
Ara li

mesos,

devem,

alguns

—

*

*

*

Ara parla ell mateix.
—Estic emocionadíssim. No

cree

—

(

f

"z1

*

acabem

*

dal.
1925. Erern
a
centenars
a
la presc; de Barcelona. Francesc de
P. Marqués
un altre bon
amic i
collaborador de Nadal i nostre, que
havia anat a America feía poc
ens va escriure una
carta. Com que
encara no
hi havia censura per al
nostre corren, ens la varen fer a
mans. La carta
anava
dirigida al
company Ifarceill Perdió. Deia, en
—

1)

*

—

—

EL "CAUDILLO" .14, COMENÇA A TREURE El. GEN!
—L'Estatut de Catalunya s'aprovarit de la manera
ole a
mi em doni la gana; i si algun eatalá no hi está canforme
de
Ja garrotada que R dono ii farévepre les estrelles. Aquí
14tem
per la llibertat, la demográcia I la concOrdia1
_

tenis

a.

del desha "que

des de

•

ha sortit la que jo anomeno
"generació de la Dictadura", de la
que 3. M. de Leizaola és figura
•

cabdal.
*

* *

El jove patrici base al qual tinc
rhonor de presentar avui als lectors
de La Rambla, compta 33 anys. Es
nascut a DonOstia, de pares basaos,
que
de les
quatre capitals
d'Euzkadi és Domistia la més euz
keritzacia. Leizaola parla l'euzke
ra a la perfecció i 1 escriu amb pul
com

desimboltura.

critud i

La seva casa
pairal s'anornena Lastur i d'ella es
serven dadas genealógiques des
de
l'any 1400. Un dels seus avantpas
sats fou
l'alrnirall Hernando
de
Leizaola, el qual, amb embarcado
propia, lluitá a 'favor de Caries Ve,
amb el qual tenían una entesa els
basaos.
Als 22 anys, també per oposició,
guanyar la plaça de cap de la
secció• d'Hisenda de
l'Ajuntarnent
va

de Bilbao. Quan tela un any que
havia pres possessió del cartee, mo
da

el secretad de la Corporació.
amb el reglament de la
mateixa, el cárrec vacant havia de
proveit-se amb el cap de secció que

D'acord

portés

més ternps ocunpant-lo, i
Leizaola era més antic que els
caps de Fornent i de Governació
els quals havien estat nomenats
con

—

després d'ell, per la jubilado deis
anteriors—, el cárrec corresponia a
Leizaola.

A
el

manaven

bracet

l'Ajuntament,
monarquics

pero,

anant

de

bels socialistas de Prie
to per tal de combatre el
Naciona
lisme Base. I el arrea de secretani
fou concedit a un advocat que res
no tenia a veure amb
la casa de la
vila.
am

Aleshores, Leizaola,

per

tal

de

demostrar que, ultra correspondre
li a dreta llei l'esmentat
arree
tenia prous aptituts per exereir

lo, prengué

part en unes oposi
cions que es celebraven a
Madrid
per a secretaris municipals.
Honi
velé de seguida que Leizaola era un
dels opolitors més qualificats. A la
fi de l'avantdarrer
exercici estava
empatat a punts amb el
nebot d'un
prohorn de la Lliga Regionalista-cree que era
nebot d'En Ventosa i
Calvell, no puc assegurar-ho, per')
—i en acabar-se els
exarcicis, Llei
zaola assolí el número it de l'oposi
ció pertocant-li el número
al nos
tre compatrici. 1 amb
aquest titol,
que el
capacitava per a exercir
el cárrec de
secretad a qualse
vol ajuntament de
primera
ria, seguí amb la seva placa catego
de can
de la secció de
Finances de l'Ajud
tamane bilbaí.

—

esdevingué la fallida

"Crédito de la Unión Minera",
promogué un gros aldarull i
tingué com a derivacions
rempre
sonament d'alguns
membres del
Censen d'Administrado. El

cartea
la Comissio
liquidadora ion ofert a diverses per
sonalitats ben conegucles a
Biscáia;
una •darrera
l'altra, peró, hi renun
ciaren. Ofert a Leizaola,
renuncian al seu cárrec l'acceptá
a lAjunBilbao d'oil servava
desagrados record 'una injusticia

director-gerent

de

eld

I

ara

la Inés
exerceix

fa sis anys justos que, amb
remarcable

resmetnat

Cimissió liquidadora

*

la

qui,

adolescénd.'s dona

seva

d'una cultura i una prepara
ció veratnen: remarcable.
Heus
ací
una
dada rnolt
interessant.
L'any 1915, al Teatre de "Bellas
Artes" de Donostia, va donar una
conferéncia Víctor Pradera
per
sonalitat que és per Basconia el
que
Marsillac i Royo Villanova
—

són per Catalunya;
calguin altres mots
seva
presentació.

competéncia,
cárrec a
la
del "Crédito'',

no

crac

per

a

fer

que
la

Pradera, dalt de la tribuna, greu
seriós, ami) aquella serietat am
pullosa deis ignorants, deia un se
guit de barrabassades que teja es
cruixir. Assegura que el Fur Base
no era democrátic,
tota vegada que
i

—segons

ell, naturalment,
no
i
afegí que
podria rebatre les seves
—

defensava la llibertat;

ningú

no

afirmacions. En
sentir
Leizaola
aquests darrers mots, puja a res
cenad amb quatre gambadas i, da
vant
de la sorpresa de la major
deis presa ),.s, coznença a po
de manifest l'oportunitat í ig
norancia de Pradera. Aquest, ve
ient-se a l'aigua, ananá a les inter
rupcions, provocant així un terna
bastall entre el públic, en el qual
part
sar

hi havia "praderistes" i nacionalis

tas, i l'acta degué sorprendre's.,Lei
zaola camptava aleshores 18 ó 19.
anys; la meitat o menys de la mei
tat

el

que

collaborador

d'"A•

B. C."

Com a conferenciant, Leizaola és,
dubte, una de les més remar
cables figures del país base. La pri
tinc es
mera
zonfcrIncia de
rnent, fou donada l'any igig i tingué
lloc a l'Ateneu Guipuscoá, a Donós
tia, presentant unes bases per a un
Codi civil de Guipuacoa. Una de
les darreres ha estat la del 6 de junY
d'enguany a l'"Academia de Dere
cho y Ciencias Sociales", de Bil
bao, a la que vaig assistia-h. per tal
de fer una recensió pel diari "Euz
kadi"; dissertá sobre l'Estatut
Base. No os podria din exaetament
la xifra de conIeréncies donades i
deis mítings en qué ha pres part;
cálculs aproximats, perO, cm per
sens

donar la xifra de 200, Clp
cap baix.
Elierta els anys 5920-21 fou un
deis :nés destacats propagandistas
del Nacionalisme Base, havent par
lat en !mas actas en eh que hi
meten

prenia patr Ramon Sota i Aburto,
ex-president de la Diputació de Bis
cáia i fill gran de Sir Ramo:1.
Leizaola és borne que a la tri
buna no s'escalfa; parla i discuteix

fredament,

serenament, 1

lemista és perillós,

com

a

po

vegada

que
aun!) el pes feixuc de dadas i esta
tota

dístiques aplana el

contraopi

seu

nant.

Altrament és

autor

de gran

nom

d'assaigs historias escampats
damunt les planes del diari "Euz

bre

kadi". Darrerament ha publicat una
série, moit intercssant, d'anides,
recolzant-se ami) abund.yscs dade.;

toponímiques
Rioja.

l'origen

base de 'a

Collaborá també a l'"Encielopé
dia Espasa", en els capítols dedi
cats a l'Historia d'Euzkadi,
*

'

1923

a

m'oyes

ho en públic ho fessin en privat intensificant els estudis i preparant-se
per a un esdevenidor que albiraven
pie de prometences I d'aqueixa
tasca

molta gent

a

dit sigui en s.
lucís, coneix bé Barcelona i és un
ferVoros admirador de Catalunya
Leizaola

en

fa malv es", el Nacionalisme Base
viu una vida esplendorosa. I és que
l'home havia badat un don més;
creia que amb tancar, amb pany i
clan, els centres del Partit, i fent-hi
posar a les sayas portes més segells
que no hi ha a l'albuin d'un fila
telia, hi havia ben bé prou parqué
ti Nacionalisme quedes esborrat del
trapa. Home baix de sostre, no po
dia capir que, a despit de les prohi
bicions deis seus esbirros, els pa
triotas bascos poguessin seguir tre
ballant de ferm i al no poguer fer

de

—

colgat; i,

i

Alhucemes

del
que

de presentar Na

mort

mentre el "táctic"

L'any

—

Peró

estava

a

•••

canalera de "Ressorgimene

triotisme.

cau

ara

no

carn i sang
de les
La realitat
colónies satisfetes, i de regur, més
tard, una xarxa d'organismes ofi
cials per a l'expandiment de la nos
tra cultura, alliberada amb Ilur ajut.
eh
Tindrem una visió més real
uns deis altres, una serena i plena
valoració recíproca. Peró el record
amable deis anys •rdits en, unirá
sempre en la gran cornunió del pa

i especialment de l'Argentina,
solidaritat activa a favor de la
sa de Catalunya.

impressio

El respecte a
vedava d'insis.

en l'interrogatori.
.'..ltrament, era
impossible, amb tanta gent que ej
saludavl i l'acaparava.
Hi havia la gentil Gracieta
Llo
Xavier Regás, Vicents A. Ba
renç.
Ilester, Josep Maria Garr:ga, Do.
ménec Latorre, Rafeques, Roig !
Líop, Rossell i Montaner per LA
RAMBLA, Vilaró, molts i
rimas

idees.

coordinar

ens

J. M. de Leizaola

—

Nadal-Mallol. Una acció persistent,
intelligent, intensa i llarguíssitna
lé'n feia mereixedor. No endebades
ell sol havia contribuís, en una pro
porció preponderant i amb desinte
rés exemplan a crear entre els nos
tres connacionals de tota l'América,

padria

no

mornent.

l'ornes d'Euzkadi

amb fervor.
L'América ideal del catalanisme
potser será liquidada ara, almenys
quedará
com a tal imite. Només
en

mítica que
qa dels compatriotes d'América, hi
ha un nom que era ignora: de ben
poca gens que hagués intervingut,
ni que ios de Iluny en la croda
nacional catalana. Era el nom de

perqué

Cataltinya

de

einoció

seva

MIMA

—

per vaga í difusa i
íos la nostra coneixen

oposar

11•111111a

—

Tanmateix,

rnés,

Ya
tir

meréixer tant. No puc pas dir-vos
faci referéncia a les coses de
res que

L'amic Nadal-Idallol

:a...asasen.S.-reeIla

publicacions, adés banderes,
adés viatgers quelcom desorientats

• • •

les que hi són consa.

res

&4é*

—

se a

a

FRANCESC MACIA

L'América real no els uteressava
des d'aquest punt de vista. En feien
abstracció, i hi cleixaven nornés els
catalarts
entusiastes, daltrosos de
'libertan Comptaven amb ells per
a
la gran diatia. i
Ies noves
acivitat

qui gosaria

rern.

•

1.11-

nya,

grades?

talunya
Els catalans d'América han fet
parlar ~In Han estas, en molts
moments incerts, una gran iHusió i
mo
una
gran esperanla. En altres
metas, ama ajada efectiva i efical.

vo.

luntat expressa de Catalu.

Nadal-Mallol

ar

«ele de Gaziel

ría<

rambla

la

10

juliol de 1931.

*

*

1922 o el 23 es celebra a
Guernika el Congrés cl'Euzko Ikas

L'any

kuntza (Societat d'Estudis Bascos)•

Leizapla

i

director

el

d'"Euzkadi",

Pantaleón R. a'Olano, sortirt:n al
joves
carrer amb gran nombro de
d'un
portaiors
patriotes, essent

llegia:

cartell en el que
"Voletn la Universitat Basca!!"
aleshores a
El senyor Borbó, era
no
Guernika, i com que l'espectacle
gover
,,•laent,
el
deuda ésser gaire
disposar
uador civil de Biscáia va portats
que Leizaola i Olano fossin
enl
per la guardia civil, a peu, i
criminals. fui..a
manillats com
16

gros

Ainorebieta;
noiiónietres.

una

passejada

de

justIcia cine feien
monarquics; ádhuc els
Ilarg període predictato.
FIeus ací la

governs

Emili P. DE
Bilbao.

cl
(PI

NEGURi

1

20 de julio' de 1931

la

Reportatges intranscendente

gua.

al carrer. No
carrer obrint i tancant
puc altar pel
angoixa, talment com
la boca amb
jora de laigua. Joaquí sóc
peix
un
Catalunya, i Ca.
una patita part de
talunya no pot anar pel rnón obrint
boca d'aquesta manera.
i tancant la
hí ha sol,
Ern sacrifico i, mentre
un hotel
m'estic tancat a l'hotel
tranquil i confortable del carrer
parqué sortir al car
Echegaray
iar és empresa heroica i jo no estic
o,

de dia.

no

surto

—

per heroicitats. El

carrer

sembla

un

parlar-hi. Per fi cm
decideixo.
—Bona nit.
El tico somriu amb bonhomia i
trada. Dubto si

contesta.

—Hola. Qué feu per Barcelona?

Després

cm

diu que

aquí

Ma

a

drid tot marxa. I que dl no está
gaire bé parqué reata que l'altre
Ileó és monárquic i cada vespre té
conferéncies amb Loca de Tena,
Matos i Chapaprieta.

—Quin
—Es

mal

un

gust!

idiota

diu, convencut,

—

el lleó.

—?I el poble de Madrid com ens
veu
als catalana?—li pregunto, des
prés d'una pausa per a deixar que
al Ileó se li esbravi la indignació.
CTom vols que us vegi després

nez

Caballero i

miz

Ledesrna

D'ANGEL QUIMERA

Cambó,

De la mort? De la nwrt,

tal Ra

un

Ramos, Berna

uns

pasquins en els quals insultava gro
Ilerament els diputata. Havia estat
el vostre hoste a
Barcelona, quan
aquella famosa excursió del: intel
lectuals castellans. Ja hern vist,
pero, com l'ha tractat el doble de
Madrid i el Govern de la Repú
blica.
—Els vostres diputats m'han fe:
bon afecte. Els d'abaas
sembla
va que tots venían a fer ae retratar,
a escriure
cartas amb
paper del
Congrés i a manjar caramels. Eis
diputats m'han semblat gent lho
nesta i seriosa que va a fer feina.
Els d'abans eran un jaque i un co
palta. A vegades, poques vegades,
sota el copalta hi havia un cap. I
dintre el jaqué un borne. Pero les
més de les vegades no hi havia res
d'aixó. Cal q* els vostres no vol
guin ésser diputats com els d'abans.
Cal que sota el barret i sota el ja
qué—o la democrática americana—,
hi hagi quelcom més que un dipu
un

eserigui

que

tat

EXEMPLE

EN L'ANIVERSARI

El lleó de la porta
Madrid. Més sol i més calor que
Segovia, que ja és dir. Els madria
>reses, i els que no són madrilenys,
obrint i tancant la
van- pel carrer Ornica
angt.ixa, tal
amb
una
boca
rnent colm els peixos jora de l'al

i

cartes

mengi

el

encara

dida
ser".

record i la sera obra perdurin
18 de julio! de 1924. Set2
aniverJari. Set anys que el gloritis poe
ta de Catalunya,emmudí per sempre.
Pero la seva veu no. ha mort. Viu en
la sera obra.
Aquest és el primer aniversari re
publicó de la »red d'Angel Guintera.
Que el pugnen: recordar molts Ony5 a
venir, sempre antb República. Que els
nostres fills i els nostres néts puguin
celebrar oquest aniversari sota el cel
glorió s de la República.
seu

—Sí,

sóc

el dia de la parada hi va
un cavan que descavalca dues
vegades el genet i ferí dues o tres
persones del públic. Era un cavall
:

rnonárquic. Ja m'entens,
dir que

era

un

oí?

Vull

ase.

—Jo, quan en temps de la dicta
dura canviarem el nona d'aquesta
casa
pel d'Assemblea Nacional,
com que sé un xic la Historia vaig
pensar: a veure sí aquesta assem
blea esdevindrá una Convenció. I

ja

ho

esdevingut.

ha

Ara cal que

surtí algun Danton, algun Robes
pierre, per a fer una feina varita
blement republicana i arreconar al
gun ex-assemblcista que s'ha fet re
publica per anar tirant de la rifeta.
Parqué aquesta República, estimat
amic, per alguna és una rifa.

El Ileó de ia porta del Congrés de Diputats

—Tinc ganes de conéixer el vos
Ventura Gassol. M'han dit que
també porta crinera, cosa que a un
Ileó sempre li ha de fer bou afecte.

i jo no tinc ganes de torrar-me.
A mes a més de la calor, jo tinc
ina
preoeupació, una angoixa: he
je fer un intervuú a algú que cm
gui sincerament com ha anat l'o
¦ertura del Parlament. Pero qui és
tquest algú? ?Qui pot parlar-me'n
unb desinterés, amb sinceritat?
I una tarda, al caurc la tarda,
luan el sol és a descansar, surto de
'hotel, baixo per la Carrera de Sant
Tieroni, a la Porta del Sol pujo a
tri
taxi de 040, i li die al xofer:

vulgui.

on

El cotxe corre
aixó de corre
to dic per a no fer-lo quedar mala—

nent
amb un senil de llauna
:apaç de fer venir •inisranya a tots
:1s que van a peu.
•

—

En passar per davant del Con
;Tés. faig deturar el cotxr. He tin
tut una idea, no tn'atreveixo.
Baixo del catee. Wapropo dissi
uuladament a un dele lleons de len

de tants anys d'aguantar Gutiérrez.
al qual nosaltres anomenávem Ca.
metes? Amb simpatia, amb afecte.
Aquí el poble vol la llibertat seva i
la deis altres pobles. Fixa't com son
la gent de dretes les que sempre
treuen a relluir el "antasmot del se
paratisme. iPeró el poble i a gent
d'esquer.-4? I ca, borne!
--a Aixl vostó,
senyor Ileó, veu
que el plet 'e Catalunya....?
--Vulguin no vulguin, el resol
dran a gust vostre. Parqué aquí no
més n'hi ha un de plet a resoldre:
el de la libertat.
El lleó parla, parla. I jo el deixo
parlar parqué aboa cm facilita l'in
tervin i parqué
un Ileó éa perillós
dur-li la contraria.
—I,'altre dia mateix, abans d'o
brir-se el Parlament, un uoiet de
La Gaceta Literaria" que ara fa
"La Conquista del Estado", un sur
realista a sou, un feixista de Gimé
a

Quan vingui
prenguin.

he de procurar que

no

—Jo ja n'estava cansat d'ésser
Ileó amb la monarquía. Em sentía
un xic ridícul aguantant aquella co
lumnata de les monedas. La monar
quia no en sabia apreciar als Ileons,
i ens volia únicatnent per a les mo
nedas. A una monarquía li va més
bé un bé que un lieó. Ara amb la
República torno a estar content
—No: el
la

Maura

senyor

no

opinió. segurameni.

nieva

és de
Perú

el fon cree que també Ii plauen
rnés els bens que eis Ileons.
—?I de l'Estatut n'heu sentit din
en

alguna cosa?
—Moltes i poques de bones. L'al
tre

dia el

comentava

aquell

muno,

S

venta H.

rChaelyalawmayouL4kiwar,v9ulizp91.0110

Wiesbaden, Alemanya.
Carta comercial, en la

Ir

C

J

l'enero 29

SerellgAs
¦
toyr

Kot./tit.

1110! P1~1.

52.

A%

les

lunya
públic,

Angel Guimerá
(Shum.)
Aizi faniversari tindra una enlo
dó Inés profunda, Inés entranyable,
car
tata la sera obra fa olor de Ili
bertat: Terra Baixa, Mar i cel, La
fasta del Wat, La reina jove....
Morí en, Un temps d'oprobi, de ver
panya, de crin:, de crin i
ciutadania.
Morí deírant la nostra terra coberta
Pel llot de la dictadura estúpida d'Al
fons XIII, aquel! pobre rei que a Ca
talunya es vonava d'ésser descendent

Felip

de

seves
en

ens

no

ignora

que,

entre

Lluís CAPDEVILA
Madrid, juliol.

nembre de

prepara:3

essdia~t~tr
Orrea

Ch•teteebe

Tf•rke
przhHely90,A...e
r

(-1)

t

jtirywd,

desidia Inexplicable,
moltes cases comercials ca
talanes.
Si l'espectacle d'aquí té
aspectes lamentables, l'e
xemple donat per una casa
alemanya dóna a la nostra
una

llengua la seva real catego
ria de llengua viva, civil,
moderna, que té pas franc
la Universitat i que d'u

a

d'una altra

na manera o

hauria de tenir-ne en el
comen 1 en la indústria.

CARNER

donará, dijous vinent,

una

conferéncia sobre

L'Estatut de

lunya alliberada—gairebé alFberada, car
encara Iti ha algun entrebanc a vén
no
cer—
oblida Angel Guimera, el
seu poeta
gloriós que féu una obra
magnífica, immortal, en temPs d'estar
i d'opressió.

vols que et digui? mantes vegades
aquest bon senyor cm fa l'efecte
que té menys enteniment que un
He& Jo, de vosaltres, aquest Esta
tut que veniu
a
defensar, encara
l'hauria jet més fort.
—?I senyores? N'hi vénen tan
tas com abans?
—No. Pero és que ara aixo no
és, com abans, una gabia de lloros.
Es tard. El taxi corre. Cal anar,
abans de sopar, a ter l'aperitiu. M'a
corniado del Ileó que no cm dona la
má per por de que li fugi la bola.
I ara no és temps de boles.
Als jardinets de davant del Con
gres passeja una parella tipus Ar
Mches. Eh l diu:
—Amos, anda! Te daba asila.

el

1'ener$15, una ace1erau16
le
una die=1„nnn16 as

estimulació de
dele processoe curatius 1 pertant,
de
la
convaieseencia,
e)
durada

JAUME

V.

senyor és nIalt savi. Els
lleons no hi entenen gaire en qües
tions de saviesa. Pero a mi, qué

plau

de fer pre
sent a la casa H. & E. Al
bert, de Wiesbaden, la nos
tra salutació a la seva fi
níssima correcció que ha
sabut fer a la llengua ca
talana l'honor que no han
pogut fer-li encara, en

Estimova el: obrers, el: infants, els
pobres, vis oprimits. I estimava, per
damunt de tot, Catalunya, que fou el
més gran amor de la seva vida. En
morir, el seu cos fou cobert amb la
nostra bandera, barrada d'or i de sang.
La Catalunya republicano. la Cata

que aquest

circulars a Cata
catalá. En fer-ho

2e

Doctor.

Seguranent vost6
que permeten una

industrials, productors ca
talans, un exemple decisiu.
Una casa alemanya envia

-1/

el senyor Una

l'espingarda. Diuen

de

51".„.

correctíssim catalá.
Heus ací, comerciants,

tre

sra

WERKE
.4..„ CHEMISCHE
& E. ALBERT
Wargl.,51,115n
WIESBADEN BIEBRICK

ri, per tant, fins ací. Peró
hi ha el fet notabilíssim,
que LA RAMBLA desitja
subratllar amb tots els ho
nors, que l'esmentada carta
és escrita en

una

empresaris.

1.5=2.1~511.. E,

—

ca

mica filharmónic. Si
no
fos per aquesta hola que estic
obligat a aguantar tota la vida. fre
qútientaria més els teatres. Paró als
guarda-robes deis teatres no voleo
boles En tenen prou amb les deis

—Sí
haver

A continuació, repr o
duim el facsímil—en cli
xé
d'una carta-circular
que ha rebut el Dr. J. Ca
sasa, de Barcelona, de la
casa Chemische Werke
vorm. H. & E. Albert, de

qual es recomana un es
pecífic i se'n fa la propa
ganda. Res d'extraordina

del Congrés fou
espléndka. Tan esplén
l'obertura de "Tanhau

com

la llengua ea
talan*

a

eternalnent.

—Oh, l'obertura
ccsa

Honor

que

ramels; cal que hi hagi un home
comprensiu i digne que sapiga ser
vir els nostres interessos

una

11

rambla'

Catalunya
l'Ateneu Nacionalista "Llibertat" (Entitat catalanista d'Esquerra Inde
pendent) carrer MarquIs del Duero, núm. lba.

a

1

L'acte començarit

les deu

a

en

punt de la nit. Entrada lliure.

pidolaires i per les paraules que ex
pliquen miséries i derrotes.
Lluny del nostre ánim, és ciar,
reclamar la desaparició deis mendicants. No és prohibint la rnendi-

La tragédia de
mendicitait
Tothom ha pogut adonar-se,
aquests dies, de la gran quantitat de
mendicants que pullulen pela car
rera de la nostra ciutat 1 per les
terrasses de cafés 1 establiments pú
blica. En qüestió de poca dies l'es
pectacle llastitnós de miséria deis
que dernanen la caritat del vianant
sita multiplicat tina a extrerns la
mentables. El ciutadá que seu a la
taula de qualsevol café es veu cons
tantment assetjat per les mans dels

citat que la miséria es remeia.
ha la mateixa, només que no es veu,
per6 hi ha la mateixa.
Paró, aixó sí, hem de cridar l'a
tenció del Municipi barceloní sobre
aquest cas, que tothom ha pogut
comprovar. Fet i fet deu haver-hi,
ara, la mateixa mendicitat
que hi
havia abans de la República. _No

perque prengui les
proporcions angunioses i trágiques
que esta prenent. Calen, urgents,
hi ha cap motiu

enérgiques disposicions

per

i

aturar

controlar aquest allau de mi
séria, ja sigui vigilant l'accés a Bar
celona, ja establint nous asila, ja
controlant i organítzant cuines gra
tuitas i llits on aquesta gent trobi
per

aixoplec.
J-Iespectacle

de tanta rniséria es
de Barcelona
quan hi ha els matebcos motius
d'abans per justificar-la
és intole
rable pel decérum de Barcelona i

campada pela

carrera

—

—

humanitat. Esperen veure tot
seguit cona les nostres dignes auto
ritats municipals prenen urgents
disposicions en aquest sentit.
per

ANIIMIMMa

Carie,
els

el

ha manifestat
que
l'Estatut de
Catalunya Ti sem
blava bastant bé.
--

1=t

El senyor Lerroux ha opinat,

canvi, que bé,

en

que si ens conforrnem
amb una carta
autonomia "sin vul
nerar la
sagrada unidad", confor
mes. Si no, si
hi ha grups catalana
que
intentin exigir per la força, per
la força se%
contestará...

les

-elst
-

17' G

lector

de

ffl

BLA ens escriu
la seva queixa re
lativa a la moles

•

tosa

LA

RAM

remor

de

campanas d'esglé.
sies i convents
proxims que a totes
horas arriba fins al
seu domicili, es
pecialment en les primeres horas
del

.t.,a

ascendit

el

ha

nyo r
Páramo,
que durant tants
ha
estat
anys
jutge del Dis
tricte de Llotja
de la

Algú

a

aaltat.

altre u havia de pagar els
serveis prestats a la monarquia 1 als
seus
homes. Des de la Presidéncia
de l'Audiéncia de Palma podrá obrar
o

arnb més llibertat.

Peret

trai

és

bon xicot; només

"Si

ern

té

petit defec
no li agrada

un

te:

el treballar. "No

tots els

trompetea

proposició

proas", diu

rnolt seriosament.
Fe, anolt

de

L'altre dia,

que

passant pel

no

el véiem.

carrer

del

l'a

graiment cada dia creixent que sen
ten els madrilenys pel director de
"La Vanguardia". La campanya
que ve fent aquest senyor a favor
de la capital espanyola és mereixe
dora de l'homenatge propcsat.

el diadel "referéndum" ni
elector deíxi de votar.

Rigorosament

En Maurín, i va sortir el "coman
dante" Jiménez per catorze mil vota
de majoria.

tot

bis

-

it
primer

—Oiga,

?no

dona i pre
dependent que veu:

es

aquí donde dan bi

lletes de tren?

—Sí,
pleat.

es

aquí

—

confirma l'em

--Yo quisiera ir a mi pueblo, que
esta cerca de Valladolid. a ver a mi
confamilia. Mi marido trabaja
fessa amb tota tranquillitat la dona —, pero como el viaje es tan
—

caro.

Us recordeu d'a
famós diari
le la "Unión Patitulat
:iótica
La Razón"?
No se us acut?
Vejam, fe" me
molía. ?Us recordeu d'un tal Julián
Clapera Roca que a canvi d'una se
cretaria de Tinéncia va abjurar de
la seva fe republicano-lerrouxista i
va fer-se de la "Unión Patriótica",
passant també a ocupar la direcció
de "La Razón"?
Qui ens ho havia de dir! "La Ra
zón", que trobava separatista a tot
hom i que féu campanyes defensant
la "unidad" de la patria com un
Royo Villanova qualsevol, la setma
na passada (agafeu-vos fort) va pu
blicar a primera plana i amb unes
grans capgaleres l'Estatut de Cata

lunyal
Si En Primo de Rivera ho acial

yo_.

--Que s'ha cregut
diu amb inque aquí fo
dignació l'empleat
mentem el turisme gratuit?...
—

per segur
me el Sr. Rico,
,lcalde de Mapresentara
rid
,

Consistori masileny una pro
nomenant

fill adootiu d'aauella capital l'illus

de

l'Estatua L'apro
varan? No l'apro
:aran? Nosaltres
-reiem que abcó
ens ha de preocupar en aquest
mcmena
l qe cal és que l'aprovem nosaltres. I si pot ésser una
nimement. Cal que tothom es llanci
en cos i ánima a una intensa propa
ganda a favor de l'Estatut. Cal que

mo

passió

de

política,

de
més di
fícils que hi ha és
comportar-se amb
les

una

coses

veritable
ih

pera

els ciutadans del país que
aquest moment en formen part.
no

L'Estatut avui represen
ta la teva voluntat, i,
a tal, tots ens hem de
a

com
con

fer-la prevaler.
FRANCESC MACIA

•-e?).(X

41d.la gent catalana
el mal exemple.
.

Ha sortit un pe
riódic titulat ca
talanista (I), i a
ni ée
extremista (U) dient que
1:n

cert

nucli

ra

dical s'abstindra
recomanant

tingui

en

aquell periódie hi ha
rnalgrat tot, eras me

:11=n respecte, ene absteadm
publicar-ne el nona tot esperant

—

una

reetificaci6 o un aclariment que en=
aparen inevitables.
Si altra coea no, aquests extremistes sempre descontenta podrien con
siderar que l'Estatut no els barrará
el carni de fesr-se matar, si estimen
Catalunya tant com diuen i amb tan
ta de passió folla.
Potser és de tant que l'estimen,

paró,

que

l'apunyeguen.

que

compte

•

SennprcTra"rietri
cregut cata e la

Companyia

d

e

M.

S. A. tenia

una

organització

excellent. Peró
ahir vam constatar
un

7-1em fet— i pensem continuar
una viva c a in

de

espera

molta gent que es
diuen d'esquerra i d'extrema es
guerra que porten a dins un esperit
feixista de la pitjor mena. Són els
que, segons com giressin les coses,
els veurfem adalerats seguint qual
sevol sorge emplomallat i carregat
de fums que els prometés 1—oro i el
moro", a canvi que el deixessin fer.
Són els que farien l'expulsió dels
jesuitas d'una manera olla, com
aquell que empaita escarabats, sense
tenir en compte que tenim dret d'ex
pulsar del país les ordes religiosas,
en

Cona que en
persones que,

..........

jurar

—

posició

aquests

ments

tOrie.
L'escena al lo
cal del Patronat
pro
obrera sense
tema.
Entra

t

sol

un

Que no passi com en les darreres
eleccions, que tots estavem tan se
gurs que seria elegit En Fabra o bé

En

un

la seva disciplina
el nostre comunin'hi hauria prou amb
timbres
campanetes de poc soroll."
I afegeix:

verns, AMB ELS
DRETS, toquéssim
i tambora per fer
llevar

aquesta

Calvet

parla

"Pel régim de
interior -_afegeix
cant

IATEIxos

Motiva

rneteoróleg Sr.

"

gunta al
se

i savi

uns

una

República

tre

enmig d'aquesta

estar-me

Els de la cua se'l miren amb
ulls com taronges. N'hi ha que
ho aprofiten... Quina bartule.

0408

rnatí.

o

a

Sense que se'ns pugui acusar de
sectaria, hem de dila tot simplement,
que el nostre comunicant té raó.
Dies enrera, el nostre amic Aigua
der, al calde de Barcelona, al-ludí en
una
conversa als sorolls de les cam
panas i d'gué que s'hi posaia remei,
de ningú. Pot
sense ferir els drets
ser, doncs, és hora de comencar-ho
a
posar en práctica.

senyor Lerroux! Que
és que
encara dura el disgust
per
acuelles alecciona del 28 de
jurri?..-

Un ciutadá

?on =ídem

obligat a
"plebe".

parar?"

Passi-ho-bé,

a

—

—

famulies,

nostres

amb

Peret
11 pregunta
rem
com és que estas aquí?
—Sí, miri, desgracies de lavida.
Vosté ja sap que tenia tots els cabals al Banc de Catalunya
quin
cinisme'
com que tot era capital
i tan flotant
flotant
cm veig

(ir
—

cua

(Gaziel).

—Dones,

El senyor Royo
Villanova
hem
dit el senyor
Royo Villanova!

fent

vam acure

teína.

sense

qua alto de l'organització era
Vam tenis-precisió d'anar

mute.

-

anya

contra

els

:aols castellans.
:o podaría ad
,etre, pera, al-

expeditius poAnit, per exempie, varen ésser embrutades algunas
portee d'establirnents retolats en
aquella Ilengua. I n'hem de protes
tar amb igual ferrnesa, siguin quins
siguin els autors.
Ningú no posará en dubte, ens
seanbla, la catalanitat intensa i sin
cera d'aquest periódic i de cadascun
deis seus redactors. Per aboa mateix,
donas, per dignitat i per amor de
Catalunya, no voleos imposar l'alli
beraci6 a cópia de coaccions.
Prosseguiu, cona la prosseguitem,
ataa
ttats

,

la praefica.

a

la carnpanya per

l'imperi

de la llen

Feu-la, perb, amb métodes ci
vils, pubc que es tracta d'un nlet
gua.

de cultura.

Masnou, viatge fácil; no veient
cap cartel] anunciador, preguntem a
a

un

mosso

d'andana:

—Aquest tren va a Masnou?
—Sí, sí, és aquest mateix.
Quan arribarem a Montgat, el
queda completament buit. No
saya d'aquesta estad& Baixar i

#(1
tren

pasper

'

AME,

dre un quart d'hora.
A la tornada, el rel,isaciur, que té

Un settnanari extremista abrandat crecí conveaient de protestar atnb
gran

energia

per

la

"moderació"

el deure d'estar ben aasabentat deis
eres assegura que el tren on
ankvem era directa fina a Barcelona.

l'Estatut.
Es una opini6 com una altra. La
reapectarem, dones, corza una altra
opinió, per bé que després no la tin
drem en compte.

assegurant que ehl n'estava molt ben
assabentat. Poca moments despréa,
en
paasar per l'estació esmentada,
el tren s'aturava i carregava tot el
passatge allí congregat.

nions haurien de sortir de gent cata
lana. Dones no, estunats lectora:
!aquestes opinions han aparegut en
un setrnanari castella de cap a peus1
Ens surten, evidentment, més de
fensora que no voldriem.
Aviat acusaran de centralisme el
Ma
Mach
en artieles de llengua castellana.

horaria,

Algú va objectar-li que el tren en
questió pararía a Montgat. L'home
deis galons va posar-se fet una fúria

Felicitem sincerament la direcció
delsferrocarrils de M. S. A. per la
gran intelligéncia i bons modals deis
seus funcionaria.

pretcsa

Sembla, peras

que aquestes

opi

Casa

FABRjeA

Állgustf

d'aldea

carUniques

esterilitzades,

—No II

--No,

tan

parnpallugue4

senyor, no: Gasto

GANZER.

—

ele

Avinguda

ram

une?

graduados a can GANZER.
l'Angel, n.• 33

unce**

xarops
orxates
Teléfon 53202

del Portal de

tesport

1111•31113.•

1

Aragó,

407

Barcelona

ciutadania

Diu el President...
Si

de l'Estatut de Ca

saps sentir total, la transcendbncia

en

talunya—t'abocarals a aquest plebiscit í a aquest referéndum
amb tota la fervor DEL QUE SE SET ALLIBERADOIFt DE
SI MATEIX í de la seva patria, amb liquen ímpetu del poble
que es ven alliberat, després de més de dos segles d'esela•
voltee,
Francesc Macla

avui,

l'Aribau escrivís la seva famosa Oda
la Patria, un pobre desterrat de

talunya.

L'influencia de Castella no pagué
per a absorbir la nostra perso
nalitat. Es un principi de política co
lonitzadora, de domini, que sois sa
ben impoear-se les cultures superiors.
•Catalunya tingué la sort que Ces
talla tant en l'História com en a
moments

trágics

del

en

de! segle XVIII coca sempre, ha tin
trut una meltura inferior a la n'entra.
Per alió tots els seus esforlos per
assimilar-nos han estas exlebades
per la via del nostre idioma princi
palmesat, la nostra personalitat s'ha
saTvat del naufragi.
Durant una colla d'anys Catalunya
queda. absolutament ofegada. Com el
cant deis ocells Iliures i cridaners, la
vea dels pactes desseallá el somni de
la riostra Pitria; i quan tIthom la
creia morsa, alguns anys ibera que

nava,

prEfundament

1 el

manera

davant del món,

un

sotniador més

polític que soniador Francesc
ca, amb la resolta de Prats de

Ma
Mo
lió deja a tots els llames liberals
de la terra que a Catalunya hi havia
un
problema de llibertat que s'havia
de resoldre si volien la pau del món,
coni
s'havien res-olt desptrés de la
lluita del sena els problemes de 'li
bertas de Polónia, de Finlandia, de
Letónia i de tanta altres pales es
claus
El que ha esctevingut després és
prou recent perqué sigui viu encara
a
la memória de tothons.

Els poetes feren el miracle de des
vetllar la consciencia del nostre po
ble ; els romántics curaren de propa
gar la bona nova amb totes les excen
tricitats própies del moment, peró in
dispensables en tot moviment senti
mental; després e:3 polítics donaren
RinTla al que munes aemblava un
i s'ha arribas a estructurar,

l'hora

*

TELEFONEM A
,

011velle Baena
~bao

COMPANIA*

TF1

10 20,50 21,13 -30? Egda

1

realcen,:

•

I

NACIONAL

.

del

:Ave::: de

C)E,N Iht:tRIOR
la Generó.
,Itore

Iluat

OP

present, del

Estatut

seu

S'está estructurant la nova Catalu
nya. Se li dóna forma, se li dóna vi
da, se la retorna de pie a la sera
sobírania. Estem en uns moments de
sentiment per al poble, perú de gran
responsabilitat per als nostres poli
tics. Peró cal no obligar que, en
rnoments com els actuals, d' aix6
de la responsabilitat n'hi ha una mi
en els po
ca per tothom. Pesque si
lisies rau la responsabilitat de la
direcció del moviment, en el pbble
hi ha la del compliment del seu den
re. Perque si els polítics han fet l'Es
tatut i aqtsest
respon al sentir, en

progressi
humana i

absollutainent internacionalista, única
d'entrar de pie a la conscien
cia de! rnón. I si alguna cosa mancava
perque l'obra deis precursors i deis
polítics retrunyis amb fost espetee

la soledat

seu

Desde 'I fondo de mon pit,
ah lo cos y '1 cor migrat,
jo te clic tot entristit:
Catalunya, Déu te guart.
Si la 'lengua de tos avis
nE parla ningú ni sent,
pa la van en los meus llavis
ab lo meu darrer accent.

principis

de

inconegut centava
infortuni:

nom

Catalunsa

una

la, humana,

a

prbu

quelLs

no

Catalunya

A l'onze de setembre de 1714 des
apercibas seenblava per sempre mes,
la peraonalitat política de Catalunya.
sousorta queda la Patria. L'ene
reste no cobá gaires obstacles a la
seva
tuca destructora, per?, el verb
nostre, la l'exigua sagrada, salvá Ca

pobre FeancUs Rodríguez, al emir
li anunciada is visita dei Disiast per
Barcelona, sortí immediatament del
El

clespatx.

L'home suavt cora un
carreter, estas a descomposs. destape
rat, cansat de discutir ama unes co
missions d'obeers i patrons forners que
hi havia manera de fee.los enten
no
dre. I dirigint-se amatent a senyor
Coromines, e:psué, tt eixugsnt-se la
snor el govertador:
—Esto no puede ser, don Pedro. Lo
que sucede en Cataluna no sucede en
parte alguna de Espana. Los conflicass
seis

ese?

Qué significa

TELEFONEM A

abulta:wat
de

Jo se eftbil
Tel.*

aquest

e.

dla da

no

cordeta

per

Catalunya l'Es

a

a *a

spLobat per aeleroaclo

estatut

latt.iwye
LIvereue

Retraurl abans que altra cosa una
frase pronunciada per un governador
de Barcelona. Del fet que vaig a ex
posar fa cosa de setze o disset anys.
N'a tinc a ma la documentació necessá
ria per fixar data exacta, peró l'in
teressant és el fet.
Era llavors governador civil de Bar
celona el difunt Francos Rodríguez.
No tingué pos gaire bona época de
comanament en el nostre govern civil.
Cada .dia hi havia vagues, i a més,
els dependents de comere estaven re
voltats perqué volien exigir que els
establiments de venda al detall tan
quessin a les set del vespre. Record8
que en un d'aquells dies
hi llagué
una
forte trencadissa de vidres en al
gimes" botigties del carrer del Carme.
La policia féu una vertedera "razzia".
Com de costum. a mé,s deIs ferits. es
produire-n detencions i, com sempre,
la jovenaIla anárem a cercar un di
putas per Barcelona
llavors ho era
Peee Coromines en el pie de la seva
popularitat—perque ens acompanvés (1
Gilvern Civil a r,clarnir la 'llibertat
deis nostres companys. En aquella
época era de moda el fer xerinTila e
carrer per qualsevol rnotiu,
i després
anar al despatx del governador a pro
testar de les garrotades de la poli
cia i de la detenció de la jovenalla.
Arnb Pere Coromines, sempre amaste
i paternal, anarem al Govern Civq,
—

CO113~
Aeuroe:

3

va

(fingir

su

coatestocío.

ea uspresenekhle presentar
14

CP414110

so

tailloode

leletoacata

de tes debe'

y

memoro

es caso

del

telétoao

Iguro deboya

de

1e

tima

de cualquier recleunacka o rectiocadem

°envicio* que

puedes

oral:domen.

ce. mot,,o

de !• orestacnbo

clet scrvvoo

telefónico.

compte cte l'aprovació, per
aclamació, de l'Estatut de Catalunya. Es de l'Ajuntament d'Olivella, poblet del districte
de Vilanova, i arribá a la Generalitat el passat dissabte a la nit
El

primer telefonema

este

si

que ha arriba(

1 si algun

a

la Generalitat donant

en-

de la justicia ilingú coas e:que n'han patit set i fan] poden ins

posar-lo.

vegada més, cosas quan atia\
carnpanya electoral darrerarnent,
hern d'afirmar: ‘que ele homes d'e
mierra no sentim pas una C.ataluily1
reclosa i tancada als corernts mi3
derns : la Catalunya a qué nosaltre
aspirem, és una Cataluns-a internaei
nalista dintre la qual s'hi trobin
tots els hornos honrats i de bona v,luntat, que són aquests, precisainciv
el que volen ésser respectats
elle són els primers en saber respe,
tar els altres.
F. ROSELL MONTANF,
I

una

en

.

tnen-sesee_

PER L'ESTATUT
Per aquesta setmana han
anunciats una infinitat d'actes
destinats a c8mentar l'Estatut de Ca
*

talunya.

ne....e(asaZsa

11;

A dos quarts de vuit del vespre da
vui tindrá lloc, a l'Unió Catalana,-una
sessió, en la qual el senyor Miguel Vi
dal iGuardiola estudiará "L'aspecte
financier" i el senyor Joan. Estelrich

,,•41
••••¦

"L'aspecte polític".

,114

14~4

44tc-V1444

kv«

A les vuit del vespre, el catedrátft
de la Facultat de Dret d'aquesta Uní
versitat, doctor Josep Xirau i Palau,

m.otitt,„„

.tvp

tatut?

a los

den

l'imperi

/

tuláncia.
Ted•OCUOIde

topar amb la realitat nostra. Des de,
Madrid estant, dl s'havía sentit capag
de governar-nos. En ésser entre nos
altres es dona compte desseguida que
bagatge de Veis que portava a la
maleta n8 li servia per a tractar
amb nosaltres.
El fet del CatallaAisme ia estat
sempre e! mateix. Governar-nos nos
altres ; resoldre els problemes socials
nosaltres que saben' com són í de
qué derien i coneixem perfectament
els valors en 11Mta; que els afers de
la nostra agricultura els resolgui la

ststass

i tampoc

doni
raó que pretenem o erein
tenir ; i en fi, de l'anrovació del nos
tre Estatut n'ha
de venir la tras
quillitat i la pau al nostre país:

poble de C,atalu

nya, aquest está obligat a convettir
en realitat, per la fiarla
de les urnes,
la constitució c.ltalar.a que acaba d'a
provar la Generalitat de Cataba-ata.
Som en els moments de les graos
responsabilitats. L'obra de la revo
lució n'S está encara feta. Está tot
just iniciada. Potser un dia o altre
esclatará la vertadera revolució. Peró
de naTiment, nosaltres ens trobera en
el: solemne de restructuració de la
nostra Catalunya. El nostre Estatut
de tnomerit, és l'organització de la
nostra premia vida, i coro que fins
el present hem lluitat perque se'ns
deixi governar a nosaltres mateixos, si
en
l'Ifisra d'esdevenir realitat els nos
tres somnis no cornplim tots amb el
nostre ?cure, voldria dir que la nostra
aspiració no era res més que una pe

entonen

ens

tendren's, i que a més hágiin dagafar tot sovint el tren cap a Madrid porqué el Tribunal Supre:n ens

ge.-

rer

2

mr.

744#

hvlu e.,
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ty.e,m,Tmo
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a l'Ateneu Uolitechnicum (car
de Sant Pese més alt, núm. 27
una lestura comentada de l'Estatut. Se
rá achnesa la intervenció deIs que hi
concorrin,- si creuen oportú fer alguna
15bservació.'
A les den, el membre de la sub
ponencia de l'atatut senyor Martí Es
teve, patlará a'restatge d'Acció Cata
lana Republicana (Corts Catalanes, Mí
autonómi
mero 589) de "La solució
ca del problema de Catalunya”.
organitzada
A dos quarts •d'onze, i
per la Joventát d'Esquerra. Republi
cana, el doctor Nicolau Battestini, di
putat de la Generalitat, desenrotllará, a
La Fak, una Conferancia sobre qües
tias socials rebcionades amb l'Esta

donará,

tut.

El mateix doctor Battestini parlará,
també, de l'Estatut, detná, dimarts.
Popu
la nit„ a l'Ateneu Enciclopédic

Gec

Una de les primeres quartilles originals
de la redacció de
l'Estatut de Catalunya

lar.
anun
Per al dimecres, dia 22, hom
Conseller

cia.' una
todos de aquí son tan diferentes que
precisa una legislación especial, úni
ca, para Cataluna. Sí, sí, ustedes tie
nen
razón de pedir la aut5nomía.
Us haveu fixst en el qué aixo
significa? Compreneu el fet diferen
cial de temperament i de vida i de
manera d'ésser que fa impossible
que
unes Ileis dictades per
Espanya tinguin
eficacia possible per Catalunya?
Les paraules d'aquell
governador
eren
la conseqiiéncia del criteri for
mat per un home de forta
cultura en
,

gent que la viu i la sent; que la
nos
tea ecUtnomia sigui orientada
per les
persones que la tenen entre mans i que
per tant no podran donar-li

solucions

contráries als nostres interessos;
els nostres infants siguin
ensenyats

que
de

gudatnent i en el nostre idioma, per
qué els sigui més comprensiva l'zx
plicació i tinguin la sensació de la
dignitat de la pr?pia llengua; que la
nostra justicia sigui ben
nostra i que
Per solacion.1:.
e:q ,:ostres plets no
hágim de Iluitar amb funcionaris que

de la

altra

conferencia pel

Generalitslt,

senyor Carrasco
tenia:

Fórmig-uera. Versará. sobre el

"Els catalanistes radicals davant
i ha estat'

organitzada

per 11

Joventut Catalanista Pau Claris.
Inateixa
El mateix dirnecres, a la
hora, el senyor jasep Punyet 1 Rosíci'•
president de la Comissió de propaga
da de l'Ateneu Catatá Republia
de l'F',districte VI, parlará igualment
inatiguracia
com
a
tatut de Catalunva,
púWi
de les converses i conferencies
l'esmentada C.
ques organitzades per
-

rnissió.

Ajuntament
aprovés l'Estatut del nostre poble, farla
&aleló a la histéría, a l'hora present 1 a l'esdevenidor de Cattalunya•
d'011vella, en aprovar el primer l'Esta/mil per
El petit
(Mima un alt exemple de eivilitat i de patriotisme
Salut a la peala anunielpalltat d'011vella:

ariainació,

1

