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bells records, sensacions d'art

inoblidables,

i el que

ella itc. ha
vist_ J'amargor de la vellesa
sern« glbria,ni afecte ,a1 seu
costat. ;Quants 1 quants grans
actors i artritis magnifiques
voldrien retrer el tribut de la
seva vida en plena i magnífica
•oventut coni li ha ocorregut a
Yva de Putty!...
El cinema ha perdut una de
les seves més importants figu
res. Ella cloná a l'art el millor
de la sevn vida.
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tots conserven una gravetat dl
millor gust, que fa destacar tot l'hu
morisrne de l'obra, i entre _ells tro
tes

L'esperit deis

L'esperit

bem William Farnum, Myrna Loy,
la graciosa
Maureen O'Sullivan.
Frank Alberton, Mitehell Harris i

Josep M.' de Segarra, josep.Maria
Junoy, Josep Maria Planes, han do

al salonet de la Catalónia tres 1.
conferéncies—una cada un—que han
1
versat respectivament sobre la crisi
de la literatura catalana, sobre la
crisi de la pintura catalana, sobre t
la crisi del teatre catalá. ;Massa pea
simisme—direu—en un establiment
nat

o

l'ambient.
Estimem molt encartada la ten
dencia vera l'adaptació de les obres
d'humoristas famosos, i creiem que
ara hauria de
seguir a aquesta "El
fantasma de Canterville". El tre'aall
de tots els actors, encertat, pero per
damunt de tots Will Rogers. Es
aquesta
una
excellent producció
*

"UN

PRESENTA
YANKI EN LA CORTE
REY ARTURO"
FILM

DEL

Som uns sincers admiradors de
l'humorisme, i estem més que se
gurs que si Mark Twain, l'autor de
l'obra, base d'aquesta producció que
comenten], hagués hagut de selec
cionar un actor per fer el papar de
"Sir Boss" no hauria vacillat a ele
gir a Will Rogers, l'home de múl

tiples facultats, la popularitat del
qual s'está estenen d'una manera
rápida i merescuda per tot el món.
Aquesta obra té a mes una pre
sentació espléndida. No s'ha esca
timat res, i en realitat tant les re
constitucions de castells medievals
com
tot l'embalum
de presentació
esmerlat per enriquir-la han estat
sáviament manejats aer David But
ler. el seu director. Els protagonis

*

Jove actor espanyol del cinema
la pellícula "Niebla", editada per
del

que amb la seva darrera interpretació en
la "Osso", fa una de les millors creacions

ARICIA BRUN

ha tingut la impetuositat de Jeanette
de venir a Europa a demostrar que
estava viva, i a barallar-se amb els
matar.

varen

*

umirAtIOUI
en

la corte del

retiazturo

por

ILL ROGER!

com
els lectors recordaran
varem comentar, els comentaris que

entre els periodistas cinematografías
i l'alta societat francesa, suscita l'in
terés que Charles Chaplin demostra
en tots rnoments,
durant la seva es
tada a Juan lea Pins, a la jove ba
ilarina txecoslovaca Mary Reeves. Va
dir-se si hi havia un matrimoni en
perspectiva, si li donaren 500,000 do
lars parqué fos l'"estel" de la propera
pellícula de Charlot...
Ara, pero, ha resultat que Chaplin
ha marxat a Los Angeles, i Mary
Reeves a Txecoslováquia. Tot ha es
tat només
que una serie
d'illusions
desaparep-,udes avui...
*

...parlant

inpkowoli

•xsorioRA

*

de Charlot

Várem donar
amb Mr. La
val tornaven a París Sydney i Char
les Chaplin. Paró resulta que no es
tracta deis dos fills del gran actor,
que porten els mateixos
noms
que
l'altre dia la

Charlot i el

nova

que

germá.

seu
*

RNA LOY

*

*

es

proposa

ro

plícula la co
en 1.200 metres de
media de Labiche, Monnier i Mar
tín "L'affaire de la rue de Lourcine".
Aquesta obra íou la primera pellícula
que interpreta Chevalier per al cine
dar

ma

l'espera, senzillament.
*

brillantíssim, no hi havia el nom de
cap cinegrafista. Tots els rnembres del
Jurat aren pintors, arquitectas, grava
dor i escultors. Aixó resulta
tent anomalía.
*

*

una

pa

*

...que per a la filmació d'una pellí
aula. de Lew Ayres, el director de la
Universal, Russell Ilack, va fer cons
truir una ciutat a alguna distancia

de•Hollywood
Pero quan. tot
estava

punt,

a

cicló va derfer tota la feina
feta, i els actors hagueren de traba
llar amb els íusters i tota mena
de
gent que allí era en la reconstrucció
d'una ciutat improvisada. on ficar-se
fías que la que necessitaven per a la
pellicuta fos reconstruida.
un

*

*

*

premis. Quansón "héroes"
ten tota

mena

els

sur-

d'habilitats.

*

s

mb
ELVIRA MORLA

tal cas no pot ésser alcalde
traidor als ideals de Catalunya.
amb rapidesa,
Cal que tornem
si no volem Malversar els esforaos
que hem fet fins avui— a la po
lítica que es proposava com a ob
jectius principals i immediats, la
llengua i la cultura: la llengua i la
cultura que, estirnulant les activitats
creadores del país, ens donin un
astil propi, en les arts i en les Ile
tres, en la indústria i en el comerl,
l'organització social i en la arta
en
teixa política. Es a dir, que faci
precisa, definida la nostra persona
litat davant deis altres pobles hispa
nics i davant de tots els altres'po
bles cultas del mOn.
Car només aquesta política pot
salvar Catalunya. Si no tenim una
cultura propia, que és com dir sino
tenirn una personalitat, amb autono
mia o sense, Catalunya no deixará
d'ésser província. Es mésa no hi
haurá raó rnentre espiritualment de
pengui de Castella, parqué aquesta
autonomia ens sigui reconeguda. Ens
la podran donar avui o prendre'ns-la
demá, aixo si els mateixos polítics„
no:.se. la -malbaraten en, qualsevol
o

Producció Vitafónica de

...que Wilhelm Thiele está realit
zaut l'obra de Georaes Dolley i An
dreu Birabeau, "La filie et le gar
Ion". Els principals protagonistas
són Henry Garat, Lilyan Harvey,

Marcel Vaheé, Mady Berry i Lucien
Baroux. Ja poden suposar que Garat
ha d'ésser "le garlon" i Lilian Har
vey, "la filie".
*

...que

entusiásticament
*

*

*

...que Abel Gance está acabant

"De lo más legítimamente humorístico, de lo más insupe
rablemente diver,:do que se ha !levado a la pan',illa.
Una formidlble humorada, realizada a tod) coste, hasta
constituir una aut'•ntica superproducción."

.("La 'Vanguardia. —26 novembre.)

la

preparació d'una nova pellícula, que
ha exigit un grapat de mesos de feina,
i es titulará: "La leyenda del barco
fantasca", i que será més que res un
poema sobre la vida i la

natura.

SSS

Jeanette
Hayakawa s'han
...que

MacDonald i Sessue
fet molt amics. Tots
dos han estat considerats morts, i tots
dos estan més vius que mai. Solament
que Sessue, com a bon oriental,
no

París aviat s'obriran al púlocals destinats al cinema.
Als graos boulevards. Jacques Haik,
prepara
una
sala
gegantina, i als
Camps Elisees, Pathe Natan, ha ins
tallat l'altre. Ensems París té un nou
cinema, "L'Imperator", que posseeix
mil set-cents seients. i s'estan cons
truint dos locals més en un important
establirnent de crédit, i l'altre en un
Café.
...que

blic

a

grans

...que Gido Pedrotti, que va ésser
productor de pellícules mudes a Eu
ropa, ha creat a Nova York una so
cietat de distribució de pellícules par

Aquesta

lants estrangeres.

44•444+44440.44~

de

*

assoleix el més gran deis
seus

éxits

en

aquesta inter

pretació

El
obert

Estrena, denla,
II ile desembre 1931
rrtlawliglitzsuiumagniagiumwmig
-
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films Osso

ha

produit
en

una

aspa

nyol. diriaida per Benet Peroio. Ra
fael Rivelles i Maria Fernanda Pa
dron de Guevara, recentment arribats
de Hallywcxxl. en son els protagonis
papers impor
tants Ofelia Alvarez. que ha treballat
molt de ternos en la Companvia d'I
rene Lónez Heredia i
Tosep Alcánta
ra. Tenim
d'aquesta producció immi
lIorables referencias
També saben-1
que es titula "Niebla".
tas.

També

hi

*

*

CIEN

una

Sessió de

gala

espanyol
Metro Goldwyn Mayer
-

-

shitesi. Essencialment,

-

Saiíric

lus" se'ns mostra.
de malicies i

coni

a

brin

satIric, un moraliSta'. Es, a:trainera,'
molt .catala en la saya satitra,"Per
la comprensió i la borihomia que'
•

DCrMENEC GUANSE

Sense augment de

preus
SASTRERIA

Partialconi fiermaus
SELECTES CONFECCIONS
DE

SENYORS I NENS
,

•

...Que les novas diputadas elegidas
al Parlarnent británic han estat filma
das a la terrassa de la Cambra deis
Comuns, de Londres. Que totes pla
nes de satisfacció, : amb la perspecti
va de servir per al cinema sonor, han
fet ús de la paraula per torn rigorós
davant el micrófon.

-

sempre reflecteiX.

...que les darreres estadístiques do
nen la xifra de 12.000 sales equipadas
amb aparells sonors als Estats Units.

en

ha
les Galeries Badrines una
exposició de dibitixo.s i de dibuiXos
colorits. Els habituáis lectors.de-LA
RAMBLA són proufamiiiaritzats
anib les sayas caricattíres; parqué
no 'els sobti la intenció qué Oh -tots
aquests dibuixos hi esmerla l'autor.
Diguem, pero, que "Quelus", ntra
tina makIr perfecció técnica, -hr as
a

i_ encara alguns aspectes deis
darrers ternps de la dictadura,. corn
aquell general tan bizantí que n',és

que a Europa n'hi ha 10.400 i al Ca
nadá aoo. Són 22.900 les sales dedi
cadas a! sonorisme.

Producció

"QUELUS"
company "Quelus"

nostre

xen,

tenen

*

—

soleix una major gracia décoratiVa.
Els temes no tenen la fugacitat 'de
les caricatures feles al clia,•peró, és
la Barcelona d'avui la que:reflectei--

*

pellícula totalment parlada

en

un

ambició electoral.

franco-americana portará el nom de
"Foreia Talking Pictures Corpora
tion".
*

cre
Maria ladrón
de lueva9-m'

societat

ens

una

—i

Martí Garralaga
Luana Alcaniz
Carme Rodríguez
IN-ARNER BROTHERS

• *

André Luguet, l'actor fran
cés, ha marcat de bell nou cap a Ho
llywood. Sembla que el simpátic Hen
ry Garat está feart les tnaletes per se
guir-lo. En canvi Jetta Goudal ha
arribat a París, on ha estat rabuda

dístregui d'aquesta finalitat.
política pertorbadora. L'alcal
de, que, per exemple, canaria el nom
de Prat de la Riba, d'una plaaa del
de la República és, o un inconscient
que

és
a

resulta que Duncan Re
náldo, l'actor que interpreta el prin
cipal paper en "Trade Horn", té
molts amics a Moptparnasse. Diuen
Que escriu molt bé, que és un bon poe
ta i que s'havia especialitzat en sor
tides de sol, i havia obtingut alguns
ara

mut.

...que Georges Kates será el pro
per director de Maurice Chevalier en
la seva próxima pellícula "Una hora
amb tu". Aquesta producció tindra
un altre intérpret francés, Pierre Eet
chaparra, i es diu si Claudette Colbert
en
será també protagonista.
Ernts
Lttbitsch la supervisará.

El moviment reivindicatiu de les
Ilibertats catalanes, havia tingut fins
ara
una
impulsos i uns móbils pú
rament idealistas. Era especialment
l'esperit de Catalunya el que volíem
fer triomfar. Pero, vet ací que en
el moment que som a punt d'obte
nir aquestes llibertats, el nostre idea
lisme s'afluixa; hom no pensa ni
gairebé parla de Cataluny-a. Horn
la recatalanit
no pensa ni parla de
zació de Catalunya, dels alts inte
de la llengua 1 de l'esperit.
ressos
Els idealistas es pregunten, torbats
i confossos: "?Per qué hem lluitat,
doncs? ?Es aquesta Catalunya gre
garia i ignorant la que somniávem?"
Hom s'excusará potser en la po
lítica, en la política angoixosa del
moment, que no deixa temps ni se
renitat per pensar en aquestes qües:a.
tions delicadas. Pero, ?qua vol dir.
aixó? Per a nosaltres tota política.,.

...que sembla que en el Jurat d'ad
missió de treball per al XXVI Saló
Internacional de Fotografia, que ha
tingut lioc. a París, i que va resultar

-.agua

*

...Marcel Dumont

*

'

guns d'ells han fet encara un notable
esforl per millorar llurs locals, per
europeitzar-se. Es el cas de !a Catalonia, és el cas deis establirnents
Maragall... ?Cal dir aleshores que la
culpa de la crisi la té exclusivament
el públic? No localitzern. El que
s'esdevé és que hi ha una crisi de

cinema parlant

que la

en

marcar també
que els intermedjárii.
—editors, marxants, empresaris--,
són igualment els mateixos. Que al-

JOSEP ALCÁNTARA

Lehar.

FEMINA

és la prova

•

té algunas coses
está feta per can
han perdut gens deis

AL

qual

els nostres ,destins!
Pero el cert és que, en línies ga
narais. els conferenciants han tingut
raó. Tothom sap que son ..:ssorta
dament cartas llurs afirmacioris cabdals: que avui hom no compra Ili
bres, que hom no compra quadros,
que les sales de teatre indígena ofe
reixen un aspecte desértic.
De qui és la culpa? ?Deis produc
tors? Deis intermediaris? Del públic?
Hom ha dissertat rnolt eatorn d'a
questes interrogacions. Hom n'ha dit
=has coses severas i encartadas.
Voldria, paró, fer remarcar encara,
que els productors són si fa no fa
els mateixos que quatre anys en
rara, quan la nostra producció lite
raria i artística s'intensifica sobta
dament; quan es fundava cada dia
una
editorial nova, i apareixia una
nova revista. i s'obrien novas escenea
de teatre catalá i les sales d'expo
sicions es multiplicaven. Voldria re
litat i

*

estrena

del

més forta que hom ha pogut donar
recentment de fe en la nostra vita

Aquesta pellícula
molt bones, paró

amecres, día 2,

inauguració

la

BALART I SIM6 PRESENTA
"EL PAIS DE LA SONRISA"
Producció Emelka, totalment par
lada en alemany, un nou ambient
molt ben musicalitzat per Franz
Lehar, el gran compositor vienés.

tants que no
seus costums teatrals. Richard Tau
be j Margit Suchy en són els prota
gonistes. L'ambient és l'Orient, en
plena cort europea. L'antítesi deis
dos paisos, entre els quals l'amor és
impossible per incompatibilitat de
temperament. Molt ben cantada i
una
presentació original, aquesta
pellicula té una música deliciosa, és
dirigida per Max Reichmann i tam
bé hi pren part activa com a direc
tor d'una gran orquestra Franz

en

cris'

?Moral

Brandon Hurss.
Aquesta obra, molt reeixida entre
les grans obres de Mark Twain, es
tem segurs que obtindrá un excel
lent acolliment del públic. Parlada
amb foraa habilitat per "dobles" es
panyols, el diáleg está pie d'acudíts
i estirabots molt dintre del gust de

Fox.
FOX

dies

Distribuida per Cinematográfica 4,1m ira
210

-

Te aun 73491

.

Acualment exhibició 1 venda

ABRICS
VEGEU ELS NOSTRES MODELS

Elegancia,

perfecció,

garantia,

economia
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Ahir,

elutadans

de les sessions Pretén la Companyia de Tram
passa !‚as
més enlla
assisteix
República
El públic
scssions
placa
sentit
dir
de l'Ajuntament varia
vies augmentar novament
compareix per la barriada
sapiga
hi
probabilitats
que
nancaran
l'aigua,
l'home
siguin
part
les tarifes?
!‚as disposat
remullada.
nucli d'una
d'assistents
a les
segons els temes
que
ha
se
que hi
tractats. A
d'un
dotzena
que
el: dies de sessió sopen a mitja tarda
i van a fer cua per o poder entrar a
la tribuna pública, la resta s'omple en

mai
del Palau. Ha

que

general !'el: afectats per algun dic
tamen la discussió del qual hagi cstat
anunciada.
De vegades la tribuna pública és ple
na de taxistes, de vegades
de cami
ser.; de vegades de llevadores, de ve
gades de metges municiperls, de vega_
desde tenedor: deis me,rcats. L'altra
dia era plena de federal:, perqué s'hi
parlava del monument a Pi i Margall.
De tant en tant, entre mig d'aquests
nuclis homoveni4 d'espectador: s'hi
filtra un admirador del senyor Cabré,
que arrenca a aplaudir tot sol guau
el

regidor

de la

Lliga

les

empren

con

els autos que gasten el: técnics
municipals i que ell vol fer creure a la
galería que els gasten el: regidor: per
amar a fer tabola amb senyores.
De
vegades el senyor Sola Conizares !ti
fa posar el sets secretan i particular
perque cridi Embustero al sensor
Vilalta van aquest Ii diu al senyor
tra

Sola que com que en una plataforma
de tramvia ha sentit a dir que el se
nsor Sola cobran; de la Companyia
de Tramzies, potser que se Ti faci un

Tribunal d'honor.
Divendres passat, perb, el públic
que amplia les tribunes no era públic
afectat per cap dictamen. Algun re
pdrter, una mica espantat, va fer cór
rer que es tractava de guárdia
cívica.
En realitat es tractava d'electors de la
Barceloneta que varen votar el senyor
Sola Gag-rizares perquéé es Presentava
a
republica, i com que ara els
Ita sortit Pnés de dreta que els de la
Lliga dire que no estan di.rposats a qué
continui representant-los i defensora
coros

les ardes religiosos valent-se del: vol:
que ells li donaren.
Aquest és un problema que és difí
cil predir com es resaldrá. El senyor
Cabré, almenys, l'altre dio fin una
paródia de consulta als elector: que
l'hervien total: el: explicá quatre his
tarjes imaginaries sobre el desgavell
que, sepan: ell, hi ha a l'Ajuntament
perqué la Lliga ia hi mana, els corita
el que ell hi faria si hi manés, i cls
Jeta electors es varen quedar tots con
i ratificaren la
el senyor Cabré.

satisfets

tents i

confiarla

en

sera

El senyor Sola Caiazares aquesta
'prora no la pot fer, perqué no u sor
tiria bé. De moment s'ha Passat tot
aquest estío sense cmor a la Barcelo
neta, i d'orça que s'ha proclamat la

no

de la
que si

i

a

a

no

el
esta

la

a

No és de creure que els seus elector:
l'hi arribin a tirar, perque el senyor
Sola pesa molt i !ti hauria molla fei
na, pero el problema de l'escandol al
Consistani és difícil de resoldre ara
COnt

ora.

L'altre dio, Orara de la gran quan
titat de priblic que feia cua per entrar
a la tribuna popular de
l'Ajuntament,
algú va preguntar:
—I

qué

--

--

--

—

--

--

gent?

és tanta

Augment de trajectes?
A la cacera de noticies.
Rumors bursátils.
"No volem que es parli gens d'aquest afer",
Dificultats i ambigüetats.
El regidor senyor Vachier fa
ens van dir a la Direcció de Tramvies.
"L'Ajuntarnent no consentirá cap puja de tarifes..."
declaracions.
Municipalització
Concessions.
La direcció única es portará a cap.
i projectes.
El decret Azana i la burocrácia municipal

—Són elector: del senyor Soid que
disposats a no deixar-lo parlar.
—El: treuran de la tribuna, si in

--

estas

terrompen—contestá algú.
—Es igual. N'hi ha per omplir tres
tribunes més, a mesura que el: vagin
treicnt.
Davant d'aixo

fa difícil predir

es

el

resultat d'aquesta situació tan tirara.
Per reure si amansia les feres, l'al
tre dio el senyor Sola va lee publicar
nota en cls diaris, a nom
d'un
hipoatic partit de la "Derecha Libe
ral Republicana'', constituida per cll
tot sol, en la qual nota es !‚retenía
mostrar que si avui a Espanya hi ha
la RePública es deu al senyor Sola
una

Cairizares. Naturalment aquest excés
de modéstia del senyor Sola, que s'ha
passat set mesas en silenci sense reí
tindicar la glória del canvi de régim
que l pertany en obrant con ha denlos
troi, ha cstat poi; ben vista per tot
hom. Per tothom inenys P.tis seus
electcr.7 de la Barceionaur, que estat.
entossudits a fer-li prenclre un bany
perqué diuen que els ha enganyat.
El sensor Sola hauria de cantaor
un míting
de controvérsia, convidant
el: seus electors a escoltar-lo i procu
rar sincerar-se davant d'ells, del que
segurcnnent no passa d'un malentés.
Aleshores en: trauriern del damunt
aquesta angoixa d'haver d'anar a les
sessions municipal: amb la perspectiva
d'un escándols d'aquests que tant
plauen a la premsa antirepublicana,
perque pinta!: a la seva manera poden
ésser scrvits al: seus cándids lector:
en

forma

que

enyorin

la

preséncia

al

Consistori del baró de Viver, del se
nyor Del Río, del meu parent Vio
Ventalló, del célebre senyor Garriga,
d'En Peray, d'En Ponsa (en pau des
cansi) i de tots aquel!: altres senyors
irresponsables que no es barallaven
mai perqué tenien por que si es bara
llaven el general Milans del Bosch els
hauria tret i se'!: hauria acabat /a
moma.

J. VENTAL:LO

Aquests darrers dies els capita
barcelonins—grans i petits
s'han vist agradablement sorpresos
per la puja experimentada en la co
listes

tització de les accions deis tramvies.
Ningú no l'esperava aquesta puja,
i sobretot en aquests temps de crisi
aguda. El guany experimentat—nou
durets per acció—ha tingut la virtut
de fer renéixer l'optimisme d'aquells
ciutadans privilegiats quetenen cot
no tenen precisió d'aga
xe propi i
far un vulgar tramvia. En canvi, els
ciutadans que formem part de la
banda oposada, els que no tenim
mes remei—i encara gráciesl—que
servir-nos d'aquell democrátic ve
hiele, en veure l'alludit augment bur
sátil cm posat una cara de circums
táncies preveient un possible desni
vell en el nostre pressupost men
sual o setmanal de despeses de
transport.
Les nostres temences són justifi
cades, ja qu en els medis financiers
hom assegurava que la Companyia
explotadora del servei de tramvies,
davant l'actitud del nostre Ajunta
ment, impedint amb energía la pro
jectada puja de tarifes, havia pen
sat anar a una modificació de tra
jectes: és a dir, els escurçaria,
n'augmentaria el nombre, i així tot
hom quedaria content. Si algun "mal
ciutadá" protestava, la Companyia,
molt amablement, Ii demostraria
que ella, sacrificant-se per la ciutat,
no havia volgut augmentar els preus
deis ballets, anant solament a la
modificació, a la reorganització deis
trajcctes. El ciutadá s'enterniria, de
manaria perdó, deposaria la seva
actitud hostil i pagara rigorosa
ment—pensant que només hi ha un
Déu per a uns quants—les noves ta
rifes tramviáries. Aquest sistema no
és gaire nou; el senyor Giralt l'aca
ha d'emprar després d'haver-lo pa
tentat, en les cadules d'enguany!
Ratera de les financet!
*

perfectament sincronitzada. Pinolment
s'encén

Ilund. Ella consulta el seu
menta rellotge. Es tard. Ell comenta
com Pa.ssa el temps, amb paraula fo
un

gasa.)

L'ePileg

ELS EFECTES

DE

L'ELOQUEN

CIA AMOROSA
Varen esguardar-se llargament al
cinema de suburbi.
Llurs mirades parla-ven amb clare
dat:
"Ers borrica."
"Fa goig aquest
Etc.. etc.
L'aire, dins el local, era feixuc de
fum de tabac.
Així i tot les mirades travessaven
ha boira espessa.
La noia ocupava una butaca interior
del pati.
tenia una cama talar:cejara-se
entre la borona de ferro pintat
de
verd, que limitava les lateral:.
A les vuit en punt aparegué a la
pantalla una nota rossa mig assegua'a
sobre uns eoixins vermells. Deis ta
lo"5 de les sabates u henjava un r?
tal: "Ha terminado".
*

Es

varen

del mateis

*

del comentani és:
—iAixí, maca, denla ací matcix
les tres?

(Ella, rienl).
(El', alarmat).

—

No, heme, no.
;Cm s'entén

—

a

que

no!

—Que no, heme,
Perruquers...

que

na

hi ha

va

ga de

ERA S O RD A. MAGNIFICA
MENT SORDA, CO3I UNA CAM
PANA.
CARLES SINDREU
1931.

Peró

com

runiors,

presidan del dia
CM*

*

correr.

Ella venia tota decidida, pesó hom
Ii remarcerva una !‚etilo tremolar en el
llavi inferior.
El!, que tenia uns vint anys i con
fiava amb el poder de la seva orató
ria, que mai
li havia fallat,
prengué el &raí', per tal de travessar
el correr congestionat de "busos" i
de "trams", i en arribar a /a vorazia
oPosada u aboca d'una manera fulmi
fsant i veheinent:
—Si en feia de temps que et pres.
sentia... Has estat, per a mi, el far
que !Ilumina 14 costa tenebrosa al na

ens

sentia una
rebrien?

mica cohibida.

Com

moment
es

*

*

demanant

ma.'

pel

seny-or

Arruga,

no? Esperi's un rnoment que vaig a
avisar-lo. Seguí mentrestant.
Aquesta pregunta ens la feia un
seny or alt, musculat, ulleres de ca
rei, ben vestit, tipus americá, aquell
tipus america del qual parlava re
centment en un llibre César Falcón.
Van-1 esperar-nos, i als pocs ins
tants apareixia el nostre home dient
nos:

—Miri, el senyor Arruga sent
no poder-lo rebre personalment
perque té una visita molt impor
molt

okstant,

tant. No
me

si voste vol da

que desitja, ti transmetré seguí

dament.

Nosaltres, en veure aquestes di
ficultats, vana dubtar de l'éxit de la
nostra tasca informativa. No obs
tant va,m parlar deis rumors que

un

"Todo lo he

perdido. Hasta el honor...!"

tegritat.

?Havíem de donar-nos per ven
çuts? De cap de les manares. Ens
quedara en-ara un altre recurs; te
níem una altra font informativa:
l'Ajuatament. Podíem haver anat a
molestar l'atenció de l'hunorable al
calde, doctor Aiguader; la seva pro
verbial atenció per la premsa ens
assegurava l'axit. Peró l'avantsala
del nostre baffle está sernpre tan
plena de ciutadans!... ament? Cir
culaci? Van-1 optar per la darrera.
*

La Comissió de Circulado, iris
tallada a la part nova de l'edifici de
l'Ajuntament, té sempre a la seva
porta uns quants taxistes en actitud
passiva, com si esperessin alguna
cosa. que deuen formar la
guárdia
d'honor del regidor president d'a
questa Comissió, senyor Váchier.
Hem preguntat pel regidor que ha
reorganitzat la industria taxista, i
després de fer-nos esperar breas
moments, ens han introduit al des
patx del senyor 't'achica El nostre
amable informador, parap ..t darre
ra un munt de paperassa técnico-ad
ministrativa. amb posat d'home con
trariat per una pérdua important de
temps. ha obert l'interrogatori amb
e
clássic "Podeu preguntar"
—?Podeu dir-nos alguna cosa re
ferent als rumors duna probable
modificació en els trajectes deis
tramvies?
—0fi-ialment no en sé absoluta
ment res. Es molt possible que la
Companyia de Tramvies, davant la
nostra tegativa a consentir un aug
ment en les tarifes, pretengués bur
lar la prohibició consistorial, refor
mant els trajectes...
Abans de la
nieva malaltia, vaig proposar al di
rector
de la citada Company-ia la
creació d'uns tíquets o carnets iguals
als que s'usen a Berlín i a les prin
cipals capitals del centre i nord

raula, s'estimaven més tl'apujar com
sha vIngut fent fins ara; així no
tindrien necessitat de fer cap inno
vació. País de rutina, creieu-me...
—?Les autoritats populars—insis

qualsevol

—Des del nostre setmanari ens
hem ocupat, en diferents ocasions,
de la direcció única en els tramvies.
?Podeu dir-nos-en alguna cosa?
—Aquesta qüestió tan interessant
fa algun temps que l'estem estudiant
detingudament, amb tota la bona
voluntat. Jo per la meva part he
procurat posar en marxa aquesta re
forma tan necessária per a la se
guretat personal del vianant. Havia
pogut aconseguir, després de mol
tes discussions, que la Companyia
comencés a posar en práctica les
meves suggestions, establint la di
recció única al carrer de Fontane
11a, un deis carrers rnés perillosos
de Barcelona, ja que dóna un 89 %
d'accidents. Hom hi havia transpor
tat ja tot el material necessari per
procedir al canvi de direcció acor
dat, quan sobtadament. inesperada
ment, els equips de la Companyia
s'emporten el material allí acumu
lat. Ara la Comissió de Foment cm
trasllada una
comunicació
deis
Tramvies justificant la suspenaió de
les obres projectades com a resul
tat immediat de la seva situació eco

nómica,
peses

aix6

en
com

que

no

li permet fer des

aquest sentit. Ja

veurem

queda...

--iMunicipalització deis serveis
de transport, projectes?—preguntem.

com

—Pel que fa referencia á la pri
pregunta he de dir-vos que
sóc partidari convençut, potser hi
ajuden les meves idees polítiques,
de la municipalització deis serveis
urbans. Aquezta mesura representa
U n gran avantatge moral i
material
per al ciutadá. Primerarnent perque
sap que aquell material del qual se
serveix és del]. de la collectivitat,
i procura per tots els mitjans con
servar-lo, i segonament, perqué ven
que els gunays que proclueix l'ex
plotació reverteixen a la caixa co
munal, la qual representa i té cura
deis seus interessos.
Quant a projectes en tinc molts
en perspectiva. Un d'ells
és la per
llongació del Metro Transversal fins
a les platges del
Prat, Gaya i Cas
telldefels. Quan es porti a efecte
aquest projecte, els barcelonins po
dran gaudir les belleses deis sorrals
del sud-est de Barcelona, avui com
pletament desconeguts per la gran
majoria deis ciutadans. El que cal
és dolar la ciutat de mitjans de
transport rápids. económics i có
modes. Aquesta és la tasca que ens
hern imposat. Procurar que les clas
ses humils tinguin el máximum de
facilitats...
A mesura que transcorria el nos
tre interviu, el senyor Váchier ha

(Países

uns

mimas de

predilecte

de Vila

Des de l'estad& Francesc Maciá
i els seus acompanyants es dirigiren
l'Ajuntament, on havia de tenir
a
lloc el lliurament del títol de nome
nament. A la piala hi havia una gen
tada imponent, a la qual s'uní la
que seguia els hostes.
Al Saló del Consistori ocupá la

presidencia l'homenatjat. S'assegue
ren

a

nova

de

la seva dreta l'alcalde de Vila
i a la seva esquerra l'alcalde

Borges Blanques.
L'alcalde, senyor Navas, prengué

després d'un bon parla
qual enaltí la figura de
Francesc Maca, Ilegi el pergamí de

paraula

tots els

a

egoismes personals,

conduiren
cor.

a

Aquests

que no
que al ren
egoismes han desapa

altra

regut avui, ad,
de llibertat.

cosa

en

un

desig comú

Quan veig l'homenatge

de

qué

féu objecte i la simpatía que

em

ení

de
mostreu no puc rnenys que pensar
en els rneus pares. El meu pare era
un home honrat, un hoane
volgut de
tots els que el coneixeren i fou ell
amb el seu exemple i la seva
guia, In'ha conduit al lloc preemi
nent que ocupo.

I prou, amics mena; avui és per
tots nosaitnes un dia de festa que
cris
ha unit a tots en un ideal comú
de Catalunya i República."
Franeeac 3faciá fou molt aplauda.
a

LA

RAMBLA

la paraula i
ment en el

nomenarnent, obra d'Enric C. Ricart.
Diu el següent:
"Títol de fill predilecte que, per
voluntat del poble i per acord uná
nime, adoptat en sesaió pública del
día XII del mes de la data, fou ator
gat al vilanoví ?ilustre i patrici emi
nent don Foancesc Maca i Llusá,
qui, demés de són prestigi personal,
honora sa vila nadiva des de la pri
mera presidencia de la Generalitat
de Catalunya. de la segorta Repú
blica espanyola. conquerida per les
seves
dots d'honradesa i per són
amor abnegat a la terra catalana."

féu ús de la

Corts senyor Ventosa
qual s'adherí a l'acte en
comarca.
nom de diversos pobles de
I finalment s'aixeca a parlar Fran
cese
Maciá, el qual digué textual
ment: "Vilanovencs, estimats ger
rnans meus: Solament us diré quatre
paraules, puix que lacte que cele
breu a honor meu m'ha emocionat
emocionat especial
fortament.
ment perqué us veig a tots units per
l'ideal comú, ideal d'amor que és el
que jo sempre he sentit i sentiré.
Aixó que veig ara m'agradaria ven
re-ho a tot Cataluny-a.
Ací hi ha homes de totes les clas
ses socials i de testes classes «idees
politiquea que han deixat de banda
el diputat
i Roig, el

DE

FRANCESr

MACIA
Acabat lacte anterior. Francesc
Maciá i els seus acompanyants es
traslladaren a la rambla a la qual
fou donat el nom de Francesc Maca.
Parlaren l'alcalde de Vilanova i el
senyor Puig i Ferreteo.
I després se celebra un banquet
a
honor de Francesc Maciá, al qual
assistí. a més deis acompanyants de
l'illustre president de la Generalitat.
l'alcalde de Barcelona, senyor Ai
guader. que acabava d'arribar de la

capital.
Fou
manor,

un
en

acte de simpatía i de ger
el qual es pronunciaren

molts i eloqüents discursos.

ha quedat la revisió d'aquell
famós arxiu del general Akrlegui?

?Es pot saber
anat abandonant.

a

poc

com

a

poc,

aquell

posat serios, d'home preocupat, del
començament, per acabar mostrant
se expansiu, gens reservat i sobre
tot amical. Millar que interviu pu
driera que ha estat una conversa in
teressant entre dos vells amics.
En el moment d'acomiadar.ne
l'intervivat cris din amb un to hu
moristic:

—Jo voldria fer-vos

un

prec. Di

de les columnes de LA
RAMBLA que en aquesta Secció
anti
no cris fa cap por el decret
burocrátic del senyor Arana. Mol
tes persones es creuen que funcio
nari municipal és sinónim de mal
treballador. Pel que respecta al per
sonal masculí, i femení sobretot,
d'aquesta Comissió de Circulació, fa
uns
quants dies que ve fent una
tasca verament admirable.
Molts
dies., les den de la nit encara ens
toquen en aquestes oficines. No en.queixem pas; ho dic solament per
allunyar del pensament de molas
ciutadans el mal concepte que tc
nen del burócrata municipal.
gueu des

JOSEP CONTEL

RAMBLA CENTRE, 33

I

PASSATGE BACARDI, 2

Série A
Trobareu aquestes medalles, daura
das, U.'a:ICAMENT en els taps
de les ampolletes

La vídua Borrell a la
nostra Redacció

MARTIM & ROSSI

Hem tingut l'altíssim honor de
rebre a la nostra redacció la vídua
del malaurat catalanista
Antoni
Borrell, assassinat vilment pels reac
cionaris al carrer del Bisbe.
L'acompanyaven els ciutadans
García i Trilla, companys del dis
surtat Borrell.

ultra

Els "botellins" MARTINI & ROSSI són els UNICS que contenen monedes i medalles

en

resprració

•

1.

.•1',r

l'1,

I

t

l'abundáncia en monedes
d'OR i PLATA

els taps. (Procediment patenta)

••••

9.

nomenat fill
nova i Geltrú.
ser

Seguidament

el celebrat ahir

lau

GALERIA. DE REME"BLICANS IL-LIJSTRES

ben

t'estimo_

magnífic

Vilanova i Geltrú amb motiu d'es
ser nomenat fill predilecte de la ciu
tat, el president de la Generalitat de
Catalunya, En Francesc Maciá.
A dos quarts d'onze del matí arri
ba a Vilanova don Francesc, acom
panyat deis diputats a Corts senyors
Puig i Ferreter i Ventosa i Roig, el
diputat a la Generaltat senyor Re
bull, el seu secretan i particular Joan
Alavedra. el regidor de l'Ajuntament
de Barcelona, senyor Esoofet, el cap
de Mossos d'Esquadra comandant
Pérez Farrás i el cap de cerimonial
de la Generalitat senyor Rubí. a-. a
companyava. també, l'alcalde de Sit
ges senyor Costa.
La rebuda 'tributada a Francesc
Maca fou apoteósica. A l'estació
s'havia aplegat gairebé tot el poble.
En entrar el tren en agulles esclatá
una formidable ovació que durá llar
ga estona. L'alcalde dona la ben
vinguda al que més tard havia d'es
a

mera

pro!', be n junte!:, pels pendissos ne
vats de la vida, oi cor meur
(Aci, una !larga besada dintre una
*maleta 'volt bregada en aquests
afees. Una llarga besada malta com
Un acord final.)
—Si sabessis

Acte
'

dit no s'han preocupat de fer-se res
pectar, nosaltres estem disposats a
fer-ho. Recordeu les protestes que
provocaven els remolcs de la plaça
de Santa Arma— Vam haver d'ésser
nosaltres els que, fent-nos ressó de
la veu popular, solucionéssim el vell
problema de tránsit en aquella popu
losa vía ciutadana. Podeu dir que
el compromís formal que té con
tret l'Ajuntament amb l'opinió bar
celonina, de no deixar apujar les ta
rifes. será mantingut en la seva in

—

en

la que

pugui cometre el concessionari
perjudici del primer. Si fas ara
els Ajuntaments que ens han prece

—Es aix5 el que vosté vol? Sento
molt no poder responáre com de
sitjaria. Com que conec el criteri del
senyor Arruga ,puc dir-li que ell Ii
dina el mateix que jo acabo de dir.
Perqué vegi la meya bona volun
tat (?) de voler-lo complaure, en un
segon traspasso a la direcció les se
ves preguntes.
Nova desaparició i nova reapari
ció en sentit negatiu. La direcció
deis tramvies es negava terminant
ment a fer cap declaració sobre el
particular. "No volem —van dir
nos
que surti res d'aquest afer en
Iletres d'impremta. No volem, en
una paraula, que se'n par ll gens."

tim—podrien impedir

com

en

que-.

*

modificació

que

he mailudit al principi, deis motius

*

una

rumoreja?

—Es ciar que sí; no faltaría més.
Nosaltres estem ací, a l'Ajuntament,
per defensar els interessos de la
ciutat. Ens oposaretn sempre, ser
vint-nos de tots els mitjans legals
extra-legals que tenim al nostre
abast, per evitar que la Companyia
de Tramvies continui fent servir els
barcelonins de joguina. Jo no diré
que tots els trajectes donin a la
Companyia el mateix rendiment
económic. El que si us puc dir és
que passen del go % els que repor
ten un benefici estimable a la caixa
de l'entitat referida. En cas que es
vulgui imposar al ciutadá una nova
cárrega en aquest servei urbá, els
mostrarem un article de la conces
sió que empara els drets de la ciu
tat. Ja sabeu que generalment, en
tots els contractes, figuren cláusu
les que protegeixen la part que fa
la concessió deis possibles abusos

*

—Ah! voste és el redactor de LA
RAMBLA que ha telefonat aquest

degudament numerats
d'acord amb el nombre de parades
o
finals de trajecte... No van voler
ne
saber res. Van objectar-me que
ací la gent no está prou educada per
fer sernhlants reformes, que ocasio
nara
despeses inútils i considera
bles a la Companyia... En una pa

perdut...
—Sí, és natural...
—Veig les coses des d'aquest mo
nten, amb una fesomia trova. Tot té

lliscar tots dos

*

se

d'Europa,

vegara

elalf

*

que només es tractava
mes o rnenys fantástics,
hem
cregut interessant Sollicitar
l'opinió de la part interessada en
aquest afer ciutadá: la Companyia
de tramvies. Calia intervivar el di
rector de l'omnipotent i poderosa
entitat tramvaria de Barcelona
Acostumats a tractar polítics, juris
tes i literats. gent idealista i allu
nyada completament de coeficients,
estadistiques, logaritmes i index
rumbee* i tot alló que fa referen
cia al, estudis monótons de les ma
temátiques, ara, en haver de posar
nos
en contacte
amb el senyor
Arruga, actual director de l'ex-feude
del tránsfuga Foronda, la nostra
modesta personalitat d'informadors

de

trabar dantunt la voravia

Mine viu. Hi ha més estels en
aquesta mit que en les que /savia vist
fin: ara. I una mina de ciar de Huna
Plena per damunt del meu esperit,„
(Etiderstment, el noi s'exPlicava Per
tenia vint asys.
Eran dintre un earreró fose. Unica
vermellosos de
mera uns rectangles
algun pis cat.
lluon tri4ta
(Aci, una besada temorenca d'ell mig
ref-usada per ella.)
—Ens sento tot altre honre des de
que l'he vist.
--Sí, és natural„,
„Id
ens separaron
mai mis,
oi vidat

Vilanova i Geltrú

FRANCESC MACIA FOU NOMENAT FILL:
PREDILECTE DE LA CIUTAT

~tic

El

a

Y

30 de novembre de 1931

la

fr

juliol de l'any ton
Serrano Batanero—quina cabellera
mes absurda. la del senyor Serrano
nt de

Batanero!—, e-0m a ciutadá que pre
senta, el primer, la seva acta de dipu
declara oberta la

tat,

l'hernicicle—blanc,

sessió.

ermell—,

or,

mirada de tot el país:
_Senores diputados:

período constituyente
blica espanola...
el

La
lava

veu
una

juliol.

Sobre
la

queda abierto
de la

Repú

de Serrano Batanero tremo
mica, aquella tarda de

1
de descubre de l'any 1931.
Julián Besteiro—don Julián Bestei
ro, el sorariure més agradable i les
dents més blanques de les Corts Cons
tituents—preguntará des del cadiral

de

la Presidencia:
—Se aprueba el artículo

Després,

posará

es

un

13

rambla

Després

mesos...

Del catorze de julio' al primer de desembre Figures...
Una
obra d'homes L'últim articie El secret del desti Un diputat
catalit Don Julián Besteíro Després...
•

•

-

-

•

•

-

seu

tracte

salvar aquesta tempestuosa
discuSsió— enverinada sovint per la
passió— de guatee mesOs de "Pro

podia

jecte''.

quatre

de

l'exquisidesa Ecl

i de

tat

REIPUBLICA EN MARXA

LA

No cree, simplement, que la
pública trobés un borne millor
presidir el debat de la seva

Re
per
Llei

fonamental. Amb el seu somriure
blanc, amb la seva sang íreda i, quan
ha calgut, amb l'energia d'un ca
rácter trernpat en tata mena d'ho

Besteiro ha sabut dominar les
situacions de més violencia i emme
liar els debats més estridents.
I en moments difícils, quan la Re
pública ha pogut passar una hora
Govern, Don Julián Besteiro
sense

res,

ex-presidan i de Cartagena
assumir, amb una dignitat
insuperable, la funció de poder su
--

un

—

ha pogut
sat ?
instant

Josep

per

les

M.

Massip

ulleres d'or

—Queda aprobado.
La veu de don Julián

primeres,

Besteiro
n'estic segur
tremolará denla una
mica, en la tarda de desembre. Sobre
l'hemicicle—blanc, or, vermell—, la
mirada també de tot el país...
14 de julio!. 1 de desembre de soar.
Quatre anesos i mig. Quatre mesos
i mig, dia per dia, gairebé, de Consti
sucio de la República.
Jo be siseas
de molt prop el curs daquestes mesa
des. N'he sentit totes les emocions,
—

—

els entusiasmes, tota la illusió i
—per qué no?—alguna decepció... En
11 fons, sota l'aparatositat de les hores

tots

la filigrana de les millors
la fe deis gestos mes sincers,
l'estridencia de la passió més crua, la

mesos, les circumstáncies han senya
lat—i ho han fet sovint—actituds i
gestos deis bornes de la minoria cata
lana, el cronista ha procuras fixar
los, com a admirador o com a crític,
sobre aquestes pagines.
Avui, aprovada virtualment la Llei
fonamental de la República, vull se

9

paraulcs,

grisor deis discursos mes buits, en el
ions, un gran afany cordial de civili
tat. L'ambició d'Europa, expressada
en gestos desiguals i arbitraris.
Figures blanques d'anca. Figures
arrogants de lluitador. Figures seve
res
de Iletrat, figures desmarxades
d'obren figures fines d'escriptor, fi,
gures
desorbitades de demagoga.. Fi
gures, figures, figures. Figures i veus,
dretes en el seu escó, en un bracejar
d'emoció i de passió. Figures. Pero

nyalar—com

a

admirador—un aitre

nom

d'un home nostre. La seva figura no
ha tingut, potser, l'esclat brillant d'un
gran discurs, pero, en can\ i, ha tin.
gut la continuada eficacia d'una gran
labor—labor de quatre mesas, incan
sable i metódica—dintre la Comissió

constitucional.
Amb els seus gestos suaus, amb
la seva vasta cultura, amb la seva
fe en la República i amb la seva
devo-ló
tat

ha

Cataluny-a,

en

anat

aquest

dipu

involucrant, article per

i de voluntat ordenadora. I elí
ha signat, amb la difícil decisió deis
grans obstacles, el decret en el qual
era
nomenat, per continuar l'obra
de la República, el govern Azaria.
Un govern que podia dir, per boca
del seu president; que mentre la Re
prem

pública no donés solució franca al
plet de Catalunya, hauria fracassat...
*

*

*

de desembre de 1931.
Ara, després d'aquest dia de de
nla, superada la llarga etapa de qua
tre mesos, la República nomenará
el seu President. Un nom, un borne:
Alcalá Zamora, rnereixedor d'aquest
honor i d'aquest mandat.
Després, amb el nou Govern, la
República entrará en el mornent de
la seva consolidació definitiva. I, jo
no

sabria dubtar, Catalunya

en

en

trará en l'hora de la seva persona
litat i de la seva máxima dignitat
civil.

article, ratlla per ratlia, el seu es
perit ciares apeténcies liberals
en
el text de la Constitució. Jo he
—

—

sentit molts companys seus de Co
missió
algun d'ells francament
enemic de tota reivindicació cata
lana
fer l'elogi d'aquest modest
diputat catalá. Fer l'elogi de la sea a
forea dialéctica, de l'extensió de la
seva cultura, de
la seva férria, im
mutan.: defensa de la llibertat deis
—

novembre.

—

figures

que han vingut ací a aquest
hemicicle—blanc, or, vermell—per al
guna cosa més .que per Huir un cha
quet ben tallat.
Tota aquesta llarga filéra d'homes
—figures—que slan aixecat en el
meso!, en el seu
curs d'aquests quatre
escó del Congrés de diputats, merei.
xen per aquest sol fet el respecte d'u
d'un afecte. Tots ells
na salutació i
sense,
han aportat—amb eficacia o
penó amb afany civil—el seu esforg i
la seva ciencia i la seva devoció, a
la Llei de la República.
*

• *

Errors? Estridéncies? Sens dubte.
Es una obra d'homes, la Constitució
de la República. Peró encerts, també.
Encerts. Sobretot el gran encert de
trencar amb l'oprobi del passat, amb

l'abjecció

de la história. El gran en
cert de fidelitat a la barrancada ne
vada de Jaca. A l'espera d'aquella tar
da d'un altre desembre. A l'esperit
d'aquella tragedia 'de dos capitans. A
l'esperit d'aquell dol de dues dones i

d'aquell afany de

tota

una

nació.

Erros? Sens dubte.
Pero encerts
també. I heus ací l'article 521 de la
Constitució de la República. L'últim
article. L'instant en qué don Julián

Besteiro, denla, dimarts, pronuncii les
paraules de ritual:
—Queda aprobada.
será un instant arnb categoria his
tórica.
Un instant prenyat de futur. Des
prés d'aquest article 121, el poble té,
altra vegada, la paraula. Els bornes
qui el poble atorgá mandat, han
a

seva Llei.
Una Llei cor
dial, democrática, laica, ampla, afa
ny-osa d'igualtat i de llibertat. Massa
Ilibertat? Poca? Les hores que vin
dran han de dir-ho, en definitiva. Les
hores que vindran, amb les seves fa
briques, amb les seres banques, amb
els seus temples. Amb eis seus anhels
i amb els seus eg-oismes. En aquesta
hora incerta del món--quan fracassen
moltes coses que semblaven deliniti
ves—, només les hores que vindran te
nen
el secret del futur i del destí. I
elles diran, en definitiva, si aquests
diputats que han fet la Constitució
d'un poble—en dignes ambicions de
llibertat humana—tenien o no tenien
raó...

redactat la

*

Qúan,

eri el

le

•

d'aquests quatre

curs

pobles. Quatre mesos seguits de
lluita, de persistencia, de fe. Sol,
de vegades, contra l'argumentació

de vint pensaments diferents.
Aquest modest diputat catalá és
Antoni Xirau. Denla. Cataluny-a Ii
deurá l'homenatge de la seva gra
titud i del seu respecte. Només els
que han viscut prop d'en aquestes
hores inacabables de discussió—ho
res que han durat guatee mesos
saben com ha estat de dura la Iluita
que, sota el seu somriure plácid, ha
sostingut el diputat Antoni Xirau
dintre la Comissió Constitucional,
per deixar pas franc a l'Estatut de

Cataltinya.
SSS

Vull dir ara, també, la meva ad
miració per Don Julián Besteiro,
president —digníssim— de les Corts.
Només un borne de la seva sereni

11*•~1~1111111.

Encara el darrer escombriaire ha
d'entrar en una taverna del car
er de Zorrilla a posar-ne deu de la for
ta per a escalfar el ventrell. L'asfalt
d'aquells carrers irregulars del vell
Madrid brilla com el xarol. Una capa
d'humitat conserva la Iluissor amb qué
l'ha tenyit moments abans una pltageta
de sementer que dona carácter al Ma
drid tardoral. La "sena." Paca surt
comprar amb el cistell al bral, pea
tinada com una fadrina i agafant una

hagut

bossa antiguada amb tota l'energia de
les seves mans ossoses. Le.; ds.pcmien
del carrer d'Alcalá i les madiste
de la Granvía colpegen l'empeeral
amb uns ta;ons de "zapateado" i pas
fresco
sen pei cauce vcssant tuta la
de la seva gracia matinera.
pregunta un "gol
—El primero?
fo" disfressat de sense faltan
—Servidor
contesta un a ell cas
tís ernbolicat en la seva capa cente
naria.
—Si que madruga listé, doi Cele!
—Ya lo dice el refrán. amigo: al
que madruga, Dios le ayuda
De bon matí ja es prenea pos:cions
per a entrar a la tribuna p?Viaa del
Congrés. Els den primen seIents, a
primera fila, amb dret a contemplar 12
sessió cómodament asseguts i recol
zant-se en la barana de la llatja, es

pública

Els de la tribuna
La
re

del
iliure
cua

••

••

tcs

—

paguen espladidament. El paca depén
molt, és clara de l'interés del progra
ma

parlamentan.

Els cuistes són gent que se,gueixen
l'Ordre del dia de les Constitueins
amb més interés que els caps de mi

noria...

—Hoy hablará Maura.
—Y don Inda.
—Y Alba.
—Y don José Ortega Gasset
Hi ha vedettes que es cotitzen a
preus molt elevats. A la primera ca
tegoria els cuistes hi posen la "massa
encefálica". Alcalá Zamora, En Mi
guel Maura, En Sánchez Romana. A la
segona

categoria figuren l'Alba, l'Os

torio. En Mararión. En Zulueta...
La nit del procés d'Alfona XIII la
fere
eua del
carrer de Zorrilla fea
dat .Calgué dallar el servei d'oadre.
—A ver qué nos dice el "cojo".
—Dicen que hablara Don Niceto.
—Si está en Miraflores!
—No, que está ahí.
De vegades es promouen discussions
politiques violentes i els guárdies d'as
salt es veuen obligats a intervenir per
apaivaaar els anims. Entre els cuis
la ses
sió de la Cambra. esclaten les riva
litats entre socialistes i radicals o en
ponderada.
tre el' senglars i la gens
RI bastó del "flic" en anuests casos

tes. molt

ahans de

comencar

substititeix la campaneta d'En Bestei
ro. amb molta més
—Vosaltres sou republicans de gua
tre dies...
diuen els radicals als seus
cemnanys de conjunció electoral.
—I vosaltres sou més de dreta que
el! cavernicoles. Ja us el podeu con
fitar vostre líder. Es un líder muta
—

fa onze anys que
Francesc Layret va morir
assassinat pel pistolerisme
oficial de la monarquia es

panyola

Qui és rilltim? Sessions a l'ab
de Zorrilla
Categorlies de "vedettes" :: Comentaris de tribuna
Les Corts vistes pel poble

carrer

tes

—

1 Avui

Per Doménee de Bellmunt

El contraban d'armes, ?és
pagat amb el famós "or so
viétic" o amb Por deis se
nyors Borbons?...
Potser que es posés en ciar
ei•~1~111~1•111,

—No vol abrir el ore
—Li diuen el rei- del silenci.
cri
—No vull sentir ningú mes:
da el guarda de servei, imposant or
dre.
—

enca
—"Todos como Lerroux!"
ra exclama un burleta, alludint al mu
tisme del cap radical.
No tots ele cuistes fan quatre o cinc
hores d'espera Hi ha "amateurs" d'ab
soluta bona fe, que rebutgen indig
nats les proposicions mercantils deis
forasters.
—Yo no me vendo mi dignidad po
—

lítica por "na" del mundo.

—Ese tira "pa diputao"....
—Y a usted qué le importa, caba
llero!

—Silencio!...
—Ya está ahí Pérez Madrigal..
Quan els ciutadans que arriben de
"províncies" han fracassat per a tro
laer invitacioas de les tribunes espe
cials. no queda altre remei que pro
de Zorrilla. Les
preses per Besteiro
en el regim
d'invitacions creen insos
pitades dificultats als diputats de les
Constituents. molt especialment als qui
encara conserven contacte amb les se
ves coneixences dels dístrictes rurals.
Els forasteas reneguen del sistema elec
sae

fortuna al

mesures

carrer

rigoroses

toral per circumscripcions provincials,
car tot i tenint tnolts diputats, no eh
tenen cap de segur que els vulgui ser

vir...

mai al Congrés, i
no voldriem tornar
al poble sense ha
ver vist una sessió de les Constituents
—exclamen, amb un accent suplicant.
—Bé proa que me'n faig cárrec
peró és que a
contesta el diputat
mi no cm tocará fins dimarts de la
setmana entrant. El president ha es

cinc
més

d'invitacions per or
dre aliabetic, car les tribunes són pe
tites i es produien aldarulls que ha
calgut evitar.
—No tindríeu cap amic?...
—Avui. i essent tan tard, ja és im
possible. Ho miraré per a demá. Justa
ment demá será més interessant que
avui, car ja deveu haver vist que
parlará Don Niceto...
El diputat els allarga la ma, amb
un somriure de comiat i gira cua rá
pidament, després d'haver mirat el re
llotae i haver simulat que se li íeia

cido" calent per

—No hem

estas

—

—

tablert

un

torn

per deu pessetes
i ádhuc per
segons el lloc i segons l'in
terés de la sessió parlamentaria.
Els guardes vigilen per evitar aquest
comere, peró. sovint, fan els ulls gros
sos quan veuen que unes pessetes dona
des sota la capa d'un sense feina po
den resoldre el problema d'un "co
o

—

—

mor

a una

familia que

es

de gana...
*

*

*

—Como primera y últinus adverten
cia, manifiesto al Público de las tri
bunas que se abstenga de hacer ma
nifestaciones de ninguna especie, Pues
de lo contrario me veré obligado a
mandar desalojarlas sin contemplado

marxar,

e-1

el

no

seran.

rápid del

l'exprés
nar a

hi

del vespre.
llur poble...

sens

matí

o

en

tor

quan a l'hotel del
han fracassat i els ha passat
el mateix al Centre del partit o al
"bel?" del Palace. que els eiutadans
dalerosos de veure una ses,ió de les
Constituents. marxen vers la cua del
carrer
de Zorrilla. sense can espe
ranca d'entrar, si no és a canvi d'ad
quirir un lloc avancat de la cua per

I és

entusiasme irreprimible

amb els prismátics, exclamen quan en
tra En Nicolau:
marra. El ministro de la
corbatita.
—Pues échale el ojo, hija mía, que
he leído en los diarios que es soltero

aplaudit.
Senyals de tots els temps. Ignoran
cia, incomprensió o simplement anti
patia absurda. Peró són fets reals que
i han

hern pogut
dia

d'enea

constatar un dia i un altre
qué les Corts funcionen...
*

*

y que

Els de la tribuna pública ían co
mentaris molt saborosos. Predominen
ele decebuts per l'escassedat de pi
ny-ols" oratoris en les sessions. En ge
neral se celebra extraordinariament les
intervencions dels cridaires més sig
nificats, tipus "Balboutin" i les inter
rupcions de l'ex-clependent ele banca,
senyor Pérez

aleshores.

prohom

pico
'tes.

de

Siga la sesión. Contimíe en el uso
la palabra el senor Royo Villa

110Va...

La veu nasal i estrident del senyor
Besteiro i el seu to d'home capae de
Ilanear violentament la campaneta i el
tinter contra els escandalosos de 'les
tribunes, ha imposat un silenci sepul
cral. Els rnateixos que aplaudien i co
•rejaven l'espanyolisme professionai del
seny-or Royo Villanova, exclamen:
—Muy bien, :nuy bien!
—Peró ho han dit en veu baixa per

quedar

ese

--Y

—Tiene

Tampoco

se

pro

diga.
—Ahí viene Azaria

fraile renegao...
Unes noies, que

no

con

su

cara

cara

de moro, pero de

moro

—Ese de la barbita blanca es Royo
Vilanova. Qué cara de buen hom
bre!...
—Pues, anda. fíjate en el que se
sienta debajo mismo...
—Santiago Alba.
—También tiene cara de moro.
—Pero ese no es tan amigo.
De repent es produeix una gran ex
pectació. Ale banca de la minoria ca
talana s'ha assegut algú que ha atret
totes les mirades del públic...
—Ahí está "Gassols", el separa
tista.
—?Ese de las melenas?...
—Ese mismo.
—s Pero, todavía no se ha solucionao
la huelga de barberos en Barcelona?
—Es que es poeta.

hombre!

de

paren de mirar

—;

Qué bigotes!

--;

Y qué enchufes!

—?Sabes qué parece? Pues
mador de leones de

Price...
—Mira

esos

do

un

que

van

al

que sube las gradas de
Es Guerra del Río.
verdad lo que dicen: que

ese

presidencia.

la

—Pues es
tiene aires de general mejicano.

.

Sobtadament, per una d'aquelles in
cidéncies parlamentarias que ningú no
preveia, es produeix una discussió vio
lenta i la sessió s'anima. Els comen

taris ceSsen. Parla una vedette: Els de
la tribuna pública estiren el coll per
veure
l'orador...
—?Quién es? ?Quién es?...
—Sánchez Román.
Parla en veo baixa. Malgrat el si
lenci que regna a la Cambra, se'l sent
amb grans dificultats. Fa una calor
as fixiant.
A intérvals arriben fins a la tribu
na frasses
mutilades i paraules sol
tes

:

concepción de la soberanía...
político... La facultad de las
Constituyentes... Cataluna... el espíritu
liberal... juridicidad... Estatuto...
—La
derecho

No

se

sent res

més. No

es

pot

sen

Inés Al cap duna estona, gratis
aplaudiments. La sessió s'ha acabat
Els escons es buiden rápidament. Ele
llums s'apaguen.
Els de la tribuna pública recullen
abrics i capes del vestuari i baixen

tir

•

res

l'escala rondinant entre dents...
—Ha "estao" bien Sánchez Román
Qué tío hablando. Pues les ha ases
tao un buen golpe de maza a los ca

bé ciavant deis uxiers que han

aparegut en oir l'escándol de l'hemi
cicle i els cops de campaneta del pre
sident, irat.
Cada vegada que En Maura ha ru
bricat amb la seva pinxeria habitual
un deis seus piny-ols de centralista o
que el vell Unamuno ha posat els ulls
en
blanc parlant de la "seva" Espa
nya, o que Royo Villanova s'ha opo
esmena de la minoría cata
sat a una
lana amb els seus coneguts arguments
de gran patriota espanyol,' les tribunes

—Pues que le haga sonetos a Ma
ca
-Oye... Fíjate: Cordero... el jefe de
la minoria socialista.

muy buena persona...

amigo.

Madrigal...

Marcelino?

es

Despees, les mirades de les tribu
nes papallonegen pels escons a la re
cerca d'una
cara popularitzada pels
diaris gráfics...
—Mira Ossorio y Gallardo... y qué
panzudo!

*

final puguin justificar une "aplausos"
al diari de sessions, els de la tribuna
pública es dediquen a tal-anejar l'he
micicle. El primer que els atreu és el
banc blau.
—Mira Lerroux!... Cuando abrirá el

Han de

falta. per

un

Durant els discursos Ilaunes, aquells
discursos que motiven la gran guilla
da de la rnaioria deis diputats fins a
deixar el pobre orador voltat de qua
tre afilies de la seva minoria que al

tard.

Peró cierna 'a

han sentit

talanes.
I un

vía, que tot embolicant-se la
bufanda al coll, remata:
—Nos querían colar el Estatuto de
contrabando!
9004111s,
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Palau de la Generalitat. Novem
bre de 1931.
Hem demanat a l'illustre Presi
dent de la Generalitat de Catalunya
la seva important i sempre interes
sant opinió sobre una slrie d'as
pectes del moment polític actual a

Catalunya

i

Espanya.

a

Francesc Maca ha accedit ama
blement a la nostra petició. I ens ha
•it quin efecte li ha causat la sen
téncia de l'ex-rei; ens ha donat el
seu parer sobre la
campanya revi
sionista; ens ha dit uns mots sobre
el pistolerisme barceloní i
hem
parlat, a continuació, de la situació
política d'Espanya, del possible Go
vern
que succeirá l'actual, deis so
cialistes, i per últim
era inevita
ble
de l'Estatut, deis obstacles

puguin oposar-se

a

la

seva

apro

vació i deis enemics que Catalunya
pugui tenis, en aquest moment de
dsiu, al Parlament de la República.
El senyor .1¦Iacia ha respost a to
tes les nostres preguntes d'una ma
nera
resoluda. Unes vegades amb
els mots precisos per a expressar la
seva opinió o els seus sentiments;
altres vegades, fent una breu expo
sirio del per qué pensa com pensa
o
del per qué creu el que creu.
Sempre amb un gran convenciment.
Amb el convenciment de l'home que
íliu el que pensa perque pensa el
que din.
LA SENTENCIA DE
L'EX-REI
Hem
consultat el qüestionari
previament confeccionat. I la pri
mera pregunta ha estat:
—?Quin efects us ha causat la
senténcia de l'ex-rei acordada pel
Parlament de la República?
El President ens respon:
—Cree que la pitjor i més defini
tiva sentencia que podem aplicar-li
és exercir una política plena de sen
tit de responsabilitat i decidida a
fer d'Espanya el país que de dret
Ii pertoca ésser. Quant a les san
cions imposades he de declarar que
sóc partidari de rabejar-me en
els enemics, si bé _la intervenció

personal

de l'ex-monarca en el go
vernament de l'Estat fou tan ne
fasta que justifica les resolucions
més extremes.

LA CAMPANYA RE
VISIONISTA

seva

conteltació és breu i

prou

homogeni pesqué

cm

con

de

necessita
seva cornplexitat,
emir delegat aquest matís de sobi
rania. I, per aixO, estem estudiant
aqt/esta qüestió amb el máximum

d'interés. Com a resposta a la vos
tra pregunta us he de dir que la

Cataluns-a que jo personalarent de
sitio és un país on totes les idees
es podran manifestat amb llibertat,
pero en el qual sigui castigada Iota

—Creieu que aquestes Corts han
d'ésser dissoltes?
—Cal que abans es votin els Es
tatuts i potser alguna Ilei comple
menária duna necessitat immediata
per a la implantació d'una Constitu
ció que ha de modificar moltes de
les institucions actuals.
—?Creieu arribat el moment deis
socialistes?
—El partit socialista compta amb
homes illustres que farien un ex
cellent paper com a governants, pe
só cal saber si el poble es troba
en
disposició d'ésser governat per
llur

partit.
PUNT FINAL: L'ESTATUT

Preguntem:
—Senyor President: ?Creieu que
topará amb grans obstacles l'apro
vació de l'Estatut?
El senyor Maca, quan parla de
l'Estatut, ho fa amb un to especia
líssim. Es tot un altre. I respon a
la nostra pregunta amb paraula me
surada, d'home conveneut, d'home
que sent, intensament, la qüestió

un

de

suicidi. Una Espanya cons
la seva situació
votaria

parla

—

—

per la

moment.

com a

—

•

damunt seu.
I tenint en compte que,
ultra
President de la Generalitat, el se
nyor Maciá és actualment president
del Consell d'Agricultura, Ramade
ria i Boscos, ens ha semblat inte
ressant parlar d'aquest asperte in
seves

activitats

LA CREACIO DEL DE
PARTAMENT
D'AGRI

CULTURA
---?Quines raons aconsellaren la
creació d'un Departament o minis
teri d'Agricultura a la Generalitat?
—La creació
del
Departarnent
d'Agricultura
ens din
la Ge
neralitat era imprescindible. Els pro
—

ductes
tar els

agro-pecuaris,

sense

comp

selvicultura, valen
anualment uns dos mil milions de
pessetes. Altrarnent, a la Mancomu
nitat ja existia aquest Departament,
del qual en conservem grata me
de

la

moria.

—?Quines

esperances quant a
us
dóna la Direcció

rea

del
litzacions
rninisteri o direcció d'Agricultura de
la Generalitat?
ret:pon
—En primer lloc
cm cal fer constar que si ocupo la
—

De totes
que de la discus
sió serena pot sortir-ne enfortida la
Ilei que reconegui els drets de Cata
maneres,

reconec

lunya.
—Digueu-nos també

afegim
els principals
—

creieu que seran
enemics nostres?
—Els nostres enemics, en aquest
cas concret, seran
els enemics (més
on

menys encoberts) de la República
i fins diré d'Espanya, pesqué obsta
culitzar l'Estatut és posar entrebancs
al seu desenrotllament com a poble
o

modern.
Hem acabat la Ilista de preguntes.
Les que figuren en el qüestionari,
s'entén. Pesqué davant del Presi
dent en pla de conversa, en tenim
tantes. de preguntes a fer...

—

—

teressantíssim de les
i Ii hem preguntat:

l'Estatut per aclamació.

Conseller d'Agricultura
d'aspectes interessantís
sims d'aquest departament

Hem volgut aprofitar el temps.
I més que el temps, l'oportunitat de
trobar el President uns
moments
lliure
és un dir
de les limites
tasques i preocupacions que pesen

com

—

—

eris

nari.

—

en

—

fóra
cient

PISTOLERISME
BARCELONI
Com que la llista és Ilarga i te
mem molestar
excessivament l'a
mable atenció que ens presta el se
nyor President, seguiln endavant el
tamí que ens assenyala el qüestio
fa quinze dies
várem demanar-la al governador ci
vil, com fa vuit dies la demanarem
l'opi
al Cap Superior de Policia
nió del President sobre el pistoleeisme, tema
per
desgracia
d'interés i d'actualitat per als ciu
tadans de Barcelona.
I Ii preguntem:
—?Creieu que és un problema po
lític, social o simplement de poli
cia?
—Es una qüestió d'ordre públic i
d'educació cívica.
—I bé, ja que hi som.
Un cop
aprovat l'Estatut i suposant a cár
rec de Catalunya l'ordre públic, te
niu pensada alguna cosa contra
aquesta mena de delinqüéncia?
La resposta del President és im
mediata:
—Un deis aspectes de l'Estatut
que més cm preocupa és aquest
precisament. Cree que el nostre país,

confianea

raons, pesó principalment per
hern de creure que les Consti
tuents voldran deixar la República
assentada sobre bases solides.
No
concedir a Catalunya el que dernana
,(a Catalunya que és, precisament,
la contrada més conscientment re
publicana d'Espanya, i, per tant,
l'únic suport decidit i net de dubtes
el nou regim),
amb qué compta

EL

—

completa

tinc

l'esdevenidor polític d'Espanya. Si
aquelles qüestions es mig resolen o
es resolen contra tot sentit humá.
democrátic, l'esdevenidor d'Espanya
no
és cap enigma: una continuació
de la deplorable perLpectiva que ens
ofereix el seu passat.
—?Quin Govern creieu que es
formara?
—Crec que será un Govern molt
semblant a l'actual.
—?Hi entrará, creieu, algun non
ministre catalá?
—Abans
ens respon
cal sa
ber si ens demanaran collaboració.
Llavors será el moment de resoldre
segons les circumstáncies d'aquell

qué

cideixi a creure que s'ha de rebut
lar una revisió.

I demanem

—

tes

re

cisa:
—La Constitució tal com quedará
redactada potser no forma un con

junt

—

—

—

visionista?
La

La primera pregunta
inevita
ble
és aquesta:
—?Com veieu la situació política
d'Espanya un cop elegit el Presi
dent de la República?
—Si els problemes que hi ha plan
tejats
ens diu
es resolen d'a
cord amb les exigencies vitals del

—Hem d'esperar que no
ens
diu
Hem d'esperar-ho per mol

Considerem suficientment contes
primera pregunta i seguim:
de la campanya

De

que tracta:

tada la

—?Que opineu

CIUTADANIA

LA l'ITUACIO POLI
TICA D'ESPANYA

país,

—

que

acció que vulneri les Ileis que batirá
votat el poble.
Seguim endavant. I passem a

—

—

•

Macla, colon a President
Generalitat, ens

El Sr.
de la
UN
ENFILALL
PREGUNTES

elle

presidéncia

Co7.sell d'Agricul
tura, Ramaderia i Bosco; per a do
nar al país la sensació que la page
sia és objecte de la rxeva particular
estima.
Quant a realitzacions, una d'im
mediata i una altra que la segueix.
La primera, restaurar el Departa
del

d'Agricultura

tal com estava
de la Mancomuni
fet, estructurar un pla
en
gran i a la mida de les atribu
cions de l'Estatut, acuse perjudici
de realitzar funcions que, com la de
ment

el darrer
tat, i aixó
en

any

selvicultura, aviat seran objecte d'un
decret important.
—?Hi ha intenció de crear a la
majos part de comarques catalanes
escoles agropecuáries d'ensenyament
pre-técnic?
—Quan el Consell d'Agricultura
s'ocupi de l'estructuració per a és
ser
aplicada a l'Estatut, hi ha el
projecte de crear a cada comarca
,

Inés masies o granges que
estacions experimen
tals practiques i Escoles d'ofici.
—?De quina manera s'organitza
ran
els ensenyaments técnics, l'Es
cola Superior d'Agricultura i les in
una

s.eran

o

ensems

vestigacions?
—L'ensenyament ha d'ésser com
plet. Ha d'anar des de la senzilla
conferéncia deis pobles fina a l'Ins
titut d'Investigacions passant per les
escoles d'ofici de pagés, on rense
nyament sigui exclusivament práctic,

i

les escoles elementals on l'ense
nyament es faci teórice-práctic, i les
escoles especials, que podrien ésser
la d'Horticultura i Floricultura i la
de Mestresses, i finalment les Esco
les Superiors, una d'Agricultura i

altra de Zootécnia.
a l'Institut d'Investigacions,
sois hi tindran accés els que hagin
cursat a les Escoles Superiors.
una

Quant

L'ESTIMUL A LES AS
SOCIACIONS I SINDI
CATS AGRICOLES
—En els Ser\ eis Tecnics
ens
diu
hi haurá una Secció d'Acció
Social Agrária, la miss:6 de la qual
será la ,de propagar l'associació,
aconsellar els sindicats, propugnar
per les cooperatives i establir les fe
deracions comarcals i la federació
—

idea de llur envergadura. Comp.
Serveide tersa campa, de vinya
i vi, d'olivera i oh, d'arbres fruiters,
d'análisi químic, de patología vege
tal; de mecánica, de meteorología,
;d'horticultura i floricultura, de cria
explotació d'anirhals, d'indústries
animals, de malalties esporádiques i
una

ten:

parasitáries, d'epizooties, d'inspec
cions alimentoses, de selvicultura,
hidrologia, cadastre, crédit, estadísti
ca i comere
jurídic, assegurances i
no
sé si n'oblido d'algun altre.
Tots aquests serveis estaran a la
de les associacions i deis
i en ells trobaran "gra
tuitament" tot l'ajut técnic que els
sigui necessari.
La realització de les organitza
cions supercomarcals no pot ni ha
d'ésser obra de la Generalitat, sino
deis rnateixos pagesos.
La Unió de Sindicats Agrícoles de
Catalunya n'és i.n bell intent. Pesó
el que pot fer la Generalitat, el que
és el seu dense. és estimular la

disposició
particulars

—?Hi
agraria

ha

alsun

pla d'aedo- social
afegiem nosaltres
que

tendeixi a enfortir i a lligar totes
le associacions de carácter agrícola
en un
organisme superior?
—Fer veure als pagesos els avan
tatges de l'associació d'una manera
teórica no és suficient. Cal
que
aqucstes associacions rebin directa
meta
l'ajut que els pot donar els
Serveis Técnics. L'enumeració d'al
guns d'aquests Serveis pot donar

Virtualment aprovada la Constitució ela
borada per les Constituents de la Repú
blica, ens trobem abocats a l'elecció pre
sidencial i, en conseqüIncia, a la crisi
política que lógicament s'ha de produir.
Els apassionats comentaris periodístics
suscitats per les declaracions polítiques
del senyor Largo Caballero han donat
lloc a quI es fessin nombroses i variades
cábales respecte a la possibilitat d'un
Govern presidit pels socialistes. El mateix ministre del
Treball, peró, en declaracions posteriors, ha aclarit el
seu punt de vista sobre aquesta qüestió i ha evidenciat
la no conveniacia d'un govern de partit, ni predomi
nantment partidista, mentre les Corts actuals no hagin
acabat llur missió.
Tanmateix no costa gaire de veure que amb el frac
cionament deis partits republicans a la Cambra i ha
vent-se d'elaborar encara les lleis complementáries, no
resta cap més govern possible que un govern de con
centració com l'actual que podria presidir el mateix
senyor Azaria per tractar-se d'un gran republicá que
compta amb innegables simpaties per part de tots els
sectors socialistes i republicans del Parlament.
La durada de les Corts i l'opinió que tenen sobre
aquesta qüestió els diversos grups parlamentaris també
han estat motiu de vives discussions. El projecte so
cialista ha semblat desmesurat a gairebé tota l'opinió
republicana partidaria que les Constituents actuin com
a tals fins a aprovar només la llei electoral, els
Estatuts
i la reforma agrária. Prolongar més temps la vida d'unes
Corts que foren elegides exclusivament per a donar
una Constitució al país, seria perillós per a la consoli
dació de la República.
A nosaltres, catalans, ens interessa molt el període
polític que s'iniciará immediatament després d'elegif
el President de la República perqué assenyalará el
moment en quI les Corts entraran a discutir defini
tivament l'Estatut. Després de passar moments d'emo
ció i estones d'angoixosa inquietud durant la
discussió
del projecte constitucional, ens podem donar per
satis
fets de l'obra acomplerta: s'han vençut tots els obsta
cles i s'han evitat tots els esculls que podien representar
un perill per a l'Estatut. Ara la Cambra ha de posar
mans a l'obra i dir la seva paraula davant de la
voluntat
ferma i resolta de Catalunya, tan incontrovertiblement
i eloqüentment manifestada en l'inoblidable
plebiscit
del dia 2 d'agost.
Com a catalans desitgem que s'aprovi sense modi
ficacions essencials. Com a republicans gelosos de la
fortitud del rIgim ho esperem així mateix. No podríem
concebre que Catalunya, baluard del republicanismr,
hispánic, que tantes proves de lleial adhesió ha donat
a la República, rebés de les Constituents
espanyoles
una prova de desafecte o d'incomprensió que, fatal
ment i necessáriament, redundaria en perjudici de la

própia República.

nalitzar l'estalvi
preguntant.
—El Consell

rural?

—

seguim

d'Agricultura

—

respon el senyor Maca
s'ocupará
d'aquest fet concret. Ara está es
tudiant la manera d'aplicar a Cata
lunya les Mútues patronals en rea
—

s'havia de destinar per a concursos
de bestiar po7quí es destini a 1 adqui
sició de reproductors anglesos, per
tal de produir uns
animals que tin
guin el mínimum de greix, puix que
com és sabut, ja fa
alguns anys

els

greixos

que

es

cotitzen

a

molt baix

i el nostre bestiar
porquí ado
leix del defecte
d'ésser-ne massa
carregats. Aquests
reproductors es
vendran a subhasta o

augmentar

ció als accidents de treball deis
obrers agrícoles.
—I dignen-nos, encara, ?sla pensat
en
la creació d'alguna institució de
crédit agrari?
—Aixó va compres en el pla deis
futurs Serveis Técnics. Com he (lit,
hi batirá una Secció destinada
ex
clusivament a les operacions de cré
dit, especialment per als Sindicats.
—Per últim, ?quin programa
a
realitzar hi ha per a 1932?
—Tenim el propósit cine les confe
réncies i cursets sovintegin per tots

la

els

diem tot aixecant-nos
hem aca
bat "de debo". Li agraim 1a seva
atenció que ha convertit el nostre
qüestionari en un voluminós paquet
de quartilles atapeides de
'letra
ens acomiadem.
—Salut
tincluen, senyor Presi

escarió d'aquests organismes supe
riors col-laboran-hi amb la Propa

ganda, l'ajut técnic
econórnic.

i

ádhuc l'ajut

—

nacional, de manera que l'agricultu
ra
catalana •en ordre d'associació
forini un conjunt orgánic i eficient.

l'Estaint

a

cara

LA PRODUCCIO AGRO

PECUARIA

—?Com

es

pretén valoritzar-la?--

li preguntem.
—El nostre i?eal

—

ens

diu

—

és

en
quantitat i en qualitat
producció agro-pecuaria, replan

i millorar els hoscos. Aisa'a no
és pas cosa de vuit dies ni d'una
dotzena d'anys. Pesó es pot assegu
rar (fue la pesseta
que s'empra en
tar

agricultura

no
casi en
un pon
sense
fons. Els efectes en la pagesia son
tardans, per la naturalesa hiateixa
d ks-:rts vegetals i animals. Aquests
processos ie millora s'accaleren, si
es disposa de bons técnics, i la ins
trucció crea un arnbient propici
tota mena de reformes.
—?Teniu algun projecte per a ca

pobles

de

Catalunya

i que els
Serveis Técnics donin tot el rendi
ment de qué són capalos.
Quant a
ensenyament, funcionaran les Esco
les Elemental i Superior d'Agricul
tura de Barcelona i la
d'Experts a

Caldes. Per aquest darrer, dintre de
poc s'obrira un concurs de deu be
ques entre fills de pagesos. Aquests
nois seran igualinctit ben tractats,
com els que paguen 25 duros
roen
suals de dispesa, i ensenyats igual
ment.

Es probable

que

la quantitat que

preu

es

facilitaran

baix preu als Sindicats.
Quant a selvicultura 's'anirá des
candellant el pla que va elaborant
la Secció de Boscos.
a

Finalment, el Consell d'Agricul
tura proposara al
Govern de la Ge
neralitat el projecte o resolució de
les

qüestions relacionades amb
disposicions del Poder central.
—Ara, senyor President

les

—

—

tient.

