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A MES BON PREU

QUE NINGU

de la

regularitat que dintre poc queda
formalitzades, i quedant des d'a
quest moment asseguracla la participa
ran

metrá eh neofits evidenciar Ilurs con
dicions de conductor en cornparació
atrrb els asos, sense perjudici deis pre
mia que seis adjudiquin.
El cubicatge deis cotxes, essent lliu
re, pennet el concurs de molts aficia
nats propietaria d'autornekils de gran
cilindrada i excellents conductors que
en poques
ocasiona poden fluir llurs
autfiatds com a corredors de regulari
tat.

L'anunci d'aquesta carrera ha des
vetllat gran interés en totes les pobla
cions que comprén el circuit, presen
tant especial animació algtma d'elles
per participar a la prova diversas afi
donats del motor.
Indiquem a continuaci6 algtmes de
les noves inscripcions:
13. Ferran Bergadá, moto Du

que registra amb
tata exactitud Vestal, deis
frena 1 permet el seu re

giatge perfecte

nelt.

Aguad Casanoves,

54.
ton.
/a.

moto Nor

Josep M. Estasen,

moto

A.

11'S"',971

Pensar Auto
AvInguda

del 14 d'Abril

(abano Diagonal)
entre Bailén I Girona

Josep Caste116,

Una bicicleta

.

o.

o.,

deis

La classificació es basara en
la longitud del trajecte efee
tus*, 1 Fcbservança de les ve
locitats mitjanes presentes, es
tOmptará un punt per quitó
metre recorregut.
La durada del trajecte s'en
tIn entre el temps emprat en
tfe la partida del control i l'ar
ribada a la meta.
D'aquest temas es dedueixen
els següents espata per distan
cia recorreguda:
Dues horas per cada 500

quilbmetres.
A partir de

500 quilbmetres,
hora per cada 100 quilb

començat s.
De més a més, es dedueix
milis hora per cada passatge
MeI res

de frontera.
S'estahleix classificació 'se
parada per a cada categoria, 1
concedelxen 18 premia, que
rs
importen 30.000 cc.roiles.

VIST EL CAMIO

.

•

yola

No hi ha dubte. La invencio del
meravellós avió per a ús "perso
nal" és ja un fet. "Una bicicleta

ordinaria, proveída d'ales, que per
mitjá de la cadena fa funcionar un
compressor d'aire, con4ectant amb
un motor
d'aire comprimit de dos
cilindres, i ja tenirn el pretés apa
rell susceptible de volar".
L'avió de l'esdevenidor és, dones,
realitat que 00 necessita con
firmado per part nostra. Es tracta
d'una innovació que és d'augurar
una

•

MARCS
MOTLLURES
J. NI Terrés Cameló, 80
Tel. 18155
Ansias March, 3

111
111
•

•

-

Esperem dones, detalle
,

concrets

,z,,
•

TONES?

•
•

l'autornobilisme ha creat a la terra,
sobretot a les grans ciutats.

•

eixos,

Té 4 metres de distancia entire

complicadíssim problema d'ordre
urbanístic a l'espai, semblant al que

1
•

-l'espai

SANTJAUME

A.

•

2

;

i definitius d'aquesta nova victoria
de la navegació aria. Que si ,les
esperances posades són reals, constituirá un meravellós triornf del
progrés, encara que molt possible
creará en l'esdevenidor un
ment

•

.

earrossable és de 3'65 metres

•

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦rt

Abans de

•

MIRALLS,

que

¦
¦
111
111
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A.

com

prar un cotxe,
proveu el

CINC i SET

places

•

•

•
•

Concessionari per a
Barcelona de la marca

111

18.
sacoche.
ro.

Artur Bou, moto Dunelt.

20.

Jaume Llorenl,

cotxe

Avinguda d'Allons XIII,

Whip

Francesa Mirabet,

Peu

conce

Francesc Bofill, cotxe Fiat.

22.

23. Joaquim Carrasco,
yal Enfield.

moto

DE SOTO 8

Ro

Es Púnic cotxe de la

mundials de velocitat

preparatius per tal de batre
propi récord de velocitat en

çat els
el seu

lanxa motor que és de 503.49 mines
per hora.
Actualment, Kaye Don está re
visant minuciosament la canoa "Miss
England II" que competirá el mes
vinent contra Italia, Franca i Estats
Units, per a disputar el trofeu D'An
nunzio al Ilac de Gardes.

1

Stock complet
de peces
1

egfiimes

-_.L.-_-,,„...
,

CHEVROLE:17
Joan Flotats

Tamarit, núms. 95 1 97
Teléfon 31506
BARCELONA
Al tnateix temps continuen els
preparatius per a disputar el récord
del món de velocitat que actual
-.-nent detenta Sir Malcalm Campbell.
S'assegura que durant els primers
mesos de l'any vinent, el "Miss En
gland II" intentará batre aquest
récord a Daytona (E,stats Units,. o a
Nines Miles (Nova Zelanda).
'

per

en:

Recanvis,

Canspalans

En

—que ara es
haver-se presentat
per regidor —s'está
cntrenant per
tal de prendre part a les carreres...
de diputats provincials.
—

classe

preu módic

per

Catalunya, Balears

Rambla Catalunya, 127.
Tallers: JULIA ROMEA, 16.

-

-

Teléfon 75045
BARCELONA

cament

en

definitiva es tracta. Uni
hem assabentat que

ens

l'evolució de l'esmentat aparell
será rápida i transcendent. Una me
ravella de la navegació i un mitjá
eficaç per a modificar la vida nor
mal deis bornes.
Des de molt temps ençá, la idea
de desco'arir una máquina personal
per a traslladar-se d'un lloc a l'al
tre amb la rapidesa que exigeixen
les activitats actuals havia §empre
topat amb la valla infranquible de
la impossibilitat. Avu:, pea>.
teoria d'un temps enllá que
constituía un interrogant difícil
d'aclarir, és un fet. Un fet práctic
i palpable. Un fet decisiu i indub
tablement de palesa váltia, que no

próxima manifestació motorista.

L'aparell

que registra amb
exactitud l'estat dele
frene I permet el seu re
tota

ao

glatge perfecto

er

La qiiestió 17;at-Hispano va endavant. Zzembla que el nos! cotae
portará el norn d'"Italo-Hispano"
o una
cosa semblant. Adhuc sabem
que els colon ami) els quals seran
pintades llurs carroceries els subministra una coneguda firma de
Barcelona.
*
—

tan

*

En Bertran, del "Renault'', és
amant

de

l'esport

que dissabte

passat deja a una colla d'amics que
no sabia si
ahir aniria als "toros"
o bé
a
l'Estadi. Creiem peró, que
es decidí pel primer deis esmentats

Avinguda del 14 d'Abril
(abans Diagonal)
entre

espectacles.
*

*

Bailén

i

Girona

*

Sembla que hi ha el propósit,
per part del Govern de treure el
pagarnent or de la Duana. Celebrariem que fas així puix que almeny-s
no
veuriem tantes canes Ilargues
entre la gent de la benzina.

Accessoris

*

*

*W1111011111111.

I

AL COR DE PARIS...

Restaurant
Barcelona

*

Ens han assegurat que malgrat haver abandonat "definitivament" el ram d'automóbils, En
Bosch está buscant una nova re
—

La prova de regularitat
de Penya Terramar

9,

presentado. El nostre informador
ens diu, peró, que no és cap a Italia
precisament en clirigeix les seres
gestions.

Gran entusiasme ha causat entre els
elements automobifistés i motociclistes
la Prova de Regularitat que organit
za Penya Terramar per al 3 de maig
vinent. Prova d'alai; és el crescut nom
bre d'inscripcions que es reben a la
secretaria de la dita entitat, existint-ne
encara altres de coneauts especialistes

*

Correu

rumor

—

amb caire de

versemblants— que e n arranjar-se la
qiiesti6 deis aranzels es tindra cura
que la' nora modalitat sigui feta a
base del pagarnent per cubicatge.

Boulevard

Montmartre

,Grands Boulevards)

*
s

moto

celebrat

a

Sana

carrera

Dissabte passat, a la nit, es
celebra al Velbdrom de Sans la
primera reunió nocturna d'a
questa temporada, amb foro
assisténcia de púbilc.
Constituía la part principal
del programa el match de mig
bona a cárrec deis catalan.s. Es
panyol 1 Borras 1 l'Italia Ber
gamini i el francés Aubert.
Bergamlni ene causa una
bona impressi6. De finíssim es
til 1 grana facultats, vencé fa
cilment en la carrera, tot i al
gunes avaries que sofri.
El francés Aubert, amb molta
voluntat, guanyá la tercera má
nega brillan tment.
Deis nostres, millor Borrás
que Espanyol, evidentment des
entrenat.

Es
nents

d'esperar
reunions

vegada aqueli

—

Garatges

L'italiá Bergarnini, ven
cedor del match darrera

de Borrás

re•

ISHE

Una excellent

rer

"personal". Un aparell sensacional,
inconcebible, fins s'ha dit.
Esperem detalls. S'han comptat
algunes anécdotes referents a ell.
penó no hem acabat de concretar

s

En Bianchi, del- "Studebaker",

des que no pot anar a dos-cents per
hora s'ha aprimat uns quants qui
los. Com que de seguir per aquest
casal podria tenir per al simpátic
recordman consenuéncies funestes,
sembla que prepara un cotxe —un
"gran en petit", segons diu En Mo
list —per tal de prendre part a una

Aragó:

1

que produirá una gran revolta en
la transformació de l'aeronáutica

del que

no

*5*

Ferran de Vizcaya
Agéncla Oficial

—

77518
•

--

CLIMOSIQUEL
Venda

un

seva

•

Telétons 78366

penedeix de

Kaye Don i els récords
La setmana passada va arribar a
Londres el famós pilot automobilista
Kaye Don. Seguidament ha comen

484

•
•

geot.

Organitzadora.

una

,ni cap deis elements indispensables
»d'avni per a la bona marxa deis
motors actual,.

pet.

la
quals haurá d'efectuar el re
corregut a una velccilat míni
hora.
ma de 30 quilometres per
La velocitatIflima permesa
per a tots els velicles, sense
distinció de categories, és la de
45 quilbrnetres per hora.
Es deixa en Ilibertat d'elegir
la ruta que es desitgi des de
qualsevol lloc d'Europa, fina
arribar a Bratislava, des del
qual lloc es obligatori seguir
ruta J3ratisitava, Nitra, Bens
ka Stiavnica, Benska Bystrica,
Vrch. Sturec, Revuca, Ruzom
berck, Poppar, Tatranska Lcm
mica, Smokovec, Strhske Preso,
lloo on acaba el Rallye.
Ele concursante bauran de
precisar en efectuar Ilur ins
cripc16, la ruta elegida, que
.vindran obligats a seguir exac
tament, essent calculat el tra
jecte recorregut sobre la base
'de distancies Indicades en el
croquis facilitat per l'entitat
350

111
1Eli'

de la

Agarnenon, moto A. J. S.
Aügust Pagani, moto Moto

21

categoria

4,5111.,

COLLABORACIO

Nor

moto

IACI

de la

'

1

J. s.
16.
ton.
57.

insignificancia,

•
U
senzillesa.
•
Es parla d'un aparell inesperat.
yi
D'una máquina que pel seu funciogi
nament no li és necessária la colla•
4•
,boració de, la benzina, ni deis-, olis III

--

ció de tots els asos.
Entre els neófits ha produit també
magnífica impressió el lot de premis
a ells reser-vats, d'igual importancia
que eIs que es disputaran els experts.
La seva classificada independent per

ri

plicitat,

SERVICE STATION, S. A.
Aragó, 270 i 272
Tellfon 11550

L'aparen

A

per

NEUMATICS

Espanyola
El Motor Club Slcvaque de
Braislava, s'ha dirigi
a
la
Federaci6 Motociclista Espa
nyola per tal d'assabentar-la
cine per al día 28 de juny vi
nent organitza el II Auto-Moto
Rallye, als Alta Tatras.
En el Rallys poden participar
autombbils, sidecars i motoci
cletes en dues categories per
'cada vehicle: auternóbils fins a
1.500 c. o.; sidecars, fina a
600 C. c., 1 motocicletes fina a
350 c. c., la categoria deis quals
balara d'efectuar el recorregut
30
a una velocitat mínima de
qtallómetres per bora.
Autombbils superiora a L500
c. 'c., aldecars superiora a 600
c. c. i mototicletes superiora a

Estació oficial "Tecalomit"

restar amagat i desconegut
a•r•••15•••••••a••••a••••¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦1¦••••¦••¦¦¦¦¦••¦¦analif
més temas.
Peró la tardança de trabar la
E
máquina práctica de r Uesdevenidor
E
ha trobat també el triomf de la sim111
1.

podía

Federació Motociclista

I

Cuina í direccid catalanes
Coberts a 15 franca i a la
carta

lndiquem
nera

hotels 1 la ma
de conéixer París

rapidíssim

1

que

en

veurem

nostre

les vi
altra

campid

enérgic d'abans.
*

•

En

ele preliminars, l'A. C.
MontjUlo vence el Sant Martí
en
la prova del Premi Sestal,

Campionat Interclubs.
La primera mánega del

match
darrera moto fou guanyada per
Espanyol, després d'haver so
fert una avaria de máquina
Bergamini, el qual es mostrá,,
amb tot, el més perillós.
Borr6s, qui sortí en primer
lloc, es defensa admirablement,
fins que un despegament de la
moto l'handicapá i queda clavat.

OAMION8

ÁUTOMNIBU8

Per &varia, aquest corredor ni
acaba la sérte.
La anona se l'ernportá Bes
gamini, ben merescudáMont.
Aubert no pogué córrer, perqué
la seva moto entrenadora tenia
avaria.
I a la ttercera mánega, Bor
ras. no sortí per deixar lloc

(crelem nosaltres) al francés
Aubert, el qual a'emportá la
série.
El resultat final fou Berga
mini, cinc punta; Espany01, dos.
Ele entrenadora foren: Ru
blo, per Espanyol; Saura, per
Bergaminl; Bernadó, per Bor
482 Tresserres, per Aubert.
P. A. M,

Ela acumula
dora

DININ
Sóll 813 ZéS
Doten I da
més dorada
DE?

tta

mena

d'automdds

Agent exclu 1: Ag 1 Llana.
B-'mes, ti!,
!aflore*, a r. T. 7757$
Gran taller eléctri

El

festival del Taga
manent

Aquesta entitat organitza

un fes
tival atlétic a l'Estadi de Montjuic
el vinent dia 3 de maig, al matí,
en
programa de festes, atnb motiu
del XI anis ersari de la seta fun
dad&
Les peores a efectuar serial les
següents:
leo metres llisos; Seo
tnetres lli

,sos;

3.000- metres

marsca;

Ilança

del javelot;

intent- de récord
deis 5.000 metres per M. Cattelió;
'rellevaments °limpies 800, 460, 200
1 100, i mitja hora a l'americana
(en aquesta prova es disputara una
ment

copa).

Per a inseripcions: Fedeació Ca.
talana d'Atletisme (Comité Provin
cial), carece del Doctor Dan, as.
principal, primera, i A. E. ttgamar
nent,

cipal,

de
segona.
carrer

l'Hospital,

tso,

prisa

*5*

REUNIO PREPARATORIA
DELS CAMPIONATS D'ATLE
TISME DE LA PROVINCIA
DE BARCELONA, CATEGORIA

a"!""%so"NaaaWass•ass~

ORO•S°

a

INFANTIL
El Casal deis Lluisos de Gaza

organitzador d'aquests Carapionata,
concomimos?'

per a les provincies
de Paroelons 1 de otra)*

Sr.

Alf011140 XIII. 42,7• TUL4

tots els clubs que tInguin
Secci6 Atiética Infantil a la retink,
que per a preparar els dita Campio
nats se celebrara dimecres vinen,
dia 22, a les vuit del vespre, a l'e,tatge de la Federaci6 Catalana d'At
letisme (Doctor Dou, so, entresol)
convoca

JOAN

FLOTATS

Tamarit, 95 97 TI. 31506
BARCELONA
-
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tragédia
regidor

O. S.
Mal no Muriere imaginat qw airó
d'ésser regidor de la ciatat portés

ditguatos

ccm

•

els

que

estem

cemprovant que porta. ?Quin m hem
Jet, pobres de ~Meres, sis que per
disciplina de partit versan ocuptar
d'anar en oatedidattora, parque ara mes
hagi de caure al dar. .:t tanta i tanta
gens que necessita :.,:a cosa o altra
i que creo que injalliblement ,,s
Cifres tenim a la mel de satufer-les-lat
Si a la Junta Municipal del Ceros
no

es

*adverar, temiese estas
votar 4500 persones. 5e,

euros

que eres taren
sí. Ja és ben bír alió que no hi un pam
do net, i que a tot arre» et fan tram
pal Si només fossin ao.estes 4500 pc,sanes les que en.: haguessin vingut a
visitar, padreen ben j que som
Perd, amb la gent que ens han
visitat i ene han escrit i arts ha bit
cal per tel?fon, i en: han parlas a cada
castor:oda, tárplicant-not ose ens varen
rokee i que ora no treballa, o que te
neto un cunyat que fa de trárot i voi-*
dria passar a fer de director d'un
0,19 escolar o bé un nebot que té un
empleti d'ajudant de portador de man
guera i desitjaria entrar a !a guardia
urbana.- si Sota els que ens han atu
rett no menteisen, tot el que la Junta
Mten;cipal del Cens vis tregui de
assloo vol: és una estafa. Aire tal
com

sana.

Quin optimista el doctor Aiguader,
el Cistadd Alcalde, en dir que a Bar
cdona només hi ha 40.0ocr obrers per
rats! Nosaitres tem w dels so; peró
si de catres actranta-nou regidors
ha robla les neateixes sollicituds i
1141* estat detiones del mohair asselfa
ment, és ben cert qua la xifra deis pa
ra,: es pot comptar a Barcelona !ola
mos*, en el mi, UIÜiÓ de persones.
1 no tes cregruni qua Peltre mig mi
lió
deeri tronquil. Per mea banda
hi ha els que
treballa, i per l'altra
ele que treballa pero voldrien cantear
do Pina.
Tal: aquests senyors, aprofitant que
la República és
ragint de llibertat,
s'Aun reunit i /un organitzat toa com
plot per no deisar dure el: regidors
ekctes. No Imito; sossec, ni tranquil
litdt, ni repk. diré nti és viure.
Pels voltants de les note del mati,
O•SS encara esteu al bo del son per
g
la vostra feina no us reclama de
llovar-vos fins a les des, ja
ha un
datada que truca i tes fa alçar. Pobres

casa, per poder arribar a tiec amb un
retard que no passi de l'hora i mitja.
De vegades quan un drriba a les
dotse de la nit capolat de tanta entre
vista t'Ere" unes ganes enormes d'en
cominar-se a La Vanguardia d'encar
regar una esquela! L'endemia la gent
Ueettel, i ja ningti
vindrd a de.
manar res
mes!
Pera aleshores Ja
casa s'ompliria de conspanys de Consis
tori i es descobriria /a trampa
tam
poc seria cap solució.
—Hi ha el :ayer Sistacs que el vol
vare!
—Hi ha el senyor Crularonst
—Hi ha el simpar Verdaguerl
derí tot el sant dio. !ji ha ti» nto
ment en el oral un riom esta a piad
de dir: —Digui que m'acabo de me
risq— Pera tampoe »0 te s'asirios. Si
lambí vobireen veure'ns de cos pre
sos!. Imagines poguer veure
el pri
mer regidor
lar:eloni de la Repúbli
ca de cos present ?Jis den dies justos
de proclamar-la.
Aleehores cal cercar una saludó Inés
factible.
ha la de deixar-se la bar
ba i el bigati. Segurament será la que
adoptarem, encara que dubtem que ens
doni bote; resultats, perqu? .1'hante
que necessita un regidor és tenaí i es
perseguiría encara que anessiu disfres
so,.
Riett-vos de la cacera de l'heme. La
cacera del ciutadd regidor podria ?e
ser matéria per a un bon
film docu
mental per a les sessions especials de
la Cimas:.
Creieu que no hl velen: pos sor? ida
possible. Si aixa ha de durar, na qua
!re asys, timó simplement dos, ningú
de nosaltres ho compta. Perque no
val par que diguem que l'Esquerra Re
publicana és un partit quo no vol col
laborar ningú a l'Ajumamos', perqué
té un sentit de la decbscia política que
ti ha impedeix. Res.
POIJOU que si (rizó dura, con que
nosaltres etu herts de guanyar la vida

.

'

de vosaltree
%O Uf 010~ o corre
culta a atendre'l. De seguida faria cár
rer que lieu agafat funts, i seria ca
pee d'anee a die eles electors que ragin
a la Junta del
Celes a retirar-vos el
vol. Us heu de llevar i heu de perme
tre que tu expliqui fi! Per randa que
té un gema soler que voldria que Ii
deixessito parar el taxi al be:1 mig del
cine d'oros.
Tot juset heu baisat l'escala i heu ar
ribat al correr ea teniu la sort de to
par-vos ami, un (ostia conegut que fija
deu anys que ni tu saludara i que re
salta que, encara que viu al districte
des?, por una d'ac,..telles coses inexpli
cables que passen en ames' ;non, es va
:robar que li havien posas el vot al
correr

de

Laca:ter,

correr

on

no

del :abre.
Dite: —Ara que drusa>: treure el
marqués de Forenda de l'Exposic16, i
volgués recordar-se que fin:: un ger
miel que fa tres mesos que no treballa...
proposo que entre tots signen;

regular sembla get té a la trid de
peder amplíe sis eaertre de Barcelona
de :mangues comprimidos.
Arribe» al despees.: i ja s disten que
han telefonat cinc persones difercnts,
.0« relean fringa tres que se Whart
anal pera que tornaran—no faltava

Josep R. Esteban, 5
Joeep Glotet Sea, 250; Fran
cese Botet, 5; E. Font i Font, 2;
Pere Vita, 2: leidre Tomás, 2;
Ricard Vilomara, 1; Miguel Pa
lomas. 1; Franeesc Unen. 1;
Ramon Bertran, 2; Ramon Cen
tellee, 0'50; Joan Pujabet, 1;
Francesa Font, I; Josep Glosa
Clclet, 1.
Total pessetes. 27.
Ineoaptat
al Bar Sport, de Oonstanti

Josep Cendra,

1

Franqués, 1;

sep

pesseta;
Pero

do
Fran

qués, I ; Anloni Soler, 1; Antoni
Bergacki. I;• Joan Sans, 1; Joan
Baptitsta Tarrida, 2; Josep
Tarrida, 2; Joan Tarrida Mar
torell, 1; Jeaquim Tarrida Pi

nyol.

1.

Total pessetes, 12.
Del Café Esport, de Pulgreig

.

Jacint Costa, 2 pessetes; 111a
rian Calsina, 1; Franehe Sen
ba, 3; Frane.esc Val! de Vila
remó. 2; Angel Calcina, 1; Jo
sep Costa, 1; X. 13., 1; X. Ti., I;
Ramon Cornmines, 2; J. S.. 1;
Jaume Cardnna, 1; JPaep Be
reneuer, 1: Francesc Canal. 1:
R. T., 2; Joan Huc, 1; Ramon
Ahadal, 1; Un pinte:e, 0'25;
Francesa Aman. 3; Angel Ser
ra, 2; Ramon Vilardaga, 1; Fe
lip Soler, 2; Jacint Gnitart, 2;
J'osen Portf, 1; Un grupy 1'75:
C. A., 1; AtTlarieU 0811dRlign, 1;
T'osar' Ferrer, I; Miguel Pret, 1;
•Tosep l'eleva, 1; ji-tan Serra. 2;
R. S., 1; Jaume Cena!, 2.
'redel pessetes, 45.

re

Llista de
Manuel

La Vanguardia" diu

Borbé.

Alfons

2'50

peso

Rece ptat
al Bar Bola, de Mollns de Bel

VENTALLO

senyor

1

Llnrenc CrOnS. 1 pesseta;
Miqnel Via. 1'50; Mionel Came
lia, 0'2:5; Frareeee Climent. 1;
hin matalot, 0'25; Adela 'Be
Ileater. 0'50; !In nen republi
ek. 0'50: Jaume Valentf, 0'50;
Tipmnri Poni, 025; JoSet:1 Antu
ver.
0'25; Llufe Cros. 0'50:
inannien Cid, 0'15: Jeamtim
coextele n'10; Tennei Soler. 0'25:
Miguel. O'NO: nssove
Jespn
Rameneda,
0'50 P,sttove Pa
dene. n'es; yetenkten ITOMg. 1:
Fidel reciten?). 0'?5; Joeen Frel
Tefe 0'5n; Vletoriá Alarce5n. 1:
TIMne eeentietlp, 0'25: Teirlee
Teeelle. n'50; r'lli Julih. 0'95:
l'eroga de Vis. 0'25; •Teume Es
cala, 4; Frnneosie elarein. 1:
.TrIsusrl Perla. n'Sn; enser,' p,-..1rdn. 0'15: Antnni Vertí. n'25:
A. T
()Te: jnepn Detra. n'elS:
Josee Tenrare fe5n; feimpest Tu_
gpt, O'en: rerter, n'sn: ,Teetsr
Tesson. 0'511; Tenniel Ve. 0'50:
,

em

Catalunya

Per

cm

ha di: de mi que la regidoria m'ha
pujat al cap, que ja no sóc el que era,
i que ni el rei m'es ben moco, cal
se sol dir. I aixa
perque d'ença que
hem proclamat la República i hem de

ftr de regidor, aquest assetjament de
qué som dctimes eres ha prcduit a tole
un malhumor visible ja en la cara, a
primera vista, que jo que fiar ara ha
ría Passat com una persona simpatica
ovni dec semblar antipatica í orgullosa
i a hores d'erra ja clec començar a te
nis,' entrojes i lo!.
No és solament que no et deixin iré
bollar, í que Yotabalin, i que t'expli
quin trata mil histories d'afers en ele
quals 'raí hauries imagina: que pegues
sin tenir-hi cap influencia. Es que el
tran:tornen la vida 01 absolut i no et
deixen for res. Es que depens de tot
hom. El poble ha recobrat la sera fif
bertat, pera el: regidors l'herpe per
dut.
pots donar un hora, ja. Ja el
poden espe..ar assegut. Pral' t'hi en
camises amb temps per arribar-hi pan
.

—

quan no eres ningú.
Prou Prens les leves precatecions. Tot
inútil. La gent que necessita coses de
la Cata gran el va sortint de !-as

_

_

_
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arelizer,,~~111~,,I1W+11w., ~ola>.
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pessetes;

Ptes.

......3.789'8
Suma anterior..

Suma que

diversos

De

ble

Doménee Mas, 1'25
Salva
Jcsep Tresserres, 0'50:
Casimir
0'50;
Estevanell,
dor
Fábregues, 0'50; Josep Matar
2'50;
rodona, 0'75; Un fulano. Mo
Ferml Vinyes. 0'50; Josep
rera.
0'50; Un sutano, 0'50;
Ellas Sanyer, 0'50; Josep Tan
tinya, 0'50; Rossend Olive
0'50;
res, 075; Maten Morera,
Tsidre
0'50;
Reixach,
Jnsep
Pladevell. 0'25: Fn bon ic
0'25: P. P.. 0'50; Pere
e-e.
Celia. 0'50: Jaume 5...ns'^'Ir. 010.
Tatal. pessetee, 11'35.

d'aquestes

Snma total
llistes.

328'80

segurix.

Josep

Planes...
Vieerts

Subscripció per la fami
ha del capitit Alexandre

Llista de

Sancho

4.098'45
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0'25
025

..•

particular*
1'—
2*—
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Ples.

Manuel

Ejarque..

Diversos socia de l'Aca
Suma anterior... 454'20

Un tortosf.

2'—
2'-2'—
2'—
2'—

.1s

Un altre tortosf...
(3rerard Urrutia...
F. Urrutia.
L. Urrutia.
D. Urrutia.
F. Urrutia.
Uns que mal havten es
tat tan contenta...
Ferran Tancan
Manuel Rueda.

.•.

...

.

•

•

...

2'—
10*—

...

Recaptat

al

2'50

...

Bola,

Bar

demia de Belles Arts
de Sabadell..
F. Pedro', de Reus...

de Molina de Bel

Un grup
de borle maianencs

Domenee Mas...
Josep Tresserree.
Salvador Estevanell.
Casimir Fábregues.
Josen Matarrodona..
Un
Fermf Vinyes..
Josep Morera.
Un sutano....
Elias Sanyer...

•••

1'—
1'50
0'25

Via....

Miguel Camello...

...

Francese Climent
Un matalot.
Un nen republicá....
Adela Ballestee...
Jaume \ralentí—.
Ramon Font...
Jc:sep Antuner.
Llufs Cros.
Soaquim Cid...
Joaqnim Candis.
Tr•inSi

0'25
0'50
0'50
0'50
0'25
0'25
0'50
0'10

...

...

...

...

%leve Rftmonede....
Fisteve Pedenn
Petanislan Ticrns.
Fidel Cestellá..
•Tneee Preixes.
Vietorilt Alareón.
Dldac hTartiPda...
Teidre TnreItti.
BlaiJnlil
Teresa deVIe
Jaume Feeala.
Francese Clarete.
Tasen Pertc5....
Antoni
Anteei Martí...

O'25
0'50
0'50
0'25
1.'--

...

Jesep Tantinya...
Rnssend Oliveres.
Maten Morera.

...

...

Tshire
Thi hon

..•

Jauine Sangle.

0'75
0'50
0'50
0'25
0'25
0'50
0'50
0'15

Suma que seguelx... 575'95

darrer, els

Pel setembre

generals Berenguer, Marzo
Mola i Despujol,

025
0'25
V

reclamat

treure

la

justicia

que venia

un

per

Maciá.

0'25

Cal exigir-los responsa
bilitats per aquella culpa.

•••

,ancenzalerieumws~aname

0'50
n'so
o'51)
0'15

...

...

...

...

...
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Amaden »don.—
Joan Miren

Prancese

•••

'Play

n'sn

2'50
0'50
0'25
0'10
0'25
0'25

0'15
0'10

n'5(1

..

0' 1 5

per

0'25
n'15
020

1

0'25
'vis
ileso

free
0'50

No triguen, per!), a venir els canentusiastes. La restaurad() de
la 'lengua °Migala.
escriptors a
escorcollar en la Ilegenda i en la
histeria. Les nostres grana crenia
ésser
ques rnedievals tornaren
obertes amb passie. Les aventures
de les novelles cavalleresques meravellaren de nou els nostres escriptors. En tots els llibres venerables de l'antigor es restauradora
troeaven les marques d'un sentiment nacional que seis encomanava.
La moda romántica de l'época, amb
les seves
cavaleades histeriques,
feien semblar més prodigiosos els
d

que els
en la

escriptors catalans
prepla terra. Cants,

eixiren aviat satu
nacional.
Les graos gestes i les grans figures
rats

d'equest sentiment

que verter sangre

que se

de

la nostra histeria

Tinguérem

semblaven poetes i
feien

cara

evocades

eren

qu'e.

historiadora

une

poetes que

uns

viva de la

histeria.

Després

deis restauradors, esh,
Ilustres i deis savis, no trigaren
aparéixer els poetes amb plena cons
ciencia nacional. Els norns de Ver
daguer, de Guimerá, de Maragall, de
joan Alcover... flarnejaren en el fa
mament litera.ri de Catalunya i de
Mallorca. La mateixa Valencia
el
cor partit entre el Cid i don Jaume
sentí amb Teodor Llorente i amb
Constantí Llombart glatir en les e
nacional.
ves entranyes la sabe
Aquesta és la histeria del desper
tar de Catalunya: tota la histeria!
Una histeria que compta, no ami)
dinasties de reís, sinó amb dinasties
de poetes. Cert que aquests senti
ments els polítics han procurat en
carrilar-los i endegar-los. Peró no
han estat poetes ella mateixos?...
I cert que avui un home el nom del
qual está en els Ilavis i en els cors
de tots ele catalans, ha sabut en
i amb quina dignitatl
carnar
aquests sentiments i fer-los triom
far. Un home que fa pensar que per
fer triomfar un ideal cal estar sem
pre a punt, no de governar, sine de
sacrificar-hi la vida.
Pere la força seva i la de tots eno
ve deis poetes, que en valer ressusci
tar la 'lengua, ressus.citaren també el
sentiment nacional de Catalunya.
Per aixe en aquestes hores decisi
ves invoco les seres ombres protec
tores. Ombres augustea que fan la
nostra grandesa, que ens han donat
una consciencia i una eternal
—

-

—

DO.MENEC GUANSE
(I)

Colieedó Popular Barcino,

t 99

ye

Les dones 1 la

República

6
•••

cumpla inmediatamente. Hay

gebierno,

que

aquí. Por tanto, solicito
aprobación se vote urgentemente."
En aquel instante, llegó a
la sala
ayudante, eue se dirigió al ministro de de Consejos un
Economía para
decirle que le llamaban al
teléfono desde el palacio real.
Rodríguez de Viguri mantuvo el
siguiente diálogo:
—Acabamoe, dc reunirnos, majestad.
—?Qué sentencia ha dictado el consejo
sumarísimo?
—Pena de muerte para Galán y
García Hernández;
para los demás, cadena
perpetua.
Alfonso continuó:
—No se ha cumplido la
sentencia?
—No,

Catalunya está d'erthorabona. En la
história s'acaba d'escriure la mi
página, la página que descriu
plenament l'esperit del nostre poble.
Poble fraile i noble, poble ple de sá
seva

Iler

optimisme, d'aquell optimisme que es
deriva tan sois de la eonfiança cega
que ens inspira a tots el boa Francese.
1 Quina Ilie6 acaben de donar els re
publicans a tots aquells que, a,mb una
rialleta de sarcasme, els jutjaven en

excés inhábils per arribar mal a as•
Aquests dies sha
salir Iturs ideals
treballat molt en pro de la República
esvaint aquel' fantasma ridícul de la
repartidora, que feia anys durava i que
servia per a fer tremolar de por els
M'Ore valents senyors Esteves mo
nárquics cada volta que, com els avars
deis corito, contemplaven Hure unces

Republicans i`Ciutadans

Catalans,

tots, hern de felicitar-nos per l'ordre
cívic de qué s'ha donat proves aquests
dies, pene ningú coso les dones ha de
sentir una joia tan intensa.
Quina dona hi ha que no sigui mare,
germana o amant? Quina dona hi ha
que no elorroritzi davant la idea
d'una guerra civil? Caldria no tetar
cor o que aluest fas en excés dur per
fredament caen cauen ferits o potser ere6rts els éssers estiLes dones tenleen por

a

la RevoLe

ció, malgrat desitjar-la si ella ens por
que si
tan el cenvi de ragim, paix
trist és veme morir l'estimat, mil ve".
tes
més dolorós resulta l'assistir ga

cíficament, en aparença, a l'avala le
pátria de
i are
raga.sclavitud deis note

glaermans

;

Per aixe han de felicitar-nos una i
mil voltes; per alpe ha de quedar gra
vada dins els nostres cors :a jornada
gloriiesa de la Ilibertat d'un poble, eue
s'ha fet digne d'ella.
Hem de fer, perb, quelcom mes que
felicitar-nos; heno de contribuir pu
l'ordre per tal que no es confongui el
significat del mot "llibertate
tengui den "Ilibertinatge"; cal trebl
llar per Catalunya 1 per la República.
No hem d'oblidar mai que una petita
distracció en aquests instants suPeeles
equivaldria a concedir terreny a l'ene
mic que,

encara

que

sembli adormit,

propici
está despert esperant el minut
esclavitzar
volta
a
per astolir altra
n'es.
faisó de
Per tot aixe) nosaltres, a la
vigilar
les vestals, tenim el deure de
de
sagrat
foc
nit i día per tal que el
prova
la cultura de qué ha donat una
?apa
indiscutible el nostre poble no
augment;
gue ans al contrari vagi en
ae
per tal que la multitud que avui
no
obtingut,
triomf
sent satisfeta del
recordar-li
s'embriagui arnb ehl ; cal
d'estar-se pre
alomen;
ha
que en tot
para; per defensas la nostra llibertat.
inchi
per Iluitar, per?) no amb lluita
de ve-,
batalla
la
litzada i sí confirmar
culto.
luntats, única digna de pobles
Si el poble aconseiseix, com
come
Cal
teria será completa.

no

imn
pacie

ja qte
sernb!a que resta oblidat: cal,presidir,
d'ésser
sort
inmensa
tením la
fer-ho•
per l'home nuls dime de
n
i

n:

•

0'25
0'50

.„

un recer per a la llengua catalana i ealvar-la de la descompodejó 1 de l'oblit.

cercar

que su

.;
0'2F

Bellester.....

es troba en el fons, no ja de
:metes obres imeginatives a la manera
"Curial e
de "Tirara lo Watt" j de
Güelfe", ans en tractats filosófics i po
lítica, en utopiea socials i religioso.
El crepuscle del sentirnent nacional
i de l'esplendor !iterad coincideixen.
La perdua de l'hegemonia literaria 1
política ven dos fenómens pataliels.
Tan aviat, pere, can una guspira
de sentiment nacional torna a encen
dre's, és un poeta quí el canta. Es,
millor die l'obra d'un poeta apesta
primera guspira. L'"Oda a la Pátria",'
bda que serveix
de Caries Aribau
aval de punt de partida als trectadis;
Renai
tes per ássenyalar la nostra
és anterior a tots
xença literaria
els sorenis dé llibertat Politica. Es un
presomni, qn halbuceie inconscient.
primer poeta a tenir una certa cons
ciencia del que representa el c,atátá
per a nosaltres, és joaquan Risbió 1.
Ors. el Galter del Liobregat en 1839.
Eles pot dir-se que més que un fe
nomen polític, és ere fenomen literaril
europeu el que provoce aquest desvet
llament de l'idioma. Es el romenticis
me que treu els literats i els poetes de
l'Academia per acestar-los al poble. Es
el rornanticisme en die que tenia d'a
briveda vital, que els fa acostar al
poble per sentir cont parla i com sent.
Es el romanticisme que en defugir els
convencionalistnes de l'expressió, res
suscita 1 restaura les parles populars.
Encara Mili 1 Fontanals, en restaurar en 1859 els jocs Florals, ho
fa cense amb'ció política de cap
mena:
nomée l'inspira el desig de

falunyi

salvar
"al t:..y y al régimen, que están
por encima de todos.
"Por eso y para eso estarnos

n'ee
cree

Doniel Vi a....

pels

etinyania

literatura catalana" (r)—la
sten de
lectura del qual recomanadem a tot
hom—assenyala com la histeria de Ca

consejeros que acababan de hablar:
"La sentencia debe ser aprobbads
por el

"para

lene enmnntstes...
»ere Priens....
Tin cnmunista.
Tin n itre comunista.

la

escriptors. Ells
deis segles els primers a sentir i a des
vetllar el sentirnent de la nacionalitat
catalana, del patriotierne cata!a. Ja en
276 Cerverí de Girora apostrofá mag
níficament Cataltinya com a una pa
Focales nacionatitats modernes,
tria.
poden mostrar vestigis titeráris tan en
tice del sentiment patribtic. Es, perh,
tothom s.ap, Rarnon Muntaner qui
com
clara 'del que
té una consciencia mes
Catalurya és per als catalans: la seva
Crónica és l'obra del patriotisme lite
rari en l'Edat Mitjana.
Per?, és tota la literatura catalana
d'aquella época que és erninentment na
cional.Sicolau d'Otwer en el seu "Re
en

tres

0.5°
0'50
1'—
0'2n

!oren

cata
i

Trebnjo, suscribleron sus palabras.
V;ntonces, el ministro de Economía, Rodríguez (12
Via-uri, se levantó, y con ademán enérgico,
dijo a los

0'50
0'50
0'25

Jeep', rearefa.
Taeri Mestres.
Y.

abjecciel—e1
d:nastia boreepica.
Aquesta revolucie en la vida
tetes poetes
lana ha estat leta

•

015n
0'25
O' I 0
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darrer reoresentant de la

"El Liberal" de Bilbao explica el cura del Consell de
Ministres en el qual s'acorda la condemna a mort de
Galán i García Hernández, el día 14 de desembre
ue 1930.
Heus ací un fragment de la relació:
"Al conocer los ministros lo ocurrido en
Huesca,
permanecieron callados algunos instantes. Pasados
éstos, el ministro de Fomento intervino para indicar la
conveniencia de suavizar la pena, ya que la situación
era
grave. Dos ministros más, el de
Estado y el de

0'25

.„

eplaudit—ole

Ce alunya—ba

Desrmbre de 1930...

0'50
0'15

1.—
...

de

*nlflflecete_na_u_

...

morir

a

van sos

presentar-s'hi: Francesc

c:511
•••

o

tors

f'.50

Ceeeain..
Anstela •Tphe...
Miouel Daga
Aninni Rernoneda
Evnreel Fandee...

jove...

Pare Caiia.

free

Antonee....
JasPr¦ Tose.
Joan gatee Navarrce
Splvndne remeter..
Remigi Pignores.
Jriume Teixidor...
nrun Menresá....
ArensIt Cuya...
Jean Bcill Cerhonell...
Maneel Valentí...
x.
Vieents Ferrer....
Minvó Albert Figueres.,

enteni

55.

0'50
V
0'25
0'50

1'—
O'Sn

Diego...

Un soviet...
Un nee vol

Os*

Josep

'

•••

•

0'25

..

.Tasen rebates.
Sesee
elie-rue! et:beg...
:T'osen !verano.

•

1'25
0'50
0'50
0'50
0'75
2'50
0'50
0'5n
.0'50
0'50
0'50

0'15•

...

Josep Miguel...

enteni

• •

......

......

.Tosen "sira....
JORPn Duran...
Clíment Tuset.
Cartee._
Josen reson...
Daniel Via.
mieeel Bofill.

• •

preguntes-Sin

—

...

Llorene Crons....

Miguel

38'—
5'—
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(»ubres protectores

d'aquest o d'aquell ho
die que és obra
sabr:a dir que és obra
Tampoc
no
rne.
és a lee-la que
de tots, car molts no
enterbolir-la i
sine
a
intervingut,
han
tractaré de
mea»
desviar-la. Encara
l'obra del
fer-me aplaudir dient que és
aplaudí
Catalunya
poble: el pable de
Ferran setl; el
govern
de
dia
el
un
del po
de Catalunya--o una part

pobe

pessetes 194'80.

Molie
Un grup d'arnics de

35'45.

a

ccm

cantil con si sise hagues dit, i pasea
l'hora donada, í pasa un quart i pos
(nivele
so »tila hora, i rhas d'amar
tapie a despatxar amb bonos paraules
tots els que el van barrad el pos, al
Agrete,g l'Aluntament, a la porta de

gran campanya

La convulsió revolucionaria que ha trasbalsat, en
una fecunda reversió de valors, la vida col-lectiva del
roble, ha posat al desalen en la ruralia catalana una
nafta repulsiva i trista: el caciquisme local.
En el roble rural, com una trágica herencia de la
monarquia, la neeessária improvisació de munieipali
tats eepublicanes i revoluciondtries ha aixecat ventades
da baixa passió, de mesquineses d'adj. El cacle —amo
del roble, sense altra política que la prbpia, sense altre
ideal que l'eetómac, analfabet molt sovint i reaccionani
sempre, ha clamat al cel quan s'ha vist desposseit del
que considerava una propietat més i ha declarat la
guerra—amb tots els avantatges de la forea i la influen
cia—ala que han gosat aixecar-se, en un gest civil, al
seu davant.
Avul, en molts robles catalans, en molts municipis
nostres, hi ha una petita guerra encesa; una tragedia
obscura de ressentiments, d'amenaces i d'angoixa; l'alt
sentit civil d'aquestes hores naufraga en petits fangars
de miseria. Grácies a la tronarquia, que foment'a el
caciquisme, que deixa els robles senee escoles, que aban
dona els homes a la própia son, a moltes comarques
catalanes ha comerle:id una sorda lluita de rancúnies
per la conquista de la Casa Comunal.
Cal— homes de la Generalitat de Catalunya— una
gran campanya d'educació cívica per tots els robles de
la patria nostra. Especialment en aquelles localitats
Ilunyanes i escasses d'habitants, en la ruralia. Tota
aquesta fermentació d'ara—saludable, en el fons
donará fruits bons si se l'aprollta i se l'encarrila cap
una intensa actuació cívica. Si se l'abandona a la
própia pasaió, floriran només en la comarca les estéril
flors
l'odi, de la incultura i de l'estulticia.
Es hora d'iniciar una intensa campanya d'educació
cívica del roble, en la qual l'Escola i el mestre han
d'ocupar el primer lloc en la guerra contra el cacie,
contra l'egoisme, contra la inepcia. contra la ruina
mesquinesa deis interessos particulars.
Per la Catalunya-Ciutat!
Per la República!
Per la Defhocracia triomfant:

té salvacid, perb l'educació us en priva
i mea roben o raes i a raltre i arriba
al vespre tan aclofat í desesperal que
14 celebre dosesperació d'EsPronceda
so és res comparada amb la vostra.
Jo estic cert que hi ha gent que ja

!mimen!,

Ciutat

Weducació chica

presenten tres mis que
no han volgut pasear per menys
es
PtrOr-VOl. Mentes sois a la vostra frisa
no cal dir que reo us deixen fer abso
iutament res. De vegades mentre tts
estan clavant la gran i:auna tane unes
ganes enormes de cridar Socorsl, per
qtei tes sentiu coros un nlufrag que no
sis

una

peesetes,

Total

...

S. 0..5'311 S. 0. S.111 S. 0,S.111

"Rey" al

Rueda,

Total,

Jabe, 010; Miguel Daga.. 0'50;
Antoni Rarricineda, 0'25; EvariSt
Fandoe, 0'50; Vicents Guilla
olón, 015: Jesep Planes, 0'25.

...

tes.

document prometent formalment el
poble que no hi tornaren) mal més,
que en: pordonin que per una regada
haguern teigut l'atreviment de presen
tar-nos a demanar-los els vots, que ja
ho reconeixem que sis n'Avis fet una
de grossa en sortir regidor: per sor
presa sense que els que ens votaren
si/so pensersin que sortirfem, peró que
siguin benkvolt 1 que ens perdenin, que
no
ha varen% fer amb cap mala inten
ció i que ja en tenim pro« amb el
castig d'hay'r estat víctimas d'aques
ta persecució deis ciutaclaus des que
prengiárem possessió, perb que aquest
castig no duri mes, porqué sinó no ho
Paarem Pos resistir. Ja no !ti tornorem
mai més.

"

particular*

pessetes.

Un comunista. 0'25; Un altre
comunista, 0'25; X. X.. 0'15;
X. X., 025; Un soviet, 050; Un
tole. 0'25:
aue vol morir per
Bttll
Antoni
X. X., 0'15;
ter. 0'25; Nen Dandi Vía. 0'20;
Familia Cassain, 0'25; Angela

...

un

ha

visera mai, oi pie districte cirsqu?,
naturaiment, va :emi• !'honor de votar
nos. Aquest 00114 desitjaria que es
danés un 'temía de piano de maneta a
un gema de la .ricota d'un seu intim
aneje que és republicd de tota la vida
sisó que durant la Dictadeera es va ha
rte de
ley de la Unió Patriótica per
- no el tramuessin
on treballa.
va. Resulta que els permisos de piano
de maneta ja esta* tots dono::, per)

0'50; Antones, 015; Joan
Scler Navarro, 2'50; Salvador
Carnee, 010; RemIgi Figue
res, 0'25; Jsume Teixidor. 0'15;
Grup Manresk, 025; Agustí
Cnya, 0'25; Joan Bofill Carbo
nell. 0'50; Manuel Valentí. 0'25;
X. X., 0'15; Vieents Ferrer, 0'25;
51inyó Albert Figueres, 0'10;
L. L.. 0'05; Arnadeu Bujon, I;
Joan Mirat. 0'50; Franeesc Mi
lila, 050; Josep Cubies, 0'25;
J05en Ritle, 0'25; Miguel Ri
bes, 0'25; Josep Moreno, 0'50;
Josep Garata, 0'50: Joan Mes
tres, 1; X. X., 0'15: Dos er.:mu
nistes. 0'50; Pero Forns, 0'50;
sa,

pessetes;

ens

d'aquest

pesse
F. Pedro', de Reus, 5 Centre
del
soeis
Amies
i
tes;
de
Catea de Santa Coloma
Catalá
Casal
150;
Orarnanet,
Republich de Cornella, 39'80

Miguel Borill, 0'50; X. X., 0'10;
Antoni Diego, 0'50; Josep To

Uns ami°. de Copeas
Primera lileta

deis dies

avui qui ha fet
ca
revolució
en la vida
aquesta gran
obra
pas
que
es
dir
talana, jo no sabría
d'aquel' partit, no &ebria
Si

(Advertim els nostres lectors que molt aviat donarem
per closa aquesta subscripció)

.

i olí ciutadana no esos deixen treballar,
arrsbarent a estar a les caritats i no tin
drene ',tés remei que fer-nos fer algu
na subscripció o de decidir-nos a viu

Les

de descalabre

d'ésser

La

Vesperit

Subscripeló pro-víctianes

HU1/10R

tants

rambla

la

12

;.

senor. Es que espero
a dos
o tres
ministros que son partidarios convencer
del indulto.
—De ningún modo. Conviene
lacho. Hay que verter sangre. escarmentar al popu
Di a Berenguer que
curripl mis órdenes y que
no titubee. Adiós."

justicia, le
l'enserearie humana de la
confiar
Catalunva,
Beindat i l'amor a
quina, cooperació.
en

de

cs

per la cernpresa
La
l
d'ésser
e jure i morir. ha

•

tres

Visca le

República!

Macla!
Aloe
Albina Fransitorra

Visca En Francesc

,

•

27 d'abril de 1931

la

Són les onze del matí del dijot.s.
Davant de la Universitat, grups i més
grups de nois i noies comenten apas
sionadament els esdeveniments poli
tics. El sol posa una claror de vida
i d'alegria en totes les coses. La Pri
mavera
ha
arribat aquest any- més
magnífica i prometedora que mal.
Tota la sembra d'anhels i d'inquietuds
ha florit bellament. Primavera... Jo
ventut...
Es un matí ciar i rialler

d'abril...
Una ala d'estudiantes es presten
molt amablernent a l'interrogatori.
N'hi ha quirize, vint, trenta, qui sap!
Totes jo•es, boniques, valentes. Els.
vestits virolats i lleugers posen una
pinzellada de color en les pedrea gri
ses i severes de! claustre.
He dit que
totes són boniques, i és veritat.
Pa
raula. Boniques i alegres. Amb l'ale
gria d'una vida aprofitada i d'un es
devenidor venturós.

—?Esteu

contentes

amb

l'adveni

régim?
—(Triomf esclatant). Sí! Sí! Sí!
(Totes contesten alhora.) Es l'ideal que
persegulem!
afegeixen
Som
bones catalanes, 1 per tant volem din
que som també republicanes.
—Pensáveu tenir República aquest
any?
del

ment

nou

—

—Veureu; hi confiávem i no hi con
fiávem. Aqitests anys d'iniquitat i d'o
probi, ens havien tornat un xic esclp
tiques. Teníem la convicció que el po
ble reaccionaria i triomfaria final
ment ; peró potser no comptavem amb
qué h6 fes tan de pressa. Ha estat
sorprenentl Una realitat més bella que
cap miracle! Els estudiants -_continuen
particularment la F. U. E.,
que es va declarar incompatible amb el
régim anterior, i l'Associació d'Alum
nes de la Facultat de Dret, que acorcha
no
prosseguir les classes fins i tant
no
canviés aquel! arbitral-1 estat de
coses, han contribuit notablement
a
aquest magnífic ressorgiment del nos
tre noble conscient, culte i europeu.
—C,onfiáveu en el triomf de Ma
cía?
(S6n vuit tteu les que contesten a

rambla

_

LA DONA DAVANT DE LA REPUBLICA

Les noies estudiantes 1 les esportives
parlen dels fets pollties als leetors
de 641a rambla"
la vegadaTres-:"Wn -ca-r-re-c,lect-or
que no pots treure l'entrellat
de tot
aquest seguit de respostes.)
Una de Dret, que porta la ven
can
tant: Jo sí, sernpre.

5fés.)

Altres: No moltes, peró tot és
—?Sou, dones,

que

canvi pugui fer-ho el

jardiner, encara
i. un estúpid?
—?I no creieii en

que

sigui

un

ig

la influéncia que
podrien tenir sobre nosaltres la fami
lia i rElglésia, poso per cas?
—En nosaltres, les dones que estu
diem, que ens hem guanyat una rela
tiva independencia, i tenim un criteri
format, i una opinió clara i concreta
dels fets polítics i socials, no; en res
poden influir la familia i la religió. En
les altres potser sí, creiem que sí Les
dones son avui encara esclaves, que
no
intenten fer valer Ilurs lessítims
drets, ni fan res tampilic per allibe

Quin dia, amigues, quin dial

—?Qué varen fer cadasctma de vos
aitres el dia que es va proclamar la
Repúbl ica ?
(No hi ha manera d'entendre-les.
Calma. Calma. Feu-me la mercé de
contestar

primer

una

1

Sobretot—han dit—no us oblideu de
din-ho, eh?
Futures mestres, advocades 1 far
macéutiques: he complert amb la pa
raula donada; i per agrair-vos res
uma
de conversa, prometo portar un
círi a Sant Tomás perqué enguany el
proper mes de juny no us porti cap
carabassa.-

després l'altra.)

Una Farmacéutica, a la qual
co
sa estranya!
II estan forea bé unes
olieres corn les que porta l'Harold:
Vaig córrer tots els carrete.' com a
—

—

boja d'alegria.
Una advocada que fará la campe
rancia a Ossorio i Gallardo: Jo vaig
anar a la placa de Sant Jaume a ven
re cofia hissaven la senyera republica
na, i vaig prórar d'enlació i de joia

prou

bon

simplificació i

sa,

de

els

indecisos

hi fan

brevetat,

de
un

papen.)
—?Qué me'n dieu del ttionsf

En

de

Maca?

—N'estem molt, perú molt satis
fetes. Aquest home digne, intelli
gens i magnánim, veritable apóstol
de la Libertas catalana, heroi de Ca
talunya, per la qual s'ho ha jugat
tea., en un gest admirable d'amor i
de

***

—Sí, i en,
qué es tracta

llastimós

patriotisme,
veneració, i

mereix tota la nos
tra
la confianea i esti
mació que, corn una gloriosa rei
vindicació, Ii ofereix avui el Poble.
Dignes que jo meso totes les nits un
Parenostre per la salut i la vida de

l'Avi.

—?Estáveu

Tot aixó han dit les noies que estu
dien a la Universitat. Tot aixó, junt
amb les següents peticions:
Que trameti la seva felicitació cor
dial a Victória Kent pel seis nomena
ment de directora general de Presons;
després demanen que s'estableixi el
Dóctorat dins la nostra Universitat.

rar-se.

Les de Dret : Creiern que sf. Obser
el trionif de Victória Kent
Les de Farmacia: Potser encara' no
un

en

norant

política?

:

per

seu

ven

Una
Paren

?No és vergonyós
inteHigent i culta, i amb
exemple, no tingui dret

dona

votar, 1

a

—Potser es fa una mica difkil fer
ho compatible amb el matrimoni...
(Totes elles volea i pensen casar-se.
Cal remarcar-ho, perqué les senvores
de la cotilla i les polacres, coro diu la
companya Rosa Arquimbau, es con
vencin que les dones que estudien i
treballett i s'emancipen no sén enemi
gues del matrimoni.)
—?Son partidaries que la data ac

capacitades...
N'hi ha que poden fer

una

carrera

—Que?

estera

su

—Naturalment I

.

en

particláries del

fragi femení?

Una' de Farmacia: Jo em creía que
guanyaria Acció Catalana.
Altra: A nti cm feia por la Lliga.
Tres o quatre veus indignades:
Sem^,-e serás una illusa i una tonta.
—Mereix la vostra aprovació la
nova
Junta Universitaria?
—Sí, estem conformes amb els se
nvors que actualment la
integren. Di
gui que de l'ex-rector Dr. Soler i Bat
lle, avui president de la Comissaria,
n'estera també molt agraides.
—?Acabades les r,espectives carne
res, penseu exercir?
—Ciar que sí! De qué cris hauria
servit estudiar tant! Ara que

tul

quan vegi voleiar L bandera barrada
aquí a la Universitat.
Una altra estudiant de Dret: Que
qué vaig fer aquel] dia? Aquí está la
dificultas: din el que vaig fer. Estava
tan impressionada i excitada, que no
cm podia estar quieta ni un moment:
del menjador a la cambra, de la cam
bra a la galeria, de la galeria a la sa
leta. Per fi vaig sortir, perqué tenia la
familia atabalada a discursos. Un coa
al carrer, vaig caminar d'esma darre
ra la gent, darrera els crits i eh s cants
i les senyeres. No sé per on vaig pas
san ni el que deia,
ni el que feia
Vaig agafar un taxi, després un tram
via, i poc se n'hi va faltar que
després no m'agafessin ella a mi!

co-

menear.

segures que la Repú
blica la tindríem aquest any?
—De primer, no, la vernal Des
prés de les eleccions, naturalment,
ja no en dubtárem. La suprema vo
luntat del poble es va manifestar
llavors tan rotundament, que ja no
fou pcssible dubtar del seu triomf.
—?Confiáveu que guanyés l'Es
guerra Republicana?
—Sí. No obstant, creiem que Ac

ció Catalana tindria també
nombre de vota.
—I la Lliga?

bon

un

(Contestació immedlata):
—Vaja, Anna Maria, sempre
tila de broma. tú, tambél
—?Sou partidáries del vot
menl?

es

fe

partidáries per
de dignitat.

som

d'un

cas

tenir-lo, ens situa en una
de manifesta inferioritat que.
francament, no creiem que sigui
justa. Tú, qué hi dius?
no

posició

(Jo

clic

No puc fer més
que preguntar i prou. Entes? Enda
no

res.

dones.)

vant,

l'hagin

—?Trobeu

encertat
que
presentas en candidatura
nombre d'esportius?

bon

un

—Ja ho crecl Era necessari, ab
solutament imprescindible. Ja saben
la preponderancia de l'esport en tots
els paises avancats, i la cabdal im
portancia que se li dóna pels seus
admirables resultats en pro de la
fortitud de la rala; i fins ara, aqui
a Catalunya
i a Fspanya, ben poc
se
n'havien preocupas des de les
Diputacions i els Ajuntaments. Te
nim fe que per la interveació i l'en
tusiasme deis regidors esportius, ani
rem a
la creado de bons camps de
joc, gimnasos i piscines. La idea
d'haOilitar algun" dels Palaus de
l'Exposició per a construir-hi pistes
de tennis cobertes, camps de bas
quet, sales de gimnás, etc., la trobem
excellebt. Sobretot, de piscines pú
bliques, a cada dos o tres carrers,
n'hi hauria d'haver-hi una.
—?Us recordeu del que vareu fer
el dial/14 d'aquest mes, diada de la

ria" i allí varem beure unes copetes
de moscatell a honor de Maciá.
Una altra: Vaig anar a bailar
sardaues a la Plaea de la República.
Estava tan entusiasmada que cm
penso que en ballava més que no
socaven.

en

Una basquet bolista: Jo, vareia
arribar a casa que ni el "Bona nit"
vaig poder din. No cm va quedar

Compteu

ni per demanar pa.

veu

si n'havia dits de "viso:p.:La"!
Una altra futura Lili Alvarez:
Doncs jo, així que vaig saber del
cert, que la senyera tepublicana ha
via estat hissada, vaig din als de
casa, que si aquell dia no mataven

un
pollasu-e, no tenían vergonya.
i que declararia la vaga de la fani.
es ve rsatar, vaja
si
va matar!

jo—diu

Doncs

altra—ens

una

de Ferran...
Toquen les vuit. Ni que fos un
toc d'alarma. Apreten a córner cap
al vestuari. A les non entren totes
a l'oficina, i eis senyors del "set per
vuit cinquanta sis" no toleren que
es faci tard ni per reportatges ni per
trobava al

carrer

l'esport.
ro

"Número u de la dutxal" "Núme
dos!" "Número tres." Valga!

vestir-se,

A

esmorzar,

posar-se

una

mica de pólvors... Ja estan!
Vaja, a reveurel.•; I que e's comp•
surtin

tes

us

els

basquets!

i

tan nets

precisos

com

Anna Maria Martínez-Sagi

Jo, avui, demano al poble
que tingui fe i que tingui

confiança.
FRAN-CESC

MACIA

República?

Declaraciona

—Una tennista: Vaig sortir amb
altres companyta, entrarem al "Nú

LA

a

RAMBLA

A les set del matí del divendres, al
camp del Club Femení i d'Esports.
Una colla de noics salten i corren dar
i

pilota. D'altres fan gimna.sia

una

rera

juguen

a

tennis. Un altre grup prac

tica l'atletisme. Hl ha entusiasme i
alegria i delit. Contribueixen a la pro
fitosa tasca de la seva educació física,
amb la satisfacció del que acompleix
una
obligació ineludible i un deure
sagrat. Mens sana in corpore s ano.
Corredisses... Rialles.. No hi ha ma
de fer-se

nera

entendre ni que s'es

tiguin quietes.
—A veure, companyes, donen-me
la vostra opinió d'esportives sobre
el moment polític actual.
?Esteu
contentes de...?
(No m'han deixat acabar):
—Visca la República!
(Magnífic. En aquest món de pres

"...Casi todo lo intere
sante de la historia de Es

pana ha salido de la cárcel
el Quijote y la Repú

—

La dona 1 l'esport.. que

dese ntén, pera, de la política. En aquest reportatge,
festacions polítiques de les noies del "Club Femení".

no

es

blica."
unes

internesants

manl

nostra collaboradora Anna M.

JOSE ORTEGA Y GASSET
(a "Crisol")

(Foto Cases.)

x

*

•

•

ser ales
I si

principi,

que

gairebé

tots

parlazen

que afirmar el contra
notaria falsetat... tan no
gairebé, com dir que parlaven

ri seria

tória,

per

ja

una

catala!
anys d'esforços presidits per la tasca magnífica d'aquest

pcsp,-és d'un:

ciutadit benenterit, En Pompeu Fabra,
a escriure correctament en
catalet. Taricament, tots els homes de
mitjana cultura saben redactar ovni dia
una ?letra ben raonable en
/a nostra
Ilengua. El que s'ha aconseguit en el
hem arribat

terreny diguem
aconseguit !'as,
de l'oratdria.

Desistiní de reproduir més

frases.
portaría a

Un excés de fidelitat rus
sencera, la sessió de l'A

fer reviure,
juntament.

El que passa és que a Barcelona, en
general, hom parla un catala estrafet,
avariat, !'le de castellanismes i de girs

forasters. En la
aquests defectes no

que els ho

agral

ESPECIALISTES DE MA
NIFESTACIONS.
Una de les flors de ciutadania mis
&Hílalas que pot exhibir el poble de
Barcelona és aquest gust, la disciplina,
la fantasía i la magnifiancia que cap
donar a les manifestacions públiques.

'ssms

parlessim eatalia,
senyors?

catald! Dic que parlaven catala

entendre'ns,

41

catalaf Creguin

riem de deba.

$er mis

En la Passada camPanya electoral
tinguérem ocasi3 de sentir la majaría
deis nostres oradors. Si fem l'excepcíó
d'uns quants radicals, podem afirmar,
en

en

74:41-

*

privada,
gaire, pe
ra tan bon punt els velen: ampliats en
l'altaveu de l'oratdria,. les impureses
agafen una tal magnitud, una escanda
losa esplendidesa que ens fereix les
conversa

ressalten

oides.
Ara

que la !lengua catalana és ob
ció, ?seria demanar molt que els ora
dors catalans fessin el favor de parlar

1

Els barcelonins són

uns mestres
con
l'art de liancar-se Pacífica
al carrer i tributar unes rebudes

sumats
ment

en

fabuloses

comiats sensacionals.
La visita del senyor Alcala Zamora ha
donas !loe a una d'aquestes »van:les:a
cians monstres, espléndides, triomfals,
que sois sap fer el poble de Barcelona.
o

uns

S'ha dit molt i molt que els catalans
érem una gent aspra, dura, més aviat
poc simpatica. Suposem que aixa
veritat; suposem que, un a un, els
catalans tinguem realment aquests de
tectes. Pera, atajes meza!, manca tan
sois que un motiu sentimental qualse
vol ens unsixi al correr en masca per
qui els catalans es converteixin en la
gent més cordial, més magníficament
hoinenatjadora del món.
El senyor Alcacil Zamora va sortir
de Barcelona positivament emocionat.
Estic segur que osan a aquest honre
ti parlin de Catalunya, saltara C0171 una

Per bé que pugui semblar para

ment

crisi

les

entre

coses

que el

mo

renovador d'ara fa viure una
més aguda i perillosa, cal

comptar-hi /es organitzacions poli
tiques catalanes, aelbuc aquelles que
pel seu carácter republicá i cons
tructiu pcdrien creure's en vigílies
de triomf.

—Encara
cm

els de la Lliga?—

suren

deja fa poc

un

amic

mete

Els
tramvies atapeits de gent que cri
dava:

tan desgracias com el que fezen
servir el: regidors deis passats a.inn
taments, en tindrem ben bé pros. Si
no haguessin
estat les intervencions
del senyor Lluhí
Vallescd, que par.
la un catald decent,
hauríem tingut

_=

Maciá
en
Cambó.
L'ocupació del poder pels diversos
matisos republicana fa creure a mol
ta gens —sembla que a alguno di
en

.

fera per

defensor-nos. Es a dir, que
en aquests moments tan importants de
la nostra vida política, el poble de Barcelona, convertit. en. una. fantástica
atracció de forasters, haura fet un ser
vei al pos de tot primer ordre.
a

JOSEP MARIA PLANES

SENYORA:

•••••

Mala.
1•110,1•1

Visíteu els aparadors de la important

casa

de

cra

motius sztficients Perqué
caigués literalnient (zis peus.
—Perqué aixd s'ha proposat
ni
tan

ens

11.1•1•11

.1¦11.
WIEW
41.1.1M

Géneres

de

punt

.1¦••11
0¦11•1
COMO.

..111110
alMOM

3,311

lales

sisquiera aquella consulta pré
via...--deia el senyor Giralt.
1 el senyor Bausili:
—Perqué si parlem del fondo de la

0.110.11.

50, Salmerén,

4.111.1111

MIME.

-.-Resulta,

desde

luego,

1111¦11

que tots

ens

o

som

lide del nidxim
respecte i considera

¦•¦•¦•
111111•¦
MOR

30

E
1.1•111111

agrahireu el consell

•¦¦•¦•
MIMO,

I el senyor
Velilla:

federals..,
Etc., etc.

11.1¦

atar

sense

4111.11111.
INA•••

¦•••••

Models

en

dret

la vida pública
per als al
una mena de neu

sió de les organnzacions, és de
preveu-e els esdev_niments, i no de
deixar-se sorprendre pels fets que

rectius i tot —que els partits

publicana,

per
propi, envairan

catalana,
tres

res

una

de

re

tota

sense

més

mena

reservar

que

lers.
Com

vénen.

que contrariament a aixo,
penso que les dificultats d'ara són
precisament per als partits catala
nistes republicans
per bé que amb
la modestia que cm pertoca
as
senyalo alguns punts de vista que
—

cm

semblen mereixedors d'ésser

re

marcats.

Visca
Morí

Sueters, Vestits, Brusetes i Faldílles

grup

un

realitats polítiques, socials i religio
ses, es trobarien descohessionats i
sense solucions viables.
Es ciar que
no succe.irá fins
Ijue la llibertat de Catalunya deixi
d'ésser un objectiu, i avui precisa
ment és el més urgent, pero la mis

—

L'entusiasme d'aquests dies.

a

d'universitaries,

la

seva

esdeveniments política

impressió

(Foto. Cases.)
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de l'escriptura no s'ha
ni de bon tros, en el

L'altre dta, sense anar mis liuny,
escoltavem amb el meu antic Xammar
els debats llarguets i copiosos de la
darrera sessió de reljuntament. Quin
catala, senyors meus! En dir-vos que

davant els

Apunts polítles
doxal,

Martínez-Sagi, demana,

*

*

*

El catalanisrne i la República que
han estas els punts de combar bá
sics, del 14 d'abril enea, han co
meneas a modificar-se.
La República ja ha estat implan
tada. En conseqüencia deixa d'ésser
un
objectiu. Aixó no vol pas dir
que hágini d'oblidar-la com un ré
gim cc.nsolidat. Ans al castran, cal
defensar-la más que mai. Perú, po
líticament deixa d'ésser un objectiu.
Alió que haura de guiar els oartits
republicans, caldrá que sigui el COJ1tingut que hagi de donar-se a la
República, que podrá ésser d'una
orientació o d'una altra segons qui
elegeixi la majoria del país.
La llibertat de Catalunya és el
punt neurálgic immediat. En prin
cipi, és reconeguda oficiosament i
actua amb limitacions, pero cal fer
la reconéixer oficialrnent amb am
plitud, i organitzar-la després duna
manera estable. Tot fa preveure que
ho assolirem i hem d'estar-ne con
veneuts a desgrat de la reaccio uni
tarista que es dibuixa. Peró tot i re
conéixer que fina haver-ho aconse
guit cal la unió lleial de tots els
catalans, cm sembla que els partits
polítics que oblidessin o no concre
tessin estrictament la seva posici6
en relació als altres problemes que
han d'ésser d'una importancia candal
a l'hora
de constituir l'Estat catalá,
durant el període de Corta consti
tuents, degut a ia unió catalana que
ara s'imposa, podrien asar passant
amb penes i treballs, perb a l'hora
de constituir el sastre estat i acamar
se sub els problemes que no són

de patriatisme únicament, sitió de

t *

El

sentiment

*

republica —no

la

camprensió,

sinó el sentiment, la
vibració
que molts hem defensat
iins que ha estat implantada la Re
pública, avui s'ha k,t....teralitzat. En
algun3 llocs, peró, ha arribat a des
hora. o és que pa,;si així, ja que el
nou
r'gim nuessita l'ajut de tots,
—

penó en política roportunitat
no
la que han desacreditat els hornee
de la Lliga, sinó la veritablement
—

política

—

és

ind;spensable.
la República,

Un cop establerta

aquesta deixa d'ésser tma fita per
convertir-se en un instrument de re
solució dels grans problemes que
furguen anys ha.
El problema social que classifica
els partits arre,. del món exigeix la
mateixa claredat e casa nostra. "u 1sevol partit polític, que per
ha
ver jet examen de consciénc:a
no
sapiga exactament qué ha de fer
enfront del problema social, com
s'esdevé algunes vegades, correrá el
risc que les masses Ii fugin a dreta
i esquerra vers els partits que sa
piguen exactament qué volen. I que
no
es refiírt
de la possible manca
d'espontaneltat republicana d'altres
partits. De republieá ara s'ho diran
molts, i els intereesos que se sentin
ben representats per aquests repu
blicans de darrera hora, no tardaran
gen a creure en la seva sinceritat.
71 problema religiós, especialment
en

l'asoecte d'ensanyament, tampoc

que iins

seva missió sense pledejav a
i els partits, caldrá que vagin
a
un
cantó o a l'alere. La questió
de la terna, tindra en moltes regions
d'Espanya una importancia de pri
mer ordre, i Catalunya,
per bé
duna manera molt atenuada, tampoe
no
se'n podrá desentendre.

fons,

Tots aquests problemes que, al
menys cal encarrilar a l'hora de les
grans renov.acions 'que és el momear
de constituir-se, poden desplaçar les
masses cap els extrems. En un
moment
de gran renovació
despré
de la gra,n guerra
les forces angle
—

—

van
polaritzar-se en els partits
trebacistes i conservadors, a desgrat
de la qualitat deis homes del
partit
ses

liberal,

de gran tradició.
I cree que no hem d'oblidar, que
si bé dintre Catalunya hern de vo
ler gaudir de la plena sobirania que
ens pertoca, pel bé de Catalunya
mateixa i per lleialtat arnb els po
bles federats, hem 1 empényer dale
rosament els objectius
generals, que
ara, Iliurement, passen a ésser nos
tres.

Aquestes idees. lens extraordiná
ries, que poden semblar banals, cm
semula que caldria recordar-les, per
tal d'evitar situacions polítiques des
plaeades, que fóra un bé per a tots
que

no

es
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Els
ho han usdefruitat tot,
difitilment es resignaran a limisar-se
no

la

a

I

SEUSA

als noltres
-Is pagaments er

corres

sejells
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rambla

la
14

de
i les pintoresques roques
gres. Dalt de les branques els ocells
amb el cap sota l'ala, no gosaven ni
piular temerosos de trencar el si
lenci que ho envaia tot. El cel de
plom i l'aire esprés i hurnit ho em
bolcallaven tot ádhuc el magnífic

enyorats

rnnŠ

palau i el castell
avançava per

de

entre

Els

l'emperador. Jo
mig deis arbres

--

"Proclamarem la monarquia

El poble indigne.

Aquesta veu que ressoná en mig
de la boscúria cm féu saltar el cor.
Com un autómata, vaig avangar per
entre mig deis baobabs i els sico
clar vaig veu
mors i en arribar a un
pronuncias aquelles
re el que havia
paraules. Era el marqués de Fo
—Vostés?—vaig exclamar
bant paraules per expressar

419,„1,
s:

feina.
—Calma, senyorsl—va cridar-los
no
don Alfons—. Recordin que són
res!
malbé
bles. No facin
En Foronda va mossegar-se el bi
goti i en abrir la boca va saltar-li

tro

no

la

estratégica

s'eclipsen

EL SENYOR BORBO
En aquel' moment soná

un

tret.

—Aix6,

El doctor Albinyana resta groc com
cera i crida:
—El. sindicalistes!
D'un salt nig traslladar-me al lloc
contem
on havia sonat el tres i vaig
plar un espectaçle únic. Don Alfons
amb una escopeta fumejant a la mi
discutía amb un guardabosc. Al.
perdiu mori
seus peus hi halda una
bonda lligada per una pota a un ar
bre, atnb un cordill.
—Aistó no él el Pardo!—li crida
está per
va el guarda-bosc—aqui no
m/s cagar.
—Peró si la perdiu ens la portá

els

en error

i

seus
pelitics ineptes. Pesó,
extensió, una part de la censura
general que aquests ministres merei

pot recaure damunt nostre, els
fills de la nació francesa, i fer que ens
considerin injustament com a partida
és a dir, can a
ris de fine actitud
defensors dei rei destronas.
Franga té el dret, la premsa conser
vadora tS e! dret de preferir la Mo
xen

—

narquía

a

la

República

per

a

Espanya,

deis
de discutir i cornbatre l'actitud
governants escollits pel poble espanyiil
i pel poble catalá. Els ministres i tots
els servidors que ha trobat la Repú
blica espanycla són d'origen democrá
tic, i per tant han d'acceptar i fins
d'agrair els judicis que mereixi llur
conducta. No s'hi val, per?), a extraviar les masses poc' assabentades arnb
grosseres campanyes tendencioses, ni
rnentides les informa
a bastir amb
cions.
El régim que s'han donat lliuremerrt

perqué és
gravíssim
greu, tant des del punt de
vista liberal corn des del punt de vis
—

con

segfiSncies desagradables. Ja n'ha tins
elides i tot. El descontentarnent popu
lar, ben just, ní3 pot contenir-se. La

els pobles d'Espanya és prZiu fort per
davant acti
no haver-se d'inquietar
canvi,
la nieva
Franga,
en
aixl.
tud,
legal
i
voluntaria
me
Patria
França,
meus, pa per
va fins ara, terca deis
dre més que no pot perdre Espanya
incompren
per unes tals obcecasions

tenir lloc davant
manifestació que
demostra.
a Consolas de Franga ho
espanyol
i catalá,
poble
que
el
No és
coses
molt informas i conscient de les
que passen fora de casa, confongui el
noble germi de la França sostra, Pa
tria del s homo Iliures del món. amb
va

o

Governs induits

per

—

pot tenir

tetas

amb els

-

—

na

Vívh-

40/
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oe
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le Poi

mata

—Don Alfons—vaig dir-li—. Pro
rnetam que tornará' Juri-m'hol
—No! No tornarél—declara amb
ca
veu vibrant—El poble que m'ha
lurnniat no és digne de mil
—Ni de mil—va interrompre en
Foronda.
—Ni de mil- •cridi l'klbinyana

en

d'altres.

guarda-boac, perh,

com un

marqués

i estimadíssimal Jo, com a francas
em sento avui obligat a repe
tir-ves-ho, abans ho es produeixin en
tre aquests pobles, que estimo per un
igual, distanciaments irreparables. Ho
veig, he sentó, ho palpo i ho mastego
'en l'ambient, en l'aire ciar de Barce
lona. I us adverteixrs precisament per
lleial patriotisme francés, que tárd o
d'hora hauran de rectificar els enemics
d'Espanya i de Catalunya davant el
fracás evident de llur política (Aqueo
ta política té un precedent a Freno:
la protecci6 al tsarisme abans de la
guerra. que també acaba amb un fra
casa I consti que és un deure dolorós,
trobar-me avuí
ene que indefugible,
obligas a parlar així. El meu amor
que sóc,

frarma i tse. Catalunya, com per
Espanya, en sofreix profundament.
per

Alfons Borbó no és res, nr) reore
a la seva diguem-ne Patria.
?Quina representació ti voleu acordar

senta res,

dintre la

meva

Prasma és

Fratma republicana?
alta per a alai),

massa

sotmesa a un tira per
mediaci6 deis seus matistres. Demos
treu d'una vegada que Alfons XIII no
és rei en la República Francesa. I,a
meva Franga
la nostra Franca, la
mereix altra cosa
Fraaga de tots
que ésser governada per un Borb6

per trobar-se

Ministres

—

deis voluntaris cata
lana. Pera no ho fan encara. Protes
ten, respectuosos, i esperen que la
Franca veritable confirmi el seu afec
per aquesta terra i pel seu go
te
sern,
i acalli les falses veus discor
dants i errades.
Fraima, la veritable, gairebé unáni
me, ja ha comeneat brillantment d'es
als baladrers intem
menar la plana
pestius. No diem que ha rectificas. Na
calia. Sempre ha estat cordialment al
costat de la Revolució catalana i es
panyola, i ara no ha fet sinó ratificar,
emocionada, la seva afinitat ileológica
i la seva germanor. Per damunt del
tercet
reaccionad i Laval
Tardieu
Briand
tres persones diferents i
una sota reacció veritable —, els grans
partits ponulars (socialista i radical),
els consells generals (diputacions) de
la majaria deis vuitanta-nou departa
ments de la República veina, i grans
nucis selectes d'apinió han palesat llur
adhesió entusiástica al nou estat de co

—

qualsevol.

d'aquest país. Pena no basta en
Maltmat l'araiment profun' i
sincer que han trohat a Espanya
aquests ericaratjaments fraternals. no
han daat prou per dissipar completa
rneen el mal efecte de !es atzagaiades
ses

Aquests dies els periódics han pu
blicat gráfics de l'ex-rei: la residen
cia que tindrá a Anglaterra; ct dor
mito:a que ocupará el rnatrimoni
Borbó; l'ex-rei arribant a Londres;
el senyor— senyor?— Quinones de
León acompanyant la familia des
tronada; l'Hotel Savoy a rontaine
on
abdici Bonaparte i pel
bleau
qual sembla que el senyor se
nyor?
Borbó sent predilecció—,
que ocupará la dita familia; l'Hotel
Meurice, que ocupen ara, i per les
cambres del qual paga l'ex-rei—amb
els diners robats a Espanya—mil,
dólar. diaris.
ID ha encara mes gfáfics: la se
nyora Ena de Battemberg i els seus
fifis, acompanyats d'una quants aris
tócrates—d'uns pocs aristacrates—,
que han deturat els automóbils, i
en plena carretera s'acomiaden amb
'lagrimes ale ulls, besen la má de
l'ex-reina, Ii demanen autógrafs, et
cétera, etcétera.
Totes aquestes fotos han impres
sionat una colla de gent, gent his
térica i beneita de la qual, pero, no
cal fer masita cas. Sobretot els ha
impressionat—i els ha enternit—la
—

—

de la carretera.

Quina escena més dramática, més
patética, més emocionara! La carre
tera a ple sol: una corrua de mag
nífics automóbils dels quals hai

F.MILE GRANIER
República Francesa

una colla de senyores i senyors
que fins ahir foren magnífics. Una
d'aquestes senyores s'asseu a un
marge de la carretera, esguarda al
seu entorn—com en un
darrer acte
de melodrama—i plora. I ploren
també totes les altres senyores, tots
els altres senyors.
Es a dir: ploren tots aquells que
mai no havien plorat quan per les
carreteres, lligats com criminal. i
acompanyats per la guardia civil
quan s'aplicava la infame lid de fu
gues-- hl duien polítics, obrers,..
xen

1

el que ha estat

nar

sos

tret del Palau i reclamar

ho per totes les vies: diplo

de certa premsa. Sembla. a través
d'ella. que haga estas
proclamat un
nou Borb6
per al trota de Franca,
que aquest non Borbó sigui l'Alfons
eme deixi un
rastre crodis a tata Ibe
ria.
Per amor de 'a Franea tnateixa. en
cara, cal que horn sapina a París i a
tot arreu que Catalunya i Espanya
perdonen els extraviarnents de la
premsa venal, per6 que respondran
snirgicament ni la campanya continua.
)tre volen. i així Izo proclamen ben
alt, que han' redueixi al silend per
sentare més els areans indignes, i hom
torni a llur ofici veritable els Olí
tics ineptes i sedassers que s'immis
sseixen estultament en afers aliena.

República

encara:

que

no

es

resignen

a

del tot en un esfondrament de
finitiu
la gran democracia reenbli
1,ereva de la Fran
cana de Franca
ca deis Drets de l'Heme. plena de glo
ries
i que no confondran la Franca
veritahle amb Chiappe i Tardieu si no
insistancia
veuen obligats per la
deis difamadors.
Els 'bregas espeorols i catalana us

lladres,

siguin qui siguit

i per alts

que

estiguin. Sobretoc

em

sembla que cal evitar que

banquets,

es

donin to d'alts i eavalle

rescos

personatges subjee

tes que han travessat la

frontera emportant-se'n el

ereure

que

no era

seu

amb totes

—

Perh davant
—A Espanya ja se que no hi ha res a ter.
d'aquest entusiasme Fe m'acut que podria provar d'implantar
a

Frano.

(Per Castanys.)

les agravants que

en un

fet

,

delietiu poden coneórrer.
GONÇAL DE

REPTAZ

que

anaven

a

entrar

el terreny de les conficlincies,
vaig retirar-me discretatnent. Era
l'hora del crepuscle. El sol s'amaga
i el cel
va darrera les muntanyes
no es
es tenyia de porpra. Tot aixó
veia degut a la boira que ho embol
callava tot amb la seva grisor, pera
en

VALENTI CASTANYS

compassió

donava dues pessetes a un pobre
—perque es creia que eren den can
tims—que a Les Planes toca la
marxa
reial. Era el rei que amb
Primo de Rivera parlava un Ilen
guatge de freqüentadot de "colma
dos" amb manganilla i dones a
preu.

Ara

aquest tipus fa llástima

a

certa gent. No comprenc per qué,
no comprenc com un borne que ha
estat perjur, 'ladre i traidor pot ins
pirar aquest sentiment, ni tractant
se

com

de gens de mentalitat
es

inferior,

tracta.

L'ex-rei fou perjur perqué pres
cindí de la Constitució; bou Iladre
perqué del palau s'ha endut tapissos
i joies que no li pertanyien, i per
tant, si tornava—que no és fácil
l'hauriem de processar per delicte
comía com un vulgaríssim rebenta

pisos;

fou

perqué visqué

traidor

enganyant i conspirant.
I fou, de més a més, covard: fu
gint, pie de pánic, de nit i vigilat per
la guardia civil, sense pensar en cc)
que podria passar a la familia
Lluís XVI—un altre Boris& un al

No; no fa Ilástima qui intervingue
directament en els afers del Marroc,
qui amnistiá Berenguer, culhable de
la catástrofe d'Annual; qua ama
Primo de Rivera, conspira contra Is
Constitució; qui assassini Galán
Garcia Hernández; qui cobrava th
tots els negocis bruta que s'han fe
a

Espanya; qui,

hores abans de pro

clamar-se la República, encara pea
tenia formar un govern de forea
erigir-se dl, el miserable Borbó que
ha fet bo a Ferran VII, en dicta
dor; qui ha regat els carrers de to
tes les ciutats d'Espanya amb sang
d'obrers, de dones, de criatures; quí
ha cobrat deis negocie de joc de
monsieur Cornuché; qui s'ha enor
gullit estúpidament d'ésser deseen
dent de Felip V; qui ha demanat,
mort de por, que el deixessin mar
xar, per a després sembrar, des de
fora, la llavor—que no fructifican
?'una possible guerra civil; qui se'n
va
amb disset automóbile i no sé
quants milions de pessetes.
No, no fa ilástima un borne tan

perjur a la Constitucio, que paga
perjuri arnb la vida—, tingué
mantes vegades ocasia d'escapar-se
del palau de les Tulleries i de la
presó del Temple, i no ho féu per
tre

el

abandonar la familia. Li ho ha
vien proposat Bertrand de Molleville
i el basó de Ratz, entre altres. Quan,
no

obeint les indicacions d'Axcede Fer
sen, fugí de les Tulleries i fou, de
tingut a Varennes a casa el síndic
Sauce, ho féu acompanyat de la
seva familia: la germana, l'esposa,
els dos fills. Si hagués fugit sol pot
ser
s'hauria salvas.

vil,

tan

abjecte,

tan

menyspreable

Alfons XIII.
Tota aquesta gentusaa que ara
el compadeix foren els que no com
padiren Galán i García Hernindez.
fusellats a Jaca per ordre de l'ex
rei; foren eta que no compadiren el
capita Sancho, rnort de tuberculoo
renal a conseqüencia de la seva es
tada a Montjuic; foren ela qui
compadiren les mares que a Annue
s'havien quedat sense fill.
L'ex-rei no mereix la compassio,
sinó el menyspreu i l'oblit, si no
torna. Si torna, el procés i el tri
bunal.
LLUIS CAPDEVILA
cm

ha tractat amb tota

cor

tesía, amb tot respecte.
Pera aiscó no ho recorden, no ho
voten recordar. El fet és que entre
aquesta gent histérica i estúpida
s'ha creat una atmosfera d'inexpli
cable sanpatia a l'ex-rei. A mi m'ha
arribat a dir una pobra senyora per
tanyent a la confraria de la 'lágri
ma monárquica, que el
rei—ella diu
encara
el rei, potser per imitar
"La Vanguardia" i "El Noticiero"
feia llasima perque—pobretl
havia d'anar a tantes festes, a tants

comés robatoris, reelami's
deis

Comprenent

atapeldei de daurats; Napo
le6 I, que va abdicar-hi, i Josepina,
que va entaular-hi el divorci. Tots
plegats feien cara d'ernpipats. Van
saludar-me amb eta mocadors i la di
ligIncia es perdé en rnig d'un nú
vol de pola i de brossa.
Per qué fugien? Ah, al, se'n dona
ven de rnenyal
I amb el cor inundat de trjstesa, i
les sabates plenes d'arena, vaig em
prendre el camí de París.
París! El Sena! Montmartrel La
Mistinguet! Amor! Ohl
covse

Indubtablement l'escena dels poli
tics, els escriptors, els obrers con
duits emmanillats per la carretera,
era molt més patética, molt
més
dolorosa. que la d'aquesta familia
Borbó, a la qual el Govern de la

mática i judicial. Si s'han

l'extradieió

—Sil Sil—varen cridar tots els
nobles cessants engrescats.
Llavora, en Foronda va acostar-se
a don Alfons i insinuant ti digné.
---!Suposo que si aireó arribava cm
permetria fer passar una linfa per
la Rue de la Paix?
—No miraríem prim--confessi don
Alfons, condescendent.

—

notad& de la

Li toca al Govern esbri

11

No mereix la nostra

cara.

!siés,

in

encara no fa dos anys
don Alfons va regalar dos camella
al parc de Barcelona!
—Ohi—gemegá desconhortat el
doctor Albinyana.
En aquel' moment, una manifes
Sació de nobles amb casaca que por
taven nos cartells amb inscripcions:
"Volem treballarl" "Mori l'atur for
çóst", "Voleas feinal", va desfilar
per entre mig deis arbres.
—Qui són?—vaig preguntar a en
Foronda.
—Són, el guarda-segells, el cira

.

-

—

E

el

re

Per l'amor de la Franea lluitaren
els catalans. Pef l'am& de la França
més Iliure, més acollidora. Per amor
de la dolla Franca antiga. Ara, quan
part d'aquesta França germana els
combas, podrien renegar de llur esforç
deis

Desagraital

—SI, dengralts1—interrompé

han dit aixo, poble, govern, germans
i compatribtes de la gran Franca l'hl

tos.

nas

mil—bleixá

Hoyos.

de

carnpanya empresa, puix que fa baixar
Franga en el gran amor que Catalunya
i Eepanya ti han tingut senspre. I tot
el pbble catalá que m'In acollit, can
mai
un altre
sense
tractar-me
d'estranger perqué sóc de Fratea ; el
poble catalá amb el qual convisc, eis
sentiments del qual conec i em veig
sovint obligat a interpretar per deure
prefessional; aqueas poble que nula
al costas de Franga quan la Franga
era atacada, veu amb tristesa immen
sa que un nucli reduit, pera poderós
i cridaner, d'interessos, s'oposa a l'in
terés i al sentiment general de la Fran
ça
i intenta desorientar-la
completament per a fins no pas hones

refregar pel
ineptes la sang

eco.

—Ni de

sibles. Ja he sentit com alguns exal
tats parlaven de boicot als nostres pro
ductes. D'altres, adoloras, lamentaven
la pérdua moral que representa la

i

m'he emportat quatre
mis quanta mi
diuen pispa i in'ho tiren
corona, 1

pensar que

es dei
no
perdiu,
el
convéncer.
Exigí
la
xava
cordill i cinc francs de penyora.
Don Alfons els 'lisia rondinant i
quan el guarda-bosc hagué desapa
regut cm digué:

El

cara!

FRANÇA

a Espanya, proclamarem la mo
narquia a França. La premsa fran
En Quinones de
cesa és nostra.
Us agradaeien le
León treballa.
Thulleries, o Versalles?

dignat el marqués de Foronda—. I

"NO, NO TORNAREl”

nosaltres—intervenia el monter
mejor de l'ex-regne—. Si ja les par
no

em
en

esca

nar

—Perqué
una

hagués

—Tinguem fe en l'esdevenidorl
exclama l'Albinyana—. Ara vindrit
Monsieur Daudetl Ell ens ha pro
més la seva ajuda. Si no podem tor

teto.

se'm humitejaven.

veto

-

Rei,cotoio,

la inonarquia

A

—Ni de mil—se sentí gairebé im
perceptible el so d'En Calvo So

futeses,

li

po

•

llunyana del baró de Viver.

veu

se

epoques. Qui

MONARQUIA,

LA

—Ni de mil—se sentí que deia la

passaval

no

Tenia ra6 i vaig callar. En el nos
tre país don Alfons es podía perme
lligades
tre el luxe de calar perdius
guarda-boscos
cordill
i
fins
un
amb
si calia. Per força havia de notar el
canvi. Pobre! Altra vegada sentia
aquel' nus a la gola que no ene per
metia empassar-me la saliva i els ulls

la

tem insinistrades. Don Alfons

al

país

si

com

diverses

pas el trollei.

dbi
meu

guia,

una

ulov

meva

—Encara van els tramvies? No
meus
han variat la circulació? I els
en:pinta? No s'ha despintat la ban
se'ns
dera republicana deis pals? No
públic no ha de
veu la de sota? kl
clarat el boicot ara tramvies?
Vaig aconsolar-lo dient-li que tot
rutilan a la perfecció i que la seo&
abséncia era objecte de moho co
mentaris. Va respirar. El doctor Al.
binyana deixi escapar un sospir que
dele arbres com
va saccejar lea fulles
ventada.
•
una
—I els rneus valents legionaria, qué
fan?—etrt demani angoixosament
—No es veuen4—vaig dir-li per
tranquillitzar-lo--. Em penso que la
majoria s'han fet de clausura i que
han omplert les carboneres del país.
—Sou prudents com un cardenal
1 picant l'ullet a en Foronda afegi—:
Quan veuen que ele altres s'hi po
den tornar
ment.

Palau,

cense

preguntes.

Ara que l'han bandejas, vergonyo
salinera, del seta tron sarignant, Alfons
Baló governa 1 regeix la Franga re
publicana, protegit pel Govern reac
cionari de Briand Tardieu Laval.
L'asil que fou negat, arnb insistencia
crtselíssirna, als perseguits de la nava
República, és dincedit amb vinclameats
protocolaris a l'ansíe sobírá perjur.
Els periódics venals i servils de la ca
pital francesa combaten el nou régim
molt rnalament
tal caín saben
Peró, entre tots plegats, fan que la
França oficial í oficiosa conservi en
hostil en
cara el rictus de menyspreu
iniciat
nou-nada,
República
la
vers
forçadament malta anys enrera per fal
&planifiques.
ses conveniSncies

nacional francés

.•
o

Alions XIII, Reí de Fran.ea

ta

•

fou espectacular. En recoaéixer per
l'accent que era caseta m'atabalá a

--:

error

el dipositari dels
per les denss.. i tots els
nobles que disfrutaven de cárrecs
ben retribuits que ara s'han quedat
de

de cabóries, vaig enfocar
central. El soroll d'uns

dien ésser? En passar la diligencia
pel meu davant, vaig reconéixer-los.
Eren, Monaldeschi, que bou favorit
de Cristina de Suecia i morí assassi
Lluís XIII
nat a Fontainebleau;
fill del poble de Fontainebleau i naa
cut al Palau; Condé, que va expira:
en una de les immenses sales i as.

respatllets

L'alegria del marqués de Foronda

—Marqués! Els comptes clarsl

error

Eh fantasmes. Fontai

bles de

sorpresa.

FORONDA-ALBINYANA

Aquest

--

da
ronda que jugava una partida de
Albinyana.
mes amb el doctor

silvestres a la mi,
una mata de flor:
sanglot,
1 repenjant
ofegar
un
vaig
centenaria vaig fer
me a una alsina
un
esforg procurant sobreposar-rne
a l'ernoció.

un

França.

a

Carregat
passeig

cascabells m'obliga a deturar-me.
els meus ulls, astorats, es posaren
en una diligencia arrossegada per sis
esquelets de cavall i curulla de no

"Eh sindicalistes ja són

--

botes

le1W1111M

-

mano".

a

nebleau. Egloga...

Alli

rii->_A-101

lica.

Foronda i Albinyana, "mano

republica, enternit.

aquí!..."

b•

11

Fontainebleau

de

ELS FANTASMES FUGEN...
Va;g apretar el pas. La meya de
mocracia es ressentia de tanta bucó

el

Un

cohibit, respectu6s. La meva demo
cracia trontollava i les meves idees
s'esvaien. Al peu d'un corriol don
Gongal donava pa a les oques i dues
dames que en el Palau de Madrid
complica les nobles funcions de
canviar l'aigua del canari i per aquest
motiu s'havie'n fet mereixedores d'un
títol nobiliari Ii facilitaven rosegons
de pa. Tres castanyers més enlii
donya Beatriu aprenia de sorgir rnit
jons. Una professora ti explicava
detalladament el procediment i ca
da segada que donya Beatri ufeia un
préssec, tossia.
Tanta senzillesa cm commovia
Aquella familia en desgracia ern col
pia. Els dernócrates som aixi. Tenim
mereix.em. I
ens el
IITI cor que no
per acabar-me irenternir compare
gué don Joan pasturant un be i arras

a._

suposar-ho perqué tota la vida
ha succeit alta Don Joan seguia ito
gant amb el be i don GonSal enca.
ra donava rosegons a les oques.

Reportatge fanthstie

Els arbres seculars del bosc de
Fontainebleau projectaven una om
bra densa damunt deis tortuosos ca

de 1931

•

inauguracions,

a tantes
de
monuments i cases barates.
Sí, si:*el que fins ahir fou amo de
tota una nació i que des
d'avui no
és mes que un vulgar turista que
paaseja la seva inquietud i el seu

tedi ?seis grans hotels d'Europa els
fa 'lastima.
Aista fóra explicable, car el cai
gut inspira sempre un sentiment
adra. Sempre, no: quan és un bré
tol, no. 1 un bretol, un
indesitjable
és el senyor Borbó. Si no hagués
nascut rei, si no hagués
nascut ric,
hauria estat un personatge
d'aquella
que apareixen en els sainets
d'Arni
ches, en plan de matonisme.
Era el
reí "castizo", el rei "sirnpatico", que
Fet i fet

"EL PAN DE LA
no

ens va

anar

EMIGRACIÓN"'

mAlament

del tot

k-rer

glie4011

•

27 d'abril de 1931

la

M. Serra i Moret diu....
En Serra i Moret és una de les
mis rellevants del movi
ment polític i social de Catalunya.
Es un deis hornes més ben prepa
rats i que, posseidor duna cultura
formidable i sobretot comixedor del
món pel seu continu viatiar per l'es
tranger, ha de contribuir amb més
eficacia a l'obra de l'estructuració

figures

Catalunya.
de la 'libertas de
lionte cone:xedor de la respon
sabi:itat greu que assumeixen tots
ets que actuen en el govern provi

Per aquestes circumstáncies, hom
s'atreN.,eix a insistir a fer pregun
tes
raes o menys per-Uses en
aquests moments. La curiositat del
repórter que té consciencia de la
no

seva

missió

amb

satisfacció les

sacrifica
accepta
poques coses,
pero interessantissimes, que al dictat
ens diu el gran amic Serra i Moret.
Taquigráficament, escrivim:
—De manera molt
feliç
diu
Serra i Moret
hem pogut venti
lar les qüestions de Catalunya amb
els representants del Govern cen
tral. Criteri unánime d'aquest Go
vern
i nostre és que la representa
ció popular d:recta determmi l'estat
de dret de la futura Catalunya lliure
dintre de la Federació Republicana
Espanyola, i estem segurs que amb
la comprensió que existeix entre els
components de l'actual Gdvern re
publica i la manifesta efusió entre
tots els pobles ibérica, amb una gran
comprensió i bona fe arribarem a
aconseguir el triomf deis .deals de
Catalunya amb un esperit generós i
es

—

—

humá.
Moret calla

Serra i

recopilant

com

uns

idees

i

de Catalunya, Serra i Moret
amb tota mena de reserves.
Cal no ésser indiscret en aquests
moments solemnes, únics en la nos
miracle s'ha produit
tra Historia; el
i cal afertliar-lo a la realitat amb
avaneant cada
tota calma i serenitat,
dia un pas tnés en la solució total
i ajudar
del problema de Catalunya
a
la consolidació de la República

sional

parla

federal

—Podem dir amb satisfacció que
mai en la historia de Catalunya ha
via existit un sentiment tan profund
de solidaritat amb Espanya com
avui; afirmant, de més, que l'Es
panya neix en aquests rnoments,
esborrant, per complet, tota la his
tbria passada.
Ni un mot mes ens dita Serra i
Moret. En els seus gestos i en el
parlar hi traspua l'eptimisme
seu
més absolut. Podem ben afirmar que

la victoria és

ibérica..

El

Catalunya i Espanya
Llegim
drid:t

"Heraldo de Ma

a

"Hoy sale para Barcelona el

presideni

provi

República espa
próxima semana,
haber fijado fecha

de

sional
nola; y

Gobierno

del

la
la

en

después

de
con
el senor Alcalá Zamora,
vendrá a Madrid seguramente
don Francisco Maciá. El presi
dente de la Generalidad de Ca
taluna bará,ver que es falso el
posible gesto de Cataluna de
declarar un separatismo que no
existe.
La simple visita de clon Fran
cisco Macid en estos días ven
drá a ser una demostración
inequívoca de la falsedad abso
luta del tinte separatista con
que algunos logreros de la po
lítica y falsos patriotas han
querido presentar el momento
político de Cataluna.
Esta. visita de Maciá tiene ex
traordinaria importancia, por
cuanto quedará fijada de 'una
manera
clara y concisa la ac
titud de la región catalana ante
los alborozados momentos' ac
tuales.
Después de escuchar el líder
catalán no creemos que sea
posible que se publiquen en
"A B C" más intervius a toda
plana contra el crédito patrió
tico de Cataluna."
SSS

Llegim

a

"

B C",

en

un

re

nostra.

el

seo

tota

nou
mena

presentar-lo
Nosaltres

de presentar-li un borne que co
neix massa—ben favorablement per
cert.
Preferim alliberar-nos si és
possible d'aquell error inoportú, i Ii
cedim la paraula immediatament.
L'hería trobat al vol. Li hem
preguntat de sobte, entre la joia de
la multitud delirant per la llibertat
retrobada:
tat

cáriec.

—Qué

us

nova

amidem les
banderes amb el metre o
amb la cana.
Nosaltres

no

ALCALA ZAMORA

(ahir,

intervlu

a

l'Estadi)

Emiliano

amb

Iglesias:

"Acudí al capitán general,
senor Despujol, y le hice cargo
de la situación; le pedí su apoyo
pasivo pera evitar que se entro
"Estat Catalá", de
nizara el
Maciá, proclamando, frente a
é 1, la necesidad absoluta de so
meternos a las decisiones de
Espana en tera en sus próximas
Cortes."

sembla? ?Vejen

en

"La

M. CARRASCO

—?Donéu-nos

és

terra

prendrá

ens

la

nos

el moment nostre, el
que hem defensat sempre
el s grana principis com base i fo
nament
de tota actuació, els qui
hem predicat les doctrines pures,
que son les que el poble sent, pero
que són ensems les que les rnasses
necessiten, i volen veure respectades
tothora, amb fidelitat i conseqüencia,

innealtar

—?Quina Iligó

d'aquest

traieu

ho diem
que

ara,

mo-

després

molts

com

de l'éxit deis

bornes als quals tant havien despre
ciat, voten fer veure que sempre
havien estat Iturs admiradora més
fervents i entusiastes En les planes
de LA PULICITAT diguérem ja
fa alguns mesos que "UN POBLE
CONSCIENT, DIRIGIT PER PO
LITICS POPULARS POT EVI
TAR O
ENDERR.00AR LES
DICTADURES..." I afegient, "EN
EL POBLE NO SOLS Hl HA
ELS RESSORTS DE LA POPU
LARITAT, SINO QUE Hl NEIX
LA FONT DE TOTA SOBIRA
NIA LEGITIMA I LA BASE
DE
TOTA POLITICA NOR
MAL."
Veieu com aquests principis fo
namentals els confirma la realitat
en les jornades bistoriques del 12 i
del t4 d'aquest mes, i en la del 26—
la suma de les,dues anteriors—com
tan atinadament ho retreia ahir Al
calá Zamora en el seu parlament de

l'Estadi.

—?Esperáveu
plendorós?

triomf tan

un

es

El

—No hi ha comentan i adient.

tindrás

manera

?Corn
En Manuel Ribé,
cap de la Guár
día urbana, aquell
senyor
que mal
ha volgut
vestir-se amb el
vestit
d'urbano,
pera que tan bon punt Ii fou con
cedit el nomenament de gentil-home
s'apressá a disfressar-se amb l'uni
forme i l'espasí, durant els dies glo
riosos de la República ha demostrat

#41101

el famós
°roces de Gar
raf. Sembla que
quan 11 fou de
manada la pena
jomte s'ho prengué
broma i es pos1 a

•1

no

les seves aficions monárquiqr-s.
Aquells domassos llampants de les
arribades borbóniques han romas
tancats, amb boles de naftalina. al
calaix de l'armari de la roba de les
grana festes.

un
no

mosso
masaa

barrá

d'esquadra en formes
delicades, per cert —11
—

el pas:

Vosté no passal
—Sóc el ministre.
—Dic que no pasan..
—Jo lb dic que sóc el ministre,

que passo!

Aquí Nicolau es degué posar se
rióss j el mosso finalment el deixl
entrar, entre incrédul i convençut.
Perb l'heme no es prengué ni la
melestla' de saludar.
Potser és massa demccrácia, ciu
tadá rrtoso

d'esquadral...

en

le pasa a usted?—inqui
astorat, el jutge, davant traguen

—?Qué
rí,
cas

inaudit.

jutge. Perb
com que és la primera vegada que
se'm demana pena de more sap?...
—Perdoni,

senyor

O

Evidentment,

l'a
mic Lluía Nico
eu d'Olwer, mi
:stre d' Econo
mia
en
el Go
vern
de la Re
pública, no té
,allb qua. se'n din "tipus de minis
tre".
Ahir, per exemple, a la porta prin
cipal de l'Estadi de Montjuic, Ni
colau entra el darrer de la comitiva
oficial del senyor Alcalá Zamora.

anécdota de

—?Qué penseu del president Al
calá Zamora?
•—Així com Maciá és l'home de
Catalunya, en les Repúbliques es
panyoles Alcalá Zamora és, quasi
haurfem de dir que sois ell, l'artífex
de la victória. L'home sencer, intel
ligent, Integre, constant, rectilini,
que ha sabut trobar el camí i seguir
lo impertorbable, sense cap defalli
mero., cense cap vacillació, malgrat
els desenganys i decepcions, mal-.
grat la tragedia de Jaca, malgrat la
gran prova del desembre, i del seu
aparent fracás, malgrat el delicadís
sim moment viscut en la crisi Sán
chez Guerra, arribant a refusar la
temptadora realitat, per salvar el
principi. Es en, el qui encerta el
qui triomfa i el que conduela tot
un poble
al triomf.
Per aixó tot cm sembla poc,
davant d'aquesta figura, per mos
trar l'agraiment i l'ertusiasme i fer
vorosa adhesió a ell i al nostre pre
sident, herots d'anuest "gran mo
ment que és arribat". Ben merescu
des dones, les manifestacions xar
doroses, els esciats veritablement
delirants d'ahir, que han d'haver
produit en Ilurs cors sensibles, una

impressió imborrable.
optimista per al futur? ?Tot
resoldrá com cal?
—Ja vaig tornar optimista de Sant
Sebastiá. Vaig tornar-hi també de
Madrid darrerament, tot i la greu
responsabilitat de la missio que m'hi
portava; i després de la jornada
d'ahir, qui pot no ésser optimista?
Tot avene liberal i democrátic, ha
—Sou

es

Cactar tal com era mereixo. Re.
cordi's que aquí sóc el ciutadá Gua
tan ciutadá com el que mes.

vegada el
Una
senyor Borbó era
a
Deauville, 1 en
cuido de prendre
l'aperitiu

M'une de la

en

una

d'un ca
sino, el cambrer
preguntar:
terrassa

que el servia II va
—.erraste és espanyol, no?
—Sí. Per qué ho dius?
—Per res. per rea. Es que m'ho
havia semblat, perqué jo també ho
sec.
—Ah sí? I no cm coneixies a mi?
—Horne, cm sembla corn si el co.
negues, peró fixament no ho puc

a

fará

no

o

es

les tribunes.

Per() sembla que el mothz de la
no és pes aquest Ha cor
regut amb molta insistencia el ru

suspensi6

que la primera quadra de l'hl
barceloní havia estas tras
lladada, degut ala esdeveniments po
litice. I per altea pant *la assegu.
rat tambe que els organitzadors de
les temporades de carreres, amb
l'adveniment del nou regim, no pen
saven organitzar, ja que ara ele <hu
re faltar una determinada subvenci6
s'ha parlat
una miqueta important
de cent o cent quaranta mil pesse.
tes—que pagivem entre tota ele
ctesse-ee es, ee-rcelona.
mor

pódrom

—?Us manteniu fidel
principia básica de

ara,

sempre
la doctrina

com

als

nacional, oi?
—Evidentl

Jo

cm

sento

en

sempre

deixant

'erguí

no

com una seda, ja que hi va ha
l'ordre més complet, tot 1 l'en
tusiasme deis estudiante.
Algunes classes es van donar en
catalá. El comissari doctor Josep
Xirau, abans de començar la que
explica de Dret civil, va assenyalar
la satisfacció que li produia poder
se expressar amb la riostra Ilengua,
de l'ús de la qual mal ning-ú no ene
hauria d'haver pogut privar. Va dir
que esteva autoritzat per donar la
clases en catalá, perce que dl supe
ditava el seu.desig a] que decidissin
eta estudiante. Va manifestar que si
en
la classe hi havia algun alumno
no catalá que no entengués bé la
nostra llengua, ell donaria les ex
plicacions en espanyol, igual que

ver

fins

e s

ciesi
una

valer felicitacions de tothorn,

que

fectament, i que per tant se
ven als desigs de la majoria.

succeir en una reunió de la Comis
sió de Governació del nostre Ajun
tament, de la qual forma part l'ex
alcalde de Barcelona.
S'esteva cliscutint una proposta,
quan

un

regidor

va

dir:

—Ajará, naturalment si el senyor
no hi té ineonve.
nient.
comte de Giiell

L'interpellat

va

contestar

ripida

ment:

—Perdoni, pub

a

mi

se

m'ha de

NOSTRA LLIBERTAT111
L II.

No ho entenem
gaire—i

a

con

prodd una ruptura—la
mentadíssma—entre
element
clergue mereixedor de tots els nostres
respectes de liberals—i a d:recció de
l'esmentat d'ari.
Com recorden els nostres lectors,
l'intervivat pel nostre company es
declará explícitament, en el terreny
es

polític, partidari

de

la

República

forma de Govern, per creu
re-la més perfecta, més humana i
Inés racional que la monarquia.
No hent d'insistir sobre la qitestió
com

ciencia pátria bu persistente formida
ble. Mai no tingué un no per a ningú
el doctor Martí i Julia, en tot el que
fos Iluitar i treballar per a la Ilibertat
deis bornes i deis pobIes. I com una
bandera de combas, concreció d'un pen
sament idea'ógic, el
ddttfor Martí i
Julia afirmá la Patria eterna al cla
mar amb tota la force dels seus pul
Mena :

Catalunya, Catalunya
LA RAMBLA

en

a

l'hora de la justicia. Nosaltres opinem
que l'Ajuntament de Barcelona ha de
fer-se seva a proposta del nustre amic
Rosiell, i a tal objecte ha de bastir-se
un mausoleu, tan senzili com es vulgui
peró que respongui a la sobrietat de
carácter del doctor Martí i Juliá, i
en el qual
les despulles de: gran patrici
siguin guardades eternament.
LA RAMBLA en fa una qiiestió- de
dignitat patriotca. Creiem, sense que
cap ombra de dubte preocupi el nos
tre pensament, que eis boas patriotes
que for- en el primer Lonsistori de la
República acceptaran la riostra propos
perqué, coi nosaltres, entendran
ta
que lora una greu injusticia i grog
pecas patriotic, permerre que les des
pulles del doctor Martí i Juliá des
apareguin per sempre mes.
Avui que la Catalunya llame de les
illusions i que tan bella
ment dibuixava en ele seus discursos
nostres cares

comentada a la seva hora i que,
per desgracia. havia de reportar con
seqüencies que. en el sen aspecte
material
i el digne interessat ho
cap
fórem els primers de lamen
—

tar.

dent en qüestió, és. munes, per ma
nifestar la nostra gran, enorme sor
presa davant la inexplcable ,obta
da cord:alitat arnb qué el
cate
a católic saluda i acata el r.
re
publia, el mateix que unes s
abans provocava una situado de vio
lencia a un honorable clergue catalá
que se n'havia declarat particlari—vo
témela que arribava al punt d'una rup
tura lamentable.
Nosaltres no entenem en aques
.•

treguin

que la

Una astracanada
més

:

Excusándose de
llevar sombrero,
dice dona Victoría al entrar en
la capilla de su
resideneia de París, a o'r misa: "Us
tedes perdonen, senores, pero no he
podido encontrar aún mi mantilla
espanola." Inconvenientes de tener
que hacer el equipaje con apresura
miento. Algo de eso saben los mu
chos espanoles a quienes. de madru
gada, sacaba de sus casas la policía
para la cárcel o el destierro. Si no
hubiera muerto a raíz de la perse
cución que sufrió, algo podría con
tarnos Enrique de Mesa. "Mi man
tilla espanola." Muy de circunstan
cias. Muy de reyes "pour l'Espagne
et
le Maroc". De "I'Espagne" de
:pe, de "le Maroc" de rgar. Hay
que atraerse la atención interna

en

covardament, amb els setas milions,
de les gravíssimes responsabilitats
contretes davant la justicia del Po
bis.
"Misa consoladora...". Potser
En tot cas, mes consoladora que la
missa que un día es deja en una es
glésia de Madrid, en sufragi de
ma d'aquel]
capitá Garcia Hernán
des que mona afusellat a Osca I

de

Munoz

destituida,

des...
serie. L'home,

reunió al
la So
cietat d'Autors de Madrid, s'ha per
més protestar del fet que hi hagués
al balee la bandera de la República
1 l'ha feta retirar, a presencia
tres comediegrafs, entre ele queda hi
havia ele "hermanos Quintero". que
no han estat bons per a dir-hi la
en

-

Patiu de l'Estemac i intestina (res
trenedrnent)? Voten depurar la vos
tea

sang?

CAMPONAL
De venda a tetes les farrnAcies
Concessionari: J TORROELLA

Figuerea

I

(Girona)
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MOBI.ES

URRUTIA

DORMITO/11S IYIENJADORS
REBEDORS

PISOS COMPLETS
des de 1.000 M'ES.
Faciiitats
de pagament
preus al comPtat

CARME,
a

ies

a

14

it:.mbleal

per conaixer alI
tractat Pecó ene
hern quedat sense nota, 1 no podem
endevinar a qué bu deeeut el vlatget

Impolític.
Poseer

imia,
el

?asee per cobrar ele )(n
que la barraca ha plegat

va

ara

reine.

Una astracanada més del senyor
Munoz Seca. Tanmateix, com que
pel que fa referencia a la taquilla de
les seves representacions sembla que
no fa diatincions, potser caldrá
que
les companyies de teatre, els ern
presaris i el públic comencin a
fer-les...
L'altre dia.
conversa

el

tingut temps ma
terial de fereho,
aquella venerable
seilsora 1‘up,... O de la Normal de
Mestresses que és una veritable
—

anormalitat
No cal pas presentar-la: tothom
la coneix prou be. S'ha fet, a força

d'atzagaiades, una anomenada tan
popular com indesitjable. De tant
ofendre cada día Catalunya i els que
l'habiten, especialment les seves
mal-eurades deixebles, ha assofit
concitar-se l'anitnadversi6 del nos
tse poble sencer.
Si volguessim trobar un penja
ment edequat per a ella, haurfem de
cercar molta estona. Ja hem perdut
mítja hora rnirant de trobar, sense
éxit, una forma elegant de dir-11 pa
tum... Ene liznitem a insistir perqui
el Govern se'n recordi. Li ho per
donarem tot, per?) que la treguin.

en

una

d'amica,

eenyor

Companys,

Lluís

g o
vernador de Bar
celona, tot pre
ocupas, confessa

se
va

arnb la

seva

-

franquesa habitual:

—Amics metas,

ara

Estanca I pele de
tramvies... Carlee
Soldevila té mol-.

de

SCV11.”

es

gurament perque
el Govern no ha

una

local

a

tat

I RESTAURANT

Coberts a breo 'ta
a
le carta
Orquestra
Sector, espeelals
°ocies. banqueta 1 restes

asn-acana

•1Espanolada

suma

en

del davant

de les noies estudie)."

Seca, fabricant

ha

Maiestic Hotel

ses.

la policia de Mota es.
perava a la porta de l'església amb
la tercerola ala dite...
De "Crisol":

no

nostre

justos,

(tnearit

aquella missa,

ericara

somni patrtosee, le
fem justicia ala nostres
precursors, no ens oblidem d'aquell pa
triota que no dubtá en sacrificar fine
la própia familia en ares de la II ber
tat de C,atalunya. Fem justicia, en la
forma que sigui, a l'anyorat doctor
Doménec Martí 1 Juliá.
Per a procurar la mejor efectivitat
a
la nostw proposta, un die d'aquesta
setmana una corressió de redactora de
LA RAMBLA visitará el d gnissim
baille de Barcelona, el nostre distinga
1 volgut ainic doctor Aiguader, per
parlar-lj d'aquest afer.
guen

estranyes—i suspectes—subtile

.Sobretot

JULIA

DR. MARfI

lització del

No hem d'insistir-hi. dones. I si
avui hem de ter referéric.a a l'inci

tes

abandonava en la miseria una mu
ller i una filleta de cinc anys... En

es

glésia a Parla.
efecte. El pa de
Beznigració no deu ésser gaire dur
per al multimilionari que ha fugit
En efecte,

que és arribada

creu

EL

Catalunyal

i

—

de les declarac¦ons políti
ques que un destacat element de la
direeció d'un diari catalá católic, féu
a tni estima/ company
nostre, i apa
regudes sobre les págines de LA

RAMBLA,

mena

tota

prou

va

"Esta misa ha si
do más consola
dora que ningu
na...", exclama el
senyor Borb6 en
sortir d'una es

a

va

un

pecial d'uns alumnes tuecos i cana
ria que van dir que no sabien parlar
el catalá, pene que l'entenien per

se

explicaren
cosa

amb esclat impressionant per
poblee eón penyora de la ve
ritable cordialitat, d la que s'assenta
en
els principis de la justicia, del
dret i de la 'libertas. Conservemeal
salvem-lal vetllem tots junte per la
seguretat del reeaim que l'ha produitl
I cantem aleshores segura, ferme
constants, amb tanta serenitat com
NINGU NO ENS PRENDRA LA
ahir

enrera—no

les entitats culturals de

i de tots colora, l'obra de recatala
nització i de desveteament de la cons

ara.

Aquesta dignfasima actitud li

circurnstán

'

es

anar

conste

,ap emmotIlar

paseada

reprendre les
:temes a les Universitats de tot
e] país. A la de
Barcelona tot va

sigui

no

(lit que el
le Gtiell

set-

—?Creieu que haurlem aconseguit
la llibertat cense hornea corn Maciá
i Alcalá Zamora?
Lis cabdills ens hi han dut, perb
la Ilibertat és de tots, l'hem gua
nyada Iluitant Ileialment al costat
d'aquests hornea i hem complert
amb fidelitat el pacte sagrat de Sant
Sebastiá. La nostra amistat, el nos
tre afecte personal, espiritual i po
lisie sense cap reserva, segellate

Temps
seqüéncia

cal.
En aquests moments gloriosos cal
recordar aquella bornes, dissortada
ment desapareguts, i que han estat un
exemple de generositat i de sacrifici
per a Catalunya. Mai no pedrera obli
dar els que convisquérem amb el doc
tor Martí i Ju1ia la tasca d'apostolat
formidable que aquel home sant rea
tará durant tota la seva vida arreu
de la nostra terra. Des de la Unió
Catalanista estant, des deis centres
obrera, en les académies ciendiques i
es

Espanya?

—Nostre entusiasme, nostre afee
'leal, sincer, entranyable i fra
ternal, pels pobles i pels bornes que
junt amb nosaltres, han portat la
República, perú cense oblidar mal,
ni en els moments d'entusiasme més
delirant que tenim per resoldre el
plet de Catalunya que és un plet
nacional, i recordant sempre, que
l'hora de la Ilibertat HA D'ESSER
I SERA L'HORA DE CATALU
NYA TRIOMFANT, VOLTANT
LA FIGURA SIMBOLICA DEL
GRAN PRESIDENT PMACIA.

tot

el doctor Martí i Juliá, quasi és una
maleas; ara que la brea de les cir
cumstáncies ens han portat a la rea

com

diu Alcalá Za

corn

aquests mo
ments, mes completament, més suba
tancialment, catalanista que mal.
Corn més amics mes clars i com mes
clara mes amics. Sempre en el nos
tre lloc, despreciant els esperits mes
quina que voten entelar les abraça
des fraternals amb el verí de les

mora...

LA RAMBLA, reafírmala el que
deia després de la carta oberta pu
blicada en el darrer número pel nostre
amic Francesc Rossell, creu que és
arribada l'hora que el record deí qui
bu gran patrici i ciutadá exemp:ar, el
doctor Martí i Julia, sigui honorat

ean

Y

—?Vols

rei els espanyols.
Aleshores el senyor Sorbe, l'une,
d'indignar-se 1 prendre represálies,
la butxaca
es va treure un duro de
1 donant-lo al cambrer li va dir:
—Té, ja te'l pote quedar sencer.

ca

fa ra? Aquests
eón ele dubtes
dele aficionats. Quan va venir la cai
guda de la monarquia es va dir que
suspenia de moment la reunió
se
inaugural, amb el fi de donar temps
per acabar les reformes que es tejen

assegurar.
dir que la meya fesomia
no l'has vist mai enlloc?
—Potser sí que quan feia de cara
brer a Badalona l'havia servit al
guna vegada. Pece ha de fer moho
anys. Me'n vaig anar de joves, per.
qué no cm donava la gana d'anar a
servir aquella pinta que tenen per

de

d'aquest
any? ?La sessi6
valle
es

mana

catan lea

carreres

Jaume Conste,
-luan

se>

de mor%
més aviat
riure.

'Tna

per

sonal de la diada d'ahir?
—Des de Sant Sebastiá sóc un
admirador fervent d'aquest polític
vident, d'aquest borne de cor que es
dio Alcalá Zamora, al qual devem
tots
l'agraiment d'haver alliberat
tots els pobles hispánics, de la ver
gony-ant tirania deis Borbons.

aquest home té deliri de
grandeses. Está ben guillat
El senyor Borbó Ii havia donat
un "anuden".

•

impressió

•

digué:
••••...

una

ara

sempre el meo retrat.
El cambrer es va mirar el duro, i
dirigint-se ala sena companys ele

•

ja fina

cona ha estat
exit catalanista

—I per

se

redimida
El gran rnoment és arribat"
diuen encara les estrofes d'aquest
"Cant del poble"; i són l'ideal, el
sentiment, l'entusiasme de les mul
tituds els qui han fet el mir'acle.
nostra

Guardal 1 d'aquesta
1

un

les coses, ele homes, i sobretot ele
POBLES, EN EL LLOC QUE
ELS PERTOCA.

caneó...

d'altres,

Don Eraclio (sense h) ja
podrá ascendir.
La ReOblica no necessi
ta els seus serveis.

d'ésser,

suspicácies... pene,

gura aquesta llibertat?
—Així ho canta el nou himne
catalá fruit de la felil conjunció del
geni musical del rnestre Vives, i de
la inspiració poética del nostre Se
garra... Cal, pero, que hi posem tots
Vánima perqué s'acompleixi el re
dreeament catalá que simbolitza la

ment?

no

A honor de la memória
del Dr. Martí 1 Junio.

te

—No

cent

després.

com

trobem, davant els
lectors, amb aquesta mateixa dificul

—Es

director 1 li
d'encerts en

que no hagi viscut la jornada d'ahir,
és completament impossíble que pu
gui fer-se'n cárrec. Tota ponderació
per hiperbólica que fos, apareixeria
pállida per a tots els que tingueren
la sort d'ésser testimonis d'aquells
moments que seguiren cada hora de
l'estada a Barcelona, d'aquest gran
borne que és el president del Go
vern provisional de la República...

ens

d'aquella

Universal".
Felicitem el

Hi ha el costum —el mal cos
tum—, quan convé presentar un
orador al públic que ha d'escoltar
lo, de dir que el senyor Tal, el que
ha de parlar, no necessita que el
presentin.• Pero hom sol afegir a
continuació una especie de noticia
biográfica, naturalment elogiosa, d'a
quell mateix senyor Tal, que de
vegades és tan coneg-ut abans de

tra

El senyor Francese Peris
Mencheta ens anuncia, en atent
B. L. M., haver-se fet cárrec
de la direcció de "El Noticiero

Un deure de Catalunya

polítie

Manuel Carrasco I Formal
guera

—Sí. "Ningú
llibertat."

director de
"El Noticiero"
nou

desitgem

Davant el moment

segons
continua

dient:

SERRA I MuzIET

rambla

trobo

a

faltar

una Cosa.

—Quina?
—El conspirar...

ta

tes

ensenyes

—

en
llocs desavinente
bande-es nacional 1 federal.

el seAlf ons
Borbó -e ex, ex!
diu "el Rey".
anomena

senyor

Quan
de poca
diez, Cambó I
Ventosa van anar
a París per tal de
cosa

el

veure

Alfon-

senyor

Borb6,

burgas

Ilur.
Nosaitres eeperávem amb interés

d'aquelles

tan

acreditados,

lea

rada vegada que
"La Vanguardia"

moment a l'altre algú cm digui:
"Compense), ja has acabat el tau
Pots plegar..."

ra

per

de tramvia 1 altres coses per l'estil.
Ja era ridícul sota la monarquía lo
ragitada, fer servir per a aquests
menesters /a bandera que en deien
nacional
és a dir, la bandera deis
cela, treta de la mostea. Per respecte
al mateix reí que hom volia honorar,
era
millor no fer-ho d'aquesta es
tranya manera... Ara, quan les han
deres ja eón, per e tosa, simbol de
coses
estimades, ja no éts tan sois
riclícul, sinó indigne. No so/ament
molesta eta mientes ulla, sinó que
fereix cIa nostres sentiments.
Cal modificar, per respecte de tots,
l'actual absurd sistema de senyals en
les paredes deis tramvies, i treure'n
els colors de Catalunya o de la Re
pública. I convindria. també, treure
la inútil bandera deis estanca. ?Que
té a veure l'ensenya federal amb el
saber que la gent fuma? No convé

d'un

nota

•

cer-

designar paredes'

nador.

una

No e. If
servir

prodigar

De vegades, da
vant de tot aixe que *nubla un
semni, arribo a pensar si és que no
estic fent una pellíctila fantástica en
la eral jo tinc el poder de gover
de Barcelona, I espero que

•

rae.

cit fer

reposa d'aquest

parla

de

senvor, Ii diu "la

Reina". I zexí successivarnent. Quan
parla deis cene filie, els aplica l'epf
tet que els pertocava en el
ragím

bandejat.

Cal advertir als periódico monár
que servin per a ells atmest
fervor extemporani. I que desin, per
tant, ele títols impropia.

quics

Joies Rellotges
Objectes per a presenta
-

er

VESTITS A MIDA

rana

•

.DARRERES NOVETATS
Preus moderats
•

Rambla de Canaletes, 11

(esport

régim penal
l'emoció, la

Senyora: vas saben

epe..

en

•

us

saludo, Senyora. 1,baso la

vostra

***

Jo

•

v
•

us

....
.......

-:••••••

acexasaSsleasa•
•

allaatasaaaaaaaisasZílI
•
.

Presons han

hornea

•

actuat--actuen

encara

intelligencia. tense pie
escrúpol. Homes, que en

eense

tat i sense
un cítala. horrible de la sera: augusta
missió de Directora duna presó, no
han vacillat a deseendir-aen horca
d'impunitat, d'inexistencia de Lid.
d'anullació de Dret—no han vacillat
a
descendir fina a l'abjecci6 de la

Saa

•

>S'

Jo

saludo senyora. amb totes
•les cneves devoc:ens. amb totes les
ir.eves admiracions de republicá i de
utactis catali, i us felicao-a cm fe
licito—del noc que el Govern I ro
visional de la República acaba de
confiar a les vostrcs mans femeni
*es. Un espera suau i bumá com
'el vostre, Senyora. havja a'encarre
-

gar-se

d'aquesta

feina

noble de les

VICTORIA KENT

Presons,

infimia.
No és la primera vegada que la
ploma de periodista farrulla,
meya
sobre les pagines entranyalfles del
periódic, l'acusaci6 contra aquests
homes. Pea!) í .és la prfmera vegada

l'aurora cordial d'un po
ble que ressucita. Feina noble de
les Presons, Senyora: mislria de vi
des destroeades," afany que acaba en
en

que,

bogeria, doloraque germina en una
desesperatma infinita... Ah, Senyo

en

repetir l'acusació,

1

angobta

esdevé esperance, l'incertesa de jus
ticia esdevé—com en un sonini-a
convenciment de justicia. I és que
avui, Victória Kent,'Senyora, la di
de
Presona son
rectora general

ral Només una dona—amb humitat
de lltrimes en la mirada—només
una dona com vós, podia encarregar
se
en aquestes horca
d'orientar el

Han hagut de pronunciar-lo
demanar una justicia que no arri
ba a fer-se. Per demanar una pena
que—en aquella hora abjecta de la
dictadura Berenguer—es convertía
en
un escena 1 en un inaudit vere
dicte d'inculpabilitat
oer

futur, Senyora—que no neceesiteu--,
sinó per recordar-vos una
petita,
trágica histbrii de justicia, en el
vostre departament
de Pregona.
He dit la paraula exacta, Senyora:
justicia. No paz venjanca Ti; odi, ni
rencor ni malevolenca: justicia, sim
pletnent. Al costat d'hornea ponde
radissims i reces, en aquest Co, de

•••
.....
•

en

nom.

saludo. I, alhora, *dime en
aquests moments que jo té intenta
ment ocupats de preocupació 1 de
treball, jo us denaano la gentiles.%
d'uns minuts de la vostra atenci6. No
pa, per oferir-vor un consell per al

:-Dlotkiatetleaa

que

Heraclio Iglesias, he dit. habriel
Alomar. senyora. Roberto Castrovi
do, Luís de Zulueta, Indalecio Prie
to, Lluis Nicolau d'Olwer, entre al
tres, han hagut de pronunear aqueas

marxa.

Jo

leelaaa•

ANYORETA

Heraelio...

Don

lea
'listes del Co. de Presos,* hi ha
individu anotnenat
encara avul—un
Heraclio Iglsiu. Cree que actual
de tercera
ment él cap superior
desee del Co,.

República. Porteu
intelligéncia 1 la deli
lasca insigne. El vos

de la

cadesa en la
tre nomenament, Victaria Kent. Se
nyora. aeny-ala tota la fina sensibili
tat civil dels
homes que, des del
tratabais.
Govern. en aqueas gran
afanyen ele destine nous del pubis

LA

....~0.11.10.1.1.4..PO4.11K.11...,

Carta oberta a Vietória Kent,
directora general de Presons

aluaaa:

:

Rbla. del Centre, 33
Passatge Bacardí, 2

clutadania)

1

Ara,

5114:1413~~»,

J. ROCA

vó....

Jo us demano ara aqueas* justicia„
Senyora. Aquesta justicia de la Re
pública, que la monarquía del darrer
Borb6 convertía en befa civil, as
cendint—per exemple--el que fou di
rector de la Presa) Model de Barce
lona, Heraclio Iglesias. Demaneu,
Senyora, la revisió del sumarl in
coat amb motiu de les denúncies for
mulades pela reclosos amb motiu de
les conseqüencies de la visita que un
bisbe d'aquesta diacesi realitzá a la
Presa) de Barcelona. Demaneu-lo. I
veurem de quina manera, per haver
demanat una mica de pa que no (os
,podrit i una mica de roba que cobris
la miseria, une dissortats eren con
duits a celles de cástic, eren mal
tractata, eren fuctejats, eren blave

jata com a gozaos rabiosos. Veureu,
Senyora, corn eta advocats eren ame
naeats amb armes dintre la mateixa
Presó. Veureu com era (lonas per
bo un pi dur 1 inclement I veureu,
encara, com, anteriorment, un home
que es deia Jaume Comte arribava
al punt de morir, a la Presó de Bar
celona. n'u com un Crist en la dura
nit hivernal, i colpejat per les sabe
tes i per les tralles d'ans victimaria

d'oficials

que portaven l'uniforme
del Cos de Presons...
**es

Demaneu, Senyora, la revisió d'a
quest suman i amb veredicte final

d'inculpabilitat

conseqüencia

i antb

d'ascens per al primer

acusan

Per

que ara jo
Heracli Iglesias, ex
director de la Presó Model de Bar
celona. Demaneu-lo, i exigiu la seva
revisió. No és l'odi, no, el que im
pulsa la nieva demanda. Es l'afany
de justicia i d'humanitat; és l'exem
plaritat civil que la Republica ha
de donar al poble com la penyora
millar de la seva ambició.

primer

al

nar

a

voll

acusat

tor

acusar:

Presa Model de Barcelona, Don He
raclio Iglesias. Jo la formulo ara,

niment

d'aqueata

v-litat,

no

Senyora, públicament, la nieva acu
sació, sota la noble Justicia de la
República. La formulo una vegada
més, en la joia Cordial de saber que
inútil. I jo sé que tots
no será

com

aquests presos, tots aquests advocats,
tots aquests periodistes illustres, es
i a
tan diposats, també, a repetir-la
reiterar la aeva demanda de justi
cia.
***

Perdó, Senyora, d'aquests minuto
qué he volgut robar a la intensitat
dele vcístra noble feina. Pera la

justicia i l'exemplaritat que
noaile valen. Joiosos amb

dema
l'adve

una

aurora nova
de ci
poden. ni devem oblidar,
advertencia permanent,

l'abjecció d'aquella

anys que acabem
de deixar enrera, com un
pcsombre
que no hauria d'ésser possIble mai

més.

Perdó, Victória Kent, Senyora,
Perú per dur, per desagradable que
sigui,

cal trencar amb el passat.
tot arreu, en aquest
Cos de•
Presons que dirigeix avui la
nostra
mi suau, cal una acurada revisió,

Com

a

implacable tría, una inexorable
justicia. Per higiene civil, i, a la
llarga, per la salvació de la Repúbli
una

ca

i deis Drets de l'Home.
JOSEP M. MASSIP

Es un sumari allieonador, Senyo
Podrcu veure-hi, com era la jus

ra.

permanencia

ticia durant la

del dar

acf la víctima

Borb6. Fine darrera els murs
inclements de les Presons es filtrava
rer

la miserable abjecció del regim. Fina
els mes dissortats del poble, fina les
vides anihilades per una obscura
tragedia de sang o per una santa
rebeldia d'alliberaments, havien de
sentir sobre la seva pell les fuetades
morals de la injusticia arbitraria del
carrer, i les fuetades materials de la
mi deis seus escarcellers.

•aa•

as,

Demaneu, Senyora, la revisió. d'a
quest

amb veredicte d'incul

sumani

pabilitat

per

Heraclio

a

Iglesias,

avui cap superior de tercera classe
del Cos de Presons que vós, dona,
dirigiu. Tots elá testimonis que hi

declararen inútilment, poden tornar
hi a declarar. Poden dir el que els
ulls

seus

van

veure

i—alguns—po

den ensenyar sobre la pell del seu
cos, la marca que
hi deíxaren ele
escarcellers. I poden repetir--com
in
una reiterada protesta de la seva
culpabilitat i del seu ascens inau

dits--totes les
tra

el que

saa•ala•

acusacions con
Director d'aquesta

seves

lou

r11.111~...

Carta de Madrid

La Cartera catalana dclEconomia
Lluís Nicolau d'Olwer, ministre d'Economia.
fet catea.
Ovan- Veta- 1sT1e01a13 d'Olwer ha
anse a‘ ceanat el arrea de ministre
del Govern provisaanal de la Repú
blica.-

amics de Barcelona
c-egueren que l•illustre autor de
"Paisitges de la nostra h'Staria" es
eompr'aria un bartet fosa í deixaria
per a quan reprengués es sevcs
tasques d'ertdit aquel] simpatic bar
•

ret

tot

•

seus

es

racompanya a
arrea- En Rovíra i Virgill afir
onamunesc
.

que

--

Eh coHaboradors de Nicolau.

del Retiro, Nicolau d'Olwer
ée sempre el mistela: L'home d'es
tudi que sacrifica per la República
el seu amor a l'erudició histarica i
Ils bany-s de sol de la platja medi
terránia.
En els pon din que porta d'ac.1
tuacio ministerial, En jalcolau !'ha
guanyat.un gran prestígi d'home de
govern. El presidett, Alcalá Zamo
ra, el tracta amb una afectuosa defe
réncia, i es conta que li consulta
familíarment nombrosos assumptes
preguntant-li al final d'una exposiei6
de fets qualsevol: "?No es verdá,
arnigo Nicolau?" El 'ministre d'Eco
nomia del Govern provisional no era
gaire conegut de l'opinió madrilenya.
S'han encarregat de presentar-lo ela
seus
companys del Consell, i upe
cialinent MarceHí Domingo, Fer
ran de los Ríos i Alcalá Zamora.
Nicolau d'Olaver avui apareix com
un savi,
com
un
erudit, servint la
República al costat d'homes savia
i erudits com Ferran .de los Ríos
i Marcellí Domingo i no 'desentonant
per les seves conviccions democrá
tiques i altes quálitats d'home d'Es
tat amb Miguel Maurá, -Alcalá Za
drora, Prieto, Azafia, Lerroux, Casa

qne.

•

•

Comprensió davant el

Barbey, Raventós, Cuito i Pallerola

—

jardins

confidencialment a Bofill i Ma
En Nicolau. adquiliiii un
"bombi" mée o menYs'
Error! Error! Es no coneixer En
Nicolati. Ni el seu tfpic barret fle
xible, ni la cinteta negra- que,li fa
de corbata, ni. el seu _.Vestit de llana
habitual de l'Ateneu
tudis l'han abandonan Al Minis
teri.d'Economia i a l'hall del Pelace,
a
la Presidancia del Consell 1 als

mava

tes

L'home de Govern.

to, ádhuc Lerroux, tots es porten
com
a
liberals auténtica, respectuo
i comprensius envera Catalunya.
mateixa premsa—deixem de ban
da "A B C" i "El Debate"— reflec
teix elociiientment l'excelient estat
d'esperit de Madrid caven Barce
lona.
El ministre d'Economia—jove dl
los

La

gran impressió d'h•ome prepa
per a aquest II« de govern. Els
madrilenys solen comentar el carác
ter constructiu d'aquests catalans que
a
les nou del matí
cosa fantásti
ca
a
Madrid —ja són a Ilurs des
patxos del Ministeri, d'on surten
sempre a les no4u o a les deu de la
nit.
una
rat

—

—

mateix—s'ha voltat de collabbora
don també joyel. Josep Barbey,
sota-secretari del ministeri, ha fet

—"Qué- tios1"—diuen els

—

caste

llana.

Josep "Barbey Es

el sots-secretari

Nosaltres voleen sortir al pas d'aquestes maniobres sentilnentals
decLarem que els Borbons no sean dignes de cap llastirna. Aquest retrat
que publiquem ací, en canvi, ens enterneix i ens fa sentir una veritable
pena. Aquesta innocent i preciosa nina de caras és la filleta del capita
García Hernández, aquell hoque digne, assassinat pels que ara han hagut
de fugir, carregats de milions; assassinat per haver-se posat al costat del
poble, contra l'opressi6, la tirania, les injustícies i els crims, d'aquella gent
que ara volen enternir cors sensibles amb Ilágrimes
de cocodril.
Devant d'aquesta nena sense pare, ens descobrim i la besern.

•

res

Ha bastat que algunes revistes gráfiqueu pealiquessin unes fotogra
fies deis Borbons destronats, camí de l'estranger, amb les "infantitas"
plotiquejant i una ex-reina arnb cera seriosa i una cigarreta ala dita, parque
un sector d'opinal.
especialment d'opini6 femenina s'enternís davant
d'aqueata multindlionaris que se'n van per sernpre, per sempre enchient
gen disset autos, disseti, 1 llogant tot un pis d'un luxas hoteL
I aquest enterniment ha fet exclamar a alguna esperits excessivarnent
senallee: Pobre gent!

ideal per a un home com Nicolau
d'Olwer i per a un ministeri com
ti d'Economia. En altres temps
vull dir en temps del regim monar
quic aquests bornes, als quals cal

"enchufes", combinacions... i tothom
signa. Algun emboscat escidusser
haurá de fer testament de seguida.
La gran esperana de la democrá
cia epublicana en aquests moments
són les Constituents. L'equip cata
la
proporc:onalista quant al pro

—

Quiroga...

Nicolau d'Olwer amb la seva cultu
ra humanística
i la seva concepció

afegír
i

En

Rabentós

i

En

Cuito,

la

sots-secretaria particular del
ministre, En Domenec Pallerola,
haurien fet riure els madrilenys per
la seva bona fe excessivament
ange
lical. Avui, tota la gent que governa
treballa amb un delit' magnífic. Els
Ministeris- han quedat des:nfectats
de les xacres
tradicionals—momios,

europea deis prob!emes representa
la Catalunya moderna, aquesta Ca
talunya que. durant la dictadura tri
plicava la seva producció bibliográ
fica i s'adonava com 'era' indiscutible
per al triomf de la causa nacional
catalana treballar a lone pel triomf
de la causa ciutadana espanyola, És

labora amb la
cediment •electoral
des de
dignitat
aguantant
máxima
Madrid aquel' equilibri de la frater
nitat republicana que a Cataluny./
M:1mantenen els collaboradors de
—

JOAN BALAGUER
Madrid.

I'leamilibaral tempeitai Per
taleat
excePcaonal- que
Perd ,rnai .el to
un

no

que' se.P. mantenir -el' just equilibri
polftic- exislent entre la' consolidació
i

de:la RePública esplany-91a
pecte ,a

i el

El diumenge dia 12 d'abril, ha estat una gran jor
nada de sol, no solament per a Espanya, sinti per a tots
els pobles oprimits, per a tota l'Europa civil. PerO
„secisament en els ciies de sol surten els reptils. En
aquest gran din n'hauran aparegut molts i cal defensar
se del seu vení
PRANCESC NITTI

res

'les justes relvindicacions, de

Catalunya.
Per'cert

'

...
.,

..

-

1
LLUIS NICOLAU D'OLWER
Ministre d'Economia

que Nicoiau 'd',01wer está
molt content de la comprensió que
troba prop deis seus companys del
govern respecte de Catalunya. Mar

caí Domingo. l'incansable apóstol
republicá, ha adobat bé el camp poli
tic en aquest aspecte. Alcalá Zamo
ra, Ferran de los Ríos, Casares, Prie

Ex-prcsidfnt
joorar

pf
zaaaan.ai

Sota-secretari del Ministeri d'Economía

e

í

del

dieloii aro (1'

•

Consell

de

perseguit

jggOlj1ii.)
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