41111111111

6 gener de 1936

Barcelona

Lit INI1111
detara111111

La unió

fa

brea

i

la

•

forea

cióna la

victória

(esporf í alufadanía)~.~.~~~~
Segona época. Any IV, núm. 72

Redaeció i Administració

Rambla Canaletes, 13,

:

pral.

—

Teléfon 14757

Impremta : Bot,

21

—

Preu : 20 céntims

Teléfon 13000

nO111.1110~~11111b...M1

¦1"

1•1111•11111~¦¦

Mal la dissoludó de les Corts 1 la conocatória electoral
¦12111

"ifIri~~11•1111111I3-

ammaaatiataill

la rambla, Mari
En transformar-se LA
RAMBLA en diari, edició
del vespre, ens creiem en el
delire d'acomiadar-nos com
a setmanari deis estimats
lectors que durant cinc anys
escaig ens han afavorit
amb llur simpatia i llur con
fiança. El nostre acomiada
ment, peró, és relatiu. Es,

simplement,

un

«a

reveu

Dijous, dia 9, comen
çará una nora época i aspi
rem, lluny de perdre els
vells afectes, conquistar-ne
re».

de nous.

Deixeu-nos,

en

aquest

transició, parlar
una mica de nosaltres, tot
recordant el passat. Deixeu
nos recordar aquell setma
moment de

esportiu que es titulava
nau deis esports», el
primer número del qual apa
«La

regué el dia 7 d'octubre de
1929. Pocs mesos després,
el febrer de l'any 1930, «La
nau deis esports», setmana
ri .esportiu, esdevingué LA
RAMBLA, setmanari d'es
port i ciutadania. Eren ho
res d'intensa emoció políti
ca i la transforrnació de
«La nau deis esports» en
LA RAMBLA era una exi
géncia patriótica. El públic
catalá ,ens acollí amb verita
ble entusiasme.
Era el
temps de la dictadura Be
renguer i al cap de poques
setmanes de vida, LA RAM
BLA, que sortia a multa

no transigírem tampoc
aquella ocasió, i LA
RAMBLA esdevingué «la

nes,
en

rambla de Catalunya».
Sota aquest nom, realit
zárem la campanya pro-am
nistia deis presos de Garraf,
seguida amb formidable in
terés i coronada amb l'éxit
més .esclatant ; els presida
ris tornaren ; ferem tambó
la campanya pro-Maciá,
en aqueas moments ,exiliat i
Maciá, torná a Catal'unya.
Prestárem el nostre suport
a les ,eleccions del 12 d'abril
del 1931
que portaren la
República
i enderrocada
la monarquia amb els seus
dictadors, instaurat el nou
régim, «la rambla de Cata
lunya»
nom circumstan

a

—

a

—

cial
desaparegué després
d'una vida gicriosa, per del
xar que tornés a sortir LA
—

A mesura que van passant dies es va afermant més
l'entesa en
tre els monárquics declarats i els que ho eón i no gosen donar
la

RAMBLA.
Aleshores fou l'época de

cara.

Aquesta setmana

Gil Robles signava un deis documents acusato
ris amb els quals es tractava de ter una maniobra contra el Govern
Portela per tal d'ajornar
si la maniobra reeixia
la dissolució de
les Corts i la consegüent convocatoria d'eleccions. També el
Gil Robles s'ha entrevistat llargament amb Calvo Sotelo i mateix
encara
que oflciosament s'ha dit que no s'havien entes, és tan cert
que s'en
tendran i que faran el front únic contra els republicans, que sobre
aixó ja ningú no té cap dubte.

les Constituents, de la catn
panya pro-Estatut, de la
naixença de Catalunya a
l'autonomia. Més tard la

—

—

defensa aferrissada

en

jor

La posició del Govern Portela adoptada davant de la
maniobra
nades memorables de la Ilei
de les dretes és molt curiosa. Portela suposa la CEDA republicana,
pel fet que ha tingut canees de Govern dins de la República, i ales
de Contractes de conreti...
hores li recrimina que vagi del bracet deis monárquics en maniobres
El bienni de les dretes
contra el régim. La CEDA, és ciar, no pot contestar
aquest argument.
suspengué
altra vegada LA
En cap deis seus actes públics no hi ha hagut mal una
bandera re
publicana, ni mal Gil Robles ha fet declaració explícita de republi
RAMBLA. Torná a sortir
canisme, contráriament al que els de la Lliga afirmaven quan hi
«la rambla de
i
anaven aliats, perqué es donaven una
certa vergonya de confessar
que ajudaven uns monárquics. Gil Robles tot el
a l'hora de transfor
més que ha dit era
que servia la República. I ha fet observar que servir no
mar el setmanari en diari,
vol dir aca
tar. Consegüent amb aquesta trajectoria, la CEDA, que
ha encobert
«la rambla de
els Straperlos, anirá en companyia de
lerrouxistes, monárquics i al
tres organitzacions semblants que la
torna a deixar el pas lliure a
República del 14
nir a enterrar i que tracten de reviscolar com puguin. d'abril va ve
LA RAMBLA.
Les dretes, per més que es digui que no s'entenen,
acabaran
en
Cinc anys i escaig de Ilui
tenent-se i faran el front de l'antirepública. No
perqué llur desfeta és segura si les esquerres fanens ha d'inquietar,
ta que recordem no pas per
el front popular
ja perfilat a Espanya, i si a Catalunya en
seguim l'exemple.
vanitat, sinó per a dir quina
Entremig d'aquest braceig de les dretes, i quan el darrer
minis
será l'executória del diari
tre de la Lliga ha estat acomiadat, aquí a
Catalunya aquest partit
no es vol donar per entes i
continua detentant uns canees públics
catalanista de les ,esquerres
per als quals el sufragi popular no elegí
cap deis seus homes. Quan
que sortirá
vinent.
la CEDA va deixar el Poder, els de
la Lliga cuitaren a reclamar deis
La nostra actuació ha estat
cedistes que feien de gestors, només pel sol fet que
el seu jefe era
Poder a Espanya, que abandonessin les
i és una línia recta. Tal-libé
conselleries de la Generalitat
1 de l'Ajuntament. En canvi, quan
la Lliga ha deixat el Poder a Es
ho será. Per l'ideal catala
panya, fa el desentés a Catalunya i
continua en uns llocs que no Ji
és lícit, democráticament parlant, que tingui.
nista
i esquerrista hem se
Els de la Lliga, com
sempre, se sacrifiquen.
guit
sempre
un camí dret,
No volem creare que aixo duri gaire.
Es massa burla a la volun
sense
cedir,
tat popular. Prou clarament queda
sense claudi
en les eleccions del
14 de gener de 1934, que els homes dedemostrat
car.
la Lliga no representaven l'o
pinió. I després de llur collaboració amb els
governs d'aquest bienni
La transformació de LA
vergonyós encara s'han creat més intensament l'antipatia
I l'animad
Versió de les masses, com quedará plenament
RAMBLA
en diari era urea
demostrat en les elec
cions properes.
idea de

Catalunya»,

avui,

Catalunya»

dijous

temps cobejada
nosaltres. Coneixedors,

•

per
pe

ró, de la nostra responsabi

ceM1~,--mor
•

I"

:O

•

perseguit aferrissadament.

—
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AY.

per número, fou suspesa per
ordre de l'autoritat. Nosal
tres, que mai no hem transi
git amb determinades coses
ni amb determinades perso

nari

L'alivio de lutos
1 el paper de la Lliga

;

litat,
a

la

no

nova

volíem

Ilangar-nos

modalitat de Ilui

7 de

gener de 1935. A les 2'55 de la matinada, els membres del Govern de la Generalitat senyors Lluhí, Co
Esteve, Mestres, Gassol i el President, Lluís Co mpanys, foren traslladats a la presó de Madrid després de
tres masos de reclusió al vaixell «Uruguay», ancorat al n ostre port.
pernil fará un any. Lluís Companys, Joan Comorera i Joan Lluhí i Vallescá, sofreixen condemna al presidí
de Puerto de Santa María ; Ventura Gassol, Pere Mestres, Martí Esteve i Martí Barrera (aquest darrer aleshores
hospitalitzat i traslladat més tard a Madrid) sofreixen la condemna, al presidi de Cartagena. El Tribunal de Ga
morera,

ranties els cordernná, a trenta anys de reclusió.
En acr
primer aniversari, trametem la nostra més cordial salutació als empresonats illustres i, arnb ells,
a tOLS eiS que pc
auses bercliariLs'sorreixen privació de nibertat (Iraq-1.1911 1 altreis establiments penitenciaris. Espe
rem que l'any que comença ens veurá fondre'ns en fraternal
abraçada de llibertat tots plegats.
ta periodística sense comp
tar amb les garanties neces
sáries per tal de fer honor a
la nostra histeria i per tal

de correspondre dignament
a la collaboració i a Pescan
deis nostres amics lectors.
Avui, aquells bells projectes
esdevenen realitat. A partir
del dijous, dia 9, LA RAM
BLA, diari catalanista de
les esquerres (edició del ves
pre), no sotmés a cap disci
plina específica de partit ni
de grup, sortirá al carrer.
Així com fou una exigéncia
la transformació de «La nau
deis esports», en LA RAM
BLA, considerem també
com a tal la transformació
del setmanari en diari.
Per servir Catalunya, per
servir la República, per ser
vir els ideals esquerristes,
LA RAMBLA surt al car
rer, a partir del dia 9, cada
dia.
Fins ara han promé,s llur
collaboració amb articles po
lítics a LA RAMBLA, dia
ri, els escriptors següents :
Isaac Abeytúa
Jaume Aiguader
Claudi Ametlla
Luis Araquistain

Lluís Almamí i Baudina
Manuel Azaria
Martí Barrera
Epifani Bellí
Doménec de Bellmunt
Vicenç Bernades

Lluís Capdevila
Joan Casanoves
Pere Cavallé
Joan Comorera
Lluís Companys
Pere Coromines
Marcellí Domingo
Caries Esplá
Martí Esteve
Enric J. Ferrer
Pere Foix
Ventura Gassol
Emili Granier-Barrera
Luis Jiménez de Asúa
Ramon Jover
Juli Just
Joaquim Maurín
Arturo Menéndez
Pere Mestres
J. Pastor Williams
Joan Peiró
Angel Pestana
Caries Pi 1 Sunyer
J. Puig-Pujades

Josep Quero

Enrique R. Ramos
F. Rossell i Montaner
A. Rovira i Virgili

Miguel Santaló

Ramon J. Sender
Jaume Serra Hunter

I

Brauli Solsona
J. Sunyol i Garriga
J. Tomás i Piera
J. Ventalló
Antoni Vilalta i Vidal
Josep Xirau
Julián Zugazagoitia

pacificació

possible

hagi
a

no

m en tr e

que passen

qualifica de
«foragidos» els republicans
del 6 d'octubre

és
hi

trenta mil presos

les presons del terri

tori de la

coses

Lerroux

Confiem que en el primer
número de LA RAMBLA
podrem publicar la llista
completa deis collaboraders
polítics, i a més a més, la
deis purament literaris.

La

Les

República.

El senyor Lerroux, el de l'stra
perlo i l'afer Taya, qualifica de "fo
rajidos" els republicana del 6 d'oc
tubre. Llegiu-ho. Ho ha dit el día 22
en el seu
discurs als diputats ler
rouxistes, text de "El Debate". Diu:
"Lo
una

que ocurrió

insurrección

en

Asturias fué

anárquica,

peque
na muestra de lo que puede suceder
si no estuvieran atentas y despiertas
todas las fuerzas sociales para im
pedir que de nuevo los forajidos, los
que no reparan en medios, por cri
minales que sean, para hacer triun
far, más que su idea, sus apetitos
o
a

ambiciones personales, lleguen
extremos que aquí, casi en el in

sus

cógnito, yo

no

quiero calificar."

El senyor Lerroux, al qual
coneixen mitjans
de vida,

no

es

parla

d-apetitos"!
Qué hi diu la guardia civil?

Contestant les diversos consultes rebudes deis
nos
tres volguts Corresponsals i lectors de tot
Catalu
nya, ens plan ter avinent a tots que, com
sigui
que
LA RAMBLA publicará un número
extraordinari,
cada dilluns, seguirem enviant a tots
els Correspon
sals paquets d'aquest número
extraordinari en la
forma acostumada, i als subscriptors
actual, igual
ment.

La modificació única consistirá en el preu
de ven
com els números
diaris,
i no de 20 céntims, com valia el
setmanari.

da, que será de 15 céntims,

DIJOUS VINENT, DIA 9 DE GENE R,
SORTIRÁ

LA
DIARI

RAIIII

LA

CATALANISTA DE LES ESQUERRES
(edició

del

vespre)

2

la rambla de

Catalunya
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Del que

ocupar-se la Comissió permanent

va a

1 el seus polis defolian

La

isirwm

CARLES ESFLA

per
A ningú no se 11 haurá escapat la
comIcitat d'aqueix espectacle grotesc
que ofereixen els monárquics, conver
tits en melosos defensora de la Cons
titucló. Juntament amb ellas, els ce
distes representen la tragicomedia de
demalear respecte per a aqueeca ma
teixa Constitució, que ella han vulne
rat en tot moment 1 la revisió de la
qual es la finalitat exclusiva de la
seva sedó política. Alfonsins 1 vate
canistes han tractat de derivar vers
un problema de responsabilitats pe
nals, per infració de la llei fonamen
tal de l'Estat republicá, el que és ex
clueivament un plet polític. Des d'a
quest punt de vista no pot interessar
nos els dapatge legal amb qué aquel
'íos elements vesteixen la seva pro
posició acusatória contra el Govara
Portea. Ilem acusat en t,ot moment,
anda desperta sensibilitat, els greuges
inferits a la Constitució de la Repü
bLca cerqué romanguéssim ara inda
ferents davant qualsevulla altra
agressió, per lleu que fos. Pat. per
exquisit que sigui el nostre zel consti
tucionalista, no pot inspirar-nos el
cas que ens ocupa cap inquietud ni el
mes Ileu esglai. Ens resistim, tenme
teec, a adoptar davant la Constitució
una actitud de narcisime interpre
tat.u. disposats a alambinar el valor
estricte deis vocables. La riostra in
terpretació constitucional cerca direc
tament la seva font doctrina, l'espere
que U infongué vida a les Conste
tuentee I anab aqueix criteri conside
rem que la prórroga deis pressupos
tos per decret 1 la suspensió de ses
ilons parlamentáries també per de
cret
són perfectament constitucio
nals. Ely primer extrem es discuteix
!nenes, Peró hl ha autoritats eme
nents en Dret constitucional que con
sideren legal no solament la prórroga
pressupostária per decret, ans lambe
la prórroga automática, sense dispo
alce) especial, quan, arribat el 31 de
desembre, les Corta no hagin aprovat
nou Prmupost. Ens referim
a
la
prórroga durant el primer any.
Respecte a la suspensió de sessions,
tota la confusió nebc de qué els dipu
tare de les Constituents no preveía.rem el cas que ara es planteja i del
(peal no tenim cap culpa, car no
s'hauria arribat a aquesta situació
d'haver-se complert sempre estricta
ment la fletes i nesperit de la Constitu
ció. 1 s'hauela alengat fa temps el eon
seitt repte:Me* de dissoldre aquestes

Corta antirepublicanes. Pelee amb in
dependencia del succés actual, es in
dubtable que, un cop transcorreguts
els dos períodes assenyalats en la
Constitució per a les tasques parla
mentáries, poden suspendre's agües
tes per decret. Qualsevulla que sigui
l'informe de la Secretaria técnica de
la Cambra, el cert és que totes les
Constitucions parlamentáries reser
ven aqueixa facultat al Poder execu
tiu. Per

sostenir la tesi 'contrária es
error de doctrina, i és
el de considerar que la Constitució
imposa a les Corta el deure d'estar
obertes durant determinats períodes.
quan, ben al contrari, l'obligació de
tenir-les obertes, d'estar sotmés a la
seva flscalització 1 de Venir en funcio
nament l'organisme legislatiu a qui
se li imposa és al Govern. Amb aixó
hom volgué posar fi a la práctica del
"cerrojazo" que permetia ala Governs
monárquics tenir tancades les Corta
per temps indefinit, escapant a llur
crítica 1 fiscalització. Els diputats de
les Constituents imposárem als Go
verns republicans el deure de tenir
obertes les Corta durant cinc mesos a
l'any: tres mesos a partir del primer
de febrer i dos mes a partir del pri
mer d'octubre.
Ens referim a l'any
natural que corriença al de gener. En
les dates assenyalades per les Cona
tituents, les Corta es reuneíxen sense
necessitat de convocatória. I el Go
vern ha
de compareixer davant el
Parlament sense cap excusa durant
aqueixos cinc mesos. Comprenguérem,
tanmateix, que la inflexibilitat d'a
ouest mandat podría crear situacions
difícils a un Govern, devant circums
táncies greus que requereixin el tan
cament momentani del Parlamente í
salvárem la dificultat en aquests ter
mes: durant el primer. període, es pie
dran suspendre les sessions per un
mes, 1 durant el segon per quinze
dies el máxim, peró sense poder elu
dir el deure de tenir obertes les Corta
tres •mesos en el primer i dos en el
segon. Es ciar que un cop transcor
reguts aqueixos terminis les Corta po
dien ésser tancades. Quedava com
plerta l'obligació de legislar amb elles
i de sotmetre's a la seva vigiláncia
política. Qualsevulla que sigui la re
dactó, més o menys defectuosa del
text on es recullen aquests propasas
de les Cbestituents, aqueix fou el ve
ritable rn.ecanistrie establerti per la
a

parteix d'un

Constituilió republicana leer

Després

"Miliu", repetía sense treva:
"Queden nomas vuit dies... en que
den set... en queden tres... demá s'a
caba...

I, efectivament. es va acabar. Es
gotats tots eta terminis concedits per
a
ésser adquirit, el carnet electoral
ha passat a millor vela.
El senyor Escales. governador ge
neral interl en funcions de Presi
cn.rt de la Ganefalitat gestora, li
cante lee, absoltes J altre dia:
"Per votar no caldrá el carnet elee
toraL"
•

Que

-

-

-

—

—

marcava:

"Queden només deu dies! Doneu
vos prcssa si no volea perdre el vot.
Anea demá mateix a les °flanes del
carnet electoral i demaneu-lo."
I el tro final. imprescindible:
"Sense carnet electoral no es po
drá votar."
•

En rentremig, el senyor Jover
Nonell, conseller gestor de Governa
ció, el "Ilanternaire" de "La Veu",
els governadors generals que desfi
laven cada vuit ches, els llenços deis
cinemes 1 les

gasetilles oficioses

de la

Generalitat gestora no paraven de
edespatxar" carnets: trenta mil, cm
mil, setenta mil, cent mil,
quanta mil.
cent seixanta mil. dos milions...
Pera a les baluernes installades en
diversos llocs de la ciutat. s'hi feien
teranyines; els empleats llogats per
despatxar carnets, es passaven el dia
badallant; les paneartes que havien
de cridar l'atenció deis ciutadans sea

•

•

a

menea ho sabíem per en
davant els centenars de milers de
ciutauans que no l'hem tret. Peró no
en
tenim prou d'aixó. Feas inspira
tan pece confiança aquest famós car
net que haurá cost.at a la ciutat cm
quanta o seixanta mil duros, que des
a ara hem d'advertir ala ciutadans
sense fer ús de la radio
que el
carnet electoral no tan solament no
eirá necessari, sinó que será inútil
1 entorpidor.
Voleu una raó, entre mil, de per
qué era natural que el carnet no
servia? Dones perqué el termlni d'ex
pendrel va acabar el 20 de desem
bre.
en canvi el t,ermini per a fer
se incloure en el cens no sacaba
fins al 9 de gener. I aquests que
hi seran melosos, haurien tingut dret
a votar. encara que no haguessin tin
no

—

—

gut

carnet.

Els partits d'esquerra no podran
accerear com a document d'identitat
garantia aquesta cartolina faene
o
/cede en circumstáncies anormals i
sense exigir cap mena de document,
els seus interventors es veuran en
el cas d'haver d'exigir altres proves
d'identificació a tots aquells electors
que exhibeixin el carnet electoral:
"—Teniu carnet electoral?"
'—Si, senyor. Mireu.
"—Ah, sí? Dones porteu la cédula,'
el rebut del lloguer, la fe de naixe
ment 1 la partida de defunció del
eost re
Per

ave ."
•

que? Perque s'han comprovat

serie d'inexactituds que resten
virtualment tota eficácia al docu
mena
pseudo-identificador. Sabem.
per exemple, duna persona que té
38 anys, l'edat del qual, segons el car
ret electoral que 11 ha estat facili
tat és de 83: sabem duna senyoreta.
fadrina. el carnet electoral de la
una

Des del 9 de gener, LA RA ME L A diari catalanista de
les esq uerres
,

Ens hem deturat en aquebc punt,
perque d'ell arrenca racusació mo
narquica, pena no amb esperit de con
trarestar-la en el terreny legal Seria
canciidesa per la nostra banda
atribuir a la meció acusatória cedo
alfonsina un propósit sincer de res
ponsabilitzar una suposada infració
constitucional. El que pretenen les
extremes dretes és obligar, per trámit
de la querella, 1 ?tenme sabent que
aquesta seria refusada, a ressuscitar
les Corts ja difuntes. Es tracta duna
grollera maniobra adreçada contra el
regim. I en aquest sentit ens inte
resas, no en el que s'acusa el Govern,
que ha de defensar-se pel seu compte.
Per6 el que els republicana no podem
tolerar és que amb aqueix pretext o
amb qualsevol altre, tracti de posar
se
en
peu novament el Parlament
antirepublicá de la majoria "straper
lista". Per a evitar-ho no hi ha altra
solució radical que la dissolució ini
mediata, fulminant, de les Corts.
Mantenir-les insepultas, sense llançar
damunt d'elles la liosa del decret de
dissolució, és tan perillós com marear
a
resquena amb un cadáver que va
escampant la infecció i ala cuas. Con
tra la maniobra monárquica. dissolu
ció immediata. No hi ha altra sortida
al problema que el Govern s'ha creat
a cópia d'habilitats 1 que aquest no
té dret a endosar-ho al régim. Parlem
d'única solució política i de salut pú
blica.
una

Madrid, gener.

rotar

L. AYMAP11 í BAUDINA

filagarsaven i passaven desapercebu
des...
I la veu de la tedio, que ja ha
via esdevingut un substitutiu del

LLLSTA NUM. 8

vern

•es

110
per

-

eegular

Continua oberta durant tot el mes
de gener aquesta subscripció. Poden
fer-se donatlus a l'Ateneu Obrer d'Es
guerra (Provença, 156), Centre Re
publice d'Esquerra (Passeig de Grá
cia, 42), i a la Redacció de LA RAM
BLA, ultra les delegacions nomena
des a diversos pobles de Catalunya.

en

del fracás

id el carnet
«Acaben de sentir una selecció de
"Gigantes y cabezudos" per l'orques
tra de l'estacló. A continuació escol
taran uns mota sobre el carnet elec
toral."
Els nostres lectors aficionats a la
Tedio í els qul, sense ésser alló que
se• diu "aficionats" la senten, en
cara que no l'escoltin amb una aten
ció excessiva. a l'hora de dinar 1 a
llora de sopar, recordaran haver
sentit més duna 1 més de dues ve
gades cada dia, durant una llarga
temporada, les paraules que encap
çalen aquestes línies. I després de
l'anunci del locutor, un instant de
silenci m ele seguida, una veu volumi
nosa. greu, que engegava el disc:
"Ciutadá! ?da tens el carnet elec
toral?
Sense carnet electoral no es
,rirá votar.
Si no voleu que us.
prenguin el vot, demaneu de seguida
el vostre carnet electoraL El carnet
electoral és una garantia.
Sense
carnet electoral no podreu votar."
"no
Aquestes darreres paraules
podreu votar"
eren pronunciades
amb un to més greu que les ante
riors, lentament, perqué els radio
oients s'hi fixessin bé i s'adonessin
del terrible perfil que corrien si no
treien el carnet.
Aixó a l'hora del dinar. A mida
tarda. A l'hora del sopar. A mitja
nit...
"Ciutadá, ja tens el carnet elec
toral?" "Sense carnet electoral no es
podrá votar!"
Al cap d'uns quants díes de repe
tir la cançó, la veu misteriosa re

a'

tal materia les relaciona de Go
1 Parlament. Sostenir la test
contrária i negar la feeultat de sus
pendre les sessions un cop transcor
regudes les etapas constitucionals,
técnica de les
com fa la Secretaria
Corte condueix a aquest absurd: que
poden suspendre's les sessions per de
cret, en casos excepcionals, durant les
dues etapes en qué per mandat de la
Constitució han d'estar obertes les
Corta, i quan aquebc mandat s'ha
acomplert 1 desapareix l'obligació de
tenir-les obertes, aleshores no és pos
sible suspendre les seves sessions. sinó
per própia decisió parlamentária,
qualsevulla que fos la necessitat, un
posada per les circurnstáncies, duna
treva legislativa. Alfa) és francarnent
absurcl, i els diputats de les Consti
tuents poguérem ésser ingenus en al
gunes qüestions, per no cometérem
un disbarat d'aqueix calibre.

Suscr pció
pro familia Bello

amb gran disgust de la In
qual
teressada
diu que és casada; sa
bem d'un senyor que es diu Riera
1 Pone, el carnet electoral del qual
va a nom de Pone i Ferrer; sabem
el cas d'un matrimoni
casats fa
Vine-cinc anys
que es troben amb
qué. segons el carnet, el marit vota
el. un
collegi i la muller en un al
tre. cosa evidentment impossible, vi
vint en un mateix domicili. Hi ha,
encara els casos d'aquells "hermanos
del Sagrat Cor" que tenen amb el
Cera o ara dos o tres vots
en par
lávem la setmana passada 1 en tor
nem
a
parlar avui
1 ara deuen
tenir,
clar. dos o tres carnets...
Per qué seguir?
El noble no s'equivoca mal. De bon
antuvi rebutjá aquest carnet
que
no °feria cap garantia atenent l'es
tat actual del país 1 la situació de
les organitzacions polítiques d'esquer
ra
i el carnet "sense el qual no
podreu votar" ha estat desnonat pels
mateixos que el van parir en un
moment d'inspiració...
económica
ment dolorós per a la Hisenda
pú
blica.
"Ja no ealdrá el carnet...",
ha dit
el Governador general, 1ndependent
1 de la Lliga.
Com deu haver estat
el fracás, que hagin pres aquesta re
sonicie
No caldrá el carnet. Be. Ni caldrá
ni servirá
afegim-hí
per a altra
cesa
que per a complicar l'existen
cia als posseidors incautes que
l'ex
hibeixin perqué. en bona lógica, els
interventors deis partits que no han
participat en la seva confecció han
de dubtar de l'autenticitat de tots els
electors posseidors de carnet. I aixó
•

—
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significa...
Nosaltres, perb, som gent amb con
ducta. Sabem agrair les bones in
tencions

d'aquells

que ens volen pro
que ha arribat la rios

tegin i ara
tra. advertim:
"Ciutade, si vols votar tranquil, sí
no vols que et maregin, si no vols
ins
pirar desconfiança, si realment el
vot que
vas a
dipositar és el teu,
prescindeix del carnet electoral; si
el tens, amaga'', no l'ensenyis; la
broma ens costa cinquanta o seixan
ta mil duros als barcelonIns, peró fea

el cor fort, posa el carnet en un
maree i penjal..."
I pensa, sobretot. que la teva quit
xalla podrá dinar i podrá sopar sen
se por d'aquella
veu de "papu" que
amenaçava cada día
"Clutadá, ja
tens el carnet electoral?"
entre
una selecció de "Gigantes y cabezu
dos" i un espetec de "Maria
de
la O"
—

EPMASE?:

Pessetes
Suma anterior
Una familia de Santa
J.
G. C.
M.
Sau
Enric Gómez
Enric Vila
Maria Guillem Tomás
J. C. M. de Sabadell
Front Nacional Catalá Pro
tetad
Familia Bonet
Centre Nacionalista Repu
blicá de Monteada:
Joan Espinassa Nebot
Antoni Ricard
Gregori Vidal
Enric Oms
Salvador Vilanova
Tomás Bertran
Pere Bertran
Francesc Montserrat
Francesc Pont
Pere Vila
Jacint Riera
Esteve Escrigues
Ramon Riera
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duda la partida. Peró, legítimament,
la L'Iza no té altres motius per a
representar el Govert Central a Ca
talunya que eta que hi tenia la
Ceda.

Rkiál

.

ve

a

—

o
volem que se'n vagi la
/liga perque el Govern delegui una
altres homes, catalana o no, per a
governar Catalunya. El que volem
és que governin aquella que hi tenen
dret: eta representants legítima del
poble. Volem la reposició deis Ajun
tan-lenta d'elecció popular. Volem, so
bretot, que el Parlament de Cata
lunya torni a funcionar. Macó ea el

Que la Lliga no s'arronci d'espat
Iles davant d'aquest dilema. Que no
digui que no és a ella a qui corres
pon resoldre'l. L'exigencia mínima
de tots eta p3rtits
catalanistes i de
mócrates hauria d'ésser, en aquests
momento, la del retorn a la norma
litat política del Parlament estala.
No mantenir aquesta exigencia és no
ésser catalanista ni demócrata. I que
no sigui dit que el
Govern no aten
siria aquesta exigencia mínima. Per
que és en la consciencia de tots
que si aquesta exigencia fos formu
lada per teta ala partits que a Cata
lunya es diuen catalanistes i demó
crates, el Govern central ratendria

que volem.
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Es ciar que els homes de la Lliga
volen dissimular-ho. Voten fer yeu
re que tenen el poder perqué els per
toca. Vénen a al-legar una mena de
dret natural sobre les coses de Ca
talunya. Es creuen amb dret d'exer
cir-hi una mena de patriarcat. I con
fonen potser una mica les especies:
1 és que Catalunya és evidentment
la seva patria, per?) ells es pensen
que és el seu patrimoni. I no és el
mateix. Peró el cert és que perqué

El

y

El dise ja gastat de la Lliga, se
gons el qual eta partits que van
prendre part en la revolta d'octu
bre estan fora de la llei i que, per
tant, no poden tenir representació
en les institucions de govern no
té
aguant ni defensa de cap mena.
Aquells partits representen la ma
jor part de Catalunya. ?I qul eta
pot posar fora de la l'el? ?Un par
tit de proporciona evidentment més
modestas?
La Ilei ha fet ja una responsables

r
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Joaquim Rodríguez
Jaume Huguet
Bonifaci Arranz
M. P.
Agustl Matllo
Joan Comes
Miguel Pla
Gabriel Font
Miguel Meavilla
Lluís Pedrola
Alfons Teixidor
Manuel Sariol
Camil Puig
Josep Pi
Jaume Conill
Moisés Conill
Antoni Pedrola
Lloreng Palau
Felip Giner
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deis presos
1 deis

de la dictadura

UMBERCO ERRANTE

per
L'any que ha mort es resumeix
per a la democrácia en dues dates:
el 7 de gener en qué el ministre
francés de l'Exterior, M. Pierre La
val, promet a Roma mana lliures
per agredir
un
Estat pobre 1 desarmat com l'Abis
sínia, i el 3 d'octubre, en la qual
data l'agressió feixista s'efectua i
provoca la violenta i commosa indig
nació de tot el món civilitzat. La
dictadura
febdsta, admirada en
certs sectors de l'exterior, malgrat
els seus chas a l'interior, mostra
el seu horrible cap guerrer i la seva
ferina vel-antat ii.. dura necessitat)
de portar ia gierra i els estralls
al món i el món, Ilevat de poca
cómolice.s, insorgeix contra rim
mund dilict opefent a la immore
litat & la guerra la rroralitat de la
Pau, a la pe,a-.aie, de l'agressor
dret de tamicen' E feixisme italiá
és aed cons.ret a tez venir que. mol
9rat els se", de",:c,cs, aquest món
elY4litzat no és tan imbecil 1 crimi
nal com es pensava. L'anti-Europa
feixista no ha tet. bretxa en aques
ta vella E'urona ciic Mussolini ano
mena decrépita d decrépita ho és,
perb només en 13 mesura que su
porta aquella barreja de vellúria
de barbaries que s'anomena feixis
me).
•

Els ciiputats de la Ceda per As
túries senyors Ladreda, Moutas, Al
ear González, Merás, Pifian i Aza,
han adreçat una carta a "Ultratum
ba", yergue sigui feta a mana de
Melquíades Alvarez, en la qual
ciluen: "Nosotros, con la bandera
patriótica de la antirrevolución y de
la decencia política, tenemos sobra
dos 'votos para un triunfo arrolla
dor."
I
després li demanen que retiri
del Govern el seu metge.
Er nom de la "decencia política"!

seria més Govern.

no

ny decisio per a la

•

que passen

balanç

IUNYER

PI I

•

—

Josep Magnés
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Ramon Giral
Joan Cervera
Alfons Boix
Rossend Aragai
Eudald Cornil
Martí Artigues
Ramon Sola,
Lluís Piquer
Jaume Gelabert
Joan Albereda
Antoni Alcon

Les

:.e

no governéssim nosal
dir
haurien de gover
nar eta radicals o la
Ceda o qual
sevol altre partit foraster. Pur so
fisma. Ningú no demana que la Lli
ga se'n vagi porqué vingui la Ceda
o
eta straperlistes. No és aquesta
monstruositat la que volem. A acli
matar eta nous partits forastera no
són les esquerres les que hi han
contribuit. Es la mateixa Lliga la
que ha escalfat sovint contra el seu
pit les serps que ara té por que la

COISITANYS

Josep Burgad

Suma i

Amb aquest agavellament, aneó sí,
la Lliga realitza l'ideal que sha
proposat en aquests darrers temps,
d'ere* que eta seus homes més cons
picos s'han deciarat partidaria de la
revisió de les doctrines de Prat: el
de gavernar sola Catalunya. I no hi
tindrlem gran cosa a objectar si
aquest ideal l'hagués aconseguit d'u
na manera democrática, que es l'ú
nica licita a Catalunya i en régim
de República. Peró els procediments
la condemnen. Catalunya no eta
agrairá mal que l'hagin governada
sense tenir present la voluntat del

n

,

Francesc Pecerely
Josep Olerla
Artur Burge.a
Pau Nadal
Antoni Irisa
Ricard Cell -;
Joan Avellana
Joan Mumbrú
Lluís Serra
Pere Salvans

Joan
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deNvoornin.
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de la revolta. Aquests responsarales
admetem que siguin responsa
bles—, compleixen Ilur condemna.
Ara bé: eta altres representants de
Catalunya, ala consellers municipals
i parlamentaria catalans que no han
estat condemnats, són també respon
sables? ?Si en són, per qué no seis
fica a la presó? Si no en són, ?per
qué no sels torna llur investidura?

Tilla--;4"1irldr1111~WalMifyjt)

tres
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la Lliga agavelli en el moment ac
ttial les funcions de govern a Cata
lunya no hi ha cap raó.
tfícilli
?„;r71~75,1".",

Nobgnorem
l
la gran raó que allega
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Pi

Esteve Matarrodona
Jaume Puig
Josep Tries
Miguel Galofre
Josep Clotet
Joan Espinassa
Esteve Pinyol
Joan Bober
Bartomeu Cátala,
Manuel Cenit]: „e
Casimir Boadeilid
Victoriá Villaverde
Joan Prats
Josep Jover
Miguel Ausiró
Lluís Pujades
Antoni Espinassa
Unís Casajoana

Josep

governamental la Lliga? Si
n'es, ?per qué el senyor Rahola ha
sortit del ministeri de Marina? Si
no n'és, ?per qué la Lliga no ha
seguit l'exemple del senyor Vila
llonga, el qual, en sortir la Ceda
del poder, abarrioná fulminantment
la presidencia de la Generalitat?
?Per qué, en lloc
n'agavella
tres els cámcs? I no ás que vul
guem presentar l'actitud de la Ceda
corn un model
de delicadesa políti
ca. En ~emes de
delicadesa, la
pell d'elefant resulta una seda mes
autentica. La Ceda se'n va anar,
naturalment, perqué va veure's per

25'—
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Jasep Espinosa
Josep Dolcet
Antoni Pedreny
Ramon Espinassa

DOMENEC GUANSÉ

Per
Es
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Josep Manyosa
Miguel Puig
Atjutori Manyosa
Joan Manyosa
Josep Canet
Come

•Es governamental la Lliga?
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El feixisme, havent rechet Itália
meltat a presó i meitat a caserna,
pretén d'haver donat ala italians
l'esperit de disciplina i d'organitza
ció, deis quals- la natura
mas.sa
generosa!
l'havia privada. Peró el
feixisme és. primer que res, xarla
tanisme i bluff. I la disciplina és el
—

—

bluff feixista més ridícul i ensems
més trágic que hom pugui imagi
nar.

Els espanyols atribueixen el fet
que ara narraré als portugueses; pa
ró es tracto, d'una realitat de l'e
xereit napolitá en l'época que
el
reialme de Nápols era sota els flor
bous. Aleshores els seta-oficials en
carregats d'instruir els reclutes eta
ensenyaven de fer la "faccia fero
ce" (cara fe/en)
davant l'enemic.
A la veu de comandarnent: —Fac
cite at faccia feroce! (Feu la cara
ferem!)
els soldats fajen certes
ganyotes 1 certs esguards propis a
infondre por ádhuc al Vesubi. No
contenta. els sois-oficials comanda
ven:
—Piú
feroce ancora!
(Més
ferotge encara!), i eta soldats, tor
cent más el rostre, <>alelen. Després,
quan es trobaven davant l'enemle,
si aquest no escapava en
veure
aquelles cares. escapaven
ella de
sobte. Técnica militar de fa un se

gle...
L'any 1918, celan la guerra

mun

dial havia acabat, el comandament
multar italiá, que sentia la indife

rénela i el rencor populars, no sa
via resignar-se i recorria a tots
eta
mitjans publicitaris per fer creure
en
una victória militar 1maginária.

Mussolini, que no entén una parau
la de guerree, dona el seu "sí".
!Que bella cosa i útil és la dicta
dura!

Ud diumenge de ganar de 1919 te
nia lloc a Trieste una parada mi
litar amb gran posta en escena de
tots eta recursos escenográfica.,
amb
tribunas per ala espectadors, ban
des musicals, salves, etc. El tries
tins eren sorpresas parqué l'Aus
tria, que •havia estat destruida pre
cisament a causa. del seu militaris
me, no els havia donat mal espec
tacles semblants. Everlentment l'Aus
tria considerava el militarisme una
cosa masas seriosa per a
fer-ne un
espectacle de circ. La sorpresa deis
triestins fou, peró,
enorme
<luan,
després de la desfilada de litartilleria,
la infantería, etc.,
comparegueren
els batallons
d'assalt
anomenats
"ardid" (valents.
ardits). Aquells
pobres díables. amb el ired que feia,
eren
nus
de la cintura en amunt;
cadascun dula un punyal a la boca
i una bomba a la má, mentre algun
altre dula la metralladora a coll-i-be!
I tots, avancant, emetien
crits gu
turala a través del punyal que por
taven entre dents.
Era la técnica de la "faccia fe
roce" portada ala exercits
moderns!
Eta efectes d'aquesta técnica, per?),
no
foren millors que quan l'aplica
ven
ala soldats de l'exércit napo
lita...
6
•

*

*
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El feixisme
o
per millor dir
Mussolini
tingué també la seva
guerra. Eta reaccionaris de tot el
món tremolaren. Per por que, per
dent la guerra, Mussolini i el •seu
ball regim caiguessin a terra.
Laval fou encarregat de reparar
el mal fent que Mussolini pegues
sortir-se'n sense trencar-s'hi la nou
del coll. Perb rebutjat per ropinió
del món civilitzat, el pla de pata de
Laval i Hoare ha naufragat per
—

—

°emplee

•

•

•

Cosa seriosa és, perb, el que pase
al senyor Laval, que per .vint
vote sha salvát d'ésser tret del me
nisteri. Ehl diu haver treballat per
la pau... afavorint ia guerra del se
nyor Mussolini. No ha pensat (Me:
si legressor triomfés, malgrat
la
Societat de Nacions, altres agres
sors limitarían de sobte, i en- aquest
cas s'aplicarla al país agredit (que
sa

.

_

podria ésser, per- exernple, França)
el mateix criteri aplicat a l'Abissl
,

*

nia. El senyor Leval creu• (o fin
geix de creure) que, havent ajudat
la Italia feixista; en cas que Eran
ça fas agredida, Mussolini seria al
seu costal amb tat el
seu
exercit
prompte a defensar-la. El senyor
Laval
si va de bona fe
s'e
quivoca. El feixisme anirá sempre
de la banda del més fort i, sobre
tot, en la Possibilitat de la rapinya
sigui rnillor. I com que de la ban
da dele alemanys _no hi ha terres
a... redimir, 1 'com que Córsega, Ni
ça, Savoia, etc., són dominis fran
casos,França. agredida es trobáa
ria tot segtilt Italia contra ella. Per
persuadir-se'n basta recordar el que
ha escrit la pramsa del senyor Mus-,
'solini del 1923 al 1934 centra Fran
ea. Sonsa cornptar
que" els dos re
gims
el de Hitler i el de Musso
lini
són germanets bessons
i
ténen la mateixa mentalitat, és a
dir, consideren ambdós que la justi
cia és una cosa per posar-se-la sota
eta Pata El- que val l'amistat per
al senyor Mussolini ho podrá expli
car a Laval el Negus, que tenia amb
Mussolini un tractat d'amistat per
vint anys. El -senyor Laval ha de
persuadir-se duna cosa axiomática
ment demostrada; aquesta: Que el
mitjá més segur per tenir la Italia
feixista contra dl en el moment del
perill, és tenir amb ella tractats
d'ami.stat i d'aliança.
La qual cosa, mes que al senyor
Laval, hauria de donar a meditar a
aquella vint diputats que li han do
—

A Italia la guerra d'Ales:etnia no
pos necessária. Peró indispensa
ble a Mussolini. Perque sense una
guerreta qualsevol, el regiría que
exalta la guerra fina al paroxisme
s'hanria ofegat en el mar profund
de la miseria. Mussolini cerca,
un
enemic qualsevol en algun• lloc, pa
ró era difícil de, trobar-ne.
Quah
s'adoná que el poble abissini era
mig bárbar, desarmat 1 que tenia
un pacte d'amistat paf
vint anys
amb nena, pensé haver trobat el
que li convenia. Demanaeal general
Badoglio si creia possible la con
questa d'Abissínia amb un atac• fue
minant amb tots eta recursos de la
técnica Moderna.
eiadoglio
que
és el mes intelligena deis generala
italians
respongué amb un "no",
sostenintelo en toteS les raons cítie
Ji díctava l'experiencia. Peró si el
general deja que "no" el caporal

—

era

—

—

Esportiu

:

el dia 9 de

«LA

gener sortirá,

RAMBLA»

edició del vespre

•

,

—
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me la majoria.

6 gener de 1936

la rambla de Catalunya
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El poble és el que
ASTURIES, 1935
bosc

a recollir destroces d'arbres
cai
guts o a les escombraries a amun
tegar deixalles de carie). Les carre

ves
sos.

ner

sobre un eistell i sed posen a
l'esquena. Són les que a Oviedo fan
una cara sana, ennegrida, que
recor
da ala asturiana que la itevolució
era ahir, i que pot,ser dema,..
D'estadístiques de despedits no se
n'han volgut fer. Hi ha els de les mi
nes, els de les botigues, eLs de les
oficines; jo, peró, n'he fet una per
la meva banda. He agafat deis cases
d'un carrer de Turón. Entre totes
hi ha 47 hornos que
treballaven
abans de la revolta. Ara, a la feina,
cada matí, sols en surten 26. Dalt de
l'escombrera, aixecant-se com una
amenaea, hi ha la silueta de les do
nes, totes de negre, amb el cove o
el
sac a l'esquena. A baix, els
bornes
s'ho miren sonso moure's. A casa deis
enginyers, les mestresses es queteen
per la tardanea. Les dones qaan
en
tren els diuen: "Senorita" La eseeee
rita" és la dona de l'heme que ha
retirat la feina ala obrers "revolucio
narios".

PERE PAGE5

Mitres
Mieres, tot d'un sol color: negre.
Es la veritable capital
d'Astúries.
Dad sortí Llaneza per a
fundar el
Sindicat minen Dad sortí, a l'octu
bre, el primer llampec, i ací hi ha
gué el comandanment central.
Mieres és una mina immensa.
Prop
de la població hi ha un
pou, els alts
farns i les fábriques
siderúrgiques. Els
altres pous estan lluny, dalt
de les
muntanyes que volten el poble, a ho
res de cansí. Peró quan
entreu a Mie
res per una de les seves
dues esta
ciona, teniu la sensació que esteu
en plena mina. La
terra es negra, les
parets són negres, els arbres són ne
gres. Són negres els vidres i els dia
ris. I els homes són negres, amb les
arrugues plenes de carbó i les un
gles i el nas i els vestits. Quan ne
va, em penso que la neu també
deu
caure ennegrida. Tot Mieres está
co
bert de la polaina del carbó. Les
muntanyes vertiginoses que la co
breixen són negres, també.
Pez* els minaires, qué lluny estan
deis colors foscos! Han fet la revo
lució, l'han guanyada i l'han perdu
da. Ara sofreixen la reconquista. Pe
ró tots resisteixen aquest tint que
seis vol donar des de Madrid i des
de la direcció de les mines. Per
tot
aixó Mieres és la capital
d'Astúries.
-

L'ex-amo
Aquesta diferencia

dintre les mines igual. I

L'enginyer

Un
44»

Lis de

Mieres era famosa per les seves
escoles. Tenia un grup escolar mag
infle, l'Escala deis capatassas i un
pare infantil.

—

jugar.

26 de

—Sí, es cierto. Cuando hemos
gistrado las casas

ho té. Ara té

l'Hospital d'Oviedo
llames Ii llueixen les llágrimes
dos cristalls de carbó.

A Mieres sempre s'ha llegit molt.
Diaria, revistes, Ilibree. JI.Ls dirigents
han sortit ben preparats.
En un café hi ha un grup d'oficials
que prenen l'aperitiu. Sobre la tau
la, naturalment, "A B C", "El Deba
te", "Gracia y Justicia" i una novel
la d'Alvaro Retarla.
Un bon dia, pee després de la "re
conquista" d'aquest grup d'oficials
sortí una idea Iluminase.
—La culpa de todo eso la
tienen
esos libracos rusos que llegan de Ma
drid.

espiritual»

—

la sala

Alvaro Retana
i Caries Marx

y aumentar la

casernes, casernes i casernes.
A la porta del grup escolar hi
ha
una parella de sentinelles.
A l'Escola
de capatassos «una altra.
Al Pare Infantil hi
pasturen els
cavalls de l'artilleria i de la guardia
civil. Al costat mateix, fent-li de
pa
ret, hi ha l'Ajuntament. Al davant
de l'Ajpntament, dues rnetralla,do
res encaradas a la
muntanya, on hi
ha les mines.
Prop meu mis flanes fan rotllo
en mig de la
carretera 1 s'aparten
cada cop que pasa un auto. Quan
veuen que els soldats estan
distrets
i que no hi ha cap parella a la
vista,
agafen pedrea i les ilancen als ca
valls.
—!Ladrones!
els criden—, i tor
nen a fer cercle, esperant
una altra
ocasió.
Un deis petits és ande del meu
acompanyan t.
—También nosotros servimos para
algo
ens diuen tot
ensenyanteme
les butxaques nlenes de
pedres, i mi
ren amb uns ulls rodons
i oberts—.
!Jolín, ahí viene la guardia!
I es posen a córrer.
Fa més d'un any que aquests xi
cots de 7 ó 8 anys, no han pogut

era

l'amo. Ara

no

tot
és

re

hemos encontrado muchos libros.
—Yo recuerdo que ahí cerca, en
la
esquina aquella, vive uno que tiene
muchísimos. Más que si fuese maes
tro.
—Pues hay que destruir el mal por
su raíz...
Al cap de mitja hora, davant del
número 28 del carrer de Menéndez
Pelayo, hi ha una gran foguera que
els oficials llegidors de Pedro
Mata
han fet amb més de tres-cents lli
i
bres
revistes que Manuel Groni
guardava com un tresor a casa seva.
Les flames són cada cop més al
tes.

—Así, así hay que hacerlo

con to
dos.
—Mira eso,
y verás lo
que te espera a ti.
Groni ha estat detingut a casa se
va, l'han obligat a portar els llibres
en mig del carrer i a
apilotar-los.
—Ponlos bien, que quemen todos.
El germá, petit del detingut ha vol
gut escamotejar de les llames els
seus
llibres d'estudi: "Secciones de
cosas", "El A B C en dibujos".
D'una "patada" ha anat a parar ala
peus de Manolé.
Al reflex deis esperons i de les

coas

Cartes de Treball
El comandant Doval tingué una
nit una idea lluminosa.
Al matí següent els diaria
portaven
una
"orden": "Se establecen unas
cartas de trabajo sin las cuales no
será posible prestar los servicios ha
bituales en las minas, oficinas, etc.
Esta carta sólo
será concedida a
aquellos que no hayan participado
en los hechos
revolucionarios".

—Vengo a por mi carta.
—?Cómo se llama usted?

Julián Antén.
—Espere... Su hermano está dete
nido, no?
—Sí, pero él vive lejos, en Ablana.
—Bueno, y a mí qué me cuenta...
No meterse en líos. No le
puedo dar
la carta.

—...!Muchas gracias!
—?Por qué?
?No te acuerdas de lo que has dicho
en
aquel corro?:

EZACMCZ~MaIRM
?Te parece poco?

Venga, dame tu carta.
—!Ya que no hay más remedio!...

Pero como me llamo Simón I M'elles
que he de hacer lo que he dicho...
—

—A ver, su carta.
—No la tengo encima. Como sólo
tomaba el aire delante de mi puer
ta... Un momento y se la bajo.
—?Con que no llevas la carta?
Pues. ?para qué crees que sirve,
Vétela a buscar.
—Ahí está, con mi foto y mi nom
bre: Ovidio Arnal.
—Bien. Me la quedo. Para que
aprendas.
—

La companyia de les mines pagará
tres sous menys. Hi
haurá tres pe
rlita més.
Aixó que sembla una exageració,
és cert. Va passar els
dies 7, 9 i
d'octubre del 1935. I eh seus matei13
xos
protagonistes m'ho han expli
cat i m'autoritzen a donar
el seu

1

patos

y

Turón

serie de torres i xalets. Són deis en
ginyers. Més enlla hi ha una qua
drícula de vivendes tetes iguals,
sem
blants a les cases barates de Barce
lona, peró amb dos pises.
Tot aixó a més del carbó de les
mines, és Turón.
Ací hi passa el mateix que a mie
res.
Militara, enginyers, fam, "es
combreras", infants, carbó, presos,
emigrats., Pero Turón! ?Qui no ha
sentit parlar de Turón?
Quatre homes d'aquest poble estan
des de fa molts mesos,
condemnats
a mort. A la primera casa
del segon
carrer hi vivia
un
d'ells: Silverio
Castanón. Ara hi ha la seva dona.
Va teta vestida de negre, amo
un
mocador al cap. Renta. Sobre les se

Carbayín
El puny d'un cadáver que sortia
de terna va descobrir a les dones
deis pobles del voltant l cementiri
que la gent d'
havia dedi
cat especialment ala seus homes.
Durant moltes nits les dones ve
nien a gratar la terra, coas eallines.
Ara hi vénen a recordar. F.ls diu
menges no es fa ball a Sotondrio i
a Ciano.
Els diumenges les ?iones i
els patita van a Carbayin. Cada diu
menge.
El día 24 d'octubre aniversari de
la mort d'aquells obrers, la guárdia
civil custodiava les "escombreras"
de Carbayín. No deixava que s'hi

El Monte Naranco, Campomanes,
les valls de l'Hospital d'Oviedo i les
cases destroeades i devastades d'As
túries, té un valor evocatiu inigua
lable.
Cal visitar un sol d'aquests Roes,
conéixer l'heroisme i l'horror que hi
ha viscut, i estimareu i oeliareu, i us
revoltareu.

Consells de guerra
—

"Esos senores" intervenen:
—Ya ve usted. Y hay aún pillos
que se quejan de nosotros y dicen
que si hemos hecho... y patatrís y
patatrás. Pues si no hacemos lo que
hemos hecho, ya estaríamos otra
vez metidos...
Un xicot que va a Oviedo, a l'Ins
titut, m'aclareix:
—Al cura ese le tuvimos en casa
escondido, pero le encontraron y se
lo llevaron preso los mineros. Tenía
un miedo!...
Ara va afaitat de nou, amb el bre
viari a la rná.

Ala baixos del Govern civil d'Ovie
do hi ha la Comissaría de Vigilan
cia. Al fons de tot fi ha els cala
bossas. Es un paradís; a l'esquerra
hi ha la cella deis incomunicats.
Sois té una petita finestra que dóna

pati.
aquesta fmestra, el 27 d'octu
bre els que estaven a la cella, apa
Ilissats i preocupats, sentiren un diá
leg breu:
—!Los nombres de esos tres legio
un

Per

narios!

—!No los sé!
—!Los nombres de
narios!

esos

tres legio
tres legio

-

—!No los sé!

ra

«Hay que

encauzar

Aixó que

Fotografia de Grossi

i Barreiro, feta de

"straperlo"
amenaçador

per

un

legionari

us

succeiria si

en

lloc de

telegrama el visquéssiu, és
el que passa a Oviedo, a Astúries

...

Lledó, viatjant
Marina Capelleres
Josep Boixet
Manuel Amagó
Josep Trabal

un

A tot arret

I
El pare infantil de

Mieres,

ocupat pela cavalls de rartilleria

Astúries.
A tot Astúries us sentiu mirat
non
aquests ulls deis minaires, deis gneis
han parlat tots els periodistes.
Ulls
de febre, de neguit, d'agitació,
de mo
viment. Ulls que resumeixen la vida
sencera de l'obrer: la
mina, les fe
rides, els mítings, l'a,mor, la guardia
civil, el negre, la revolta, la fe. Ulls
abse,ssionats deis dies de la Revolu
ció. Aquests ulls jo eh he
vist a
tot arreu: a cada recé, en cada
as
turia. Al tren, al carrer, al café, a la
mina, a la muntanya. Són uns ulls
com
una taladradora que
barrinen
fins a fer esclatar d'indignació.
Mentre hom és a Astúries tot és
troba negre, fose, obscur. El verd
deis arbres i el blau del cel, el
groc
del vestit de les mies i el bru
deis
ulls. Tot és negre. Peró quan es pas
sa Pajares 1
Astúries queda enrera,
aquest negre es va aclarint i es va
tornant de tons violente 1 llavors
esteu segur que tetes aquelles
mun
tanyes plenes de carbó estan al roig
viu 1 que a l'escalfor d'aquest roig
aquell puny que varen plantar a
Carbayín germinará i que quan el
blat ja sigui ros a Castella 1
estiguin
carregats els cepa a Catalunya,
aquest puny envairá tota la penín
sula i pujará i baixerá,
picant com
un
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Aquest temor, aquesta fam, aquests
infanta que han hagut d'ésser reco
Bits a Madrid i Barcelona;
aquestes
esquenes morades, aquestes dones
ne
gres, aquests condemnats,
són a te
ta la regió. A Oviedo, a
Mieres, a Tu
rón, a Infiesto, a Siero, a Langreo, a
Sabiana, a Ablana, a Teverga, a So
tondrio, a Sena, a Ciano, a La Fel
cuera, a Lugones, a Norena,
a
Gi
jón, a Aller, a Soto de Barco, a tot

el

eee

Galés
Pere Sedaba
Lluís Cesani i A. Galés
Josep Graces
Jatep Subirats
Alfons Subirats
M.

sencera.

sistema económico»
El métode de les Cartes de
Treball
ás un de tanta. El Inés
ne, és el de no donar freqüent, pe
explicacions.
Simplement. A l'obrer que després
de la revolta es presenta
al treball
Ii diu un encarregat:
—Tú, a fuera. No hay trabajo pa
ra los
re-vo-lu-cio-na-rios.
I vocalitza aquesta
naraula coas
qui fa cargares.
Molts obrers han quedat sense fei
na. No sols a
Mieres, sino a tota la
conca minera. A
Ablafia, a Pola, a
La Felguera, a Turón, a Teverga. Es
tan els uns a la presó,
els altres a
les places, amb les mans a la
butxa
ca, coas cercant
unes remedes
ja saben que fa ?ilesos que noque
hi
són.
Alguns poden anar tirant un dia
1 un altre, anant a fer
llenya, aju
dant a feines sense
contractista.Peró
la majoria no poden fer res.
En canvi les dones fan
més Ilásti
ma a les senyores deis
enginyers i
deis militars. (Perqué hi ha
oficials
que creuen que l'ocupació va per
Ilarg. que s'han portat la familia i
tot! Tindran raó?)
Moltes tenen el marit o el fill a
la
presó, a la muntanya o sense feina.
I se'n van a la matinada
cap al

oportunitat.

Ilegir

nom.

Alxó da, d'altra banda,
un fet ha
bitual a Astúries. Tots els que
han
participat a la Revolució no tenen
cap por a les represálies
—Sí, puedes decirlo. Consegures.
mi nom
bre. Estoy dispuesto a
mantenerlo.
Que se conozca. Para que
aprendan
los camaradas de fuera.
I nosaltres acceptem
la ni«) i volem aprendre-lahumilment
amb tota
la nostra voluntat

...

...

que intervinieron en los sucesos de
octubre.
Luis era el segundo jefe de la pri
sión que establecieron los revolucio
narios en el Instituto, y se le acusa
de haber dado malos tratos a las
personas que tenía a su custodia, en
tre ellas algunas muy significadas
en
la ciudad. La prueba testifical
fué favorable a los procesados, espe
cialmente para Luis. La sentencia
le condena a reclusión perpetua, y
a los otros tres,
a doce anos.
El otro Consejo fué contra
José
Alvarez Mir, Manuel Martínez Sa
riego, Remigio Sariego y Manuel Ca
bo Hevia, acusados de saquear diver
sos comercios durante los sucesos re
volucionarios. Se les condena a re
clusión perpetua, de acuerdo con la
petición fiscal."
Aixó si cada dia, ho llegiu al diari
us cansará. Peró si cada die,
ho vi
viu i si els processats us són cono
gula i sabeu el que van fer aquella
dies i veieu el que diuen els testi
monis i els heu pogut veure Pesque
na i les munyeques,
aleshores ja no
us cansará. Aleshores se as posará, la
pell de gallina i els e,abells de pun
ta i tindreu por de no haver "asal
tado algún comercio" o ésser infer
mer ala "hospitalillos" o haver sal
vat la vida a qui sigui.
Llavors somniareu cada nit amb
el "consideramos que debemos fallar
y fallamos". I al vespre veureu Huir
les estrelles de la boca-mánega del
president del Tribunal. I cada vega
da que truquin a la porta veureu que
us vénen a detenir. I quan aneu
pel
carrer evitareu les autoritats i pro
curareu no topar amb els amics per
por de pensar que potser haveu de
delatar-vos. Llavors aprendreu el co
di de memoria i tes llegireu la re
senya de tots ola Consells de guer
ra. I sabreu que sols hi ha
tres pe
nes, de fet: pena de mort, reclusió
perpetua i dotze anys i un cha, se
gons el fiscal cregui que
són "cabe
cilla, paticipante o encubridor". I a
la feina hi anireu amb por. I al me
tí tindreu por. I a la tarda
tindreu
por. I no menjareu ni dormireu, ni
estimareu, ni llegireu, ni viureu mal
tranquil. I un dia us agafaran, pot
ser, i us portaran davant
d'uns uni
formes i un d'aquests uniformes di
rá: "Pido para el procesado la pena
de...", i l'altre respondrá, al cap
d'uns minuto d'airejament: "y sen
tenciamos al procesado a...". I ja
darrera les reixes no pensareu en res
més que en l'amnistia i en la prope

res.

narios!
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"Oviedo 10.
Hoy se celebraron
dos Consejos de guerra, uno contra
Luis Menéndez Flores, José Fernán
dez Alvarez, Marcelino Antón Par
rondo y Francisco Marán Megido,

una filla de botiguer:
—Nosotros no podemos quejamos.
Ahora nos deben mucho los obreros,
pero como que se portaron bien con
nosotros, mi padre les da csédito.
?Los soldados? No quiero hablar.
No, no. Nada de líos.
Aquest és un minaire:
—Pues dígales que hasta la próxi
ma y que ayuden a que sea pronto.
Un capellá:
—Hay que tener cordura. Yo no
me opongo a los avances, siempre que
sean dentro
de la legalidad. Nos
otros suerte tuvimos de esos seno

esos

Pessetes

Peregrinació

tarajos;

—!No los sé!
—!Los nombres de

1

apropés ningú.

Aquesta és

a

PRESOS
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Sirval

Turón és a poca quilómetres de
Mieres.
A l'entrada del poble hi ha una

PRO

•

.~.1111~ 4;

homenatge popular

I el que passa amb eta
enginyers
passa amb les autoritats.
El senyor Velarde és el Governa
dor general d'Astúries quan Id
som.
No té res a envejar al
comandant
Doval. Les persones de seny li han
organitzat un homenatge. Des de la
radio en fan propaganda. Un
bon
dia els altaveus transmaten:
"Todos los obreros mineros de Te
verga se asocian al homenaje al
Go
bernador general de Asturias y es
tán en el acto representados por una
comisión."
A Teverga hi ha aparelLs
de ra
dio. Pene un minaire ho sent i ho ex
plica. Al dia següent una comissió,
aquesta no pas d"Straperlo",
denla
na a la rádio i als dians
que faein
constar que no hi ha 1.-Ál cosa. La
rectificació, és ciar, no aPareix.
El que ha passat és molt Inéssen
zill. El dia de paga a
radministració
han invitat ola obrers a deixar
una
pesseta, sense dir per quin objecte.
Aquesta invitació és una ordre en
els momento actuals. Ara
resulta que
aqueste.s pessetes han anat per l'ho
menatge al Governador que 1-4, fet
detenir 27 obrera de Teverga.
I aixó és un sol cas...
Diuen que el senyor Velarde ha di
mitit.

"1

--, Ir:

Retornem de les mines. Una dar
rera visita als llocs on ha
ancorat
la indignació popular i Astúries que
dará encesa.
Pel tren l'escena de sempre: Gent
dreta, peró compartinisnts amb llocs
buits, ocupats sola per uniformes.
Faig de periodista. Pregunto a di
versos dels que viatgen en el vagó:
?Qué voleu que a Barcelona digui
que m'heu dit? Cadascú dirá el que
voldrá.
Heus ací les respostes textuals:
Aquest és un peces:
—Pos niéa, que non hice nada,
pero que me han hecho a min. Vi
nieron los mineros. Me tomaron le
che y huovos. Pero asen dieron za

més, en general, que un senyor al
qual sols saluden les estrelles.

Apenes us heu alliberat de l'obses
sió del 'legre que us forada els ulls
una
altra visió, que no us deixerá mai,
mentre estiguen a Astúries: El verd i
el cace' deis uniformes.
A M. res hi ha
tres companyies
d'infanteria, una bateria lleugera,
una secció de
metralladores i encara
assalt, guardia civil y cavalleria. (El
Concejo de Mieres té uns 25,000 ha
bitants.) En aquest aspecto és tam
bé la capital d'Astúries.

no

a

arreu.
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Astúries té la paraula

sea.

que mantener
la paz material»...

Tenia, perqué ja

:lote més en

el descans per a la dona.
L'enginyers cada matí surt a pren
dre el sol, muntat a cavall, en com
panyia deis oficials que exhibeixen
les estrelles.
Els obres des de les cases els
veuen pasar. Es l'enginyer:
el que
dóna feina i la treu. Es el plat pie,
el lloguer pagat, els peus
callats i
el descans per la dona.
Una sola salutació feria possible
totes aquestes aspiracions.
Quan passa l'enginyer els obrers
e,stan rígids ala portals de les ca

«Hay

«...
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—T odas estamos desesperadas.
?Qué harán con nuestros hombres?
Mire usted, los ninos tiene que te
nerlos la familia. Nos ayudan los co
nocidos y nuestro trabajo."
La dona es va exaltant:
—?Qué ha hecho Silverio? ?Por
qué lo han condenado? ?Y el indul
to? ?Qué hemos hecho todos? !Lo
que usted mismo hubiera hecho en
nuestro lugar!
En aquest moment l'envegene
En anarnos-en, l'habitació está ple
na de dones i de criatures. Totes cm
criden a la vegada:
—Diga usted que queremos que
los dejen.
—;Que no hay derecho!
—Que en tres meses nos hemos he
cho unas vejanucas.
En deixar el poble cm fa l'efecte
que tot Turón va de dol. Es
que a
les mines hi ha el rellevament.
Sola, entre la multitud d'obrers,
una taca de color de tant en
tante
la dona d'un enginyer o el seu fill,
que vénen de prendre el sol.

'
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orelles s'insinuen uns cabells gri
Té una trentena d'anys escas

sos:

guen

lmpressions d'una visita d'aniversari, des
prés d'un any de pacificació deis esperits

parlará

ara

mall, seguit, segnit, Segult—i

NECROLOGIA

F.

XAVIER RUBIES

A Balaguer, en residía,
ha mort
el senyor F. Xavier
Rubios, cone
gudíssim a la comarca per la seva
actuació política, així com ho
era
entre els vells catalanistes de la
nos
tra terra.

Xavier Rubíes fou diputat a la
Generalitat per elecció dels muni
cipis del districte de Balaguer, al
calde popular d'aquesta ciutat i
ha
via
merescut
sempre
l'estimació
deis
seas

amics i

el respecte

deis

adversaris polítics.
Fundador de les primeros enti
tats catalanistes balaguerines, Xa
vier Rubies, apartat de la
deis partits, era per damunt deIluita,
tot
un nacionalista
cent per cent po
sat a prova en una
lluita constant
durant trenta anys.
L'acte de l'enterament, celebrat
ahir,
seus

constituí una grandiosa i sen
tida manifestació
de dol.
Descansi en pau el fervent Iluits
dor i rebin els
familiars el nostre
condol més sincer.

Un

telegrama

Ha estat

güent:

trames el telegrama

se-.

"Sr. President de la República.
En nom de 200 militants del
dis
tricte cinqué del Socors Roig Inter
nacional preguem indult de Florentl
Prieto i Jeroni Misa 1 de tots els
condemnats a la darrera pena.
El Comité del districte einqué del
8. R.. 1."

—

—

•

6 gener de 1936

la rambla de Catalunya
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Demanem la llibertat deis presos
Organitzar directament
La catalanització d'aquells mitjans
d'expressló que mes influencia poden
exereir en el poble.
La manca de mitjans económica .su
ficients no permet grans realitzacions
depenents directament del nostre es
fan; cal, perb, anar immediata nent
Quarta.

c

wa.

1L-4"

"11111111~11111,

L'Associació Protectora de l'Ensenyança Cata ana,
l'Ateneu Encic opédic Popu ar,e1 Club Dav,d, la F,N.E.C.,
La Fa 1, i la Unió Catalanista acaben de constituir un

a

seu

president,

senyor

alnarna

per

una

més aviat possible llur adhesió al se_
cretariat del Comité, Ares, 1, primer
I digueu que tothom pot aportar:
les seves 1niciatives que totes seran
estudiades 1 acollides amb l'alt late
res i finalitat que les haurá inspira
des.
I prou.

bona part deis nostres

infanta.
Per a la realització d'aquest film 1
Filtres que n'editarem, comptem amb
la collaboració de la Cornissió d'Hi
giene Escolar de la Protectora.
I ens han promris llur edhesió, tam
bé, metges, arquitectos, dibuixants,
etc. i valuosos elements del nostre ci
nema amateur.
ja
conclou Miguel Ferrer
Bé
us he dit tot el que ens proposem.
I que realitzarem.
Per acabar, podeu recomanar a to
tes les entitats de tota mena de tot
Catalunya 1 als particulars en gene
ral, que simpatitzin amb les tasques
que es proposa realitzar el Comité
de Catalanització, que trametin al

• *

•

—

la radio: afavorir la propaga
ció 1 edició del llibre aatalá (un de
tanta mitjans per aacifltar ho pot
ésser una constant inforrneció biblio
gráfica), etc.
Cinquena.
Intensificar la propa
gació de la llene-tia catalana, sobretot
en els medís obrers, per mitjá de cur
sets 1 conferancles.
Cal organitzar una verltable croada
d'ensenyament de catalá en les entl
tata deis treballadors. per tal com la
intensificació del coneixement del
nostre idioma va lligat estretament
amb l'ésser més exigent de la necessi
tat catalanitzadora de les masses po
—

VENCURA PLANA

nyament a

—

me en

Miguel Ferrer

ver

la catalanització del

mitja de doblatge o retolació; vet
llar per la profusió de (entre catalá
cada temporada; evitar el bilingads

Comité de Catalanitzaci
Conversa amb el

—

Heus acl el que ens ha dit miquel
Ferrer, president del Comité de Ca

talanització.
En sortir de la Biblioteca de la
Protectora, on hem parlat, es chapo
saya a celebrar junta del Comité de
Catalanització. Tots els altres com

ponents l'esperaven.

pulars.
Sisena.
Establir un .servei d'informad/S de textos a profit de tots els
que vulguin consultar-los.
Aquest servei pot fer-se 1ntensiu
m4tiançant les delegacions del Co
mité."
El Comité ha començat també un
seryei de premsa, el qual distribueix
per tota
la nostra premsa comarcal
articles escrita per encárrec del Comi
té de Catalanització, per diversos deis
nostres escriptors.
Ha iniciat també un fitxer de to
les les escotes de Catalunya que en
senyen en cateas, per propagar-les en
tre els socia de les entitats adherides
al Comité.
D'ací poca elles es faran públiques
les bases d'un concurs de cartelas de
propaganda del Comité, el jurat del
qual sera format per: Jasep Obleas,
Fetal Elies, Joan G. Junceda i els
membres del Comité.
Radio Barcelona ha ofert generosa
ment. el seu concurs, que agralm, per
radiar contínuament una série de fra
ses incitant els catalana a emprar la

-

—

Ara és de la Comissio de Foment de

Encara!
Si. senyors, encara!
Encara, cal, és necessari, parlar de
eatalanitzadó a Catalunya! La croa
ta de la rutina está tan ben soldada,
que encara, encara senyorse és ne
cessária la tasca d'un Comité de Ca
talanització. Ara, fa quinze dies, se
-nlaa constittat un.
La iniciativa sorad de la Protecto
ra i en.la junta hi han entrat repre
sente:dona de l'Ateneu Enciclopédic.
del Club David
el lector a-ssaben
tat, recardará.que el Club David l'in
tegren la majada deis elements que
con_stitulen la batalladora entitat de
joventut, Palestra. que després del e
d'octuore es veu impossibilitda d'ac
tuar
de la F. N. E. C., de La Falç
1 de la Unió Catalanista. Aquest Co
mité de Catalanització, que sisa cons
tituís tiza, cluu una embranzida ini
cial, que si no s'esbrava
cal que
120 s'esbravi
l'ara feina.
El presidelx Miguel Ferrer.
Miquel.Ferrer, l'any 1926, fou con
demnat, després de tres processa
menta seguits de dos consells de guer
ra, a quaLre anys de presó que compll
al Penal d'Alacant, pel delicte de "le
vantamiento de partidas armadas
contra la. integridad de la patria."
Quatre anys de presidí, que finiren
uns quinse dies abans del decret d'am
nistia del Govern Berenguer.

la

Per parlar d'aquest Comité, per als
lectora de LA RAMBLA DE CATA
LUNYA, ens hem entrevistat amb el.
—El Comité de Catalanització
ha començat dient-nos Miguel Fer
rer
té la missló de procurar que

—

—

siguin expressades

en

Ilengus"

cata

les manifestacions de l'ac
tivitat social en: tots els seus aspectes.
El Comité de Catalanització, des
prés de les gestiona iniciadas per l'As
sociació Protectora de l'Ensenyanpa
Catalana, sha constituit de la ma
lana

1

totes

següent:

nera

Presidencia: Senyor Miguel Ferrer,
en representació de la Protectora.

—

—

presídela el Comité -de Catalanit

zació.

—

—

Protectora.
r

Vice-presidéncia:

senyor

Josep

Ro

vira. en nom de l'Ateneti Enciclopé
dic Popular.
Secretarlat: senyor Angel Estrena,
en nom del Club David.
Vocals d'entRats: senyor Manuel
Crudas. en nom de la F. N. E. C.; An
toni Soler, en nom de La Falç; Ma
nuel Pagés, en nom de la Unió Ca
talanista, i dos vocals particulars sel
cis de la Protectora, senyors .Ramon
Sabriá i David-Bru Alosa
D'acord amb els nostres estatuts,
tot just aprovats, anirem immediata
ment a la creació de sub-comités ba
ceta a totes les poblacions de Cata

Ramis, l'ande
per PUIG PUJADES

Puig Pujades, comissari de la Generalitat a
Girona, pres des del 6 d'octubre, ens ha lliurat
aquest article a la memoria de Rafael Rarnis, que
LA RAMBLA

DE CATALUNYA té molt c/'honor

a

.reproduir.
Deis nostres temps de jovenesa
en

conservara

tendres pocs

ves

t1g1s. La vida,- rublerta- d'atza.rts,
triant 1 destriant conelxen
ces 1 amistats, teixint 1 destelxint
a l'entorn nostre afectes 1 sentí
menas de gent insospitada, alho
ra que s'esvaeixen, sense motius
lógks o fonamentaLs, relaciona 1
aanistats. que semblaven peren
nes. En el tramuntar de la vida
•arribem alguna vegada a mirar
des d'un recó del feixuc caml les
coses passades, els amics perduts,
les amistats loseta esvaides... 1
sentim l'enyorança, malgrat els
ahys priaaats el Vemps transcor
va

'

regut.
Aval, en ferlr-nos sobtadament
la dolorosa nava del traspás d'En
Ramis, hem recordat, aLhora que
uns
darrers mots, vells d'una
qairivena„el !ea que l'arnistat amb
En Ramis• era un d'aquells vestí

gis

de la nostra infantesa que es
cOnservava tendre 1 fort per en
tre tots els entrellats de la vida
1 per darinint de totes les diverses
maneres

de

'pensar.

En Ramis és per a nosaltres
vocacló deis anys purissims de la
Infantesa, el ressó de les prime
reS amargors de la .fida, el reviu
re les joies deis primen amors, la
reencarnació d'aquells entusias
mes de la maturitat que ens feien

somniar en pátries 1 llibertats,
evocació d'un temps en el qual
nó sabiem escriure els mots vida,
amor, hurnanitat sense unes ma
júscules que hauriem volgut gros
ses

com una

casa.

Després, ell,

Ramis, ens evo
ca les nostres primeres lluites pe
riodIstlques, sempre en pro deis
ideals més mobles, agerrnanant
ben sovint la seva signatura a la
nostra en mantes publicaclons
propugnadores de Cultura, de Ca
en

talanisme 1 de Lllbertat.
Per als qui no conelxien Ramis
lntimament, el seu nom seria la
représentació d'un carácter sec
1 dur; peró els que haviem sen
tit l'eacalf de la seva amistat sa
blem que, sota un carácter dret
1 aUster, hl havia un home pletó
ric deis més purs sentiments.
Home sencer, entere, que no es
doblegava davant del que no fos
par i elevat, fins aparéixer a vol-.
te' s :ahuma. Aixl era En Ramis
en tots els moments de la seva
vida: fent de mestre en el col
legi que el seu pare crea i que
esdevingué una lnstitució cluta
dana; en l'exili, quan la Dictadu

U féu la vida impossible aquí:
d'espanyol
a París, donant lliçons
quan el Iracas de Prats de Molió
el foragitá del cárrec que tan dig
nanaent ocupava en el BanC de
ra

Catalunya de la capital france
sa; a Barcelona, quan posant el

esforl

l'estructuradó de
la Generalitat, mereixia la con
fiança deis seus comoanys, essent
elegit president de l'Associació dé
Funcionaris de la nostra terra.
Arreu on pass, Rafel Ramis del
Jult l'empremta da la seva im
maculada honradesa 1 del seu es
seu

en

perit organitzador.
Una terrible malura se l'ha em
portat en la seva Figueres, per la
qual tant havia glatit 1 la qual
tant havia enyorat. Ha mort es
tolcament, seernament. A l'om
bra

d'unes reixes que ens rete
nen allunyats de la seva familia
1 que ens han privat ?'estrenyer
II
má per darrera volta, tornem
a relleg1r una seva Letra de no
fa molts dies: "Et parlo de la
meya moral 1 que deixa molt que
desitjar contra el meu voler. Pe
ra), amic Puig, quan hom és prou
intelligent per a fer-se cárrec
exacte de la seva situació 1 del
final que 11 esoera, entossudir-se
a ésser optimista fóra imbecil; el
que s'hi pot fer, 1 abro és el que
faig, as resignar-me 1 desitjar
que el final no tardi..." I més
avall finta el parltgraf en uns
dolços mots de recança: "El Ra
mis que havieu conegut restará
convertit en un dibuix que s'a
nirá esfuniant, corcat per la ma

laltia."
En Ramis, l'entrayable amic de
tots els temps 1 de totes les ho
res; el Ramis de les profundes
coincIdéricles 1 Lambe de veres

divergéneles Ideológiques,
amb

ia mort

plena consciencia que

es

mona.

L'afecte que amb en ens unía
hayia sofert totes les proves, les
de les hores glortoses 1 ubérrImes
1 les de les hores tristes 1 catas
trófiques; tant quan llultavem
plegats com quan ens trobávem
davant per davant, mal no de
fallí la nostra amistat ni l'afecte
que ens ha unit fins a darrera
hora. Per aixó, quan ha arribat
la triste nova a la cena ombre
jada per a celistia, hem sentit
l'emoció que un tros de fosal
tres matelxos, del nostre nassat
lluminós, del present térbol 1 de
l'esdevenicior incert, s'havia tam
bé mort... I és que les nostres
pobres ;arietes necessiten, per
trescar el ~I feixue de la vi
da, el soroll d'uns andes verita
bles que no ens abandonin 1 que
a tothora ens diguin: "Estem al
teu costat 1 no t'abandonem."
En Ramis, l'amic, era dels que
•

abandonaven mal, passés el
que passés 1 fós l'hora que fós.
no

Presó de Girona 3/454-1-31

lunya 1 a les barriades de Barcelona.
Aquests Comités tindran unes ofi
cines d'informació permanent, regi
des per un professor del cena oficial
de professors de cataba de la Gene
ralitat, el qual tindra cura de redac
tar gratuitament, tata mena de tex

aprovat la sedient declaració de la
missió general:
"El Comité de Catalanització té la
missió de procurar que siguin expres
sedes en lengua catalana toles les
manifestacions de l'activitat social en
tots els seus aspectes: económic, po
lític, artístic, científic, cultural 1 pe

catalana: rebata comercials, co
municacions entre entitats. textos co
mercials destinats a impremta, etc.
El Comité, tot just constituía ha
trames una circular a totes les enti
tata constittrides oficialment a Cata
lunya, començant per les adherides a
la Protectora,. donant-los compte de
la seva constitució i sollicitant llur
a dhesió.
A totes aquestes entitats, els hem
trames una segona comunicació que
tos

dagógic.
El Comité fonamenta aquesta raó
el fet que tots els individua 1 col
lectivitats .que desenvolupen una ac
tivitat ala paísos de llengua catalana,
siguin elements nacionals o estran
gers, han d'estar interessats a enfor
tir la personalitat de Catalunya 1 per
tant la seva forma própia d'expres
sió, que representa la més important
de les sevea característiques."
I també un pía de realitzacions:
"L'acció del Comité prendrá les se
güents formes:
Primera.
Propagar constantment
1 per tots els mitjans els propasas
nostres, per tal de crear un ambient
popular favorable que exigeixi, es
pontániament, una catalanització ge
neral de les formes d'expressió en les
activitats i relaeions del poble.
Per tal de -portar-ho a terme se sol
licitará de les ceses emissores radio
fóniques, do la premsa barcelonina 1
comarcal; -de les empreses d'especta
cles. etc., -faailitets per a propagar els
nostres propbeiH. Aquesta acció de
propaganda-era arrodonida mitjan
çant conferénce s, cartells, servei de
premsa„ etc,
en

podeu reproduir.
"Honorable senyor:
El Comité de Catalanització ha
acordat adrepar-se a l'entitat de la
vostra digna Presidencia amb el prec
que vulgueu cooperar a la seva tasca,
en els aspectes següents:
a)
Influint prop deis vostres as
sociats per tal que redactin en estala
llurs targes de visita, papers de car
tea i sobres i
si tenen establert al
gun negoci
els rétols, impresos 1

—

—

—

propag,andes corresponents.
b)
Tenint cura que tots els pro
veídors de la vostra entitat us Iliurin
els albarans. factures, rebuts. cata
lega, propagandes, etc., en l'idioma
que socialment heu declarat oficial.
(En els arxivadors de tresoreria hora
no
haurá de conservar-hl compro
venta de caixa en altre idioma.)
c)
Pressionant els vostres asso
ciats, si cal, per tal que insisteixin
prop del director de l'escota, on va
gin llurs fula, amb la manifestació de
llur voluritata que da sigui ensényat
de llegir i d'estriure en catalá..
d) Cooperant a la formació d'un
cena de cases (comergos 1 industries)
que será publicat al seu dia
que
observin la deguda consideració al
nostre idioma en Ilurs propagandes,
rétols, impresos, etc.
Com que us suposem participants
de la nostra premia espiritualitat 1.
que esteu convençuts, com nosaltres,
que la dignificació del nostre idioma
-és la dau•que obre les portes a les
alibertats del nostre poble, no podan
clubtar qué posareu els vostres ma
afina entusiasmes a complimentat els
diferents apartats del prec que us
deixem formulat."
El Comité de Catalanització ha
—

Darrerament el. Comité ha adreçat
lletra de protesta a la Companyia
Telefónaca pel fet d'ha.ver tornat a
editar la Gula en espanyol.
I en la reunió d'avui
ara ens
hem de reunir
redactarem el text
de l'ofici de protesta que adreçarem
al Departament d'Assistencia Social
de la Generalitat, el qual ha editat un
film de propaganda del Segell.Pro In
fancia que es projecta a tots els ci
nemea. de Catalunyai un fascicle de
propaganda,. tánlbé.del Segell'Pro In
fancia, els guata estan atapens d'in
correccions gramaticals, feta indigna.
i incomprensible, de la nostra pri
mera institució oficial.
Un deis propósits més interessants
del Comité de Catalanització, és el de
facilitar l'edició de filma catalana.
Començarem per documentals de
carácter cultural.

ganda.
Les .gestiona per a aconseguir-ho
seran fetos, sindistintament, per cor
respondencia" o. per visita personal
després de :posseir .una detallada in
formació, la qual pot efectuar qual
sevol de les formes orgániques que
adopti el Comité a les barriades 1 lo
•

Tertim el projecte de fer -un film
sobre les pessimes aondicions de les
escales -que l'Estat manté a Catalu
nya.
En aquest film es fará ressaltar la
incomparable bellesa deis ~tres pat.
satges, en contrast ama) les revoltants
condiciona en qué l'Estat dóna ense

calitats comarcals.

la

censura

manifestacions.
*

*

nou

tracás

•

*

censurables.
•

•

•

•

•

Aixó fa

anar

posició adoptada

no

estranya.

ens

Pera que sectors que sembla que
haurien de pronunciar-se amb mol
la
cautela ho facin de la manera
que hem Ilegit, ja ros sorprén una
mica mes. Més ben dit no ens sor
perqué ja sabem de temps
que en aquest país els veritables
anarquistes són al camp conserva
dor. La veritat indestructible 1 que
ningü no aconsegueix desfer ara
corn ara és apesta: Frenea encara
compra més del que ven a Espanya,
1 per tant el comerç espanyol surt

beneficiat...."

•
-

-

•

de cap el "cap" que abans mai

Aixo, de més a més, fa
són plena de neguits per la

e

s'equivocava.

no

•

de bolit els altres capa que per dins

anar

corona.
5

5

•

Tots plegats varen idear constituir-se en Convenció perque els
convenia i aprovar dues proposicions acusatóries que han estat qua
lificades pel senyor Portela Valladares de "nuez vacía".
5
-

5

•

•

un

al!, pel que pa

•

diguem-ne matinejar les dretes, els
Divendres
tradicionalistes i els subordinats filisteus del cap que mai no s'equi
vocava 1 varen fer acte de presencia al Palau del Parlament de la
República del 14 d'abril.
a

_

•

El divendres passat tot el país estava amb
gues passar amb la terrorífica Convenció.
la tarda

varen...

•

•

5

A més fi havta tot de diputats d'altres partits, entre consternats
i burletes, esperant els grotescos esdeveniments que, com hom supo
saya, varen esclevenir ridícula en grau superlatiu.
5

•

•

L'Albinana roncava en un sofá del saló de conferencies,
clemostrat gráficament "La Voz", de Madrid.
•

•

Calvo Sotelo attava el
cap aquel' que abans mal

no

com

ha

•

ex-secretani

seu

particular,

que

ara

és el

s'equivocava.
*

•

•

5

cos

•

5

a

posteriori de "pequeno ba

•

•

•

ViCENÇ BERNADES

I acabavena l'article dient
tea
tualment també:
"...a
la vista del panorama que
era ofereixen els
antecedents dels
nostres tractats confessem
que no
ens
sentim alas gens optimistes i
veiem que al final els mateixos que
ara troben bé la ruptura amb Fran
ça seran els primera que demana

vel d'aquest Misteri... si és que exis
teix misten.
Mentrestant, peró---1 és el que con
sTé
recalcar en l'ordre polític-a,
les dretes han causat el perjudici
d'alguna centenars de míneles a l'e
conomia del país. Elles, que es diuen
defensores del patrimoni nacional,
no han vacillat a amainar-lo.
A
ran d'arribar a un acord, sigui emn
l'hora de passar comptes—que ja.s'a
sigui, Per tal que la fruita Ilevanti
propa
aquesta nova meravella
na
i canaria trobi els seus mercats
d'administració que ens ()lerda el cas
naturals."
de la ruptura de les relaciona co
Aquest pronóstic (que no té al ; maníais amb França caldrá tenir
tre mérít que el del sentit comú)
la present i afegir-la a la llista una
s'ha complert fil per randa. Davant
mica llarga de causes que -han ar
de l'alxecament que anava a pro
rtainat el país: els blats, les impar
duir-se a la regló llevantina, on la
tadons d'ous, la creació de monopo
collita de la taronja perdia el seu
lis, etc.
mes gran mercat, el govern de dre
Convé que l'opinió pública n'esti
tes hagué d'entonar el "mea culpa"
gui assabentada perqué teta. la ca
I passar la maroma com bonament
tastrófica política del país durant
ha pogut.
aquest bienni benaventurat ha es
tat portada amb la mateixa desim
No hem compulsat encara el text
boltura que acusa aquesta qüestió
del Conveni signat, pena a jutjar
de les nostres relaciona comercials
per les referéncies
els
francesos
ama França,
s'han mantingut exactament en la
Quan pugul fer-se amb exactitud
mateixa posició que estaven en la
el balanp d'aquests dos anys de ver
primavera passada 1 han obtingut,
a
més, positius avantatges que re
gonya que han estat el govern
gulen els pagaments a Prendí 1 la
dretes podrá comprovar-se fins un
ha arribat el grau de disbauxa. no
sortida de capitals francesas.
ja sola en l'ordre moral—que
?De qué han servía dones, els es
carafalls deis diaris del btenni euró
a
ta.
te 1"'" 31-~mnn.olit%gil! —1:nió
ric sinó per a perjudicar lamenta
en
el terrera/ material. Els (lapsa
blement els interesaos dels produc
tors peninsulars?
estat enormes.
Cal tenir en comiste que les nos
tres exportacions a França supera
ren l'any passat (any de erial agu
• 1,
.á
da) en 90 milions de pessetes a les
•11
•
importaelons que rebérem d'aquel'
44.
país. França és el país que mes
Com una nous Atila han devastas
consum la banana, frulta i Ilegums
el país i l'han deixat erm i delma t.
de territorl espanyol.
L'herencia que van a recollir ara
Tot ala?) s'ho van jugar els ele
les Esquerres no és gens envejable,
ments de les dretes. ningú no ha po
car
del pes de les dretes pel Po
gut saber encara per quina motius.
der la República patirá les canse
Es possible que quan les esquerres
qiiéncies durant una quanta anys.
tornin al Poder es pugui e.scéerrer el
Cal que tothom ho saplga i no tin
gui present per a frenar impacien
cies que no seran pas culpa deis
EPMASE?... EPMASE?... páralas republicana d'esquerra, que
sortiran victoriosos del sufraga

!

dissoltes.

no

•

•

la

•

pero

Les Corta resten tancades,

guanyat

Tot d'un plegat, el més audae dels assistents a la mala guanyada
convenció, el diputat Ruiz Toledo, home corpulent
deciclát, se'n va
Cap a la porta del saló de sessions, que és una- frágil vidriera...

Per
I

•

El decret de prórroga de la suspensió cíe sessions ha
má al misterios decret de dissolució.

El xivarri, que ha estat qualificat
rullo", anava creixent.

lacions

S'han représ les relaciona comer
cial& amb França interompudes des
del passat mes de juliol. En aque
lla época. quan es produí la ruptura,
"El Debate" i toas els diaria de la
situado saludaren a so de trompe
tea 1 timbales la gallarda actitud que
havia pres el govern Lerroux i con
sideraven que el fet de trencar les
nostres relaciona comercials
amb
França era una arma positiva de
defensa per al nostre comen.
Ara els mateíxos panegíristes d'a
quella actitud atrevida 1 bélica
han hagut de demanar per favor a
França que s'arribés a correcuita a
una intelligéncia i la signatura del
nou
conveni hispano-francés
ha
passat díns de la cerimbnia proto
colarla, celebrant que hagués aca
bat un estat de coses
verament
anormal.
Nosaltres en el seu día varem qua
lificar d'error el que s'havia fet 1
fins n'avançávem el final que a ben
segur tindria.
En efecte, el dia 2 d'agost déiem
textualment:
"Ens preguntem si ht ha cap mo
tiu per desfigurar la gravetat que
representa la ruptura de les rela
ciona comerclals amb Freno. A de
duir pels comentaría de la prem.sa
de dieta, és un encert. A jutjar per
algunes de les declaracions que hem
Ilegit aquests dies de persones que
tenen interesos per defensar la rup
tUra no fa fred ni calor. Que la
prernsa governamental defensi
la

•

No s'havien adoptat precaucions.
Goicaechea 1 Cosculluela exhibía els set reflexos del famas
nzétic que li ha donat tanta i tan definida personalitat.

de les dretes

fun

Amb aquesta tébia esperanga, provarem de tractar deis darrers
esdeveniments que havien estat anunciats com a terribles 1 que per
la manera com s'han desenvolupat no han arribat a ésser ni tan sois

*

Iban

•

En bona lógica, si la censura los conseqüent, els benemérits
cionaris que la porten a terme ara eomenearien a afluixar.

•

Un

•

setmana el senyor Portela Valladares acaba de dir- que
pot tatsar, si cal, alió mateix que ell digui en les seves

—

—

*

4

seguir

Aquesta

—

Tercera.
Fer conéixer directa
ment el lustre propasit a tots els In
dividua 1 entitats de tota mena, que
no
entinen correntment la 'lengua
catalana ca la retolació de llurs esta-bliments, en -els impresos le propa

•

donar per c•ludits i varen
Els censors, peró,
intpertérritament tatxant tot el que se'ls posava al davant.

una

-

•

•

no es varen

lengua própia.
Ara estem
organitzant tota una
serie d'actea de propaganda amb ora
dors de tots els sectors politlas 1 so
cials de Catalmya.

Segona.
Fressionar directament
particulars 1 coacctivitats per tal d'a
conseguir-ne _una solidaritat a l'ebra
de catalanitiacka
L'aació conju aa amb tots aquests
elements seria llicitada mitjançant
la convocatarla d'una Assemblea de•
totes- les .entftats a cada- Iocalitát,
Per Simple adhesió al nostre mani
fest, pela particulars.

—

El senyor Portela Valladares va dir la setmana passada que.pot
perqué parlessin
seria convenient donar llibertat als periodistes
escieveniments
política.
franca
sobre
els
donessin
llur
°pintó
ciar i

ser

1

—

*

El moment historie va ésser terrible.
L'espant es reflectia en tots ola rostres, 1 aquests
reflectien a la frágil vidriera.
•

5

a

la vegada

es

5

fatidic baldó diminut
la porta del saló
de sessions, estava passat,
(Lizo va maiaguanyar la Convenció, tot
salvant potser la República, qui sap si eis pobres republicana.
Peró el baldó, aquell

•

•

•

Ruiz Toledo se n'aciond tot amoinat i digué aquesta frase histó
rica, que caidra gravar en marbre al saló de sessions del Parlament
de la República del 14 d'abril el día que es torni a ter córrer el dimi
nut baldó:
"!Attza! !Está el pestillo echado!"
•

La pau

va

*

•

tornar als esperits.
•

'

•

•

Una vegada mes la República s'havia salvat de les terribles em
pentes que li venen donant les dretes des d'aquel' 19 de novembre
de 1933.
•

Gil Robles va negar-se a signar una de les dues proposicions que
havia de votar la malaguanyada Convenció.
L'altra la

va

5

5

5

•

•

•

signar.

Calvo Sotelo estava furiós per la manca de dectsto i de ciareaat
en la tactica política del cap que, quan no s'equivocava, només
era
secretani particular seu.
•

•

•

Goicoechea Rufa ja només quatre deis set reflexes d'aquell
cap ple de cosmétic.
•

•

•

•

•

seu

•

R31,3"5:11
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L'Albinana seguia roncant...
•

L'Abilio Calderón atirmava conveneut que les dretes acabaven de
perdre les cleu de la darrera.
•

•

•

A l'hora de tancar els portals, un vigilant de la Carrera de San
Jerónimo va adreear els seus passos cap al Congrés.
Pero abans d'arribar-hi, un taquígraf va tranpullitzar-lo tot

dient-li:
—No cal que

us

amoineu,

que
•

ja
•

no

feu falta.

•

Ja tornaven el Calvo 1 el Cosculluela, sostenint aquest diáleg
la Ilum deis estela:
•

•

5

Calvo:

—Jo encara confio en la permanent.
Goicoechea: —Dones a mi em va millor el cosmétic.

'VAQUERA

a

