27 de

la

juliol de 1931

rambla

de
Madrid
futbolística
Després de l'assernblea
Una "manigua" d'articles, proposicions, etca
tera.
La fórmula Cabot, torpedinada pels seus
propia autors i mantenidors. Una "autonomía"
assolida fácilment.
A l'Assemblea hi hagué
excessiu nombre de "Demostenes"...
--

--

--

oripertexcia

La

Quar

di l'Assemblea.

-

e.ls aesembkiste e possessio
de Ilurs escon& trabaren da

caven

dura sanies

carpeta plena
falles amb
Verdee del dia, pressupostos, propo
sitions del Comité i deis assembleis
tes un feix de papers immens. terri
ble: bosc intrincas que aná desflorant
se poquet a pac, grietee a la labor
exploracion del senyor Cabot, únic
capee d'obrir-se camí per aquella set
a, arnb rana afilada deis seis conei
xernents. Si Cabot es poses matan el
cha abans de celebrar-se una Assern
blea.. ningú en sortiria viu i queda
rien tots destraeats per les feres
munt

una

papera. Unes

de

setenta

-

després

de tarnisat per
1932-33
una
ponencia i una Assemblea extra
ordinaria, es dirigia contra unes pro
posicions encaminades a variar les
competicions actual; de Lliga i Cam
per

a

pionats regionals-a part Catalunya,
autemarna ja-amb les quals els clubs
"no histories" pensaven sortejar l'es
cull financies que es presenta per al
futur immediat. No podem estar d'a
cord arnb el criteri de la mesa, segons
el qual eren necessáries dues terceres
parts deis vots per aprovar aquestes

proposicions. Les dues terceres parts
són reglamentariament necessaries per
madificar el text de Reglaments i
Estatuts, és

proposicions

que pultulen per entra
tanta fullaraca I
Netarriens, i seriounsent, solament
tres aasumptes mereiesien un interés
excepcional, clarament dibuistata El
de l'Autonomia Catalana, el
de la
"ion:aun% per a teta inventada pel se
nyor Ceba, amb la seva segilela d'es
=enes, i el pressupost. A.1 volteas de
cadascuna d'elles
giraren tots els
afers, com diem, sil eenyor Cabot. La
lletra del protocol es dedicava en
gran part a modificar anides de
l'Estatut i ckl Reglament Fins a tal
pwat. que l'Anuari recent editas que
es trabasen els assembleistes
acompa
nyant la carpeta de "papers" ja no
serveix _per a res. Es necessária una
edició "nova" amb el que Oacabava

d'aprovar.
L'alutossomia ds Catalunya.
La
delegació catalana presenta la seva
proposició ben estudiada. Concreta.
Lis asseanbieistes buscaren i rebusca
la manera d'oposar-sli. Peró
la trabaren. El que es demanava
ren

una

tan

cosa

no
era

clara...

cap mérit a la de
defensa a Madrid el punt
de vista catalá. Peró el cami va ésser
fieil i s'arriba a la meta amb sola

No volem restar

legació

ment

que

interrupcions en el camí.
qüestió d'interpretar l'arti
l'Estatua que concedeix am

unes

Tos

era

cle 5

de

pla atztonomia a les regions "amb so
lambo tta contradir la 'letra deis re
glaments". Faltava sols aclarir que'
aquesta contradicció als reglaments
s'entenia -en allá que es refereix a
les relacions amb les attres regions.
De feo aquesta autonomia l'usava
amplarnent Biscaia. amb les seves es
cales castigs prOpias amb les
seves
triburacicms „de. Oitsszes. amb l'abséncia
de. Comités de Cornpeticions, i en al
tres (sera detalls'. en- fi...
El criteri de les altres regions ha
estas net. Entengueren que l'autóno
mia no era beneficiosa per a Cata
lunya. Per6, donat que els delegats
catalana la des:sanasen- crea senyors
d'ella. Seinpie és ciar, que no es le
sipnessin interessos de les altres re
giono en les competicions de carác

peninsular.
La "fórmala" Cabol.
Molt curiós,
el Preces pel qual passá aquest pla
ter

-

Cabot. Es tracta-i abrí ho han re
conegut als passadissos tots els as
serribleistes--d'un pla que beneficia tot
el futbol peninsular. Tat. Peri) que
perjudica momentániament els gran;
clubs. El patrocinava el Comite i va
meréixer grans elogis. Pero.. ni fou
aprovat. ni probablernent ho será mai.
Irnmediatament fau torpcdinat per
en
tóto-ádhuc pel senyor Cabo(
-

enginyosa. El pla "Cabet" no
aplicable en la futura temporada.

forma
era

el]

la de 1932-33.

aplicació

que etade dificil

el:senyor Cabet havia
anys la

fórmula.-

I

encara que

estudias durara

se

"

Cómite,

ni amb

cap

club.

po

no

&en aprovar la inciinació inanifesta
de- la rresa vers el gema deis "his

tories", especialment

quan
presidia
éI tenyor Rosich. Tot i no vo1ent
hee el sensor Resich mostrá clara
ntent les sevcs preferencies consentint
una tenal atstrucció dets senyors Gu

Alzaga, Cessio, lIernández
Ceroseide i Urealz. cbstrucció que
este/alienta en saber que els delegats
cantan& s'absentaven aquella mateixa
tardaa-ía del ditrairts-i que altres
assernbleistes-corn es gutpuscoans
tiétrez

-

tertien el bitllet

a

la btexaca per

Es fixen les

liquidada

despeses

deis

per a
i s'as

perlita

l'arribada a llur resi
déncia, amb un mínimum de
200 pessetes quan el desplaça
ment no sigui superior a set
ches. a més de 100 pessetes de
prima per partit empatat i 250
per parta guanyat i 50 pesseles
per cada punt de diferencia a
favor.
Per als Clubs es riza una
indemnització de 200 pessetes
per jugador seleccionaL i per
cada seimana o fracció que
duri el desplaeament
La Federada) Nacional sufra
gará. a rnés, les despeses de
guariment deis jugadora que es
lesinain en acinesia nadita a en
els entrenaments.
a

El

del Stadium

cas

Metropolita

Un Orbilre escollit per a ar
bitrar dos partas podrá criar
itsrement, i olintre de la sean

regló podrá designar
!filia.
set] els. jutges de

desplaeament,

solmetre's
(no' hom

II

a

les

a

la

tweaxat .Aquesta obstrucció. un cop
aptovat que el prZiiecte Cabot regiría

que

tant

de

Monjo
perqué

a
la vida del futbol pea
insular.. Hi ha molts "Demóstones"
en ella. Creiem sincerament que aques
tes qüestiens transcendentals han
de
reso'dres als passadisseis. I votar. Res
més. Tot el que no sigui aix6, és cosa
de perdre el temps...

de les rebutjades. I no era exac
En cap de les proposicians llegi.
des figurava que ascendissin i des
cendissin dos clubs en les classifica
cions de !slip. La protesta fou gene
ral. Un vot 5e eensura que interrorn
a una

a

En

gust

S'acorde

Donóstia-Racing

reservar

jugar

a

Espanyol-Athletic

de Bilbao.

Vuitena data

Racing de Santander-Madrid.
Alaves-Valencia.
Athletic de Bilbao-Arenes.

a

Irún-Espanyol.

dues dates

Athlétic-Racing

de Santander.

Irún-Alaves.

Espanyol-Donóstia.
Abcó pel que fa referencia a la
primera volta. A la segona, es re
petiran el; rnateiscos partits, inver
tint, corn de costum, els camps de
joc. Les dates exactes d'aquests par

El seleccionador
Es ecceptada la dimissió pre
sentada pel senyor Matees, i es
deixa pendent el nomenament
ie substitut.

encara

determina

haurá de

régim

Zamora.

L'autonomia de la Fede
ració Catalana
El text de la proposició astro
vada per aclamació. és el se
:

Primer.— La consl !Lució de
la
la Federació Regional en
forma que designi l'Assemblea
natural
respec tis.-a, quedan!.
menl. anullats i sense °tecle
tots ra-prells artieles i regla
ments de l
Federeció Espa
nyola de Fulbol que faein reo
ferisncia a la consfitució de
Federecions regionals. per les
que s'acullin a aquesta dispo
sic ió.
Organitaeió deis
Segen

regionals

Sevilla-Celta.

Segona data
Celta-Castelló.
Betis--Múrcia.

Athletic-Corunya.
Gijon-Sevilla.
Catalunya-Oviedo.
Tercera data
Athletic-Castelló.

No oblidis que el dia
2 d'agost la teva obliga
ció és votar l'Estatut.
¦••¦••¦••

en

Corunya-Catalunya.
Oviedo-Celta.

Quarta data
Catalunya-Athletic.

*IN

desOgnadions

non

Múrcia-Catalunya.
Corunya-Gijon.

rec.

Una

la

ferma que adopti la seva As
semblea. respectant únicament
les dales que assenyali l'As
Oemblea Nacional. pels Cam
pionnts i competicions nado
nals.
Tercer.
Per derivació deis
aparlals anteriors será d'ex
elusiva compeléncie de la re
gional la constitució deis Co
mités de Cómpelició i amplia
da. e o rn també el nomenament
d'arbitres encarregats de diri
gir els partits de Campionat
—

regional.
Quara—Segons -disposa lar
fíele cinqttO deis Eetaluls de la
Federació Esnanycla de Futbol.
la Fecleració Regional. -atenent
ae text d'aquella. lar& ele seus
Estatuts i Reglament subjec
tant-se als. de la primera útil
earnent en alió que fa referén
cia a compet;cions de carácter
nneionaT. relacions entre Fe

placa

Es rebaix

aun

20 per

100

Sisena data
Castelló-Múrcia.
Betis-Athlétic.
Corunya-Oviedo,

el

Gijon-Celta.
Catalunya-Sevilla.
Setena data

Ofúrcia-Corunya.
Celta-Castelló.

Sevilla-Oviedo.

temporada.
Quan en tina pnblació hi bagi
simultancitat de pro-lile corres
ponents a un competido pen

Catalunya-Gijon.
Oviedo-Betis.
Vuitena data

Athlétic-Múrcia.

Castelló-Catalunya.
Gijon-Oviedo.

insular. la FederaciO Nacional
enneectirá ala Clubs una rebana
de la tneital, en el lanl per cent
a
Ratis fer per drels federa

13etis-Celta.

Corunya-Sevilla.
Novena data

tins.

Gijon-Castelló.

EI,S CAMPIONATS DE T.LIGA

Catalunya-Celta.
Corunya-Betis.
de fer les mateixes obser
vacions que hem fet al calendari de
la primera divisió.
Hem

Espanyol-Valéncia.
Alavés-Racing de Ssntander.
Arenes-Donostia.
Unió d'Irún-Barcelona.

Segona

*

data

Racing

de

Santander-Espanyol.

Donóstia-Madrid.
Barcelona-Areries.
.ethletic de Bilbao-Alavés.
Tercera data
Valencia-Oladrid.
Arenes-Racing de Santander.

Espanyol-Barcelona.
Alavés-Donóstia.
Irún-.Othletic de Bilbao

Quarta

data

Madrid-Alaves.

Rediez de Santander-Irún.
Donóstia-Valéncia.
Espanyol-Arenes.

El millar match que
pots guanyar és l'Es-

Arenes-Madrid.
Donóstia-Irún.

de Santander,

•

Esportiu:

Athletic-Barcelona.

Cinquena data
Valencia-Athlétic de Bilbao.

Barcelona-Racing

•

El descens de l'Europa -ara Ca
talunya- a la .segona divisió. per
snetrá al públic de Barcelona veure
tots es equips peninsulars de pri
mer rengle
/s'entre pels camps del
Barcelona i de l'Espanyol passaran
Athlétic de Bilbao, gacing de San
tander, Valencia, Irún, Madrid, Are
nes, Donóstia (ex-Sociedad San
Se
bastián) i Alavés. pel camp del Ca
talunya desfilaran Sevilla. Athlétic
de Madrid. Gijon, Castelló, Ofúrcia,
Oviedo, Celta, Corunya i Betis.
Si ara no en; divertim, ni mai.

Valéncia?Irlin.

principi.

Pudriera dir,

.

tatut.

resumirla

que

aquesta página en hi
els acords més impor
tants que s'han pres, s'olería que
hl figurin igualment ele disba
rata que s'han dit, les notes
can-ligues que han donat alguna
senyors assembleistes. frest ple
gat, pera, com ja es campren
drá, sense espuma de malicia
ni de mala fe. Només, comdiuen
els vailets que venen revistes
illustrades atraftades a les por
tes de la Plaça de Braus: 'Per
Ilegir 1 pasar el ratol"...
a

—o

quan tots els
Clubs l'abillaven, els delegats
que anaven a l'Assemblea de la
Federació se celebrés a Madrid
o a Sant Sebastiá, hi anaven a
tot luxe. Ara, vulgues que no.
s'han d'establir categories. Els
senyors Plantada, Costa i Sol
drá, de la Federada Catalana.

Anys

enrera,

han anal a Madrid en vagó-llit.
el maleix que Carbestany, del
Barcelona. encara que el!. !no
destament. vulgni donar ente
nenl que hi.ba anal en tercera.

Messonii Canyelles, del Cata
tunee i de l'Espanyoarespecti
vament, en primera, perb dor

Múrcia-Oviedo.

PRIMERA DIVISIO
Primera data
Oladrid-Athletic de Bilbao.

en

transcorreixen
les
sessione
amenes, tristeles, entretingu
des. De la mateixa manera nos

figuren

Celta-Corunya.
Betis-Catalunya.

acordat per
als Carnpionats de Lliga i d'Es
panya. A ras. la Federació Es
panyola conceden a les regio
nals 60.000 pesseles excedents
de la recaptneio de la preSent

profitosa, almenys

nitres,

Athlétic-Gijon.

caneen econamie

que han acuda a
l'Assemblea ordinaria de la Fe
deració Espanyola de Futbol.
Per ells veureu que no s'ha per
Out el temps. Que s'n afet tasca

Gijon-Betis

Oviedo-Castelló.

Qüestions económigtleS

acords presos pels represen
tants deis Clubs membaes en
propietat i de las, Federaciens

Celta-Múrcia.

Castelló--Corunya.
Cinquena data

S'acorde eoneedir una placa
commemorativa a l'Athletic de
Bilbao', pel seu doblar triornf
consecutiu en els Campionats
de Talan i de Copa

mateixa página
resurn
deis

un

Sevilla-Betis.

estas

Oviedo-Athletic de Madrid.
Castelló-Betis.

dente elegit per aclainació. i els
senyors Antoni 011er i Julia. Pa
lacios, elegits pyr unanimitat,
ultra els senyors Rossich i Ire
zábal, que continuen en el cár

aquesta

sertacions...

han

SEGONA DIVISIO

presi

En

publiquean

Múrcia-Gijon.

no

Primera data

Queda integrat pels senyors

Notes al vol

Falta veure si a nora de por
tar endavant i fer complir els
acords presos es té la rnateixa
traea que
tingut ara...
En aquesta Assemblea, el
mateix que en les que Iban
preceda cop. en les que vin
dran, no hl han mancat les
notes... diguena-ne cómiques
Sempre hi ha un delegat o al
tre que en un moment de "de
bilitat", sanee que ni eh l ma
teix sapiga com, diu algun dis
barat que produeix la hilaritat
de tothom, pera que, corn šs
natural, no el fa desmereixer
el més mínim en el concepte
que d'ell es té ja format. Altres
delegats, en els raoments més
sedosos 1 transpendentals, te-.
nen un acudit gracias, que por-.
ta un xic d'amenitat a les dia

tits

Comité Nacional
Duran,

no

regionals

Barcelona-Donóstia.
Novena data
Madrid-Barcelona.
Valencia-Arenes.

Anglaterra i a
del mes d'abril.

Leopold López

eureu

teniu. Ara

Valencia-Barcelona.
Arenes-Alavés.

espanyol.

non

L'AUTONOMIA FUTBOLISTICA
boas minyons, i pro
no
us baralleu i sigueu
trencar-la.

-Aquí la

de Santander.

Ise

Madrid-Irún.

Irlanda i una
(01 dia 14) per a ceelbrar un
parlat internacional en territori

El

¦

illgasser

Irún-Arenes.

ca

S'acorde l'adliesió de t'As
semblea al rOgim republicb. i
que una Cemissió visiti amb
aquest motiu, el senyor Alcalá

Campionats

tar-se el din 10 d'abril per
acabar el 12 de .juny.
a

-

Athlétic de Bilbao-Donóstia.

Copa Espanya comeoci a dispu

per

my!.

Racing de Santander-Valencia.
Madrid-Espanyol.

bre.
S'acorde que ele Campionats
de leliga comencin el 22 de no
vembre 1 acabin el 3 d'abril.
S'acorde que el Carnpionat

Madrid,

Minuesa,

parqué

mint

honament pogueren
a la butaca. Finalment, Guixá,
del Sana, en el corren, en ter
rera i nuils un rantirel d'aigua
fresca penint a la pan t de lora
del yape% Prosa de 24 borea de
t'off,

vial. En..;

explienem perfec

tamen1 perque en ha badat boca
a l'Assesphlea. Eslava
renditt
—e

El president de la Federado
Catalana. senyor Plantada, ar
nuitecle municipnl. lé rl seu
despatx a la Casa gran. al dar
rer
pis. Naturalment. utilitza
sempre l'ascensor... Amb tan
les preocunacions com tenia
Plantada a Madrid. cada 'cija, en
arribar al domirili de la Nacio
nal i utilitzar l'ascensor. dis
tretament apretava el botó del
quart rija. La forca del eosturn!
Pera coas que l'estatge 'de la
Nacional és al principal. el 'sé
nyor Plantada havi
de baixar
tot xino-sano...
Un
eompany de
"delegació

assegurava, peras,
teactava de cap
sinó que Plantada
xar
ne

quatre pisos

que

no

es

equivocació,
preferia baje

que

no

pujar

un!

Els delegats catalans, llevat
deis senyors Patxot i Guixá,
tot
a
anave.n sempre junts
l'Assemblea i jora
arreu,
a
d'ella. El senyor Patxot, més
elegant que mai, cultivava
amistats. I el senyor Gui
xá, que havia portat la seva
espoe.a. a Madrid, prou terna
tenia a ensenyar-li els Museus,
la Casa de Camp, el Congrés
altres edificis notables, per
conformar-la del viatget en ter
l'havia obligada...
cera a qué
Per cert,. que preguntat Guisa
per qué no intervenia en algun
dels debats, va respondre, molt
seriosament: aakixa-no ,aa per
-mil Parlen massa 1i i massa
técnic, 1 cera que jo si m'hi po
sav.a en dina algun deis més:
recaragolats que gastem per
Sans, prefereixo callarara i
ter-me sentir a l'Assemblea de
la Federació Catalana."
—o---

El senyor Massoni distreia el
mal humor que li havia produit
el que l'Assemblea l'hagués
deixat ami) veu, pera sense vot,
fent les caricatures d'alguns
assembleistes, perqué el senyor
Massoni, ultra cantar com els
ángels. dibuixa cone un dimoni.
Com que hi havia un senyer
delegat que es distingia per les
intervencions desafortu
seves
nades. car cada dos per tres es
posava de peus a la galleda.
Massoni, en la impossibilitat
de fer-li la caricatura, decidí
alibuixar un ase arnh unes ore
Iles com una casa tocant el vio
16, i amb aquest epígral: "Más
de un senor, delegado el violón
ha tocados'.
El niot va ésser celebradís
sim, i va córner de má en roa
fins anar a parar a les d'un
senyor delegat que tant sí com
no va voler quedar-se'l.
—o

Jo no sé si vostés coneixen a
den Julián Ruete. El senyor
Ruete és un seny-or alt, prim,
que vesteix de negre, que té uns
brafios tremendament Ilargs,
que enraona mol'. i que quan
enraona fa moltes
ganyotes i
mou els braços, que
Déu ens
en guard del que está a la vora
seva... El senyor Jinete
que
ara
és entrenador del Caste
Han
haviaestat president 'del
Gomita Nacional de la R. F. E. F.
en aquells temps que. ni!. mal
més tornin, en qua quan con
cedia la paraula a un delegat.
el tractava -de senyoria... En un
deis serie inacabables discur
sos. un delegat, tip de sentir
lo, el va interaompre, i el se
nyor Ruete, •sortint-li els ulls
del cap, va exclamar amb ven]
potent, que féu frontollar Ve
difici de la Nacional: "No me
interrumpa Su senoría".
Els delegats encara riuen...
—

—

Al noStre estimat president,
el preocupava
tant el qué ens donessin l'auto
nomia que a tothorn feia bona
cara, a tothom rete. amb ning6
no volia
renyir. Tent és aixf.
que sense adcnar-se'n en va din
una com un
revé-.
El eenyor. Somertieloa. presi-dent de laFederació, monarquir
convencut, va presentar la di
alissia del séu cheree "en b4 del

aenyor Plantada.

li

elegant,

Un altre botó. Quan ja se'ns
havia donat l'autonemia, al se
nyor Cavestany se li va ocór
de dernanae la paradle, i
rer
dir: "El senor, ay!, la mesa,
ay!, la Asamblea, quiero decir,
será tan amable de decirnos de
cuantos miembros
habrá de
componer-se el Consejo direc
tivo de la Federación Catala
na..." I el senyor Cabot, sense
deixar-lo acabar, per poe de qué
es perdés del tot, va
i Ii diu:
-Deis que vostés vulguin, cinc,
set, nou, dotze, vint o quaran
ta, que per quelcom seis ha
donat l'autonomía..."
On més es va fer notar Ca
vestany tau, pera, a la reunió
de la Unió de Clubs. Els dele
gata estaven esverats, car mal
un delegat del
no havien vist
Barcelona tan serio, trist, po
lemista, discutidor de to agre...
i tan poc assahentat de tot. Pau
Hernández Coronado, més és
verat que ningú, va cridar apart
el senyor Plantada, i confiden
cialment Ii pregunta: ."Oiga
Plantada, ?cuánto le ha costa'
do al Barcelona li ficha de este

----

Barcelona-AlAavés.
Setena data

a

semblava més fi, rnés
car vé de minué...

Sise.na data

S'acorde que els Campionats
regionals comencin el 13 de se
tambre i acabin el 15 de novem

estigués

no

menava

Alavés-Espany ol.

Calendaris

actual

s'hauria convençut de
l'amablement que sap di r les
coses el seu
president—; cada
vegada que es dirigí al simpátie
baturro de la Ibéria de Sara
gossa. senyor Muniese, l'ano

I. CORBINOS

de

el

presidirnosEmbalat;

portant per

te.

faci.

L'adhesió al

güent

regim republica, pule

o

-

Esportiu:

Els arbitres

de

"for

regiamentació

modifique

se

estado de cosas para que usted
pueda volver a
no
se
sap fIns
hauria arribat, si un cornpany
de delegada' no l'hagués
estirat
de- L'americana, tc-t dient-li: "Us
apianen, que esteu fent d'aje
fonsinol..."
Ah! El senyor Plantada, con
mai de fi i ben disposat—creieu
que va ésser una 'lástima que

temps la Federació petí el títol de
"reial".
La próxima "extraordinaria".
L'Assemblea, a pesar de l'intens tre
ball efectuat, no ha resolt res trena
cendentak Queda tot en peu. Tot l'im

des.

S'acortla permetre la cele
brada, de partas al camp de
l'Stádium Metropolitá i en qual
seval terreny d'empresa aliene
a l'oaganileacia,
amb la condi
ció expresar) de qua l'impost del
lloyuer no podrá excedir del
tala per cera reglamentara, i
que el contracte será fet, no
antb el Club interessat, sinó
amb la Federació respectiva.

sos

nou

mules" de nova estructuració de coxa
peticions, es posa a discussió una al
tra proposició que figurava a
l'ardre
del dia. Pero el senyor Rosich s'opo
sá terminantanent a qué es discutís...
allegant que la proposició era igual

deraciens
jugadora.

signen 30 pessetes diáries per
als jugadors, des de la seriada
fins

aquestes

vota

pronta

"

-

marquésp

el. senyor

.clir: "Yo lamento
infinito
retirada, pero celebrará que

va

su

cialitat que na trobaria en un altre...
L'únie polítie" de I'A ssemblea.
An a arree, naturalment, del senyor
Sunyal. Demana primerament que fos
retirat del saló un quadro de Musso
lini, i que l'Assemblea reconeixés el

aeords de Passemblea ge
neral ordinitria de la F. E. F.

Régim económic deis
partits internacionals
la

parts deis

gudament

i

prineipals

Els

con-,

n'"inventaren"
una serie en
menys de ze hEres! Es
a
dir, que l'estudias "no era viable".
i l'improvisan sí. Ens causa notita
gracia l'afirmació molt seriosa deis
delegas,: "El projecte Cabot necessi
ta--unadi1atit5" pergtie encaixil"
I és que, la abans de comenear
l'Asseniblea, existien dos blocs. Lun.
fi:1min per les Federacileis Centre,
Biscaine, Valenciana i els Clubs Ath
letic de Bilbao. Madrid i Valitncia. i
un altre
per les restants Federvions
i clubs. Tots els toriegs oratoris, to
tes les indignacions, cops ah pupitres
i abres coses, na temen altre fi...
Eh' del bloc deis clubs "no histories"
comptaven amb els se vots de la Fe
deració i clubs catalans. Peró... en
plena discuseió es catalans tornaren
a les seves Ilars. I els
"no histories"
teren veneuts. Tot aquest bloc "elo
gien" aleshares el s catalans.
--Prictics. molt práctics. Obtenen
Ilur autonomia... i se'n van!
La derrota deis no histbrics" i el
é.-Nosaltres.
vot de censura al C
que no tenim concomitáncies ni amb
el

Pesó abaste ia s'ha

cert.

pe l'Assernblea... Perá els delegats
tingueren por. Por a qué dimitís el
Comite, que és garantia d'imparciali
tat. Almenys, una quantitat d'impar

vis aprovat, 'arnb més de dues ter
parts del; vots", que el projeto
te
Cabot l'examines una ponencia, 1
que per a la temporada vinent "s'es
tructuraria una forma aova de com
peticions". Es a dir. que adnaesa amb
les dues terceres parta de vots la ne
cessitat d'una nava estructuracié, no
la necessitaven "les formules que la
reglamentaren**. Amb wiscó, la mesa
don preva d'afinitat cap al bloc "his
torie". Peró.. hi ha mes, encara.
Rebutjats per no reunir les dues ter
ceres

ceres

futbol", segons va dir. El se_
nyor Plantada va creure.
que
era de justicia acorniadar
de

directiva?".

•

Els delegats vitalicia de l'As
semblea han trobat a faltar
Robert Alvarez, el delegat de
Cantábria, nebot de don Mel
quiades, que bol espitragat
amb aires-tribunicis -que ja vol
dria per a ell el seu senyor mi
ele.- era un deis números més
intétée-sants de lotes' les As-semblées. Els matelx-oe delegats
han trobat
aix de forma, és a

dir„sense aquella grácia fina
simpáticaque tan el distingia,
al senyor "Juanito Balompésb
ocs". és a cilla en López García,
de la Federació Sud. que en
ti posen
veure a Canyellea se
els cabells de punta, can recor
da l'afer Padron....

Esportiu:
Abans que res, ets
ciutadá. El dia 2 d'a'
gost vota l'Estatut.
Tan cofoi estrava el senyar
Plantada per Madrid, de tan bon
taranná, que els delegats, tan
contents com eh, quan valen
demanar-li quelcom Ji besaven
la má corn a pare bondadós..
I eh, satisfet, els &maya- un
cigar havá de pam. Fins Coste
—que com Soldrá no ha (lit
aquesta boca és meya :en 'cap
sessió de l'Assemblea—, que no
té més president que l'avi Ma
da, distretament 11 deia avi;
Plantada, i aquest Inés
que mai. en lloc d'un cigar ni
donava dos.
Plantada ocupava l'habitaca5
número 220 de 1 Hotel on s'es
tatjava la delegad() catalana,
númere i habitació que han es
en ella
devingut famosos parqué
reunions
hi han ting,ut lloc les
els canvis d'impressions, tota la
preparació, en fi, del que ha do
auto
l'al a Cataluny-a la seva
se/loor
nomia futbolística. Al

aontent:

Tlantada

els

delegats catalans

familiarment el se
dia
'Vol* 220. I a tot hora del
de la nit al feleforiejaven a la
seva cambra interensnnt-se Per
la seva preciosa salid.
Ji

dejen

xic
La cosa, per. nnsh un
Perqul
més acaba- malamerd.
se'.1
un borne rendil pel !roban
faei llevar a les guatee de la
ferneuitia
mrstinadn i amh VP11
dol
frnses
se'l desvellli dienteli
eseeto
acnbne
enceses.
eos i
per
de-una broma del company
legaein Costa. n'hi ha per rela
tar

un

palalne.
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El dia 2 d'aeost no
facis res fins després
"ayer votat l'Estatut.

Només l'Estatuí poi consolidar la nostra culturaj la "'ostra Escolla

1931
27 'de u1iOl de

'

rambla

Noinés l'Estatut pot

calmar

escri
Eis que
"N046

guin

tota la tracatalanisme
pren un
jectbria delemocionant. Diferencies,
únic
front
mansos, colors i formes

En

moment donat,

un

actituds,

podem
s'esborren per l'objectiu, que l'Estasancionar
d'august,
de
t;t1lar
existeixen en aquest punt
O

Les

Apunts

L'home que voti a fa
será
un vot, una xifra nu
no
vor,
suma
de les quals sigui
mérica la
será la po
indeterminat,
valor
un

que li fou usurpat, 1 que
amb
de dos-cents anys pot,
satisfacció, demanar que li

era seu,

després

íntima
sigui restituit.
l'Estatut será l'ac
La votació de
contundent per a demostrar
més
te
catalanisme ha penetrat en
que el
territori. L'in

tots el s ámbits del
dividu, la familia, el municipi, no són
entitats estranyes al fet catalá. El
sense escarafalls, el compre

senten

perfectament,

nen

i

el podem

no

ne

concepte
gligir ni evadir. Con'
polític, el catalanisme queda fora
contingéncies de partit. Ja
de les
a

La

nota

culminant

en

les sessions

d'aquesta

setmana ha estas la dis
cussió de les actes de Lugo. Els
rebentistes, que ja es freguen les
mans

de satisfacció davant dels des

agradables esdeveniments

de Sevilla,
esperaven que l'afer de les eleccions
gallegues al Parlament provocarla

tempesta política susceptible de
posar el Govern en un compromís
notóriament greu.
L'aspecte que divendres oferia el
Congrés responia claríssimament a
l'expectació que havia despertat la
liquidació deis abusos caciquils de
una

será més catalanista el nucli A

sobra

ni

res

manca.

no

duna escultura o una pintura en
noblida pel temps, perqué les pre
ferencies personals no poden mo
dificar-ne els contorns, i l'admiren
amb un singular acatament de com
el

objectives1 prácticament
confortables, la que es fa sentir, la
qual ressonará arel una força
plena de inistirisme, en caure la pa
francament

•

pereta dintre les

L'acte de
dipositar el vOt condensará en un
segon la llibertat que de dos segles
teníem. postergada.
Si el sentiment de veure acollits
en una sola directiva dócil a tots els
bornes que volein l'alliberació de la
nostra terra és pres com un estat
passional, verídic a la fi i sense mes
colances impures, cal dir que és la
forma típica que adopten els pobles
irredempts en casos semblants. Sen
se sentiment no hi ha passió,
i la
passió no acumula indiferencia, iner
cia, passivitat, sobretot quan és una
passió reflexiva. I seria increible que.
en
els moments decissius que la
historia ens depara no comptéssim
amb l'abnegació patriótica que ha
d'ésser el preludi del triomf espi
ritual de la unitat catalana.
urnes.

Comptem nosaltres que tothom
votará que sí, que acceptem l'Esta
tut. ?Hi hatia qui escrigui "no",
sota el patriótic interrogant? La bo
na fe es obliga a
refusar el supo
ne Significaria aquest no, solemnia/
de inalfiança, que li estrenyin una
mica més el torniquet de la seva

Clausura ciutadana, que li redueiscin
les atribucions
polítiques, els deures
socials. que es vegi estranger davant
la Ilei i de la Justicia administrada
per

bornes que no senil del
i reduir-se encara
més sota el
control de la tirania
centralista.
ria curiós saber la procedencia Se
in
dividual deis vots adversos a les as
piracions catalanes, i quin esperit
de secta o quin
orgpll de casta.
quins raonaments 1 argumentacions
aportarien per a negar el concurs a
nos

país,

una

magnífica eclosió de Ilibertat,
de la qua.] n'ha de
sorgir, en defi
nitiva, una alta orientació
ciutadana.
el principi
efusiu de canviar radi

calment "estructura peninsular i la
naixença d'una nova Catalunya. Han
de saber
pensat
que hi

els que mentalment han
escriure "no"... ?Es, peró,
haurá algú capac...?

en

J. PUJOL

I

PUJOL

Dona catalana!
No t'oblidis d'anar
votar l'Estatut

de Cata

lunya! Pots fer-ho anant
a

signar

a

d'Alcaldia

Lugo.

Als

passadissos,

estona

una

abates de començar la sessió, ja no es
podia donar un pas. Els grups de
comentaristes discutien
animada
ment les probables posicions de ca
da minoría respecte el dictamen de
la Comissió. 'Els diputats proclamats
podien amagar llur nerviositat.
no
Una omlitsa fatídica.-- el vot par
ticular deis socialistes
els amar
gaya l'existencia i els feia posar un
gust de fel allurboca seca comuna
esponja a l'hora de prendre la pa
raula per defensar llurs actes...
--

*

*

*

els

lectors, figurava

nostres

la de

don Miguel de Unamuno. La popu
laritat i el relleu del gran escriptor
i filósof donaven a aquesta discussió
un
interés extraordinari.
--Don Miguel
dejen alguns di
—

del teu dis

d'agost.,

estan

de

relativament

Slan discutit les actes salman
fines i els radicals socialistes dema
nen
que siguin anullades. La Cam
bra, pero, té unes ganes terribles
d'aprovar-les. L'exposició de les cen
surables irregularitats electorals amb
qué es feren les eleccions a Sala
manca sembla molestar els diputats
de les Constituents, desitjosos de
retenir entre ells la figura eminent
del

La

-

vuit, reclamats
imperiosament a l'estació, sortiren
els pocs parlamentáis catalans que
frien arte de presencia a la Cambra
al costat d'En Companys...
da. A dos quarts de

—Marxeu

a

consagrado

la

d'un

necessitat

Berlín.
Qualsevol dina que la direcció de
"La Veu" ha enviat En Pla a Ma
drid obligant-lo a portar ulleres ne
gres. Adhuc el seu lerrouxisme pro
videncialista ha baixat en aquests
últims temps duna manera conside
a

rable...
*

4*

Abans d'acabar-se la sessió de la
tarda, i disposat a sortir del Con

grés, parlem un instant amb Pere
Comes, tinent d'alcalde de l'Ajunta
barceloni...
—Qué us ha semblatl
pre
guntem.
--He vingut despertador, amb la
mcnt

A dos quarts de dotze de la nit to
quen novament els timbres. Aquesta
vegada les artes de Lugo han d'es
ser el plat fort de la sessió. La Cam
bra té un gran interés a discutir-les
per a
treure's aquest pes del da
munt.
Després d'aquesta sessió, i
constituida
definitivament, podrá
Ilançar-se de pie a elaborar la Cons
titució cense por ais debats politice
més intensos i apassionats.
Hi ha menys animació que a la
tarda. Menys animació, s'entén, als
escons, car les tribunes estan ples
nes de
gom a gom. Al bane blau
poden admirar-se el bigoti retallat
de Maura, la panxa voluminosa d'En
Prieto, la popular xalina d'En Ni
colau i el somriure festiu d'En Mar

amb estridéncies unitals i contrapro
duents. Pero no guixen. Ja ho hem
dit abans.
El Soriano que
torna
d'América no s'assembla de res, en
agudesa i simpatía, amb el Soriano
d'abans. Déu ésser el seu avi. Peró
un avi gri/s, mediocre, una mica gro
tesc. Jo me'l miro sovint encuriosit
seva figura trista,
per
estranya i
repulsiva. Vell, envellit sobretot,
obes, vestit amb una americana que
li ve enormement grau i uns pan
talons que li van petits, amb unes
camises ratIlades extravagants i uns

vulgar, pels passadissos

de la
d'una admira
do que enyora. Parla un castellá
americanitzat que l'escaba de deste
nyir. Está furiós contra e: Govern
perque es ,constituí la República
cense
avisar-lo i perqué en arribar
a
Madrid va el va rebre amb ban
dera i música... Per aleco aprofita to
tes les ocasione per cridar energu

Cambra

ri

la

a

recerca

ménicament contra qualsevol cosa,
amb l'únic afany de fer-se ressaltar
de bel nota com una figura aguda
de la,Cambra. Ja hem dit, pero. que
és rebut sempre- amb una hostilitat

unánime.

Áquesta CaMbra

no

está

energúmens. Va
per feina. Don Rodrigo Soriano és
molt possible que se'n tonel a Amé

Aquesta fou,

en

*

definitiva,

la nota

rica

SORIANO

tar

no

té éxit

• *

*

La discussió de les actes de Lugo
durá quatre hores justes. Tal com
de preveure, el vot particular
dels socialistes, demanant l'anulla
ció, va triomfar per una gran majo
ria. A Lugo es feren les eleccion3
era

:S.

a

contra

donar conferencies violentes
els falsos republicans.

el
a

se

BESTEIRO
de la Cambra

president

catorze

aquests

pobles. Enlloc més. I en
no podien deixar
abusos que eren perfecta

moments

pasear

normals durant el passat re
girle. Cal demostrar que hi ha la
República. La Cambra s'ha portat
meta

dignament en el cas
trant-se intransigent
puresa del sufragi.

de
a

Lugo,

Si
Vet ací

una

posada

ser

no?

o

locució que, de no és
pregunta,
pot
a

com

lisos

favor de la

A dos quarts de quatre de la ma
i amb votació. ordinaria, s'a
el vot particular dele socia
listes amb el disgust corresponent
per part deis diputats que han ocu
pas els escotes durant onze (líes i que
ara
han de tornar a casa amb la
cua entre
carnes.
Dilluns constitució definitiva de la

tinada,
prová

Cambras Gran interrogant polític.
Ratificació al Govern provisional?
Constituçió? Estatut? Reforma agra
ria?.., Ara _començarart a actuar, de
dret i de fet, les Corts Constituents

d'Espanya.
DOMENEC DE BELLMUNT

Madrid, julio].

o
una vacillació,
seguir d'un inter

semblar un dilema
peró que, en fer-la

rogant, es transforma en la fór
mula més lacónica i contundent per
a
invitar el poble a manifestar la
seva

Si

voluntat.

no?, és

comminació, un
a
obtenir una
resposta concreta, precisa, definitiva
i lliure de condicionaments que la
innocuin, d'atenuants que la desvir
tuin o de consideracions que l'es
trafacin.
—Catalá: Vols, sí o no, l'Estatut
o

mandat

una

categóric

per

Catalunya?
Sí!
respondas amb
de

—Sí! Sí!

dubto que
deis pul
la força del ciar i
no

—

tot

l'ale

amb tota
amb tota la voluntat de l'espera.
?Quite fill d'aquesta terra que l'ha
pastat, que li ha donat fesomia, ca
rácter i ternperament en compene
tració amb el seu cel, amb la seva
mar, les seves muntanyes, i el vent,
i el clima, i l'aigua, i que amb una
ánima característica l'ha diferenciat
mons,

popular i sovint agut de tants
parlaments monárquics, vol ressus
citar la notoriefat de la seva figura

per amenitat ni per

més important de la sessió de la

i apart.

tan

trista i

tuents.
•

d'aquest punt

tínez Barrios.
En Soriano, l'avi d'aquel] Soriano

colls informes. Rodrigo Soriano va
exhibint la seva cara bulldoquiana,

dícul definitiu com a orador.
En acabar, pero, la Cambra, defe
rent i afectuosa amb el gran pensa
dor, l'aplaudeix 1. finalment, el, ra
tifica com a diputat de les Consti
*

parerrten sorianesc era ovngat.
Si el lector hagué ssentit les incre
pacions que varen ploure contra
l'ex-diputat per Valencia quan in
tenta parlar, estaria convençut de la

—

Sr..LTnamuno...

estat

curiositat del turista. a -ae—ens cuu
somrient angel:calment
trobo
més interessants les sessicns muni
cipals de Barcelona...

Barcelona?

—Sí
ens diu el cap de
la mi
noria catalana—. Tornarem dilluns
en
gran nombre. Volem ésser a la
sessió de constitució definitiva de
la Cambra...
També surt l'Estelrich, cap i cua
de la rninoria de la Lliga. Ale pas
sadissos el saluden l'Eugeni Xam
mar i Josep
Pla, parlarnentaris del
saló de conferencies, que fan comen
taris aguts parlant de la situació.
En Xammar i En Pla, peró, no s'a
venen gaire. El pessimisme conser
vadoras d'En Pla contrasta amb
l'optimisme un si és no és governa
mental del corresponsal de "Ahora"

Per fi s'aixeca a parlar l'ex-exi
liat de Fuerteventura i la Carnbra
l'ovaciona. Don Miguel. pero, de
frauda l'auditori. Es limita a dir
que ell po en sabia res, que ell no
hi era, que ell no fa política, que
no és ni será mal de cap partit... El
seu discurs,
en llavis d'un
altre di
putat discutit pels mateixos motius,
hauria

Abans de les eleccions de Lugo
i en el mateix ordre del dia figura
va la
discussió de les actes de Sa
lamanca, entre les quals, com saben

no
anirá diumenge
exultant, a donar el seu s
consentidor a l'Estatut que será
"l'aixeca't, Llátzer, i camilla" de la
tiostra resurrecció nacional?
Aquest és el símbol de l'Estatut
que una precipitado de circumstin
cíes ha convertit en l'arma pacífica
i legal de la nostra desIliurança, i
com a símbol hem de votar-lo cense
parar esment ni deistar influir-nos
per les critiques d'aquells que ahir.
per a servir la tirania, renegaren de
la Patria, befaren la Ilengua, ofega
ren els cante,
perseguiren la bande
ra, i que ávui, sorneguerament dis
fressats de republicans o de ratala
nistes, tan aviat fan córrer que l'Es
tatut és massa extremista com ex
cessivament aburgesat, o tantost que
cris dona
molt poca cosa rom tan
tost que ene en dóna tantes que ens
víndrá gran....
Dones el nostre Estatut no és sinó
una cosa: és Catala, ben Catalá,
ul
tra que, en el terreny polític, és el
reconeixement oficial de la Nació
Catalana, l'entrada de la nostra Beles
gua a l'escola, la Ilibertat univer
sitaria, l'establirnent del Dret Ca
talá, i en el terreny moral, és el
primer raig de sol que ene ha vin
gut a veure després de segles de
viure engrillonats dins de l'ergás
tul; és l'instrument de llibertat
mes eíicient i Inés =pie que aquell
com

a

joiós

i

per

al

raça,

passats

nual

ele nostres avant
llur sang i s'havia

vessaren

comprornés

a
defensar l'arxiduc
d'Austria; és l'arma benaurada que
ha forjat pacienttnent l'anima de la
raça no deixant-se assimilar, ser
vant
la llengua,
estudiant, fent
cultura, civilitzant-se, en espera del

actual per a esgrimir-la i
destruir d'un sol cop l'afront més
gran que cap poble hagi sofert mai:
el Decret de Nova Planta!
moment

;Amunt els cors, que ja és per a
sempre Inés enderrocada l'obra tirá
nica dels Borbons! Ja podem res
sorgir, d'entre les seves cendres mai
refredades, les flames deis Furs que
crema el botxí castellá!
Catalans: ha arribat l'hora de ven
gran, de mirar enllá i de no oblis
dar que tots els nostres enemics se
•culars espíen les nostres decisions
per a poder din davant d'una votació
migrada que l'Estatut de Catalunya
responia a cap necessitat i, per
no
tant, que en lloc d'una Nació no
som
sino unes províncies de -des
contents i de revoltats.
En canvi, si podem Murar l'Esta
tut al Parlament d'Espanya acorn
boiat sota el aletee d'una votació
unánime, farem la Inés espléndida
re

A

votar

Per

Catalurtya

Hens arribat a l'hora memorable de
la solució del problema autonomista
de Catalunya. Els que hem viscut els
mornents histories del 25 de novem
bre de l'any 1905, els de la Solidari
tat Catalana, els de l'any rooq, l'As
semblea de Parlarnentaris i la Dicta

;entit damunt nos
tre el Pes incivil d'aquella llei den3minada de Jurisdiccions, que tantes
víctimes causa a Catalunya, els que
bern sofert vexacions i vituperis de
tota mena en defensar els principis
de la Ilibertat del nostre poble. en ar
ribar al moment d'ara, ens passa el

dura; els

que

hem

mateix que a l'amic Nadal i Mallol,
tot just arribat d'América: Sembla un
somni 1
Passem la vista endarrera, i veiern
tt aquell exercit d'homes ja traspas
saLs, que en la nostra joventut havien
els nostres guies. Sentim encara
nostre esperit el retrunyir dels
en el
clame arborats de Ilibertat; recordem
Ilunyana, les vic
com
a cosa ja molt
times per les nostres idees, i en el
rlóstre cervell hi tornen aquelles pa
estat

que llavors semblaven un
somni i avui tan prop de la realitat
són. i que al dinové segle Ilaneava al
món MaMzzini: "La patria del po
ble sorgirá, definitiva, del vot dels
lliures, sobre les runes de la patria
dels reís i de les castes privilegiades.
En aquesta paria hi haurá l'harmonia
i la germanor..."
***

la Tinencia

tricte, diumenge vinent,
dia 2

COMPANYS
cap de la min.oria catalana

raules,
a

plenes

gom a gom.
pocs escons
buits. A les portes de I'llemiciele
s'atapeixen periodistes, invitats i se
cretaris. Les senyores de la tribuna
diplomática es posen el s imperti
nents per no perdre cap gest del rec
tor de Salamanca.

que compta
amb la conformitat de tothom, de
la rnateixa manera que no hi ha
disparitat de principis estetics davant

El document que sancionarem té
l'exacta conseqüencia de resultats.
No el pot modificar el gust perso
nal que invoqui l'extremisme o que
proclami una minva com l'única i
sólida estructura de la voluntat na
cional, sense termes migs ociosos,
pesqué no hi caben. I tant és que
ens ho
n'irme amb els ulls apas
sionats com amb els ulls indiferents.
Es la veu de la rama, sota formes

putats al saló de conferencies
fará
un
discurs molt divertit...
Hem de confessar que el senyor
Unamuno está forea desinflat. Una
muno és una figura oposicionista per
temperament, que només vibra i se
supera a base de fobies personals i
d'obsessions doctrinals mantingudes
en temps de censura. Ara
no sap a
qui atacar. La monarquía veneuda,
el reí exiliat, Primo de Rivera mort,
Martínez Anido eliminat per a sem
pre, Callejo convertit al seu estat
primitiu de personatge mediocre i
ridícul... a qui atacará? De qui dirá
mal? Encara no gosa a emprendre
les contra la República, peró ja hi
arribará. De rnoment, en els seus ar
ticles de "El Sol" i presidint les
tertulies d'admiradors que el rode
gen sempre, D. Miguel afirma que
l'engrescament republica ha perjudi
cat l'espanyolisme
fonamental deis
ciutadans...
Don Miguel ha de parlar... Don
Miguel ha de parlar...
Expectació. Les tribunes de la
premsa, de la presidencia, la diplo
mática
Hi ha

Es

el mateix equilibri pel

plaença.

•

•

que el grup B, .i aquesta és la millor
executbria que avui podem presen
deis que en definitiva
tar als ulls
l'han d'aprovar. Per aixo l'Estatut
obra de cap partit ni podia
no és
ésser-ho. Té la consistencia uná
nime del sentit general deis cata
lans. La seva perfecció dóna a les
linies un estil que podríem dir class
sic —pel que conté de just, de pon
derat, equitatiu— dins el qual -es
no

de les Constituents
•

a

no

1

decepció d'Unamuno La minoría
catalana Soriano no gnixa Les artes de Lugo
El gran interrogant

discbrdies.

ja

nquietud social

ia

jornades parlamentarles

La sessió de divendres

tut.

sense olímpiques
tencia chitadana,
indirectament,
exigirá,
que
gosadies,
reconeguda la facultas
que li sigui
d'administrar i d'adjudicar-se el que

Catalunya

a

7

Deixem de banda aquella gent que
nanés pensa en coses materials. Fem.
materials po
cas omís de les miséries
sades en boca d'aquells que ahir aju
pien la testa fins a llepar les potes
del dictador. i que avui volen fer aca
tament als nous poders constituits, pe
r6 que equivoquen la jerarquia, entre

maárquica

i

republicana,

en

fer

aca

tament oficial. Hi ha gent que no te
nen remei: que tot 110 mesuren seeons
el calaix de la botiga
segons gua
nyen més o menys llurs obrers: i que
si un día han pretés fer acatament
als poders priSvisionals de Catalunya.
en una altra ocasió, en
sentir-se acor
ralats pels clams del carrer, renuncien
a
tot, si és que a alguna cosa mora!
poden renunciar, i fan acatament a
l'autoritat que els sembla mes torta,
no en el sentit de la justicia precisa
ment, sinó en el de la forea.
Martí i Julia havia dit que la mo
ral i la llibertat, no eren coses de
bestioles, sinó d'homes normals, que
vol dir generosos, d'homes que esti
men el pri)isme com a germans.
***

En aquesta hora solemne, ningú no
hi fa que
mancar al seu lloc. Qué
ele faritzeus, coni sernpre, mercadei
xin arnb el nostre problema. La Ili
bertat l'ha conquerida el poble, pecó
será també el noble el que la conso
lidará. I ele que per rancúnies o mi
series personals, o per egoismes bar
bars fugin de la va normal, que mai
per mai s'xciamin si les coses no són
tal corn elle volien. peroné sempre
el món. les coses són tal com volen
en
ele que se'n preocupen.
Ben prop meu han estat une bornes
d'una vila xarnosa i liberal de les ter

pot

altes de Lleida. Elle cm parlaven
que prou v-ólien votar l'Estatut, per
qué són catalans conscients i capad
tats per comprendre el moment his
torie que estem passant. PerO hi ha
ja quelcom que no els deixava votar
l'Estatut ; •quelcorn de greu per a ells,
d'insuperable per als veins d'aquella
sabeu qué era aixo tan insu
vila.

VEstatut
1 per la

ele del casino de baix, i elle eren
del casino de dalt I que en votar ells
per l'Estatut, afermaven en el seu lloc
de govern ele vilatans que tenen en
els actuals moments el govern de
ven

l'Ajuntament d'aquella vila...
Aquest ict hCirroritza. Aquesta

cepció mesquina, incivil,

de la

con

digni

humana. coloca un poble en
nivell inferior al de les ternes
son objecte encara avui
tat

colonitzadores.

Aquesta

en

que

con

cepció migra& de la vida política
dele pobles, vol dir que encara In ha
en certs pobles de Catalunya gent que
mereixen ésser tractats COM a esclaus,
gent que mereixen que damunt de la
seva pell s'hi faci al foc
la marca de
l'esclau. No cal que digui al lector
com
he correspos.t a la bárbara ca
cepció moral d'aquel home. El cer
vell bull i s'exalta en topar amb gent
d'aquesta mena, que hom no sap :as
ben bé si són normals o bé si són una
raea especial que ha nascut en algun
recó de Cztalunya. Perqué, qué té a
la qüestió de P5litica local, de
veure
campánar. mai d'idees i principis,
sernpre de rancúnies personals. amb
l'en'airada concepció de la llibertat de
Catalunya? Qué té a vetare que en la
localitat siguin enernics els del casino

Dona catalana!

res

perable,
tan

tan

greu,

impossible?

tan

extraordinari,

Dacs que governa

Pensa que votant l'Es
tatut
tes

de Catalunya

vo

les llibertats d'un

poble: del

teu.

Repúbliealr

de dalt 1 els del casino de baix, per
qué si els uns voten l'Estatut els al
tres hagin de votar en contra, no per
enemistas amb l'Estatut, sino per fer
la guitza als del !Ando] Jacal con
trari ? ?Quin concepte han de meréi
xer la gent que així
petisa; corle eis
hem de cnsiderar; quin criteri n'hein
de fi-mar, si qui sap si pot dependre de
llur actitud incivil que l'Estatut s'as
próvi o no, que la libertat de Cata
lunya sigui una realitat o només un
somni?
Bella vila de la ribera del Segre;
població que en el folklore hi tens
cançons harmonioses que canten el teu
passat gloriós, vila liberal sempre, que
en
temps de lluites republicanes has
estat al davant de t5ta acció generosa,
tan avall has arribat, tan por
ha in
fluenciat la civilitat nova en els teus
fills, que sou capaeos de rebutjar la
llibertat per disfrutar del goig de la
nesfeta deis vostres veins contraris no
en idees, sinó
en miséries locals. ?Que
no
penseu que la llibertat de Catalu
nya amb v5sa1tres i contra vosaltres
sera un fet i Ilavors quedará gra
vada eternament en la Historia la feta
trista, repugnant, inciil, inconcebible
que lIS propnseu realitzar ?
Qué vol dir una qiiestió local? ?Qué
en sabem de les
vostres questions lo
cals els que vivim lluny de vosaltres,
si aquestes miséries n-6 han d'influir
mai en l'avene del món, sinó que no
més han de servir per avergonyir-vos
a osaltres.
***

Aquest cas típic de la política de
campanar, hem de creure que no pas
sará en lloc més de Catalunya. Ja han
passat aquells ternps que els bornes es
bellneaen a mercé de la voluntat de
qualsevol estirac5rdetes caciquet de
poble. Les idees han envait el neón i

eón ja rimeles els pobles rudimentaris,
de cultura inferior, els que descendei
xen a les mesquineses deis persona
lismes. La gent mira enlaire, que a :a
terra baba només hi ha passions bar
bares. Els bornes caminen avui im
pulsats per un idealisme, i els déus de
fang i de cartó han estat enrunats per
l'empenta de les masses. La llibertat ja
no és una qüestió de vbluntat de
rho
me ; la Ilibertat depen de
la voluntat
deis pobles.
I sagú per a Catalunya, ha arribat
el moment que la voluntat sobjrana

del poble sigui respectada, i l'Estaba
nostre, la nostra Carta constitutiva, se
rá enlairada a la categoria de cosa
sagrada pels vots unánims de tot e!
poble. I desgrciat d'aquel] borne i d'a
quell poble de Catalunya que per mes
quineses i miséries personals, per bai
xes passias i curtedat
de cervell, vo
ti contra la voluntat del noble catalá;
que si al segle XVIII fou possible que
algunes, poquissimes poblacions cata
lanes avui abastament relvindicades,
caiguessin en la vergonya d'acatament
a l'enemic de la Patria, en l'obra
pre
sent no fnra posible la
subsistencia
d'aquells nobh-s ni deis sens heene,,
sinó que ner
futtirs, serien

exemple de prrsents
expulsats de la nostra

terna.

*

*

*

FiSra curiós, a fe de Déu, com diuen
ele pagessos de la rivera del Segre,
que ele mateixos catalans bandegues
sin el nostre Estatut.
En aquesta hora solemne tothom ha
de sentir la responsabilitat deis seus
actes. En votar l'Estatut votem per la
Illertat de Catalunya ; pero votem
també. --quin dubte
cap!— per la
consolidació de la República.
F. ROSELL MONTANE.

nostra personalitat,
aclapararem qualsevol contrari que
ens el vulgui regatejar, i escriurem
la primera página del capítol de la

afirmado de la

riostra historia que s'enunciará amb
el títol de
LA CATALUNYA TRIOMFANT.

ÇECILI GASOLIBA

L'APROVACIO DE L'ESTATUT

Quin fou el primer?
Hem rebut
secretan i

del

una

amable carta del

digne

Ajuntament

d'Abrera
datada del día 21
CO
la qual ens comunica que:
"...no éš sois l'Ajuntament d'Olí
vella el que va aprovar l'Estatut
dissabte passat, i per aclatnació, puix
que, com podreu comprovar per la
--

—

certificarió que us trameto, el primer
poble de la provincia de Barcelona
(per ordre alfabétic) també havia

d'ésser dels primen en aprovarslo..."
La publiquem amb !mit de gust,
per posar les coses al seu lloc i per
donar la satisfacció que mereixer
ale arnics d'Abrera.
Amb botes mes o rnenys de dife.
anda. la cosa té relativa importan
cia. Alió realment important ét
aquesta admirable pressa d'aquestes
prtites corporacions municipals de
Catalunya en refrendar amb la seva
aclamado l'Estatut de Catalunya.
Volem fer-ho constar 21 «01.1 11$1,4
al seu honor.

••

-

-

staaaereasseervaaara.

la
braga de pit
C. N. S., 3 m• si 5Sierra, C. N. A., 3 m. 25 S. 1-5.
Navarro II, Ç. N. A», 3 uu
metro

200

seo.,

1.
2.

3.
32

TACIO
El festival a benefici del
Club Náutic de Tarra
gona a la piscina de

i

Perdigó,

2

ni.

S.

Catalana de Natació Amateur,
arofit deis atletas del Club Niutic
•t Tarragona, per a refer el aett
sdificf, enderrocat quan els tempo
rals ocorreguts l'hivern passat i que
va
deixar-lo en un estat veritable
ment 'lastimas.
El tintada esportiu no va reapon
ire com mereixien els mica de Tar.
'agona. 1.3 picw.a presentan un
ispecte trisaissim, ja que les perso
nal
que hi assistiren es podien
:omptar perfectament. tal fou la
zoncera:iría que féu acte de presen
zia. i aix0, cal dir-ho. no ho trobem
a
Falcada que vol ostentar la nos
tra ciutat, en voler ésser la primera
CI3 tOtC5 le $ activitats deis esports.
Els aficionats eaportius. en no con
correr al festival bentfic de la pis
a

ignoraren,

o

volgueren

no

re

oordar, que Tarragona és una ciu
tat erninentment esportiva i que els
seus atletas més d'una vegada han
Posat d nom de Catalunya al lloc
que ;i

correspon en el concert es
Persia. i per aguaita sola rió, bé
valia la pena d'ajudar-loa en tot el
lue a nosaltres ens sigui factible.

Tanapoc

en l'ordre del programa
resultar el que havia dése« la
manifettació de diveridres a la nit.
Lltvat de dues o tres primeras fi
gures de la natació i que bregaren
amb un entusiasme propi del ma
teix interés de superar-se mútua
tnent. e1
altres participants, !mi
gras la gran voluntat, no arribaren
a
animar la concurrencia.
Les marques que van asaolir tia
or:mers classificats foren molt día
cretas i acusant alguna que no es
troben encara en la Seva millor
forma.
Ramon Artigues, el campió tic
fons. en la carrera dala 400 metro
astil !liare, després de sostenir un
cos a cos amb
Zviller, fins als 300
metres, va reaccionar amb ganes de
fea el primer lloc, i va eortir airós
de la seva escornesa. La marca asao
Ida. pera, no va ésser el que hom
esperava, després de la magnífica
actuado de/ crak atlétic per farras
del Ifarroc.
Ramon Sapés, del Sabadell. va
triomfar fácilment en cl s 2oo metres
hraila de pit, amb el temps de 3 m.
11 s.. i demostrá que hi ha campió
per diera La carrera que efectui fou
magnífica, i el seu astil, no 'watt
va

Perfecta, paró enérgic,
bona irnpressió.

va

causar

seeix.

Cona liern dit, el

públic

en poca quantitat,
forca satisfet.

hi

i

va

va

asaiatir
sortir-ne

ELS RESULTATS OBTINGUTS
Rellevamenta 4 per so astil !hure
infantils
1.
C. N. B.: Sabater, Cabreias•
Canela i Sabata, 2 m. 30 s.
2
B. A. C.: Escudero, Granada,
Jordan i Acosta, 3 m.
3. C. N. A.:Stibirata. Sala, Ber
nal TI 1 Bernal III, 3 m. 74 S.
zoo matraz astil Illure
r.
Artigues, C. N. A 5 m. 54 a.
,

2/5,

Zviller, C. N. B., 6

in. 5 s.
Mateu. C. N. A.
4
Mestres, C. N. A.
5. Arrauz, C. N. B.
Exhabició de braca de pít femenf
La lenyoreta Carme Soriano iéu
una carrera de 300 metres braça, que
esmerçá ,3 ni. yr E.
zoo mitres mil Iliure
I
Scbult. C. N. B., T. m. so s.
Cairo!, C. N. A-, s 111- 38 f. 1/5.
2.
3. Bertran, B. A. C.. i im g 5.
2.

El II Festival Infantil,
organitzat pel Club Na
tació Atlétic, va resul
tar un gran ixit
El día de Sara
cina de Montjuic

Jaume,

3.

els millors exponeuts cata
lana d'aquest esport.
Es de doldre l'abstenció del Club
Fernení i d'Esports, la qual cosa mo
tivará que les nadadores del Bar
celona actain sense contrincants
d'altres clubs, llevat de la prova de
roo metres braaa de pit, en la qual
l'Atlétic ha inscrit una nadadora.
Per a aquests campionats, han cc

a

m.

la e.

5.

1-5, C. N. A.

4-5, C.N.B.

Méndez,

4 in. 16 S., C N k
Fins a 12 arribats.
Onzeno prova.
Exhibició de
falta, per Aznar, del C. N. Atletic,
5.

es

va

i diversos infantils.
Dotzena prova.
Partit de wa
ter-polo, entre dues seleccions, com
postes aixi:

Jiménez, Mateu, Bayarri,

dit

Alió,

Bernal, Cruz II, Pasqual.
Navarro. Sierra, Gurrea, Cairol,
Cervera, Cruz I, Val.
Va arbitrar Zaragoza, i el partit
va acabar amb el resultat de 2 a I
a
favor dels blanco

celebrar

Instauració.
El d'abaris-d'alfr, si no el va su
petar en
en ta plum clip«.
tito.. va ésser 4, bon troa mo't mea

Campionats de Cata
lunya de Water-Polo

seva

interesaant.
E.s nombrostas infantils, que, seto
se oor d'exagerar, devien passar de!
ceatenar, tots ama unes ganes de
llangar-se a l'algisa t freturosos de
correr la primera prova, i que ~he
&Febo 'mi no 'amura conegut amb

aigna dolo,

nera
i cristallina com
la piscina de Montjuic, es
tots 13e31.:GhOS
vaguntant
guau i com els tc.caria. Els moments
de camencar cada carrera, i com si
es tecordessin que eataven a Ves
cola. en eridar.tos t'speaker, comes
taver. amb un "presente" f,ri i se
gur, com si volguesain dir
que es
triar: a punt de fer un examen de
preparació per a entrar de pe a lea
a

activitats aquitiques.
Cada carrera que es feia
seguit d'aplaudiments pelo

era

un

una

la

a

Letusiaame que palesaren eta
infanta tots, aplaudint-se mútua
ment i donant ánima ala que esta
ven a l'aigua, entusiasmava de deba.
La. majoria della que no sabían
encara el que era prendre part en
una carrera, amb un nadar de cralw.
senzillament fantistic i que franca
meta.

ment
ren

no

esperivem presenciar,

causar

una

bona

va

impressió.

No cal dir que tots els partici
pants foren corsstantment ovacionats
i el nombrós públic que va aseistir
hi va sortir-ne molt satisfet.
Ele re.aultats técnica van ésser els

següents:
Primera prova.
Iliure, escolar:
1.

Pujol,

25 metres, eétil

-

25 segons 3-5, E.

In

dústries.
2.

3.
4.

Macaya, 26 s., Gay.
Franquea 30 s., E. Industries.
Rodríguez, 30 s. 4-5, Empó

rium.
5. Navarro, 33 s., Gay.
6. :Martínez, 33s, E. Industries.
Se'n classicaren fina a r6.
Segona prova.
25 metres, ínter.
club, astil lliure:
1.
Benavent, 21 s., C. N. Garraf.
2.
Piernavieja, 22 S. i-5, C. N. C.
3. Navarro, 22 S. 4-5, C. N. Pou.
4. Bella, 25 s. 5-5, C. N. Saba
dell.
5. Alonso, 2.5- s.
C. N.
Aras, 36 a. 1-5, Barcelona.
Fina a 33 arribats.
Tercera prova.
50 metros, astil
lliure, escolar:
a.
Pujol. E. Industries.
2.
Serra, Condal.

A.•6,
-

3.
4.
5.

Macaya, Gay.
Franquet, E. Industries
Rodríguez, Empérium.
Palacios, Gaya

6.
Fina

a

25 arribaba'

C. N. A.
prova.

25 metres,
tu Mute, fernení, social:
7.
Mary Berned, 27 s. 2-5.

-

•

la

7

-

es

Amaba Llorene, i ni. 5 s.
Siaena prova.
so metro, etil
2.

Mire, interclub:
1.
Sabata, 33 s. 4-5, C. N. D.
7.
Canela, 35 s. 1-5, C. N. B.
3. F. Sabater, 37 s. 2-5, C. N.
251 artorell.

ciutat.

Petit Michelin

nova.

Atlatic.
Grau. Soler, Solanas,
Cruz, Lluc. Cruz II, Cervera.
Ad/tic C
Garrar
L'Atlétic s'anota els punta, per for
fait dl Garraf.

3.

t.
2.

3.
4.
5.

5o metres, bra

*

*

Reparaoló

I venda de

Accessoris per
L ASEGONA PROVA DE LES
"COPES MAR LLIURE"

• erh.

disputada.

6.
Novena prova.
so metros, bra
aa de pit, senyoretes:
r.
Pilar r:artearena, 1 ni. i s. t -5.

Mire fosen'
Ser.yoreta Maria Aumaeenes,

m

34

2

Senyoreta Carme Soriano.

37

Sena-c-eta

Cli

NVell:er,

S.

Nontés

1

Palau deis Esports, Es

tadi, Piscina, etc., etc. Els

regidors esportius

tenen

la

paraula.
Medalles

Copes
der a esport
í

-

SEGURA

E.

Placa Francesc Maciá, 16
Teléfon 17915

8.
9.
to.

s.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
1.

(

precs de
Hern :aromas
a
l'interessat
que no parlariem més
de les bimbes d'En Monteys, fina a
l'hivern qu ve, puix sembla que bi
ha un competidor que el vol imi
tar, i per tant, val más no posar
lo en gaira antecedents; aíxí será
més dificil que el contrincant eclip
si Monteys amb barreta de més
-

Antatnia Palau.
M. 1.1uisa Cots.
Aurora Trigo.
Categoria infantils
Antoni Sabata.
Carlea Bonacasa.
Mateu Moltevi.
Alfred Dorca.
Francesc Gibernau.
Josep Maturana.
Enric Permanyer.
Categoría de se a 35 anys
Xas ier Roca.

Agutí Marqué,.

3.

Joan Sinchez.

El Moto Cycle Club de Franga
prepara per ala dice 23 i 30 d'a
gost lea •ves "Jornadas deis ré

cordsLa jornada típica

del

quilómetre

i de la milla 'Jangada tindrá lloc el
dia 23 d'agost en la ruta d'Arpajon.
La jornada deis 5 quilómetres
les 5 millas se celebrará el dia so
a

l'Autódrom de Montchery.

0-,21.

„
-

-

g.

citat pura

Calsina: 5, Edggar Wat-ner; 6. Aureli M. Boades; 7. Eduard
Amell: 8. Rafael Musteros; 9. En
ric Abraham; ro, Joan Guardans; 11,
Joan Argimbau; ra, Daniel Cam
po; 13. Josep M. Fages; 14, Enric
Crespi; 15, »set)
Llovet; 16, Al
fons Costa; 17, H. Heiderich; 18, Jo
cap L. Giménez; i9, Guillem Feliu:
zo, Josep Palou, etc.. etc.
Categoria de veterana
(més de 35 anvYs)
Miguel Vilar.
r.
2.
Nik Canut.
3. Caries Granicher.

'

Propietarios de

CHEVROLET
?Por qué

"postín"

DESMERECER

CAMIONS
AUTOMNIBUS

Jordi Ludwig.

A SABADELL

JOAN

FLOTATS alterar

Tamarit, 95 i 97

-

TI. 31506

BARCELONA

su

su

y

El Club de Natació Sabadell esti
ultimant els treballs d'organització
dala Campionats d'enguany, l'éxit es
portiu deis quals está assegurat per
les nombroses inscripcions trama
ses pela Clubs de Natació Bacelo
na. Atlétic, Isfartorell, Barceloneta,
etcétera, les quals, afegides a les del
Club de Natació Sabadell. repre

lejants".
En "Cisco" anira de "robar" ainb
camioneta, disposat a ajudar ?la cor.
redors, i de passada a fer una quants

apats

un

xic

arregladots.
***

Sembia que si s'aprova el nou
reglameat taxista, e!s xofrs d'aquest
estament portaran una aritmética a
la butxaca, per tal de podar donar
-

lleceplor RADIO
mudable al

eorrent,

luto derecha.

puede substituir lo cual!.
dad del CHEVROLET. Exilo los
se

ftsíraii-s

AMON

CLIMENT

"humitat"

230313

•bígama

presentar querella
al nou matrimeau

va

wolioadver;-setsriec.lasate xreasrid

per

d

any 'del

un

cš

com

514.ry

diVoaci

al

Matri-

nou

441'11
estava

legalment

casada

apodeprocea

i el

per bigirnia continué.
Ara Mr. Hahn dita:. "Si Jade Demp
sey clecideix-fixar la seva
residencia
a Reno
i es vol casar dintre
de tres
nietos. el seu
divorci i matrirnoni
seran legas. Si es trasllada
amb la
seva multar a Hollywood, pot
easer
perseguit per bid:ti:tia. Si rhome pas
sa un any a Reno
lasfesprés ve a
Hollywood, pot tnritaisse a casar;
pecó si després de tres- meso. de
viure a Reno torna a Los Angeles i
cerca mullir, tornará a incórrer en
bigimia si es casa de bell nota- abans
de transcórrer un any. Per ailó hotn
din que tots ?la divorciato, a7Reita
que es casaren deaprés dele tres

fixats pel tribunal d'aquella
poblacio ideal com a terapa (sufí
cient de separació de cossos Per a
donar per vilid el divorci catan' ca
uta il.legalment i son bígama.
Aquestes declaracions han' fet
mesos

l'afecte a la gent de Hollywood
d'una picada de vespa á l'orella,
Tots, o almenys la rnajoria, atestan
que cenan denunciats, i es Veuen pas
sant una temporadeta a "la torre
interpretant arrib tot realiame "El
Presidio", i s'ha orgahnitzat una
campanya de revisió d'aquest as;
suropte amb advorats qua:al:tren esa
tar subvencionats- pala hotelera de
Reno, si es té en tompte amb l'ern
.penta que porten l'assümpte: «Diuea
tallaba que no 111 ha dret que al po
bre Jack Dernpsey 11
tes coses; per?), segons sembla. mis
ten 5. 5. 1-labia cap el que té entre
mans: té Mr. Hays al tau costat i
ci
que també l'ajto

passin:yques

-ell:loover,
de
aso

poden gau
rernarcable,

ensems que

pasaa,..ou

nopaasa

enlloc

P. VENTURA I VIRGILI

1.

la primera i única ópera

1

filmada fins avui, per

3eanne1le rilacDonald 1
ES

UN

FILM

L

ennis 11119

PARAMOUNT,
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_Restaurant Catalunya
recomana

blic

a

la

en

seva

distingida clientela í

al pú

general, la inco nparable

SOPA DELS PESCADORS

Plat arreció de la cae*

CHEVROL-ÉT /

Illobles americans

'‚"

Placa Tetuan, 17
Tallers L. ()UVERA

Ay
Avinguda del 14 d'Abril, 434
Teléfons 77516 i 76366
AUTOANIERICAN, 51. A. (Scral.)
Corta,

484-486. Telbfon 30134
JOAN PLOTATS
Tamarit,95-87 Teléfon 3150
PENINSULAR AUTO
Ada. 14 Abril, 314
Tel. 73371
-

Cent, 266wiTeléfon

a

cura

i

El rey vagabundo

;

CL11110

sense antena

Moore i aqtrest

vae

AVUI

valía *con

imitaciones. Hoy en el mercado
muchos piezas baratos, pero sólo
los piezas legítimos CHEVROLET

No

d'una

Poug Fairbanks

arnh

se-

en

uno

Remarquern que un deis "inte
ressats" en la xafarderia que din están garantizadas por
Genero!
tre poc direm, referent a un suc
Motors
y
pueden,
por su exeelen.
celt en una penyay de gent de han
zina, concurrent a "La Punyalada", te cualidad, darles el
satisfactorio
és un ansía venedor d'una conegu
servicio o que tiene usted
da marca francesa.
abso
El "Cisco" Casanoves ja es
Prepara Per a la Volta Ciclista a
Catalunya. No penseu que vulguesn
dir que será un dels "remitiera peda

ajlua

va

COLISEUM

CHEVROLET por qué

cualidad

on

t

Temecesegeee~~i~es~~e~omeeomeesee~a~woer$0~.~

--

Campionats de Cata
lunya de Natació

París,

a

com a
casar-se un mes
despréa cl'haver eatat decidit ci
divota
d

cas es

d'estada, quedará legalitZat el seu
divOid Peró resalta que aquest
procedimant de Jade, que és el rna
teix que aeguiren Doug Me.' Lean,
Mary Pickford i d'altres, no la legal,
éz parqué a Hollywood no
és legal cap divorci que taa tingui
un any de separació deis dos
!ni

dir

CHEVROLET7

pieza de

'grna

Fi

encara

Doug Me. Lean

bígama perqué

un

Vánitn de tot cito:
farien de tantea
i tan bellas prometences: pera
exerceix sobre els matrimonia inéompresos de Hollywood una atraeció tan irresistible que per io c
divorcis es pot dir que és el 11*
més concorregut d'Atnérica.
Ara bé. Les lleis de Reno. quant
al divorci, i les 'de Hollywood, no
son' pas les mateixes: i en aix6 es
basa Mr. S. S. Hahn per dir
de
mostrar com la major part deis que.
es divorcien a Reno poden asser per-:
seguits per bigimia.
M'u!), que sembla que- ho haurien
d'haver vist ja fa ,temps; és cosa
que ha aorta a rallas:1M, áctualment,
arnb motha.del. -diarcaabl 4 l'exacam
pió del mórt dé bexalritlIa:Dempsey
i de la formosa estel crneinatógráfiCa
Eat elle Taylor.
Per motius d'ordre interior, Dernn
sey va decidir divorciar-se, va mar
ear a Reno i allí, amb tres
mesos
cent molt

a

Si necesito usted reponer

pro:ancles

ori-

felicitat".
El poble americá és ingenia Aixó
ja ho hem dit mantas vegades. Ací
la desconfianla esta en un taro per

INFERIORES?

a
les
1 de Olrone

wat que ela
manquen sis pe,

a

que

els

rqu

que

senyor advocar,
especialitzat en les qüestions de di,
vorcis, anomeatat S. S. Hahn, ha
llançat dautunt de Hollywood i ea;
matrirnonis una bomba legal
aeus
que ha aconseguit inquietar la ina
pacible multitud.
Ara la gent es pregunta: lié:
estem legalment casats o no? Par
qué el cas és que quan un artista o
una
artista valen canviar de vell
rnarit o una valla esposa per un altre
de l'últim model, no tenen més que
agafar un anuari, buscar el lloc on
cau Reno, llegir uns quants anuncia
d'aquella que diuen: "Si voten tra
mitar el s'ostra divorci en un obrir
o
tancar d'ulls, visiten Nevada,
Reno será per a vosaltres la porta
que us deixar lliure el cami ele la

iban trobat

CON PIEZAS

Concesslonari per
de Bucelona

cosa

rápidaas-elaat

i

p

anys que hom s'ocupa de
cinema, i aempre sisan cornentat els
a

pob,lació euroó

lega1men

de la seva enuller. Paró
segaría
de Hollywood,

Ja fa

com

gran

separen

se

ganta. Franga divorcia amb sis me
se!, 1 els artistes
acabalats marxeu

SU

•

coneixen la

llywood.

tau, i poc

o

.-e

[fin deis pulsos més afortunats
divorcis, si
del m'U en qüestió de
pot con
divorciar
poder-se
sha, de
siderar-se com una fortuna, i allí
rnantes vegades pot meréixer ésser
designat així el divorci, és Ho

Concessionaris:

Consell de

s.

3.

43

metro astil

casa

una

Dempsey

Jack

divorcia californiatis

d'agost

Robar Verga.

7,

I

-

Davant l'edifici del Barcelona es
córrer aquesta prova i que, com
el diamenge passat, va resultar molt
L'ordre d'arribada fou:
Categoria senyoretea
1.
Marta Au inacell es.
2.
Josefina Torrents.
3. Dolors Granicher.
4. Carme Prieto.
5. Charmione Wheeler.
6. Angels Brun.

autornebile

a

Aragó, 247 Telf. 73452

va

s15.

zoo

;tenedora del
carrer
de Córsega espera veure si
tindrá exit, per posar-ne un de IiieS
gran irnmediatament.
que

-

El Criterium de la velo

neu

mátic I cambres

*

•

Lloreric. 49 S., B. A. C.
Cervante3, SO S. I-S, C. N. A.
Gonzalo, so s. 4-5, C. N. A.
Sala, 51 S. 2-5, C. N. A.
Martín, 55 s. 2-5, C. N. A.
Huertas, 6 s., B. A. C.

Anglesola, 31, prop Diagonal

JOSEP M. GALOBART

.

.

rer

i

Motocycle Club
de França

***

-

alineo ele vcstres
car
cotxes als Tallers Ortetls,

Reparen

sensacional divorci

El

Automobilistes

.

4.

Vuitena prova.
ça de pit:

Ens iliaca que dintre poc ssrá
inaugurat, en un ample saló del Pas
seig de Gracia, en el qual s'xhibei
automóbils per a la venda, un
xen
"golf miniatura", per tal de veure
com
si s'anima la coacurréncia de

-

interclub:
2.

t
BAscuLs-

***

Les grans jornades del

-

Cabrejas, 38 s., C. N. B.
5. Subirats, 38 s. 1-5, C. N. A.
6. Granados, 40 S. 4-5, B. A. C.
Setena prova.
$o metres dore,
Subirats, 49 s., C. N. A.
Alcaraz, 58 e- z-54 B. A. C.
Bernal, 58 S. 4-5, C. N. A.

als dienta cl

Atlétic 5,

Sabadell.
Prat, Torres I, Tor
res II, Morral, S'apeo, Viles, Vila

4.

1.

a

Acabadas les provea de la begona
jornada, se celebrará també u
tereasant partit de water-polo entre
dues selecciona de nadadora partici
pants ala Campionats.

Equip Atlatic: Ribera, Zaragoza,
Matad, Martínez, Lainés, Morati i
Reinés.
Sabadell,

riostra

possible
pagar

4..Vicents

Quarta prova.
so metres, lilu
res, femenina:
1.
Senyoreta Nlassana, st segons,

Cinquena

a

son.

menuts

nadadora i que es convertía en
rentable cridória en arribar

diutnenge,

la piscina de
Montjuic, es disputaven quitra par
tits corresponents al Campionat de
ater-polo de tercera categoria.
El resultats sorpresas van anar a
arreo de l'Atlétic A, que va batee
el Barcelona A, després duna llui
ta molt igualada i en qué les botos
jugadas no van abundar gaire.
L'abre la Nus- el del Barcelona
ta, que fou vengut difícilment pel
Barcelona B.
ELS PARTITS FOREN
Barceloneta A. x
Barcelona 5,
Equip Barcelona: Gamper II, Ga.
lindo. Costa. Llorca, Mansilla, Ale
xandre, CrIlis.
Equip Barceloneta; Bayani, Pros,
González. López, Mas i Reines.
Barcelona B, 2
Atlistk A, 3
Equip Barcelona: Xicota, Fedi,
Rosés, Reaten, Nadal, Zarzosa, Iven
Ahir,

al més aviat
preu total

pradora.

-

l'anunciat festival infanta i que tant
d'éxit va tenir l'any primer de la

estara
chs..en

preanis:

Generalitat de Catalunya.
Ajuntament de Barcelona.
Ajuntament de Sabadell.
Comissió de Fastas.
Federació Catalana de Natació
Amateur.
Setmanari LA RAMBLA.
C. N. Barcelona.
President del C. N. Sabadell.
Centre d'Esporas de Sabadell.
Lawn
Tennis Club de Saba
dell.
Grezni de Fabricants de Saba
dell.
Caté Euterpre.
Joventut Excursionista Sabadell.
Juan Valls.
Ramon Picart.
Pau Vinyes.
Antoni Satont.
Jacint Martí.
Joaquim bluntacer.
Miquei liándola
loan Ribera.
El C. N. Barcelona ha accedit des
interessadament a celebrar un par
tit de water-polo corresponent al
Campionat de Catalunya de primera
categoría, entre dos equipa del bou
Club.
Aquest encontre se celebrati des
prés del primer festival, i donará
lloc a presenciar la rnillor exlitbi
ció que d'aqueat eaport s'ha donat a

pis

la

a

-

En la carrera deis roo metres as
til libare va vencer Schula. del Bar
celona, que sense hornea de catego
ria reconeguda efectué una carrera
bastant discreta.
Mata. un junior del Barcelona, i
que cada di* va fornint minora
temps. obtingué el primer lloc en
l'espeeialitat del dore.
En la primera carrera de la nit,
a
can.« dels infantils. una carrera
de rellevamenta 4 Per 50, vence el
Barcelona. que presenté quatre in
aaatila que efectuaren una carrera
fantástica. Canela, Sabater, Cabra
jas i Sabata demostraren Unir con
diciona per a esdevenir una bona ele
nienta, sobretot Canela i Sabater,
que
aconiegueixen una temps que
són guaico,» de aeríosos.
La :nació femenina del Club Na
latió Barcelona,on es nota la falta
de les senyoretes Vigo i Torrents,
efectuaren una carrera de 300 me
tres astil !hure, i eta temps que asso
Eran no van respondre a la valua de
lea nadadores del club daga'. Va
trlomfar la senyoreta Maria Auma
calles amb el temps de i ni. 34 S.
La senyoreta Carme Soriano, amb
el set: astil halitosis?, i perfecta, efec
tué una exhibició de braga de pit.
Esmerçi un tarima que s'acoata
mis al récord que ella mateixa pos

4.

m.

rambla

acaten

as

-

C. N. A.: Cairol, Labio', Be
navent. Ribera i Mestre, 3 m. 50 s.
3. B. A. C.: Guirdia, Reines, L.6pez i Bayani.
2.

Montjuic
Divendres a la nit, a la nostra
piscina de Montjuic se celebré el
festival organitzat per la Ftderació

Bernal, 4
Acosta, 4

3.

Prieto, lasandizaga

200 metros,

til Iliure:
1.
Calero, 3 m. :5 S. 3-5, C.N.A.
2. SOktr. 4 m.. B. A. C.

S.

Rellevaments 5 per so astil lliure
r.
C. N. B.: Miguel, Schulz,
37

Deserta prova.

27 de juliol de
1981

1

No insta•leu la vostra oficina ni
compreu mobles per al vostre
despatx sense demanar pressu
post a aquest Casa

GRAN ECONOMIA

NEUMATICS
A MES BON PREU QUE NINGU

-

Tel, 14202

I

SERVICE STATION, S. A.

-

3. MARON
Passelg Gracia. 27

Tel. 53404

Aragó,

reivindicar els drets de la dona

270 i 272

a

--

Tellfon 11550

la vida

el-vil

juliol

27 de

La

de 1931

la

tragédia

rambla

del museo/

Comentar!

Litamuno, liberal

caria delimad

3

desarmament

frustrat
Miguel

Don

de Unarnuno ha íet

ricatures i per la les declaracions
hom el veta no com don Miguel de
Unarnuno, sino com un mussol.
Grácies els caricaturistes
i a
les inoportunes i cómiques declara
cions que el posen al matelx nivell
de qualsevol Munoz Seca
el mus
sol ha esdevingut el Sósia de don
Miguel de Unarnuno.
Ara, si estem d'acord en aquest
punt, en aquestes apreciacions, us
demanem un xic d'atenció, un xic

declaracions. Don Miguel dees Una
dedi
d'un quan semps ençá,
muno

declaracions.

En aixó ens
ca a jer
Primo de Rive
difunt
el
eeeorda
perdia els temps d'una
que també blant. I val a dir que les
manera e ni
declaracions del filósof castella in
són sernpre tan
que so baac
oportunes, tan incongruents, com
Rivera.
de Primo de

—

Quan

Miguel

revoluació •emocirátlea

de Unamuno fa

d'irnaginació. Agafarem un diari, un
periódic qualsevol; en aquest diari,
en aquest periódic, hi haurá
una ca
ricatura de don Miguel de Unamu

nosaltres sentim una
val a dir-ho
Pero
por.
gran
pas d'una por de rnassa
tracta
no es
transcendencia. Es tracta, més aviat,
por un xic cómica.

declaracions,

—

—

no;

duna

aquesta caricatura hom

en

re

Entrebancs parlamentaris.
Davant les greus circumstáncies
que travessa la República, és indub
table que la constitució de les Corts
s'ha retardat amb excés. Una gran
part de diputats—entre els quals em
compto—estima Mea i perillós dedi
car exclusivament
les sessions al de
bat d'actes tenint en compte que de
vegades apestes sessions a penes du
ren
cinc minuts per no haver prepa
rat treball la Comissió d'actes. Quan

apareixi

aquesta carta, el

Parlament

estará constituit o a punt de chnsti
tuir-se; peró cal fer constar, i la mi
noria radical socialista i la d'Esquer

Catalana ho expressaren així

ra

en

sessió, que la Junta de diputats
pogué haver rebut les impressions del
Govern referent a l'ordre
públic,
una

obrint debat sobre els successos de
carácter social esdevinguts a Espa
nya. La culpa fou del Govern, aques
ta és la veritat, i cal fer constar-ho
així.

negres per fora i per dintre,
si estiguéssem jets amb pega
grega : fum d'estampa—, és una
cosa molt trista.
Alguns creuen que sóc un mus
sol base. Per s'equivoquen: sóc un
mussol castellá. En la meya obra
no hl ha la boira, la mitja llum, la
ironía, la comprensió, la tendresa,
inherents als escriptors del Nord.
Hi ha la llum crua i nua i reixute
sa de les estepes castellanes; hi ha
el sol terrible, la set d'ombra i re
pós, l'agressivitat, la violencia. No
hi ha res de base en mi: tot és
castellá. 'Més que castellá: africá.
El rneu esperít no és d'hidalguia:
és de cábila. Jo fóra un mussol fe
liç a Africa, si no temés que a les
chiles les meves paradoxes i sor
som

com

KIERKE
GAARD

'

e¦ •11•••¦

1
Quan don Miguel de Unamuno fa
declaracions, nosaltres ens estima
ríelas nsés que fes llibres. Encara
que cris descobrís el místic Soren
Kierkegaard, que també ha deseo
bert

presentará don Miguel de Unamu
no
en la figura d'un mussol.
O si
gui el Sosia.
!Un xic d'atenció, senyores i se
nyors! Un xic d'imaginació! Parla
rem, no amb don Miguel de Una
muno: parlar= amb el mussol que
el representa, amb el mussol que
ja és el veritable don Miguel de
Unamuno. Sempre será més inte

imponderable Joan
l'home de Cambó—,

el nostre

Estelrich

—

després

que el descobriment verita
ble és degut a un esriptor sud
amerieá: Alvaro Armando Vasseur.
A don Miguel de Unamuno les se
gairebé li fan més
ves deciaracions
mal qus bé. Si a través deis seus
llibres horn percep la nota profun
da i patética
vegeu "Del senti
miento trágico de la vida en los
hombr s y en los puebl "—, a tra
vés de les seves declaracions hom
percep gairebé sempre la nota có
mica, barrejada amb una certa bar
roeria gens filosófica. Exentple: Les
declaracions que ha fet darrerament
al Congrés sobre l'Estatut de Ca
•

ressant.

I el mussol

—No
nieves

paraules,

amb les

meves

de

claracions. Us semblaran estranyes,

—

semblaran absurdes, us sembla
incongruents. Pero, ?qué voleu
esperar-ne d'un mussol? Jo vana
ment pretens ésser un ocell trágic.
Mai no ho he pogut 'aconseguir

es

gues, els voltors. Els mussols
fins el mussols rector-, fine els que
sabena grec
tem riure. Aixó tal
vegada prové de qué —bern grec,
Hi ha certa mena de gent que el
grec no els sernbla una cosa serio
sa, a Madrid, sobretot als cafés de
la Puerta del Sol, d'algú que no
l'entenen diuen que "habla en grie
go". Creieu-me: fer riure aurb
negror
aquesta
i els mussols
—

—

—

podrien costar
cabilenys no

els

i el

móusser—imatge

despotisme,

de

la

que,

dictadura,

l'arbitrarietat. Jo vull la lli
bertat únicament per a nosaltres,
els mu-sois que sabem el grec. Tor
quemada, Calví i Ignacio de Loyo
la
que també era mussol com jo
com jo, més castellá que base
han influit més en mi que Francesc
d'Assie i Marc Aureli.
Catalunya, Bascónia, els Esta
tuts i la República, ja se'n poden
de

—

anar

a...

I aquí

—perdó:

don
vull

Miguel
dir el

de Unamuno
seu

La Constitució i la nació.

No vull profetitzar res sobre el
passará després del discurs del
del Govern en el qual resignará
poders. NO obstant, cm sembla
la majoria de la Cambra s'incli
na
a
ratificar aquests poders. Per
tant, és molt probable que fins que
acabi el debat constitucional continuin
els ministres en llurs !loes, si bé han
de sotmetre's d'ara endavant al con
trbl parlamentara En realitat, de mo
ment, no sembla existir altra solució.
Cap grup dels representants a les
Cambres no c-cimpta amb majoria sufi
cient per governar d'una manera ho
mogénia. Un govern socialista tin
dria la collaboració deis radicals s'a
cialistes i tal vegada d'altres grups

glésia, el de la terna, el deis monopo
lis dictatorials, el de les responsabi
litats. Cal fer a les Corts la revolu
ció democrática que a penes iniciaren
els bornes del Govern provisional.
Perqué substituir la forma política
de l'Estat és molt; peró a penes
té significació histórica si el canvi
no
va acompanyat d'una variació
to
tal deis procediments i sistemes polí
tics.
Pel que he pogut deduir de les

Un bon dia,
car

un

a Ginebra, es va aixe
diplomátic d'un país obscur i

din que la mallr manera d'acabar
amb les guerres era prohibir en abso
lut la fabricació d'armarnents. I va
concloure la seva argumentació amb
aquesta frase, digna de M. de La Pa
lice: "Perqué no hi hagi trets, no hi
ha més remei que suprimir les emes

versacions amb diputats de les distin
tes
tendIncies, l'avant-projecte de
Constitució ha d'ésser m'odificat no
tablement. Semblava que la qüestió
deis Estatets per a l'organització del
regia' federal seria la més espinosa
i difícil. Peró davant l'Estatut cata
lá—em complac a dir-ho—les opi
nions deis diversos sectors de la
Cambra coincideixen en no c'Inside
rar-lo exagerat. Ha de discutir-se
molt; és possible que es tracti de re
formar alguns aspectes parcials que
no afecten al fons del sistema, perra
al capdavall Catalenya aconseguirá

nombrosos; peró els socialis
deaugen la responsabilitat del

menys
tes

Poder i

no volen eoncedir tamplac el
ajut a un Govern d'Aliança Re
publicana Perqué el senyor Lerroux
seu

.

representa

avui
indubtablement un
sentit de republicanisme conservador
que la major part del poble espany'll
refusa per suicida.

Els elements auténticament esquer
ristes traben a faltar en la gestió del
Govern provisional una obra revolu
cionaria suficientment profunda que
posés en marxa el programa re
novador de la República. No s'ha por
tat a cap, i no és cosa de perdre el
temps en lamentacions. Per tant,
les Corts hauran d'escometre a fons
problemes encara verges: el de l'Es

aspiracions

unes

que, per

a

mi,

normes

federals,

encara

que

no

com
a assaig.
JOSEP DIAZ FERNANDEZ

Sósia, el

mussol
s'enfada, tierna un renec
deis menys helénics que corren i, al
çant el vol, desapareix del davant
nostre.
—

Lluís CAPDEVILA

les deu del vespre, el se
a l'Ateneu Barcelonés
la seva anunciada conferéncia
que ha d'ésser inte
ressantíssima pel tema i per la il•ustre personalitat del
conferenciant
sobre l'Estatut de Catalunya.
A l'aportació del senyor Hurtado seguirá la de l'ex
president de l'Ateneu, senyor Pere Coromines, el qual
dissertará dijous vinent, dia 30, a les deu del vespre,
sobre: "Finances de l'Estatut de Catalunya".
a

nyor Amadeu Hurtado donará

—

—

*

a

Gi

ments!

I vinga riure...

combatre la violencia. Explota una
bomba al passeig 'de Grácia i veiem
amb satisfacció que les protestes més
irades surten del camp obrer.
Com que, ara per ara, els pistolers
professionals o els aficionats encara
no compten amb un órgan en la prem
sa, fa l'efecte que una determinació
de l'autoritat en el sentit de desarmar
els particulars seria celebrada per
tota l'opinió.
Altrament, aixó no és
pas tan dificil com sembla. Tot ci
tada que a partir de tal dia sigui tro
bat ami, una arma al damunt, queda
candemnat, automaticament, a sis me
en

de presó.
Ja veieu si és simple. Per accelerar
el zel deis ciutadans, la policia podria
colliaborar-hi inaugurant una serie
sas

d'escorcolls o altres mesures per l'es
til. Creiem que tots els transeünts
*

pacífics suportariem amb resignació la
desagradable de l'escorcoll si
aiscó ens prometia l'esperança que els
transeünts no tan pacífics fossin cDn

prova
Es ciar. Al món queden encara una
serie d'ilusos que consideren que per
evitar el perill deis passos a nivell,
el més a propósit és suprimir els pas
sais a nkell; que per arrullar els efec
tes de la verola, el rnés recomanable

4

411.

oleair0

venientment posats

a

part.

S'ha parlat molt de la defensa de
la República. ?Quina millor defensa
—preguntem—que la d'incautar-se deis
armaments clandestins?
Diem clandestins, per dir alguna
cosa, arrepenjant-nos en una vaguetat
d'expressió que les autoritats ens hau
rien d'agrair. Perqué tal com estart
les coses, a dir veritat, els únics clan
destins que quedem som els ciutadans
que ens passegem pel carrer amb les
butxaques buides de fóta eina agres
siva.
JOSEP MARIA PLANES

se.

sigui

DE CATALUNYA

*

riure. Van riure

frase unánime:
—Heus ací un senyor que vol des
armar a
base de suprimir els arma

des

més que

res

va

nebra, a París, a Undres, a Berlín,
a Moscou, a Toquio i a
Nova York
I d'aquesta onada d'hilaritat que va
sacsejar tot el món, en va sorgir una

del punt de vista de la doctrina fe
deral, nei poden ésser més legitimes.
M'ho deia ahir una personalitat sig
nificada i no massa catalanista.
L'unitarisme salvatge de la Monar.
quia fracassá totalment. La vida
espanyola cal muntar-la ara sobre

AMADEU HURTADO, PERE COROMINES
I JAUME CARNER DAVANT L'ESTATUT

Demá, dimarts, dia 28,

que tiren".
I tothom

con

un

més de no éser filosófica, tampoc
no és massa civil —, i no insulti el
vostre Estatut? Ele mussols no po
dem obrar d'altra manera.
A més a més, jo mai no he estat
un
republicas Jo sóc un enamorat
del

-

que
cap
els
que

es

?Com voleu, dones, que estimi i
comprengui la vostra Catalunya, si
no estimo la meya Bascónia?
?Com
voleu que no tregui a rehuir l'es
a

tragedia. Perque un mussol, en
fons, no és un ocell alegre, no és
un ocell
cómic, no és un ocell que
faci riure. I, ja ho veieu: fa riure
La tragédia Iban acaparada les áli

em

1

El Govern futur.
L'Estatut catalit

--

tan per bromes,

pingarda

el

to

disgust perqué

ran

una

—

tides de

us

Mai no he pogut passar d'ésser un
ocell cómic, un ocell sobre el qual
hom fa broma. En alguns pobles,
quan la jovenalla té ganes de riu
re, va a caçar el mussol. I aixó és

pot donar un criteri
més negat, Inés obtús, menys filo
sófic, menys liberal. No sembla que
sigui don Miguel de Unamuno qui
parli. Sembla que parli una portera.
dit sigui sense ganes d'ofendre el
distingit gremi de porteres.
A do:, Miguel de Unamuno els caricaturistes el representen en la fi
gura sorrudament cómica d'un mus
sol. Suposem, es clar, que, tractant
se don
Miguel de Unamuno, deu
ésser el mussol de Minerva. Peró
com
els bornes públics
més o
meny-s públics—hom els ven només
que a través deis
retrats, a través
de les caricatures, a don Miguel de
Cuarrnino
per 'la força de les ca

talunya. No

us

dirá:
heu d'enfadar amb les
ens

país

del
va

—

J

don

La

—

•

re's

1

*

Divendres vinent, a les deu del vespre, el President
de la Diputació de la Generalitat de Catalunya, senyor
Jaume Carner i Romeu, donará a la sala d'actes del
Centre de Dependents una conferéncia pública glossant
l'Estatut que será sotmés a referéndum popular.
L'anunci d'aquesta conferIncia, per la destacadíssima
personalitat del conferenciant en l'actual moviment po
lític republicá catan, i per la intervenció que ha tingut
en la confecció de l'Estatut, ha despertat un viu
interés.

és

vacunar-se contra

rola;

que per

l'esmentada

ve

EL POBLE EN PEU

impossibilitar l'entrada

deis lladres a casa, el més convenient
és tancar la porta amb tres toms de
clan; que per limar-se de l'insola
ció, el més prudent és no posar-se al
Etcétera. Ara, peró, sembla que
aquesta teoria, aplicable a una série
de perills, resulta del tot inoportuna
pel que fa referéncia al desarmament.
I si bé no serem tan cándids de creu
re que la política internacional
pugui
subjectar-se a unes solucions tan sim
ples, ens fa l'efecte, en canvi, que en
la política interior ja n seria cap
absurd que per anullar els pistolers
hom procedís a prendrels les pisto
les.
Cada dia llegim en els diaris que a
tal o tal banda hi ha hagut un tiro
teig: que hom ha detingut tants o
quants subjectes i que els han estat
ocupades sengles pistales. Per altra
banda, tothom sap, fins potser la po
licia, que, de més a més deis indivi
dus o les institucions particularment
dedicades a rús de les armes de foc,
hi ha escampada pel país una quanti
tat notabilíssima d'armament clandes
tí. Ara bé: ?no hi ha manera de pro
curar que portin armes els que n'han
de portar, i prou? ?No és més fácil
fer desaparéixer les pistoles que els

pistolers?

*

Una llei, una disposició en aquest
sentit, seria ben rebuda per totIlim.
Els órgans oficials de totes les asso
ciations estan unánimes en un punt:

PER L'ESTATUT DE

CATALUNYA
A Barcelona, i a lotes les co
marques catalanes s'intensifica
cada dia que passa, en formz
realment extraordinária, la pro
paganda per l'Estatut de Cata
lunya, 1 l'entusiasme del poble
dispcsat a votar com un sol ho
me la carta que ha deconcretar
en vives realitats de llibertat, la
personalitat liberal del nostre

poble.

Diáriament

s'organitzen

ar

conferéncies i mtings, als
quals assisteixen grans multi
reu

tuds en el desig d'escoltar els
oradors que la Generalitat—que
porta la tasca formidable de
l'crganització—envia a totes les
ciutats i viles de les terres do

Catalunya.
Pel nostre carácter de set
manad j impossibilitats de do
nar-ne una informació detalla
da i amplia, desistim de resse
nyar aquests actes, en molts
dels quals participen els homes
de LA RAMBLA. Paró ens
fer constar el magnífic entu
siasme que desperten arreu i
l'ambient d'optimisme i de fi
delitat a Catalunya que han
creat entorn de l'Estatut.

Només l'Estatut pot donar a Catalunya personalitat de poble 1 estructura de
Ciutat
UNA CAMPANYA

BARRACOPOLIS

.1
Els anys 1923 i 1924,

els

activa campanya contra la
vergonya de les barraques. Iniciada
pel Dr. E. Mira, ell i
el Dr. Jaume
Aiguader hi posaren un gran esforl.
La campanya va
tenir una bona
ressonáncia. Gairebé tota la prem
sa
barcelonina la secunda; l'Acade
inia d'Higie0
de Catalunya hi con
sagra dues reunions,
en tina de les
quals
una

es

llegí

important ponen
cia del Dr.
Salvat
a l'A
teneu Barcelonés seNavarro;
celebrá
un acte
públic
per

l'Ajuntamnt

una

interessar

a

el

Çj

poble; a
s'origina

de la ciutat
práctic? Nul!

llarg debat. Exit
els

un

Drs. Mira i Aiguader ni els
que amb
menys autoritat els ajudá
rem, ens
félem cap illusió. Parlar
de les

barraques eres aquella época
dictadura, precisament quan els

de

usurnadors
del Poder pensaven
el Palau
de Pedralbes, era
ab
surd. Les
barraques continuaren
atta Calgué
la fastuositat de l'Ex
Posició
perqué
muntanya de

Aientarnent•

es

netegés

Montjuic;

un

no

el

a

xic

aquell

els habitants de les
hagueren de traslladar-s
aaltres camps
d'immundes vivendes,
Pesó
aixó ja no era

barraques

afer d'aquell
Ilavors ençá, hein vist
alguna barriada
néixer
dita de "cases ba
rates"; res
ha resolt ni podia
soldre, per quant

Aiuntainent.
De

no

re

cases

bara

reuneixen les condicions
ne
cessáries,
són suficients.
(lir que
Podem
el mal,
avui, segueix igual.
Potser han
desaparegut algunes bar
raques,s penó
ces seus pobladors
han!
anat a
engroixir
altres Barra
eópolis mes

barates",

que

a

habitar

es

tracta

d'un

deis

més difícil solució.
Pero les dificultats es poden vencer,
sempre que hi ha bona voluntat.
I aquestes s'han de dominar; rara
ment podria trobar-se una hora més
propicia que l'actual.
Barracerpolis és la taca més negra
de Barcelona. Focus de malalties i
d'infeccions, Ilars tetes de fang, ca
ny-es,
llaunes, fustes i deixalles de
de

materials,

les "cases

mena

causa

abriguen tots aquells homes
quale la cintas ha foragitat del

—

.seee

incapaços per un sol home, servei
xen
de vegades per set o vuit i
ádhuc dotze. Gent vestida de peda
los, sovint quasi nua. Cates pálli
des i demacrades.
Aixó és Barracópolis.
Els jornals irrisoris i la manca de
veritables cases barates, obliga a
aquells treballadors de feines més
baixes kacollir-se a aquestes "Ilars".
Un pis costa un miran de quaranta
a
cinquanta pessetes. Una barraca
costa nótnés u nlloguer de vint o
trenta pessetes.
Els barraquers, encara, han de so

als
seu

ambient urbá com ei no fossin ho
mes; la bruícia, la incomoditat i la
desesperança és el millor de Barra

cópolis.
usare
rnalalta
una
el Dr. Mira
que va haver
de dormir en el mateix Ilit del seu
fill de divuit anys, mort de tifus,
per haver-se vist privats tots dos

"He vist

deja

—

—

d'assistencia medica pel propietari
de la barraca que "no venia avisar
el metge per por que la fes cremar".
I en un altre lloc, exclama: "Moren
mensualment, sense cap factor epi
dernic anormal que ho expliqui, un
parell o tres de criatures, i es tro
inutilitzudes per
ben moltes inés
teta I avida, víctimes del raquitis
me, per defecte d'aliments." Aquests
dos tragments donen una idea clara
del que són les barraques, de les

priven l'accés del sol, fetides, esqui
fides. Algunes, no poden contenir
més que un Ilit, el qual ha de servri
necessáriament de taula, seient i lloc

de descans i d'aixopluc; !es més
grans no arriben pas a ésser com
una
habitació corrent. A Barracópo
lis es desconeixen les comunes i
gairebé l'aigua. Els malalts abun
dants conviuen, sovint en un mateix
jaç, arnb els seus familiars. Espais

de

en

pobreses;

ni són

Tanmateix,
problemes de

tristors, angoixes i dolors, font d'in
cultura. vicis i odis, les barraques

li

tes ni

LA TACA MES NEGRA
DE BARCELONA

tota

inferessa.va resol
problema, sinó, egoísticarnent,
eferir als
visitante una Barcelona
sense
lare

Una vergonya eiutadana amb la
qual cal acabar

en

un

la

grup n'hi ha una de més con
fortable destinada a les practiques
sexuals al
servei deis "amics de

que

feiena "Justicia Social" etnprengua
rem

algun

frir gairebé sempre vexamons i ex
plotacions dels propietaris de les
barraques. Home cínic, reglamenta
la vida del seu grup com un veri
table cap de tribu; molts cops, els

obliga

a

proveir-se

en

una

gabella

que hi té establerta. Fins fa ben
poc, al carrer de Rocafort hi havia
un
camp que un d'aquests

qué

troben

condicions de vida
els infeliços que hi habiten.
Islalgrat aix6, invitem els lectors
visita.
& fer-hi una
en

es

“BARRACOPOLIS"
Hi ha llocs on les barraques es
troben apinyades, sense més separa

ció que unes fustes podrides, plenes
d'escletxes i obertures que deixen
entrar la pluja i el vent, i en canvi

tenia llogat per

homes

200

pessetes i hi te

installades unes 8o barraques,
de les quals en feia pagar 30 pesse
tes al mes. Es clóna el cas que en
nia

l'exotisme", i els pobladors
obligats a suportar-ho.
*

*

es veuen

*

Es inevitable que hi hagi alguneS
a
cap població ci
vilitzada aquesta miséria té les pro
porcions que a Barcelona. Es un
satac greu a la higiene i a la
dignitat
humana que hem d'acabar. Per es
perit de justicia hi hem de 'posar
un rápid remei. El
veritable origen
d'aquest increment de Barractipolis
es deu,
indubtablernent, a raccelera
da creixença d Barcelona i a
la
quantitat d'espanyols de tot arreu,
de /sfúrcia més que d'enlloc, que vé
nen a la nostra
ciutat en busca de
treball; gent miserable habituada a
la pitjor vida, s'acomoda allá on mot
sense gaire protesta. Calen
cases ha
rases de deber per a donar-los una
llar i poder destruir les barraques.
Peró, s'ha de confessar, aixó no
seria cap solució si no s'impedís
se

barraques, perca

verament la

patriessin

immigració i no
forasters a

es esu
re-

aquests

que quedin sense feina.
Ciutadá alcalde, sabem que vós
acabaren amb aquest mal ;ens ho
diu no solament la vostra passada
campanya des de
les pagines de
"Justicia Social", sinó l'haver-ho
manifestat, ara, des de l'alt lloc que
ra

ocupeu.

Vós,

amic

Aiguader,

sentiu

els problemes del poble i sou borne
de fets. Perque us coneixern bé, es
tern convençuts que veieu en l'afer
de les barraques una de les qúes
tions municipals més grene i ur
gents. Altrament, la nostra llibertat
collectiva ben próxima us permetrá
obrar amb una independéncia que.
encara no és possible.
1. ROURE 1 TOREN]
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Nonités l'Estallad pot norniallitzar la
La dictadura del general
lUrfiburn a l'Argentina
portar un general a la Casa del Govera
cil, despres, és treure'l"

"...Es snob fácil

la República Argentina,

A

.

Amb sensualitat materialitzada, a
de sentir-se afalagat des de
dalt. en els seus pajosa instints, en
tes se'ves més eixorques ambicions.

ba

un

forea

talló de l'acerca nacional es pro
nuncia contra Uriburu. Les fasces
"lleials" ofegaren sense esiore l'inici
de! moviment revolucionari.

LA

SEGONA PRESIDENCIA
IRIGOYEN
La dissolució moral i política del
poble argentí assoli els darrers
graus en ésser alega Irigoyen. per

6 DE SETEMBRE DE 1930
i places de la
porten aquest
resol: 6 setembre 19.3o. Data equis
valent al ta setembre 1923 espanyol.
Aci l'horne del 13 ion Primo. Alli
l'home del 6 ha estas Uriburts. Ge
nerals l'un i l'altre. Mentalment,

Avui moits

carrers

República Argentina

segada,

segona

president

de la Res

bessons. Racialment, germana. Mo
ralment. iguals. Historicamene la
mateixa llegenda els aísla bé.
La República Argentina era una
excepszió en l'América hispánica sot
mesa a tabdills militara del més pur
lipus espanyol segle XIX. Cotn
l'Uruguay. Com Méxic. Ara, i des
prés del cop militar del 6 de setem
bre de 1930, clássic "pronuncia
miento", torna a ésser "south Amé
rica".

foil un carne,
de batalla. Guerra de la independén
cia. guerra civil dels cabdills tersas
san
contra els "gringos"
urbans,
guerra amb el Brasil i. a la fi, la ne
gra trag?dia de la dictadura rosista.
Labra meitat la violencia assoleix
formes novas, pesé el fons de l'ani
ma nacional resta el mateix. Hi ha
encara guerres civils.
Els plets po
lisies es resolen, encara. revolucio
nárianient. Perá la "montonera", la
"patriada". van a poc a poc suavit
zant-se. per a morir, semblava que
definitivament, l'any 1904.
Les formes externas de la demo
cracia van cobrir el passat saguant
i envilit de banditisme. I amb l'us
defruit de les formes democratigues,
les o:igarquies argentinas. un "pa

tricias" degenerado deis medievals
senyors feudals, serven. amplien i
reforcen jurídicament ilurs inver
semblauts privilegis.
Nominalment el poble vota. En
la realitat —padrons falsejats, vot

individualitzat, sufragi policial

el
poble no té vot ni veu. L'unicat reg
na
i el "cavall del comissari" gua
nya toses les eleccions.
Durant aquest periode de demo
cracia nominal, que gairebé omple
la historia argentina des de la cai
auda del tirá Rosas a l'any 1912,
:a consciencia política del poble ar
—

els dos única partits ve
ransent populars: el radical i el so
cialista. Són dues veras que parlen
crea

seu

anys

i més fortes

corren

i

a

mesura

que les

l'oiigarquia s'accentuen

acaballes del

seu

que

facécics
en

les

monopoli polítie.

DEMOCRACIA LEGAL

L'ans

un

la llei.
Els partits d'oposició pacten el
front únic antiirtgoyenista. Tots hi
entren, menys el Partit Socialista,
sempre euros de servar intacta la
scva personalitat i els seus princi
pia. Mi entren els conservadora de
tot pél i color, els radical que de
fugan Irigoyen, i els líders del par
ta socialista indepent, que foren ex
pulsats del Partit Socialista per in
conducta professional i partidaria.
Exalten l'opinió pública, i a la
vegada cerquen el "general salva
dor". En troben dos: els ganarais
Justo i Uriburu. Aquel] és l'hain.
Aquest, el veritable "brame" de l'oh.

l'Argentina fa la pri
mera revolució pacífica i profunda.
Es dóna l'instrument preciós i just
per anar a la democracia integral:
la Ilei electoral Sáez Pena: vot rigo
1912

aceres, vot des deis z8
anys, escrutini per la magistratura
rosament

—

seguit privilegis extraordinaris
a
l'Església católica. Ofega amb
l'exércit nacional, i atropellara rau

recta

l'autisnoma. Esmerea

com

en

pocs inesos la renda pressupostária
de l'any. Trepitja les atitonoraies
federais. I amb una majoria de ser
vils i d'immorals sabrteja el funcio
nament de les cambres parlamenta
rias nacionals.
ParaHelainent. i en part cone
güentrnent. le, condicions de vida
del poble emplaioren. El s treballa
dors treballen inés i guauyen menys.
No poden fer vagues, puix que
l'exercit de reserva capitalista s'en

ren

forteix invenciblement arnb els san
feílla. Els funcionaris acomiadats
es
desfoguen fans aldarulls. La
prernsa.
sense
excepció, denuncia
robatoris deis alts funcionaris. ar
bitrarietats inauditas.
I día a dia. i mes a mes, l'am
bient cs va fent irrespirable. Tot
hom ho sap, menys Irigoyen. Tot
hom pressent la inminencia de

Partit Socialista, arrclat en el cer
vell de la República: la capital fe

"quelcom", menys Irigoyen, tantita
turg ensimismat, de paraulcs caba
listiques, que es complau, corn si
visqués en el inón panglossiá, a re

federal. individualització perfecta de
cada ciutada.
I el quadro polític argenti can
vía totalment. Les oligarquies, se
nyores del país des de la independen
cia, callen. I el govern és confiat
als fills deis immigrants humils, dels
homes europeus que amb Hur tres
ball i Ilurs miserias i llur sang crea

l'Argentina nova: demográfica
ment, racialment, económicament i
políticament. I l'oposició pertany al

se

es produí.
abandonat pchs

seus

democracia legal. Res més.
El nou partit governamental, el
radical. dirigit per un vell tauma
turg. ignorant, prepotent, ánima de
cabdill. de sang francesa i turca. no
sap respondre a les necessitats his

tóriques,

ni portar

punt de madu
resa les
inquietuds, els anhels, els
idels del poble. I en el govern ho
corromp tot, i res d'organic, d'es

devenidor,

no

a

crea.

Vota el poble, de' veritat. Es res
pecta el secret del vot. No Id ha
"tupinades". Els jutges vetllen per
la puresa deis cscrutinis. I a la pre
sidenc'a i al Parlament hi van bo
rnes

realment

elegits

per

sufragi

universal.
Peró el poble vota estérilment,
primer, 1 ainb sensualitat materia
lítzada, després.
Estérilment. puix que els 'mines
elegits son oligarques potencials, i
el partís majoritari, un conjunt he
terogeni de cabdills rurals i urbans
sense idealitat, settse límits morals,
d'airosa incultura política. económi
ca i administrativa.

rIK, •••.¦••••

aprofitar-se'n

arnb

energia.

DICTADURA MILITAR
El 6 de setembre de 1930 fou un
movintent popular. Uriburu se n'a
profitá, enganyant el noble. Deja el
manifest revolucionari que calia fo
ragitar a Irigoyen i els aventurers
que el voltaven. Pero per anar tot
seguit a la renovació "constitucio
nal" de tots els poders de l'Estat.
s Qui no recorda la famosa 'letra
noranta dies de Primo?
Pocs dies després Uriburu es taa

gué

la

careta.

I

d'aleshores enea desgoverna
!'Argentina dictatorialment. Es l'ho
me "providencial". I. té un "progra
ma", el de Leopoldo Lugones, de
rnagog abans i feixista avui, que
se sintetitza
en aquesta
frase: Va
"

canees

politiques

per deu

/

i
!
I

I
i
i

si

un

vilegis econotnics i polítics
oligarquies tradicionals.

de

les

VIOLENCIA CONTRA

VIOLENCIA
I la

fi, inés propasa' o més
Ilunyana, será la inateixa.
Encara no té un any de vida, la
saya

dictadura d'Uriburu, i ja han avor
tat dues conspiracions
militurs i una
rebeHió militar. Es el fruit che la
violencia estatal. Que sols la vio
lencia guareix.
Les clara són les "nits de Sant
Joan". El gloriós 12 d'abril no man
cara!

ALLICO POLITICA
Uriburu, com Primo de Rivera,
és frttit de paísos que, tenint a les
seres mans Finstrument precios de
sobirania, no saben o no volar' lar
ne un ús intelhigent,
conscient.
Uriburn, com Primo de Rivera,
és una Piló política per ala pobles

"providencialistes"

que dernancn
un "Imine" el que dls han de gua
nyar-se, i no venez' que l" boina'',
quan surt, és síntesi i símbol de les
classes i castas que odien la demo
cracia, que tot ho temen de la de

mocracia.

Llia6 política

que

resumeix
aquestes pa
es

admirablement amb
raules del Partit Socialista argentí,
dites quan va refusar qualsevol par
ticipació en la conspirado d'L'ri
buru: "Es n'oh fácil portar un ge
neral a la Casa de Govern. El que
és difícil, dcsprés. es treure'l".
JOAN COMORERA

si et

!

egoista,

de la monarquia.
fan por les demandes justep

esperes un

retorn

si sents simpatia per Mussolini,
si

no

creus

en

res

més que

en

la teva

tbutxaca,
si et fan goig els militars,

i

si

et

i

I

1!

i

I
I

no

2

figurar

de

d'agost

en

de 1931 hauria
els calendaris dins una

de Iletres Ilurninoses.
El resultat de la suma n'aquestes

corona

Iletres hauria d'ésser

una

paraula:

R EFERENDUM.

La xifra numérica
el 2
seria
iHuminada no de la seva prOpia
llum, sino de la Ilum d'aquesta pa
raula mágica que pot obrir-nos de
bat a bat les amples portes aboca
das al camp infinit de la ilibertat...
Fa anys, molts anys, que maldem
per arribar a aquest rnoment.
A mi cm fa l'afecte que s'está
jugara el cinque "set" d'un "match"
de tennis. Aquest día 2 d'agost ve
a ésser per Catalunya el "set ball",
el punt decisiu de la partida comen
cada fa cents anys.
?Qui será el mal tennista
el
—

—

tota

—

mal catalá
que en aquest motnent
únic abandonará el combat,
quan
!'antagonista, moralment batut, ha
de deixar forcosament l'atac final
sense
resposta, quan l'éxit aparcix
segur, quan la fruita madura demana
nornés una patita tremolor de bran

ca?...
que

ment se'ns t'emana

un
gest fácil i
de concretar tot
aquest rosari de soinnis i Ilagrimes
i cancons sentimentals amb una afir
mado del que tantas nits i dies hem
afirmat vanarnent a gratis crlts
i
liem cantat tremolosament amb sin

glots poétics?...
*

*

Senyors, aquest dia 2 d'agoS1 ha
d'égser un Nadal
cada ovella a
son corral
en plena canícula, en
cara- que el tertnómetre
rno.rqui 40"
hern de dir-nos els uns als abres:
"?No sentiu ja la fresqneta de
l'Autonotnia?" I bern de restar en
aquest día memorable ciutadans de
la citstat per estinejants que sigueni.
El dia 2 d'agost les platges han
de veure's desertes i les muntanyes
críes de fumerols de "camping".
--

—

recoreles deis que foren,

SI LA TERRA ON MORIREN ELS TEUS
PARES I ON VIURAN ELS TEUS
FILLS NO T'EMOCIONA,
NO VOTARAS L'ESTATUT!

í

i

í

1

*
•

Ja se que tothom está d'acord
amb llEstatut. Perá cal demos
trar-ho.
Els principals anemias del Rafe
rendum són dos:
El bany per als temperaments. ma
rítims i la costellada per als tenme
rarnents ,inuntanyencs.
Aquestis són els enemics

ne•"nosttlats".
Despré

les intervencions
subtils coan les d'un ansic (2) usen
que es dedica a organitzar caravanas

turístiques

lii ha

per tal de

restar

vots

a

l'Estatut.

"Chico,

tenemos

un

plan magní

Estamos preparando una ex
cursión para el dia 2 de agosto a!
Monasterio de Piedra. ;Es una cosa
fenomenal! Ríos, grutas. cascadas,
"La cola (bel caballo"... Nada. chi
co,
fantástico!
Hemos contratado
diez autocar. Seremos más de dós
cientos..."
LII viu ami) aquests!
Recordena, el dia 2 d'agost auriolat
;
de Refereinktm
ens
tleixem
temptar.
Aquest scayor, i com aquest d'al
tres, catan actuara com a rentables
sangoneres dje l'Estatut.
Aquest, toc sol, intentará xuclar
dos-cents votss al Referendum.
Desemmas tareu-lo! Es la vostra
fico.

no

obligació.
*

*

*

Les aenyorsas de les colonias

tiuenques

testen

proclaQuatre n'esos després de
Iluita
macla la República, en plena
les
vindicació,
i
de
de reesovaci5
seva
dretes de Catalunya inicien la
ofcnsivn. A l'hora de les graos res
ponsabílitats i deis gratis sacrificis,
qué ha calgut jugar la
a l'hoea en

cl deure

l'honor per

vida I

atnb la

trancar

ignorránia d'un despotisme historie,
recelo
les dixtes catalanes callaren,
alguna sectors
sas i covardes. En
feren ineny-s que callar i amagar-se:
trairea: frustaren la possibilitat im
mediata de novas auroras de justi
cia aasb la seva inhibició o amb la
seva çollaboració en el despotisrne.
-Aras, quan les e.squerres han jugat
la vida i l'honor, guau ja no hi ha
el perfil de la lluita desesperada i

i que la

vernal*

pat clases

seva

unepbstacle

la

com

a

"veraniega"

(Mentrestant una altra senyoreta,
dissimuladament situada al seu dar
cera, tindrá la flor amb la corres
ponent agulla a punt.)
Si la resposna és afirmativa, la
senyorcta núm. 1 el remerciará O
lida:nene
Si és negativa. Ilavors la senyos
reta núm. ;sIi clavará l'agulla a la
part baíxa de l'esquena de l'ameri
cana í el ninotet al grat del vent
fará la delicia de xiss i grans.
•

SI

•

",si" de cattformitat
El ilustre
amb l'Estaba no ha. d'esser el "sí"
de la lluvia a qni els joyas obliguen
per conveniencia a casar-se, ni
aquell sí tímid ,de les vergas car

—

—

tórica de l'Estatut de Catalunya.
gran patriota, pero
Maca és
un
un gran libe
és
a Inés a més
ral, que ha sabut donar un- contin
gut de generositat i de democracia
al seu patriotisme. Macla és un ro
a
més a
mantic de l'ideal, paró
—

—

—

qui han votat,

a

talunya
lunya

—

és

que

en

esquerres

toses les

com

un- ge,t

de ca.
dir tot Cata.

*

Senyor President,

1(.1itióe
la

sera

.

que

un

ear-vos.

protesta

per

eranista
les

diari catalá acaba paraules
d'adre

Salut. senyor
I) 1 e 'que.

el

en

•

President!

el vostre

baguen (l'escoltar

Es p„si..

e,aj

encara

nulas' Semblants, altres
nes. Pero -vós fareu el

insigne.

altres

pa.

veus pare.

vostre

cami,
President, perque'el
noble
de
Catalunya necessita de vós. I
senyor

neces.

pertnanéncia
per

l'éxit

a

plehiscit.

del

Mati" ha (lit aixo, i altres
un llarg editorial. A l'hora
del porill, "El Matí" callara, sota
l'excusa que els católica no havien
d'intervenir en la vida política. En
plena di.ctadura,.quan la Premisa cas
talana tractá de protestar dais atro
pella que baria de sufrir, el director
de "El Matí" es negá terminantmeza a que el seu diari fas inclós
en

emesla

sot

dektrma

r

quadne

el perill ha passat, quan cís altres
han possibilitat un nou régim i una
nova
justicia, quan el President ha

pogut portar Catalunya a aquesta
hora insigne de l'Estatut, ara, preci
sament ara, "El Matí" dispara el
primer tret contra Don Francesc
Maciá.

Sortosament

Catalunya está en
scu President. I no
en
un
gregarisme de séntiment
cal acabar ainb aqu'est tópic del sens
titnentalisme
ni en un, éxtasi d'i
al

costat

del

—

—o

dolatria, sinó en 'una fidelitat ál pa
tsiota i sobretnt, en una fervorosa
adliesió al liberal. Catalisnya és'aVui
tina aspiració civil prou cdncreta, un
afany eUropeu Prou fort Perque un
Messies romántic no pugui endur-se
la al seu darrcra atol) raguas idealis
mes de poeta
ami) .1Iunyanes tersas

próinissió.

de

No, Alada no és un Islessies, Ma
ciá no és un suite, Macla no és la
vaguetat d'un romanticistne ni la
buidos d'un patriotisnie sense contin
gent. Giren la vista (muera, rosal
tres que esgritniu a cada paraula el
tópic del sentimentalisme. Parlen
anib franquesa, vosaltres que denia

MA CIA

-Foto. Cases)
més
és un constructor de pobles
que ha sabut possibilitar per al seu
—

poble :les realitats civil's que no
posSibilitaren mal sis' seus técnics,
els Seus juristas ni els seas polítics.
No és hora deparlar d'ahir, sino
de parlar d'avui. I avui, vulguin o 110
vulguin les dretes catalanes, els ca

Catalans, Maciá ha fet la re
volució i ha fet aquesta Catalunya
de l'Estatut. 'Macla, "que no és un
Politic ni un governant", ha fet pos
tólica

sible que les jornadas d'abril barca
lcnines fossin jornadas d'una severa
civilitat; ha fet possible que ni una
sola torxa cremes, en la febre del
inca de maig, al peu del portal de
cap convent
quan tots els con
vents d'Espanya crernaven —; ha fet
possible la unió fraterna de les de
mocracias catalanes a la conquista
d'una autonomía i duna Ilibertat;
ha fet possible que tot el noble
tot 1 poble!
digués a les urnes,
—

—

en

una

jornada memossble,

que

Ca

taltins-a era una voluatas liberal i
cordial; ha fas possible, ara, ahir
mateix, que les flora roges de la sang
florissin sobre l'asfalt de Barce
lona en la lluita impacient i brutal
no

regadas

de caniandules 1
sia. sitió el "sí" valent,

d'hipocre

explosiu,
yermen, de la dona enamorada...
Fa .cents anys que els catalans,
els bolis catalans, iestegem anals Ca

d'organitzar

fi decorar els scnyors
per tal d'obtenir
cabal s destinatu als obrers "sin
trabajo", sino que ha de consistir en
"marcar" tots efs estiuejants que no
es desplacin a ctiutat per al compli
ment deis deurts electorals Ilurs,
amb una flor de la qual pengi lligat
al cap d'un fil un ninotet grotesc
de papes.
Una senyoreta s'adrelará a l'es
tiuejant indolents "Ja ha votat l'Es
tatut de Catalsznya?"
de

és un home que ha sabut jugar-se
la vida i l'honor, pesó que ha sa
hissar la ban
a Inés a Inés
but
dera republicana a la Generalitat i
arribar fina aquesta gran hora his

l'home

nánime,

Francesa Madi. Contra aquest in
signe esperit de laicisme i de dernce.
cracia que Don Francesc Macla re
prescota en aquesta hora catalana.
El primer dispar de l'ofensiva ha
sonats Era d'esperar. El que no po
día eiserar-se és l'agressió en aquest
naomput solemne i delicadíssim, a la
vigilia, de la votac-ló popular per
l'Estautut de Catalunya i a l'hora en
que greus inquietuds socials trasbal
sen i
neguitegen el carrer ciutadá.
El dispar ha sonat. Ha sortit de les
trinxeres dels católics catalans.
Cona si res, voltat d'entrefilets de
propaganda de l'Estatut, un editorial
de "FU Matí" ha demanat la dimis
sió de Don Francesc Macla. Amb
!'editoria
una fnecia audacia rosada,
lista del diari catedic ha dit que el
Presidrent no és un politic ni un go

• *

•

una

tenle

neu

II

—

es

diumenge de Coria per Catalunya.
Aquesta (esta de la flor no ha de

al patriota
ara la dimissió
deixar pas als que han de Colla
truir.
Macla no és un Messies ni un
sentimental, i és aixó, aixo, el que
ncguiteja les dretcs de Cataltinya i
el que les ,ernpeny a atacar. Macia
per

ara

talunya.

fasta de la flor per aquest primer
diurnenge d'agost, que pot ésser el

hora catalana

les dretes de Catalunya
i ataquen. No
pown
en
moviment,
es
de cana
les dretes no ataquen mai
de cara —, sinó pel flanc. Contra
qui? Contra que? Contra Don

cruenta,

peu

diguem

Cataltiftya

de

Senyor President.

coses,

*

anys".

La dictadura d'Uriburu és una
transplantado americana de la pri
moriverada. No Iii ha mes diferen
cies que les d'atnbient. Substancial
ment. iguals, Allí, com ací, es tracta
de consolidar, ampliant-los, els pri
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Si ets

El dia

alegara, deixéssim

Pero duna democracia nominal la
una

Per l'Estatát
de Catalunya

fervorosament volguda toca, i ella

deral.

República Argentina esdevingué

1101115

?No seria lamentable i vergonyós
després d'anys i panys de gest
inflamat i paraula patética i lirisme
patriótic abrandat, ara que única

tot

tonornia deis Estats federals les va
gues agrarias. Tanca la caixa de
eonversió, i antb la inconvertibilitat
foz-losa fa el negoci deis especula
dors nacional; i estrangers i em
peny costa avall el "peso nacional".
Desgavella de dalt a baix i a fons
l'administrado pública, tant la di

us

quatre llores després, Uribairu, co
mandara els cadets del Collegi Mi
litar, s'apodera de la Casa de Go
vern. Pesó abans que hi arribés el!,
Irigoyen ja havia caigut.
Amb ell s'apodera del govern la
tradicional oligarquist. L'hora tan
sabe

Tot just contenga la segona pre
sidencia i ja s'espesseeix l'ambient.
Crisi económica forta. Atur foreos.
Pánic comercial. Baixa de rexpor
tacto i deis gratis.
Irigoyen, més vell que abans, més
taumaturg, mes silencios i mes in
visible que mai. és la imatge de
l'home guiat pel íat advers. Tot lio
agreuja. Acomiada uns lomo° fun
cionaris públics— a l'Argentina, en
cara, cada IIOU président pot reinous
l'administrado
per acon
re
tota
tentar els seus cabdillets. Concedeix

1

—

més íntims amics, cedeix, no renun
cia, la presidencia al vice-president.
Es deelara l'estat de seti. I vint-i

pública. L'elecció, en ella. mateixa,
era
tina
prova palesa d'incapacitat
política, d'analiabetisme polític.

%qu'esta

poder inassolible pchs camins de

Irigoyen,

República Argentina

els
de

L'OLIGARQUIA A L'AGUAIT
1 el "quelconi" succeí.
L'oligarquia tradicional argentina,
l'enderrocada pel sufragi secret, a
l'aguait, atia el foc per a reprendre

I l'inevitable

DEMOCRACIA NOMINAL
La historia de les repúbliques
americanas és trágica. Des de l'e
mancipado, les guerres civils i les
dictadures militars es procreen in
definidament. Grans paisos geográ
ficament, peró demográficament fe
bles. no varen poder-se plasmar en
vere.s democrácies, acompanyar en
ritme els nobles europeus, Ilur font
racial i ideohigica. ni el nord-ame
rica, Hur. dissortadament, espill
constitucional.
Tota la meitat del &cree XIX, la

en nom

bre senyoretes i a donar-los noma
naments amb gest de Pare Etern.

garquia.

Causes de la davallada:

genti

El difí

:

-71

juliol de
1931

jo

formigueig

avui tinc al

ces

aquell

nerviós tiple' d'una mo
abans de la possess:O de la
dona Ilargament estimada.
Per aixó no tinc ni el control de
la paraula ni aquell altre
control
mes difícil encara de l'iniatge, pesó
us dic que entena que és
pecat mor
tal la fredor, la fredor
suicida, en
nteras

aquests

moments

histórics

que pre

cedeixen la votació de l'Estatut de

Catalunya.
Un humorista
ment
ma

ció
mer

zis

damita seriosa

afirmació concreta i fer
cal irradiar aquesta afirma
davant el*Referendum del pri

de l'obrerisme
per la tragedia

extremista, impulsat
andalusa; ha fet pos
sible que les valors més puras i Inés
fines de l'esperit i de la política ca

talana, inhibides de la vida pública
govern del poble, ocupessin el
lloc que els corresponia ; dictessin
les lletres fnoamentals de la Carta
Catalana; ha íet possible que la ban
dera barrada pogués volaiar, sense
vergonyes i sense odis, al
costat de
la bandera de la República;
ha Íes
possible que l'apoliticisme •tticida de
gratis masses sindicals es
traduís, en
un moment
donat, en activa política
da tnasses ciutadanes. I ha fet pos
tibie, finalment, Maciá, Don
Fran
cesa Macla, aquesta
nova história
d'un poble que reneix en una Llci
nora i en una
aspiració 4e civilitat
i del

que li

donen, decisirament, jerarquía

europea, executória ciutadana.

una

—

—

-llstp---staa. d'agost.

Aquesta és la figura, aquest és
aquest és el
President
preclara silueta d'estadista
que

l'horne,

—

—

?Cal votar la papereta tal com ens
será Iliurada? Potser sí, pesó jo,
per
la nieva part, penso afegir
al
"sí" de la resposta, uns
quants sig
nes admiratius
deu vint, potser
més
No .voldria que el meu "sí"
fos
interpretat com un "sí" beinoll, ni
tan sois un "si" natural.
"EL "SI"
DELS BONS CATALANS
HA
D'ESSER UN "si" SOSTIN
GUT."
—

Carlos Sindreu
1931,

i

Pons

les dretes gosen acusar,
que els ea-u
tedies gosen repudiar. No, no
Messies, no és el romántic, noés ésel
l'idealista, no és el sírnbol el que fa
por a les dretes, el qu'e
ha motirat
les paraules de
l'editorialista de "El
Matí"- Els scus ataca i
les Seres de
mandes no són per la
figura de
sinó per la seva
executoria
i per la sera
representació. Avui
Macla vol dir, sobretot,

llibertat de consciencia, liberalisme,
laicsime. igualtat. Es democracia.

aasó el
neguitegen els católics ds "El que
ti"; é5
és aixó el que, en
aquesta hora
tatalana, posa en la sera ploma
(lacia, de demanar la dimissió l'aude

sisará encara de vos. Abir, en la
persecució i en el tnartiri, necessi
de la vostra austera exempla
ritat de patriota. Avui, en l'angoixa
de la revolució, necessitara deis vos
tres gestos certers i rebels• de ciu
tadá. Densa, .després de' l'Estatut
que ró's !lavad possibilitat; necessi.
tava

de la vostra clara veu
aralada. pél Párlament
que el poble delegará al vostre cos
tat en bona
llei democrática
deis vostres idealismcs fraterns de
liberal.
Senyor President, salutl
jOSEP M. MASS1P
tara

encara

d'estadiata

—

Annadeu Hurtado, Pere
Coromines i Jaume Car
ner. davant l'Estatut de

Catalunya
Demá, dimarts; diá 28,

a

les deu del vespre, el
nycp.. Amadeu Hurtado do
nará a l'Ateneu Barcelo
nés la seva anunciada _con
feréncia
que ha d'ésser
interessantíssima pel tema
i per la illustre personalitat del conferenciant
sobre l'Estatut de Cata
se.

—

—

lunya.
A l'aportació del senyor
Hurtado,, seguirá la de l'ex
president de l'Ateneu, se
nyor Pere

-

Coromines, el

qual dissertará dijous vi

les deu del
de
"Finances
vespre, sobre:
l'Estatut de Catalunya".

nent, dia 30,

a

Divendres vinent, á les
deu del vespre, el Presi
dent de la Diputació de la
Generalitat de C.atalunya,
Ro.
senyor Jaume Carner i
d'ac
meu, donará a la sala
Depen
tes del Centre de
pú
dents una conferIncia que
l'Estatut
blica glossant
será sotmés a referénduln

popular. L'anUnci (raques
des
ta conferMcia, per laalitat
Ti
tacadíssima p e rs oenl'ac
conferenciant
del

tual moviment polític reptl
inter
blicá catalá i per la
la
venció que ha tingut en
ha
confecció de l'Estatut,
interés.
despertat un viu

