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ÉT doble
cara n'U d'entenedor el paisatge
de la terra, de tornada de l'exilit
Si esteet a l'exili, el seu record us
paria ama aquella veu interior que
tantee enyorances afinen, a l'hora
del retorn, la seva sola visió real
crida amb un to subversiu que

exili

aquest en s en fa sentir el moral, ate
nyent més vivament totes les valora
d'esperit, de les quals no és la darrera la dignitat d'homes i de
cinta
dans. Per aix6 cm fa pena trobar
me amb
mes d'un catala que, en
saludar-me, suposa que ja ha arri
bat l'hora del repas, desitjant-me
una tranquillitat que
és una ofensa.
Amb aquest mateix esperit anhelen
la tornada deis amics i del cabdill
enyorats. De vegades, agafant-los
pels braeos, els sacsejaria per des
vetllar-los de llur inconsciencia i
fer-los adonar que ells san tan exi
liats com hágim pogut ésser nosal
tres, d'aquesta Catalunya que en
helem i que hem de fer prevaler
costi el que costi. I els faria veure
que. si per a superar aquell primer
exili cal pasear per sobre les fron

;a.

.,

—

perseguidors pujaren
en recorria la capital

Enric i un
presas., en un cotxe; baixaren al can
t6, i passaren com agiten qui no hi

molt superiora. Fronteres
s'interposen entre nosaltres

ami) programes
amb els altres,

profanació i !hure, mentre que en
posar-vos-hi en contacte, el velen
tacat de senyals que no han estat,
ni eón, ni seran mai els nostres. Es
d'aquests senyals que pren
a la Ilum
tota la cruentor duna ferida i que
alló que els hornes
us din, a crits,
que en són fills han de callar moseegant-se els llavis.
Davant aquest espectacle
hom
s'adona que hi ha dues menee d'exili

nouq,

ni confiant

sinó

fent eleccions,
passant-les ami) els nostres

propis

peus.

I si algú

ni

preguntes, donat el

cm

cor.fusionisme que existeix entre ele
partits catalans, a qui ha de seguir

vegada, d'aquest

per a sortir, duna
estat de coses que

fa sentir cai
mateix, II dina:
Seguiu no el que us ofereixi fór
mutes naves, ni us ompli el cap de
raons, ni us domara el vot, sinó el
que, assenyalant-vos el cerní i, anant
eh l al davant, us digui: Som-hil

liats

i que no és precisament el mes suau
el que es viu en plena Catalunya.
1, a l'imperatiu d'aquell crit, se sent
llanca:: a superar aquest segon exili,

a casa

ens

nostra

V. GASSOL

Ciutadanía femenina
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Colhnles escolars
Acabat el temps per a fer vida
de colónia assenyalat per l'Aiunta
rrent barceloní, eta infants deixen,
viles de costa i de munt.nya per
reprendre la seva vida usual a lee
a
les eectaes que
tases on viuen

freqüenten.
En anar-sein, la Premsa catalana
dedica unes columnes a explicar la
necessitat que bon nombre d'esco
lars anessin a enfortir-se fisiológi
cament, i fins a injectar-se de l'op
timistne moral que representa dei
xar per un espal de temps l'ambient,
gairebé semprc burnil, on soleo vi
re els petits
estadants de les cola

des.

Imagineu-vos, dones, :mimen in
fante, de nutricia defectuosa i de
vegades escasea, que viuen en barda
on
la higiene va en bolquers, i on
les liara corresponen als barniz on
és facilissim trobar l'anemia, l'es
crófula, la tuberculosi i altres ma
laltics segadores de la infantesa,
;com enyoraran els espais amplíe
sane dels hoscos que recorregueren,
el bell vessant de la muntanya que
pujaren i davallaren amb dcha la
caricia salabrosa i tónica que sen
tiren en submergir-se en la biavor
de la mar.
I penseu tot

seguit

que per

a

tor

arribar en aquesta mena d'oa
si caldri que transcorrin onze me
sos... durant els quals els nois han
un regim
ran de quedar sotmesos a
fisiolcagic cecas de moviment, pobre
de nutricia, migrat de llum, gairehé
nul de banys. amb poquedat de sol,
amb sobres d'aire %delate, Condiciona
assequibles a tota mena de contagia
; malalties.
nar a

aclaparadores,

amb
gráfiques ben convincents, amb per
centrages colpidors, hoin feia" veure
als ciutadans barcelonins, en el mo
dades

de l'organització de les cola
nies, com calia cooperar-hi perqué
aquestes fossin nombroses, a fi que
els nens i nenes de la ciutat pagues
sin sortir a les ruralles per comba
ter, amb aire pur, Ilurn i sol a dojo
i acurat nodriment, les tares fisio
iagiques que la ciutat acumulan
el cene infantil.
Molt just i molt dolorós tot. Molt
posar de relleu aquesta
encertat
nient

constant amenace de mort que hi ha
sobre els gentils caparrons deis nos
tres
tiene, per tal de cercar-hi el
remei. Molt huma í a la vegada molt
cívic haver-los portal a fruir de la
mar, a enfortir-se al bosc. Ara, pe"
tornen com orenetes al niu.

Tornen colrats pel sol, ama els
pulmona sadollats d'aire pur, ecos
tumats a una alimentació regulada,
suficient en quantitat i condimen
tada amb higiene. Tornen, dones,
ami, una renovació fisiológica i les
llars continuaran, en general, poc
asolellades, d'esnais avarament li
mitats, d'aire feixuc i atapeit.
L'alimentada) sana, abunclant, rao
nadament condimentada, tindrá ara
unes característiques ben
distintes.
Imagineu, sinó, la mare obrera, la
mere que gunaya un jornal, que dei
xa la seva llar durant la mejor part
d'hores del dia i que a corre-cuita,
en arribatalti, ha de
preparar un di
nar
gairebé improvisat. Nosaltres,
que coneixem alguns centenars d'a
questes llars obreres, de poc jornal,
de molts filas i de mares que surten
a treballar per
mitular les despeses
canelanes, sabeni bé que l'alimenta
ció infantil no és la que batida d'es
ser.
Ela fregits hi predominen;
s'abusa deis feculents i de les gres
ses; no se'ls priva del vi a.esenya
lant-li patent de fortalesa; els con
diments picants eón requisit indis
pensable, ultra una irreguiaritat ab
surda

en

les horca deis

-

.ápate.

Brasserie
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tot

seguit com so
podem esperar

cialment parlant, no
plegats de bralos que tornin els
trenta *ales diestiu per treure ele
futura ciutadans catalana d'u:1 am
bient evidentment nociu.
Comenearíem noealtres, en pensar
en
quelcom de práctic, per establir
de fet la inspecció médica a l'es
cola.
I diem de fet, perqua la inspec
ci6 ja existeix. L'Estat va crear unes
guantes places; una per cada die
tricte, i encara, si no estem mal in
formats, alguna deis de Barcelona
van
quedar vacante; per tant, en
l'ordre oficial, la nostra ciutat té
sis metges escolars que, evident
ment, per mes que vuiguin, no po
den donar l'abast a la revieja deis
noie escolars, ni fer, malgrat de la

Maison
Cafe

comprendreu

I

solvencia, graos filigranes en
comas, per manca de temps
i de mitjans económica i per excee
d'alumnes ala quals reconeixer. L'A
juntament té pocs, pena excellents,
metges escolars, que podria augmen
seva

el

seu

tar

en nom
a
fi que amb una ac
ció merlys diluida, la tasca a rea
litzar tinglés la consisténcia que
exigeixen els rnoderns preceptes de
la Pedagogia i deixés en aquest punt
con:. ret el nom de la capital de Ca
talenya al niveli ene ji pertoca.
.Caldria, dones, aprofitant aquests

clemente, que el- Municipi barceloni,
ara en pla de reorganitzacia del seu
ensenyament, pensé s en la creada:
d'un cos mádic que, d'acord arda
els directora. mestres de les caco
lea ultra
fixar els plans peda
gagics orientats a un respecte !tia
xim a l'organisme infantil, tirgués
al seu canee la revisió deis nos en

Dorée
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-
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al pis, mentre
per inquirir no
cornpany arribaren de

ves.

els nostres anhele 1 que no veneerem
esperarla ni amb conferencies, ni
exalta. I és que en l'exili el viaita
gelosos, dintre vostre, net de tota

toca per davant de la porta de l'es

cala. Una %reina avisa Enric: "Són
dalt". Sí, ja era alza. Enric es va
ficar a la botiga, s'hi va estar tota
la tarda. Eta policies, tranquilo, se
gura, havien muntat la guardia davant
la porta de l'escala. Pera no seas art
dí de llegir el gran rétol de la botiga,
davant mateix: "Enric Fontbernat".
Potser la lectura eta cansa... Natural
Aixa
mena no van detenir Enric.
s'esdevenia dos aies després de les
primeres detencions, i uns guante dies
passava la frontera.

atas tard
trestant

es

va

estar

a

d'un

casa

es.

Ara ja

com

Enric Fontbernat—germá del mú
sic Josep—es din Verdaguer de segon
cognorn. El seu nom, as ciar, va anar
pela diaria en fer-se públic l'afer. La
familia de Jacint Verdaguer—de Mos
san "Cinto", vaja—es va creure obli
gada a aclarir lee coses. Enric no era
parent de l'alt poeta. No era parent
tampoc—i ara 1—dele seus parents. El
rumor circulat en aquest sentit, entre
els mils de rumore que pullulaven, era
inexacte. Aixi ho deja una nota d'a
quella familia.
Ni la nota, pera, ni cap altra cosa,
no aclaria ni al públic ni a molla deis
mateixos processats qui diantre podia
ésser aquell home. Gairebé ningú no
en tenia idea. Només una guante pa
triotes el recordaven com a president
de "La Fale". Només un petit grup
insignificant el tenia present com a
fundador del que és avui "Palestra",
juntament amb el doctor Xalabarder,
"que va tenir la poca gracia d'embo
licar-nahr, diu. (Perque no accepta
pas la fórmula de "Palestra" després
de les evolucione que ha sofert la seva
idea primitiva.)
El pitjor és que a Frarma, on va
a

parar.

pel

que

ea

ven

no

la nieva dona era jo ma
teix"—explica Enric amb un somriu
re...
Vuit diez després va haver d'a
luir a Bélgica de debó perqua. Franca
l'expulsava. Aix6 que sembla un con
te de Mark Twain és
rigorosament
histarie. I, de mas a mes, és exacte.
Quan el procés de Macla i els seus,
tanmateix, tornava a ésser a Freno.
En descobrir-lo feia quinze dies que
era a Camprodon, junt amb tres andes.
ment amb

en

tenien tampoc una idea masa clara.
Després d'estar-se un any i mig a Pa
rís sense documenta de cap mena, pel
novernbre de t926—en casió deis fets
de la frontera—volgué demanar per

professió
(pes, talla,
predisposicions patolagiques, heren
cia, fisiologia notinal i patolagica,
creixement, etc.), a fi de prevenir i
evitar les conseqüencies fatals de
qualsevol estat patológic.
I si d'aquests estudia médico-es
tot So que pertany

liberal del

colara

seu

a

advertencies

pecci6 médico-escolar tindria
encertada i cobejable ctuació.

una

ment

riatiques d'humanisme,

que

no

ene

per

van
a

molestar mas.
•

•

Han passat (bes. La vibrada del
eremplot de novembre ha passat gai
cebé a la histaria, pera la voluntat
que el axternanava subsisteix mentre

persisteixen les seves causes.
Fontbernat, com en l'any de l'esforc,
ha entrat novament a Catalunya amb
els ulls brillante, amb el pit obert.

encara

Un esmortuiment

paradoxal
Heus ad el que pasea a Sant Feliu
de Codines: res més, ni res menys,
esmortulment paradostal.
un
Efectivament, davant l'actuaci6
deis tinglados armats per la Lliga

que

amb la santa finalitat de fer alió que
millor a plagui, no hi ha cap conver
sa entre
eta clemente capacitats de
la vila que no giri entone dele hornee
que avui

Ni tenim autoritat ni és la nnstra
missió la de planejar el funciona
reent del Cos médico-escolar; per
tant, no creiem oportú de di- res
rnés. Volem apuntar solarnern la
conveniencia que en els escoles, be
Iles i higiéniques, que ha bastit la
ciutat no hl manqui e irest element
necessari i que tant de bé podria fer
ale nois de Catalunya.
I encara no n'hi hauria prou. Es
tatjats eta infanta en escotes am
pies, solellades i de bort aust, diri
gits per mestres com cal i vigilats
en el seu desenvolupament Lisie per
técnica, tindria l'escola un cake
cientific, al qual aspirem del qual
estarem satisfete ele amies deis in
fanta. Li mancarien, pera, caracte

exerceixen—i

de

quina

ma

neral—el denominat pomposament go
vern normal de la població.
La joventut, pera, contenea a sen
tir-se fatigada i ;shrdlu shrdluodlu

tots eta

erigit

a

ciutadans, com en un altar
infantesa, hi hem d'apor

la

tar les idees que ens semblin Inés
realitza•ales, les suggeréncies que
creguem més estimuladores i l'abran
dament del nostre neguit perqué les

nissagues catalanes assoleacin la vi
talitat d'un poble fort.
?s1ONTSERRAT JORDI
Vora

mar,

agost 1p30.

Hem de reconéixer que en el lela
de reorganització escolar que l'Aiun
tamenr vol realitzar. les cantines
funcionen en algunes escoles i algu
nes de les altres idees que exposem
també-hi tenen cabuda; per tant, cal
obra.' et cor a l'esperanea que les
escotes barnelonines, per ben orien
ta-des 1 per l'esperit humá que les
anima, seran avint models per imi
tar, i en virtm del seu funcionament
integra!, vetliador de l'enfortiment
dele petits, no caldrá estar pendent
de les colanics per allunyar l'esfe
reidor fantasma d'una infantesa neu
lida i malaltisa.
Mentre tan bella visió es plasma.
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procedeixi

totes

valdrá la

pena, senyor

alcalde,

que

40-VIR

per fez duea 'este. mejora".
Ja ho deja el gran Peius: una co
sa és la cultura i una altra l'agri
cultura.

panya ciutadana.
Els clemente dretistes locals com
baten amb fúria la tasca de l'Ate
neu. I, per vergonya d'aquests dre
tistes, desenrotllen la tasca de pro
selitisme sota una máscara espor
tiva. Un club de futbol els fa de

Fer de l'esport fogar de ciutada
nia, com pretenem i fem nosaltres,
seguint l'exemple bell deis esportius
de tot el món, és interpretar la mis
cid veritable del bon esport. Perai
fer-la servir de tapabruts per por de
donar la cara, demostra, només, un
mesh faris..tic i u:.a confiança mi.
gradíssima en la valor moral deis
propia ideals.

(no pas precisament
que es veu): "No
val la pena d'ésser republia. Al
capdavall el Rei no ene costa mél
de quinze céntimo per barba".
D'un senyor: "Si ele futbolistes
volen ésser "burrue", qué n'han de
fer (ell ho deis més fort) ele ate
neistes?".
D'un petit proptetarI amb sota
barba: "Més m'estimo una "patada"
que no pas un 'libre".
D'un altre eenyor: "En un poble
no hi ha cap necessitat d'haver-hi un
Ateneu. No s'hi aprén res més que
de tenir idees perqué després ele
Del

Blanquee.
te mol: possilsle —gairebé ho
afirmariem
que en el iones de tot
aquest lamentable afer de Bor
en
ges hi juguin interesaos electorals.
Potser qualsevol día n'haurem de
parlar seriosament.
Nosaltres tenim noticies de bona
font
amb les gneis he coincida
un
diari del vespre
que el duc
d'Almenara Alta (tut nom elevadís
sine, pel que es veu) pensa presen
tar la seva candidatura per Bor
ges contra Maca.

fiador

WilETFINA40

mestre

pree6".
D'un aspirant a "líder": "Anab
a

la

ele diners que

conferéncies i

ens
en

roba l'Ateneu en
en tindriern

llibres,

En aixecar-se de anda colad&
ele doe grupo al guarda-roba.
Pera, l'Estelrich, horne de situaclons
—futur diplornátic--dona una copete
a l'espatlla a Bofill f Mates, abillat
arnb vestit d'esport:
—V6s ja anona vestit de mtar,
ron

Nu

icéa:

—

Dres enrera, en
un dele restau
rants

ruta

po.

pulan; d'e Bar

1

celona sopaven,
dues titules

en

diferente,

u n a

senyors del Lneell d'Acci6 Cata
lana i un gruk d'Unió Catalana, en
el qual, entre altres, hi havia l'Es

telrich i Vidal i Guardiola.

amb aquella si:anota eaun vestat de gabardina

impermeabílitzada

pesque

pasan lea allusiona que

p

•

--

pedagoga, pel

fiquin

el senyor
governa

dor de Lie4da,
en
te
una de p‘nsade que lisa de
cobrir d'inunortalitat: donar la ba
talla a Frenase Macla, a Borges

Donern a conti
!meció algunes
dites gairebé la
oidáries—o lapi
dables—de certs
reaccionaria lo
cala.

1111111M1¦111~1111•11101111

La eetmana
lassada daiene
in aquesta ma
te Ist a
secció,
tue

cal d'Armentera.
•¦••••

de

'

ti

Ifega,

Antología lo

•

dalic, fogar de revolta, prossegueix
si és possible amb més delit la cam

fi

passat per

po

•-•

te Ir

Restaurant Riera

la

ble obert 1 si:1-'4de, gravid de
vibradores libe
rals. Ha volgut
escoltar, ja suta a dictadura
totes les veus autoritzades de
l'esquerra. I avui el seu Ateneu neo

a

QUE

plana emporda
un

aque-

delictes que d'una manera tan di
recta ataquen la perfecta urbanit
sació de la clutat. Érem a temías
d'evitar una altra imperfecció d'or
dre ornamental i, no obstant, ,'ha
permite, no saben% per qué, i ene
interesearia saber-ho, l'aixecament
d'un edIfici antireglamentari. ?Es
que ele interesaos particulars
1
senyor determinat tenen més
portáncia que ele de la ciutat ma
teixa?
Ara que encara hi som a temps,

sense

aquest número
pesa, és

mo-

e_tits

La censura ha
a

ea

uuen:tas-

menatl, die."jarric

a
l'erran
aquestes obres anta
la passa
artistiques i barrocres
da dictadura installa prescindan de
tot mlrament tuba i amb l'únic pro
pasa de realitzar una obra particula

mTia

Armentera,

euprinaides

casos,

into

ell de l'exili també el coneixen. Sem
hi posem remei. Després fóra ruassa
pre havia format en les horca greua.
tard 1 totes lee censures, atinaste(
rfssima en profit determinat.
Dintre de poc, no el gran públic—que
censures
que ja han començat a
no
interessa massa ele revoluciona
AQUELLA MINERVA
serien
caure damunt del Municipi,
ria—, sitió els militante honestos i sin
merescudes. Cal evitar-ho, e.xt norn
installada al capdamunt del passeig
cera
el coneixeran tots. I els vells
de Gracia, per cumple, es una pro.
de la digeaficaaió artistke de la
amics d'antany podran retobar-lo en
va extraordinária del mal guat que
ciutat.
la metrópolis patita.
presidia la Comissi6 municipal de
EL PARC DE LA CIUTADELLA
Aquell fugitiu de rgzs s'incorpora
l'Ajuntament de la dictadura.
está cense llum. Per qué?
a la Barcelona oblidadissa 1 submisa.
Afortunadament, l'actual Cornil.Heu-vos acf una altra cosa In.
Gairebé no s'adona dele canvis de te
tori prengué l'acord, ja fa tempo,
comprensible.
?No farra possible do
soma
seva
clu
experitnentats per la
que aquella Minerva, aquello qua
tar el pare de la Ciutadella d'una
tat. L'inima collectiva és encara idén
tre columnes antiestétiques, aquella
illuminació potent que permetés ala
tica. Més aviat coneix eta anys pasaste
famosos cavalla i tota aquella fara
velne de la gran urbe barcelonina
pesqué ele seus filia eón més grane.
malla que l'ornamenta (?) foesin
anar
a gaudir de
l'agradabilissima
Ele seus marren... Tenien més ga
treta d'aquell loe estratégie que
temperatura d'aquell indret ideal en
nes que dl de venir a Catalunya.
A
mata la bella perspectiva del carrer
aquestes flita
caloroses
d'estiu?
casa
ele deien tothora que tornarien
de Salmerón. La protesta unánime
Creiem sincerament que no aolament
el dia que morís Primo. Pr'mo mort,
del poble fou atesa en aquella, oca
fóra possible, sinó que fóra necee
no podien tornar encara. Llavors el
ajó; pesó aquella famosa Minerva sari. Aquesta illuininació que recla
gran, seriós, s'exclamava encarant-se
continua encara impertérrita en el
mem permetria de celebrar en el seu
amb ele pares: "I qué esperem, ara?
lloc que fou emplaçada i ningú cha
recinte festes importantlasimes a la
No, minyó. No ha calgut esperar
preocupat que tos portat a la prác
que ningú morís. Je ets a casa. I tu
nit, i aix6 fóra, ifidubtabletnenit,
tica l'acord del Municipi que havia
potser també oblides, com el teu pare
un gran guany per a la ciutat.
de contribuir a reparar un delicte de
oblata altres coses—una facecia miti
I ENCARA ALTRES COSES
Que a Isay-les-Moulineavx, petit lesa estetica comas gota rempar
n.
podriern assenyaiar en aquesta nota
de l'Ajuntament presidit per un bo
petit com eres, en comptes d'aprendre
La manca d'espai ene priva d'éstes
rne de gust exagerat com és el baró
el francas feies parlar catalá tota la
mé,s extensos; pecó en una altra
de
Viver.
quitxalla del barra Tots eta teus ami
ooasió completarem aqueot repor
Ha
ternps.
passat el
Die*, cetina
gueto de loe deien "Aleix, vine",
tatge ciutacia amb altres coses d.
nes i mesos han transcorregut d'en
dar,
parent
Tu, és
tampoc
ets
tanta
o
Inés importancia que le
la que fou pros l'acord. ?Per qué,
l'alt
de la familia—quina
que
hem
anotat.
dones, la famosa Minerva continua
poeta. Ni panes. No mereixen pas l'ho
Caldrá, aenyor alcalde; caldrá, se
en
el
seu
lloc,
o
més
ben
dit,
en
un
nor que els feries.
nyors regidora de l'Ajuntament d
'loe que ja no és el seu?
EMILI GRANIER-BARRERA
Barcelona, que la depuraci6 artí
Aixée és el que, senyors regidora
t'ea 1 estética de la seva urbanita.
de l'Ajuntament de Barcelona, ens
ció sigui un fet al més aviat mille
interessa de saber. ?És que hi ha
Haurem d'insistir?
tir-se a la venda molesta 1 fatigada
alguna oposició? eta que hi ha al
d'un patrnnatge que no ha demanat i
MANUEL VALLDEPERF
gun interés especial en qué sigui
exercit, per altra banda, parcialment,
virtualment separat el passelg de
veure
essent altament agradable de
Gracia del carrer de Sahnerón?
al costat d'aquests clemente jo
com
Hem de creure que no, formosarnent!
ves, d'altres més panderete 1
amb
En aquest cae, dones, ?per qué
anys, pera no amb menys entusiasme,
aquella baluerna intolerable con.
s'apressen a oeganitzar la nova estruc
tinua encara ferint l'esguard dele
turada política de Sant Feliu die Co
pacífica ciutadane de Barcelona?
dines.
Senyor alcalde: ?És que el bon
LA CASA
Per cert que, com a nota satisfac
DON.
gust i la perfecció estética de la
e:ala, cal remarcar que l'element
ciutat ro preocupa ele componente
MESFACILITATS
1).1
obren, sense menysprear les seves ne
de la Corporació que vata presidiu?
cessitats i problemes de classe, se sent
PAGAMENT
Ens consta que no i per aix6 i en
francament incorporat en aquest mo
nom
de la ciutat, d'aquesta ciutat
Teléfon número 1 2 4 4 6
viment i desitja formar al costat dele
que tolera tots eta atemptats a la
altres ciutadans, precisament per aix6
seva urbanització d'una manera im
mateix, perqua ella san tan ciutadans passitae, demanem que sigui treta
corn qualsevulla altre.
definitivament del .capdanaunt del
Tot airea, clara o
concretament,
passeig de Gracia aquella Minerva
significa una cosa que per la sera
vergonyosa.
e-vianda ja no caldr 1 dir, pera, per
EL MONUMENT A MOSSÉN
Passeig de Orada, zoo
si algú no ha compran, encara heu
CINTO
la ad: Meta vol din que les organit
COBERT RECLAM A CINC
també ha estat stacat per la vira
zacions caciquils, que eta tinglados
PESSETES TOT COMPRES
léncia antiartlstica i antiestética. Fa
oportunistes i ele prestigie de "don
Espléndld servei a la carta.
poc la gran majoria de la premsa
ble" elan acabat.
Preus ea:enlardes. Se serveisten
barcelonina s'ocupa d'un cas que
I que sigui per molts anys i per
les farnosets servnes WALB
ataca directament la aova perspec
la prosperitat de Sant Feliu de Co
HEIM de Baviera
tiva, ja de si dolenta.
dines I

tapadora.

CERVESA ALEMANYA

BAVIERA A BASE DE

v!ngut

culpa d'aquesta negligéncia
lerable?
C

Iles edificacions o monuments que
d'una manera tan directa malmeten
l'estética de la urbe barcelonina_
RAMBLA DE
CATALA
LUNYA no vol ésser meya en
aqueeta campanya de dignificació
urbanfeties. 1 reclama que, amb tota

1

creixerma.

•

han

alguna

disposimons municipals,

la

dificades al més aviat millor, i fina,
en

lea

desfará d'una manera lamentable la
:leva perspectiva. Malgrat de la pro
testadeis veías d'aquella barriada
i de la de tots els ciutadana cona
cients, les obres continuen.
?Per qua no cha procurat evitar
aquest nou :tac al bon gust ara
que s'lli era a tempa? ?De qui és

aqueates

irregularitats artístiques slguin

a

nosaltres les adquiriría en posseir
U!
servei especial per a donar ata
escolars els medican:ente i esped
fics que haguessin de menester, ja
que de res no terviria eber que a
ainfant 1' precisa un reforman si el
pare no l'hi pot donar; en establir
classes de gimnástica amb profes
sor.at especialitzat; en fer diaria la
dutaran en sovietmi r 1.3 excuesions
com a mitjá d'entrenament física en
tenir cantina per tal que l'apat de
el més r rnr
compiís
amb totes les exigéncies dele nutri
i la

,

la

ala pares per assabentar-los del que
cal vigilar. del que cal jet per a la
millor salut dele seus fila, la tns

,ció

Entre aquests emita hi halda Abelard
Tome. actualment exiliat a afaxic.
"La guardia civil--ene explica, da
vant la tassa de café arom6s—anava
?e bólid aquella dies. Buscan, i no
sabia qué ni qui. Ens va demanar pa
pera. Veril ensenyar ele que portá
vem. Després ens va preguntar d'on
venían. Li vam dir que del Canig6,
1 li verte explicar un itinerari comple
tament fantástie 1 rrealitzable.
No
més van volee saber si el Caniga "era
Espana". Vara din que si, 1 van que
dar tan tranquila, Des d'aquell mo

cárrec

se'n derivessin

ocasió, la tecessitat que

sabem—uns quants—qui és.

Ja l'hem vist. Eta qui

ENRIC FONTBERNAT

nyalen

repetidea vegadee diaquesta qüestió,
i ha posat de manifest, en mes d'una

ment.

Men

Es .r..t.ta de la construccia d'un
edifici que, al marge del que asse-

BARCELONA ?S UNA GRAN
URBS
dítien ele estrangers que l'han visi
tada darrerament amb motiu de la
danesa Exposició Internacional susra clausurada; per6 la majoria d'ella
1 fine la majoria dele ciutadana de
Barcelona catan convençuts que hi
ha coses en la seva urbanitzaci6 que
la perjudiquen duna manera extra
ordinária. La premsa s'ha ocupat

Fontbernat, acl. Menut, viu. Eses,dalenc i alegre. Sembla més jove que
no és.
No té, ni de lluny, cap secan
ç&, cap fatiga de res. Si calgués ter
nana a comenear—oi?—pel comenia

pany, també perseguir.

mar

Minerva...
altres coses

via a la cantina el va advertir: havia
sentit una conversa amb un polic a del
Consolat d'Espanya. El Consolat pro
posava de raptar-lo en un d'aquella
mateixos avions i deixar-lo en terri
tori espanyol. No va reeixir grades a
l'amigueta d'Enric; perb l'intent n
ésser-hi.

DEMANEU ARREU

LA MILLOR

Aquella

Ningú, perb, no l'ha deturat acinesia
vegad.a. La seneacI6 de perill halad
eitat, ben sortosament, injustificada.
Fontbernat ja ha sentit nitres copa
la aensaci6 de perill. Ultra els ~menta de la persecució i de l'entrada
Camprodon-1925, 1926...—en juliol
a
de 1925 (feia un mes que era a Fran
ça) Ii 't'agá també de coneixer-la. Tre
ballava en l'ajustatge de motora a la
casa d'aviaci6 Latecoére, a Tolosa de
Llenguadoc. Un dia, la dona que ser

mis per rornandre-hi. Es procura una
papera falsos a nom de Verdaguer,
com si vingués de Bélgica. La policía
francesa va demanar als seus colle
gues belgues informes de Fontbeenat.
I va resultar que el senyor For .ber
nat feia un any i mig que treballava
i
a Belgica i era un dutadá pacific
bon miny6. Nomas que—única obser
vació—la seva esposa vivia ir-egular
ment a París amb un tal aenyor Ver
daguer. "Aquell que vivia irregular

En detenir eta perseguits de Gar
rea la policía tenia tambe el
propasit de detenir Enrc Fontbernat.
Pera Enric, malgrat l'actuada en
aquest cas diligent de la policia, pogué
esmunyir-se. Tenia la botiga—Enric
és electricista; precisament per aixa
es feia
sospitós davant de casa. Eta

crificis

us

TEMES C1UTADANS

Enríe Fontb'ernat, un técnic al
servei de la República

teres materials, per a superar aquest
segon exili, infinitament mes deni
grant, cal passar-ne unes altres d'en
cara més difícils i que exigeixen sa
que

—re=

Figures catalanes

que si aqueli ens feia sentir
l'allu
nyarnent material
de Catalunya,

es

Aml)

11

la rambla de Catalunya

cm

fea..

luan ele rnonár.
luica catalana no
tavien descobert
?ncara

e

no

era

d'oca

Pla,
cía,

la

de
aquest

com

ploma
Josep
caer

tots

re

de rir,lucionari terrible.
La facécia que anem a relatar data

cordareu,

d'aquella época.
Un día el jove Pla

es veié solli
citat per un colleccionador d'autó.
grafs. Volia unes paraules per al seu
álbum, piró precisament a condició
que fossin en vera. Tota els auta
grafs ja colleccionats ho eren, d'a
cord amb la aova daría molt respec
fiable. Per altra banda, el collcccio
nador nn era pas exigent: un simple
vete de redolí ja el satisfeia.
Perb el jove Pla, entre moltea al
tres incapacitats uninimement reco
negudes, té la de no saber fer ver
sos, ni de redolf. Tannaateix, la pá
gina d'ilburn en blanc el va inspi
rar
de seguida: transcriví de cap
a
cap "La vaca cega", j signa amb
el seu nona.

1
Rellotges

per

a

esportius

EL
Rambla de les Flors, 37

Carme,

-

1

(esport

LA CURIOSA COINCIDENCIA
La Premsa diária haurá informat
els nostres lectora de la curiosa
coincidencia —aovint repetida —en
tre els regidora regionalistes, lerrou
xistes i contribuenta, en l'aprovació
del dictamen de prerroga, per deu
anys, del servel de neteja pública de

Barcelona, a favor de l'empresa
?és que aquesta empresa té Barce
lona monopolitzada?— "Fomento de
Obras y Construcciones".

—

Un afer de l'enorme transcenden
cia econóraica i urbana d'aquest ha
trobat, acunes, a l'Ajuntame .t interí
de Barcelona, la fiscalitzazió
i fi
palxnent la digna oposició
deis re
gidora d'Acció Catalana, tienyors
Massot, Martí Este, Barbey, Puig
'Xisteve 1 Nicolan d'Olwer.
Contririament, els senyors Cara
Mach. Santamaria 1 Maynés, ajudata
'per tres o quatre contribuents, s'han
eonvertit en paladina consistorials
singniarment eoratjosos —de rem
presa en qüestió 1 de la prórroga de
referencia. De la prórroga que,
aqueat any sol, costará a la ciutat
prop de deu
ro.000.000
de peasetes 1
—

—

—

LYENTERDRE DEL SENYOR
SANTAMARIA
L'AJUNTA
MENT NO ES INTERI. QUE
DIMONII
—

'ptdar
innombrables adeptes la
Çorporació municipal de Barcelona.
a

I perrilla "no és interí", una for
tIssirna majoriet de l'actual Ajunta
ment —regionalistes,
lerrouxistes i
contribnents (inefable senyor Pichi)
—es tren arab capacitat jurídica i
amb responsabilitat popular suficient
per cemprometre la ciutat de Bar
celona, per deu anys, en un contrae
te que costa una formidable quan
titat de milions i que no representa,
absolutament, cap garantia per als

impnrtantíssims serveis de neíeja
pública d'una ciutat com la capital
de Catalunya.
I perqué "no es interre no es
digna ni prendre en compte una
encertadíssirna esmena deis regidors
d'Acció Catalar.a, orientada a l'e
vitació d'un compromís semblant,
per tal que els Ajuntaments d'elec
ció popular es trobessin —de venir
aleun dia— arub prou llibertat d'ac
cio per a resoldre, "en nom de la
Barcelona que els hagués portat al
Consistori", un afer d'aquesta im

portancia.

perqua

°no és interim. aquesta
taajoria de reglonalistes, lerrouxis
tcs i contribuents s'oposa a que la
Junta de Lletrats i la del Collegi
d'Advocats dictaminin sobre la in
terpretació que cal donar a l'article
48—obscur 1 vague—del contracte
entre "Fomento de Obras y Cons
trucciones" i l'Ajuntament, INTER
PRETACIO QUE POT REPRE
I

Le s

SANT

---

Teléfon 71964

GERVASI

ciutadania)

1

de Barcelona na aprovat
-amb el vot en contra deis regidors
d'Acolé) Catalana la prórroga, per deu
anys, d'un contracte de serveis de neto
ja milis, desorganitzats 1 dolents

t¦cia,

puiaecui

LA: CURIOSA COINCIDENCIA ENTRE REGIONALISTES, LERROUXISTES 1 CONTRIBUENTS A FAVOR
D'UNA EMPRESA.
LA BRUTICIA DELS CARRERS BARCELONINS I LA PRESENCIA DE VEHICLES
ANACRONICS I ANTIHIGIENICS, COSTARA
CIUTAT DEU MILIONS DE PESSETES

pi o(ritleue

desencert

pogut veure,
ogut observar

ée el senyor Cararach per
constituir-se en arbitre d'un ajar de
competéncia exclusiva deis périts, i

PESSETES A FA
VOR O EN CONTRA DEL MU
NICIPI.
I pesqué "no és interí" es fa pas
sar
el dictamen poc menys que

diferéncia entre la quan
partir
titat exigida com a raderrindzació per
l'Empresa— en cas de rescissió del
contracte —í la listada pels técnics
municipals?
I, encara, ?quin: merite .un
la

seva

s'in

forma com cal eles senyors de la
Comissió d'Higiene
Sanitat del
Municipi, que !oren convocats sen
se
que l'afer de la prórroga deis
serveis de neteja constes a l'ordrs
del dia, i es fa constar al peu de
l'expedient, firmat pel senyor Ca
rarach, que la Comissió d'Higiene
acordá aprovar les condiciona de
prórroga que oferia el "Fomento"
quan. en aquella data, no solament
no s'havia parlat de condicions
ainó

del "Fomento de Obras y Construc
ciones" perqué el facin creditor a la
confiança del Municipi en lliurar-li,
com si tal cosa, l'exclusiva de la ne
teja pública de la nostra eiutat?
?Quina meras són ela d'aquesta em
presa pesqué, ami) una curiosissima
unanimitat, ele pseudo-regidors re
gionalistes, lerrouxistes i contri
buents surtin a la seva defensa, en
pie consistori, amb un coratge ines
pene 1 irflexible?
Com ha anat aixó?

"que ni s'havia parlat
prórroga". La reunió de
fou el día 17 de

els tecnics
bilitats de

no

encara
de
la Conessió
ulioi, i fins al dia 21

formularen les possi

prerroga del

ELE MERITS DEL "FOMENTO"

contraste.

Durant eta quinze anys de servei
de neteja —"pagats
fabulosament
bé" —els ciutadans de Barcelona
hera pogut veure els !lastres car

ELS MOTIUS— sNO SERA MI
LLOR EL PRETEXT?—DELS
SENYORS CARARACH, SAN

rers, ala nostres

TAMARIA, MAYNES, ETCE.
TERA, ETC.
Quin és el rnotiu
e',5 lectora

tres

Un

barceloní,

carrer

tocant les

acumulada

gut

—

gons

l'exacta interpretacie de la
cláusula del conveni signat entre

coalició regionalista-lerrouxieta-con
tribuent, de l'Ajuntament, sinó que

lerrouxista- contribeents, a defensar
i a votar la no-rescissió del contrae

l'Ajuntament

vota

prórroga per deu anys
més? Aquest: la suposada incapa
citat per part de l'Ajuntament, d'a
bonar, com a indemnitzaci5, el valor
te

de

i la

seva

tot el material

Companyia

i

local, que la
monopolitzadora deis

serveis de neteja posseelx, segons
cláusula del contracte.
Ara bé: ?quin és el valor d'aquest
material, locals, terrenys, etc., de la

Companyia? Depén. Segons el se
nyor Cararach, constituit en arbitre
de la questió, 6.055,520 pessetes. Se

i

la

Companyia,

que
tramit
el

fa referencia a aquest
farnós article 38
és molt possible
que la quantitat que ara serveix de
—

--

"papu" quedés recluida a gairebé la
meitat. De calcular el valor deis
locals i terrenys de la Companyia
al seu preu actual o calcular-los
tal con estipula, de fet, l'esmentat
famós article
al preu del dia que
any
el contracte comença a regir
1915—, la diferencia
ha d'ésser
—

—

—

enorme.

Doncs,
ho

no

senyorl No solament

no

veu, no

ho vol

veure

així la

de LA RAMBLA.

el vostre pensainent
davant les eleccions guille anun
cia el Govern Berenguer?
als

anys cabals de dictadura i da
vant l'estas del país, concentri el seu
ardor en les eleccions.
El Parlament, en les circumstán
cies i pels mitjans en que va a éts.ser
set

convocat—si finalment es convoca
será molt interior a aquells altres
anteriors a 1923, que decepcionaren
el país. Avui, a Espanya, només

desitjable

és

un

Parlament

encarre

gat d'estructurar i perfilar

un

nou

régim préviament conquistat

al car
rer. Altra cosa, no val la pena.
Per
qué pensar que de les Corts, tal com
es pensen,. és a dir, en forma de su
plement a la grotesca Assemblca
Consultiva. sortira la transformació
anhelada, és incórrer en pueril can
didesa que si en el cel serveix per
ingressar en els rengles angélics, ací.
a la terra, ccnstitueix un pecas con
la perspicacia. qualitat indispen
sable en política. I fer creure a la
gens que en aquestes Corts es dona

tra

rá efectivitat a les tremendes respon
sabilitats de tota mena concretes du
rant

a

cultivar

un

anar

Només

vivint
trobo

útils les

eleccions

—parlo, naturalment, des d'un mira
dor

PRIETO

(per Helios Gómez)

proposició

pre

sentada pels regidors d'Acció Catn
lana relativa a qué, com a qüestió

previa, la interpretació d'aquest ar
ticre 38 ("llegeix''s tres milions de
pessetes de diferIncia") sigui sct
tiesa a la Junta de Caps Lletrats
a la de l'IHustre Collegi d'Advocats
de Barcelona.
!Quin estrany interés és, dones, el
d'aquests senyors a exhibir, costi el
costi, l'espantall d'una indem
que
nització de sis milions i votar, per
aquest motiu, la prórroga per deu
any's d'un servei de neteja que cos

té

gran

una

la ciutat

en

part deis
un

estat

carrera

de

vergenyós de

brutícia i d'abandonament?

?Quin

afany és, dones, aquest
de votar, contra totes les garanties
demanades per una minoria amb
consciéncia del lloc que ocupa i de
la responsabilitat que aquest 'loe
significa, te compromis que, durant
rar

deu anys ha de

lligar

i

pesar

enor

pátina d'história i l'aetualitat
múltiple, heterogénia, variada els
desplaça de plans preferents per a
l'atenció pública. I si no hem sabut
aprofitat aquests preciosos instants,
?quina fe tindrem en la utilització

alienes, aquelles que de tant es par
la, es parla i es parlará, amb risc que

ta

—

de

situacions

més

bienes.

menys

dramátiques?
Si s'arriba a les Corts cense que
els partits d'esquerra hagin intentat,
si més no, l'empresa que les hi assig
nen els
seus
cognoms i els hi im
posa ara—precisarnent ara—la situa
ció del país, els seus bornes arri
baran a la tribuna parlamentaria
amb minva considerable en 1 seu

prestigi,

amb clisminució notaria de
autoritat, exposant-se a que
l'opinió pública aculli les eves ac
la

seva

tituds amb ganyotes de menyspreu

contemplar el cómic aíany de
truir, amb esforços rnerarnent
en

balístics,

alió

l'esfc ndrament

des
ver

del
d'e

qual requereix una altra mena
nergies. Si l'intent a qué alludeixo
s'hagués realitzat, seria fructífer ims
-41.-

Pujol

Font, en la seva
declaració pels fets de la
Presó, sembla que va citar
com

a

testimonis els

nos

Aiguader,
Granier, Massip, Perdió,
tres companys

etcétera.

?Per qué
a

declarar?

no

sels crida

podem

veure

encaral

els

veure

nos
—

la brutícia

pele carrers, en grana
pilote infectes, en fastigosos caus de
malaltia i de descuranca. Hena po
les mosqueo i els gossos
els gata rabejar-se en ela venta
b: ts femers amuraegats en els bar
ris humils, especialment en ele car
rers
d'aquest pobre barri xinés que
no vejen, que no veuen, de
vegades
durant dies 1 dice, els funcionaris de
l'empresa encarregada de la neteja
de la ciutat
Hem pogut veure—i podem veu
re —aquests
lamentables vehicles
que circulen a tothora pels
carrera de
Barcelona— per tot3 ele carrers;
que es dediquen, no a recollir, sinó
a escampar la
hrutícia i a malaltia
per la ciutat.
veure

i

—

sobre els interessos d'una
ciutat "que no els ha conferit cap
atribució, encara que el senyor San
mement

i tot el

esquerrá—en l'agitació

que pu
guin promoure la campanya de pro
paganda electoral i la própia acci6
parlamentária, peró ádhue. sumats

tat

els efectes de l'una i de l'altra no
seran prou a crear estats d'eferves
cencia superiors als que se'ns han
vingut oferint durant aquest any
d'engá que va caure Primo de Ri
vera.
Perqué el temps actua de se
dant i la crítica política perd viru
lencia quan enfoca successos que,
per la seva Ilunyania, tenen ja cer

engalle; palle.

Fácilment s'endevina el procediment
dilatori i inefical: es constitueixen
una o diverges Comissions investiga
dores. es difereix tot el que sigui
possible la missió depuradora amb
el magnífic afany de guanyar temps
a

de la

l'inacabable període dictatorial,

equival

i

contra

en

quantitatá fantástiques a la ciu
de Barcelona (dais més grosses
que les de gairebé totes les ciutats
d'Europa d'igual categoria) i man
ta

suburbis,

molls. Hein pogut

Rambles
Una rnostra—fastigosa i trista—dels serveis de neteja de la
ciutat de Barcelona
(Fot. Torrents)

suposaran que és molt poderós
que obliga a la coal:ció regionalista

—

qualsevol hora
la Pu'ior inIncunda
dels

seu

reixen un trist espcctacle
de de
sidia i de brutícia als ulls
del
visc a

anez.

pogut

la

tot abro, e
n
i alguna cosa

veure

7anys. Tot aircó

Inés. I ho podern veure cutara,
cada
Tots ele clutadans da
Barce
lona en son testimonis.
• •

A

una

de

l'Ajuntament

així,

empresa

Barcelona

amb

l'oposició deis
dignes regidora d'Acció
Catalana
—

—

li ha

la confiança per deis
anys. A una empresa així, que
costa a la ciutat, aquest any
sol, prop
de io.000,000 de pessetes. A
una
empresa així, que s'ha
mastrat di
guem-ne incapaciteda— una
cosa o
altra hem de dir
per realitzar
renovat

—

importants serveis

els

neteja que una
Bareelona exi

de

ciutat

europea com
A una empresa així que,
cons
tituida en senyora i rnajora de la
ciutat, pagué obligar tots els veins

geix.

de

nat,
per

Barcelona, en un moment do
a
adquirir recipients especials
a
dipositar l'escombrada quan

havien d'ésser ls veins els que exi
gissin a l'empresa el canvi de tot
el material i la prohibició descaro
par per la ciutat la brutília i els
microbis.
LA RAMBLA DE CATALU
NYA, en felicitar i subratliar la no
ble
actitud deis regidors d'Acció

Catalana,

protesta enérgicament del
greu acord d'aquest Municipi que
no ostenta la representació de ten.

gú, d'aquest Municipi

que

no

podia

comprometre aixf la 'libertas d'acció
de la ciutat, d'aquest Murncipi que,

ja

anant

naolt

lluny,

no

bavia de fer

que acordar una prórroga
provisional i condicionada; d'aquest
Municípi que en forma desonside
rada, incorreccta i no gels clara
altra

cosa

diguem-ho d'una vegada—UTILIT

ZA ELS MILIONS DE LA CID
PAGAR, A PRET.:
TAT PER

SERVEIS TAN INSDFI
RUDIMENTARI`
I
CIENTS
COM EL DE LA NETEJA PU
BLICA.
I prou, per avui. Pctser ens cal
dri, molt aviat, insistir en aquest

DIDR,

afer,
J. M. MASSIP

fracás. Els partits anti

monárquics i els seus hornee diree
tias no patinen en el seu preetigi
per estabellar-se contra la impossi
bilitat, pera perjudicant?lo en no ex
plorar, tan sois, les possibilitats,
hauran començat a adquirir ells res
ponsabilitats própies per no decidir
se a

car

l'ernaresa, que circulen trae
quillament per la ciutat
sense cap
precaució d'snrire sanitari-,
femers ambularas destapas vtritables
que ofe

?Qui

3.000.000 DE

de

be dii,
qualsevol
deidia i de

a

la nit
ros
de

tarnaria sigui capaç de creure-s'ho?"

SENTAR, EN UN MOMENT DO
NAT, UNA DIFERENCIA DE

desapercebut
a
despit de la
evident transcendencia—; no

aboca.: ht
ala senalla

previa escampaclissa de amb una
brutícia in.
fecta damunt la
voravia, el carrer
si s'escau, damunt
l'esquela del ciutarta que ha tingut
el

--

ENGUANY A LA

v

de recollir
la h
coasisteix a

que

-

1Quin és

INDALECIO

Homtr, núm. 56.

LiAjuntament

enquestes

'Encara que visc molt intensament
l'actual rnoment polític, no cm sug
gestiona el tema electoral. Tot just
si m'interessa. No encerto a expli
car-mt que cap partit anti-dinástic.

TORRATS

Oficines i magatzem:

DENUN CIEMT

—

Pel que sembla, l'opinió del se
nyor Santamaria
que ja dóna la
mesura, fosca exacta, de com ente
sien certes persones la voluntat po

CAFES

i

—

ar

MOMOTOkia0 1

la rambla
de (mullo

Copes Esport

Llegiu

i propagueu

LA RAMBLA DE CATALUNYA

obrir l'únic camí que tenen les

seva

declamació prengui l'aire fa

tigós d'una sonsónia.
Si fos

factible la unanimitat en
d'esquerra, jo seria
partidari resolt de l'abstenció parla
mentária. Sense la unanunitat—i hi
ha senyals de sobres de
que no
s'aconségueix—, la posició absten
cionista té dos perills: primer, que
el debat al seu voltant entre les
rna
teixes esquerres arribi a
adquirir
aquest to estúpidament
abrivat que
es dóna en el nostre
camp a l'exa
men de discrepáncies
mínimes sobre
les quals el silenci i no el
soroll in
juriós serien avui la millor
táctica;
segon, que adscrits al
postulat
d'abstenció les personalitats de me
jor sensibilitat política i, per tant,
les agrupacions

les

més

que

una

capacitades, consideressin
conseqüencia lógica de la

actitud havia d'ésser
eliminar
elle de les lluites
parlarnentáries,
amb la qual cosa es podria
fer el
joc a qui, davant
l'eventualitat de
seva
se

14f

-Corts, corren preocupats en
l'estudi
de triaijocs vells i
nous precisa
rnent per a impedir
l'entrada d'a
quests homes al Parlament.
L'abstenció fóra magnífica asnb
.

duce condicione: la uninimitat i
el
propesit ferm de coordinar i
l'an
ear

conjuntament contra l'objectiu
comú les energies de tots
els adver
saris del régim. Perqué, d'altra
ma
nera, l'abstenció, en
parcialitzar-se,
fará més perfecta la ficció
parlamen
taria i servirá per barrar
l'altre pas.
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AMN1STIA, ENCARA!

(per Helios Górilez'

