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14 d'abril de 1930

HUMOR,

anib

encara

plicar alguus detalla de

ELS PERSEGUlTS

censura

detalls que el
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Don Lluís Ulloa descobridor
del "Colom catala"

El suicidi, única solució

.eas que algust top que hons presa
mia que horien anal a fer alguna de
lació, tot seguit s'havia ordenat una
clausura cruza -centre, una multa o be
un
exili, n'hi havia per tenir-los por,
i les mares, quan els sentien baixar r'r!
carrera corrien a recollir 'les criat..,
i les tancaven a casa.
La censura ha passat per
aquest número

no
No sin saben avenir, Pensar que se_
;orles de fer sino demanar i tat
pm es feia la seva voluntat. P.ensar
Podien gallejar a la barbería i al
casinet, M'u d'una constipo
09 a
i trobar-se de
lienscia mal desmentida,
que
no són res, olla que
valla
eop i
res, i que quan van a cal bar.
es diu
abans mels pass2n:11 i els re
u
ber,

el

primera
passanen,
passada mels dines: "Si és servir,
més
perqui ningií no hi vol perdre
eambrer
al
café,
el
van
temps, i quan
ara

després

de

la

......

mels posa de mala

el

sernen

rabocador els fa la mesura curta.
pel cap
A cada poble n'hi hania un

tenien
pobles que
tres—parlent, és dar, deis caps
dos 4
ciutats mes mes:3's in
de Parnt i les
dustrials—, pera encara que n'hi ha
sobrcsor
tres sempre
gués dos

baix. Hi havia

en

o

•

en

o

,

.

.

tia un que era el de más influencia.
Si al café i a cal barber eren els
mis pinsos,dalt del tren, anant o ve
nint de Barcelona, encara eres mes
pitixos que al poble. Acostumaven a
Parlar en veu alta, i anaven antunt- í
anal: del tren, d'un vagó a l'afire, Par
que tothom els vejé:. Abans de la Dic
tadura, aixa' d'escridassar pele trens
de tren
i correr d'una banda a Palera
hom nanas ho tolerava als recaders,
pero amb aquests sis anys i inig un
hont va haver de Passar-ne tantes,
venia d'una, no tingué
cam que ja no
ron Inés retnei que tolerar-1:o també
deis dictadors rural:.
La censura ha passai per

ctixi

DuN LLUIS ULLOA

anaven

Caiguda la Dictadura, alguns han
preferís fer el mut i desapareixer.
D'altres no sin saben avenir de pen
sar quo ja no seres; mai més res, i en
han intentat engegar el disc.
En costeixent un: que varen rebre un
col: de porta i foren acomPanyats es
cales avall. I no solcrntent
Os va
passar al passeig de Colom, sino a
l'Avinguda del 11farquh d'Argentera
cara

Es realment un cas. No pe:don de cap
manera abonar' el su'icidi, perb hi ha
ocasions en que ens ditzen: "Saps? En
Tal s'ha engegat un tret", i ha ira
bent natural i justificat. Aquest n'és
un. I estiguin certs que no els plora
ria pas ningtí foro de les lamines
aixb elarrer ha diem per consideració

aquest número
Dins del vagó es feia un silenci inz
ponent, i siamés se sentia el vol de les
masques que hi acostumen olar. Aquell
!tome Izo podia tot. Si li danés la gana
faria aturar el tren, i si encara Ji do

la gana, després daturat, faria
tornar-lo enrera, i tothom hauría de
callar.
havia un Pa112C en tot el cont
boi, que atalaya les sangs.
I rhotsze se n'asirme; a raltre vagó a
espantar nsés babaus.
Aquests dictadorets s'alavaben d'ha
els
ver di7zat i sopat i ressoPat amb
homes Inés rapresentatius, dejen que
els tenien ficats a la but.eaca, que no
;ungen de fer ainó ?emanar, que eren
carn i ungla, i crin que s'havia donat

lamines).

les

O

Tanim eith's que els dictadors de Ter
rassa es traben en aquest cas, i que han
perchst la influencia fin: a rextrem
que ni els guardies urbans fan cas d'ells.
Que no sitj encaparrin. 1 si realment
la caiguda ha estat inassa forta, i és
ums cap massa gros per a 11n home,
no
s'hi pensin gens, que un tret de pis
tola be; engegat producía- instantanía
snent el darrer badall sense
temPs
d'adonar-se de si és de gana o de son.
y. VE:NTALLO

pote
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gim ja nasqué

a

l'hora blava del 53 de

setembre de 1923.

Després adapta la familia i els amics
de les
les vacants estratégiques

a

gratis empreses i del pressupost: —Tu
a la Telefónica, tu a la "Campsa", tu
al Cotoner, tu al Com t paritari, tu

Els darrers

les decisions judi
dals a les' eropies decisions, i els mas
gistrats recalcitrantS a les plantilles de
les
classes passi,,es. Adapta, també,
conviccions politiquea deis funcionaria
oficials i els inadap
a les conviccons
tats e:s llaneá al carrer. Com a com
pensació, als que encara no s'adapta
els conferí les celles vacants de
ren,
la preso.
No cal dir ja que tots els acords de
les corporacions publiques s'adaptareis

Adapta,

ínadaptats
El jutge municipal de Barcena de

(Santander), l'ex-jutge

i
rector

Cicero
dos veins que

es

dirigits pel
as
saltaren l'Ajuntament i obligaren l'al
a tornar a posar el retrat de Pri
de Rivera al saló de sessions, no
han digerís convenienttnent la doctrina
del dictador. En els seus discursos i
notes el general no s'havia cansat de
fustigar els eterns inadaptats, que eren
menyspreables per la qualitat i per la

calde
mo

sempre als

Triats entre e/s seus partidaris, els
inadaptats d'ara, si no augmenten en
nombre, milloren, naturalment, de con
dicio. Per Jabas han figurat en l'assalt
de Barcena de Cicero
alguns deis
principals prestigis de la localitat Perb
ni la preséncia entre ells del senyor
rector els absoldrá del greu manca
ment que han fet a un deis principis
fonarnentals del primisme, ni la co
participado del senyor jutge els sal
vará de pagar-ne les conseqüencies.
Primo de Rivera fou el gran teb
rie de l'Adaptado. I borne. de realit
zacions, comprová amb la práctica la
bondat del sets sistema.
Comenaa per adaptar l'horari de la
vida política a les primita habituds.
Per alai) l'obra de la Dictadura ha
estat concebuda principalment entre
tres i cinc de la matinada, i el seu re

*11
)

urbanitat és,
certament, una
virtut tinada
no. Res, dones,

encera,

seus

desigs.

Es dir : l'Adaptació fou l'essencia del
i ha d'ésser la característica
principal d'un boa proselit de Primo
de Rivera. Per aixb els primistes &han
adaptat aviat al nou estas de coses.
Ja Dirigía parla de la Unió PatriOtis
ca, que havia de recollir l'herencia de
la Dictadura. Els pupins han creas el
Monárquica Nacio
nou partit d Unió
nal, que, per posar-se a la moda, acu
dirá a la lluita ciutadana esgrimint so
lament les armes legals. Será demos
cratic i será constitucional i será par
lamentarilta. Ni més ni menys que
Sánchez Guerra.
Per conservar eis lligams amb l'o
bra de Primo de Rivera, ja és sufP.
cient la presencia d'aquells que el se

regim

quantitat.

¦

l'Exposición

a

'

guiren
per

i

l'est:maren.
fill del

a

a

El xofer, amb el pon: de la pórtenla
la ma, tot rumiant en: din:
—A qué embajada me ha dicho?
Rigurosament aittj.ntic.
"

rament
a

majestuosament

í4z

tono. ben conegut a la Diputació, cada
-,,egada que el seu propietari torna al
seu

feudo

d'Esplugues.
Heme, senyar Riber!, emb una l'Idea
vares

tneptys d'urbanitat potser anirient mi
ller.
Dissabte al

Pro,

cap

—41
ewi

baixador

varen

justos.
L'endenta La Veu deja' que s'havia
calebrat un banquet de 300 coberts.
Per un cero no val la pena d'antoluar
deuen p.-nsar.
•h'
Ni ha gent que
es

complau

tan
a

fer
del Passeig de Gra

!mi

pujar de Bar
dotze, comPtant-Iti

el senyor Duran
envio reparter a cada una d'al:testes
expansions), i els seus andes de Berga
Total, frente de
varen sopar plegats.

ves

quarts d'onze.
A g af e trs un
David al car
rer de Munta
i presso
ner,
sos
diem al
xo

celona (uns dezt o
el reparter, perque

Els

Berga.

que

a

acte

un

propaganda

de

ja ?S mes estrany és que al

dignes elements del dit cos arri
bM, en llur afany "d'urbanisnte", a

taner saluda

Lliga va al.ganitaar darre

La
;

nuns

les ex-autoritats de la Dictadura el salut d'ordenar ça talment
com si encara estiguessin en exercici.
Testimoni, un urba que en la cruilla
de la Diagonal antb el carear de Mun

la

i
nova
Integre Galo Ponte, el Calvo Sotelo
deis superávits fabulosos i tots els

grateient.

reine

aiteb, dirigits

general, entren
organització el desinteressat

un

ha d'estranyar
que els urbans
la practiquln
líe

Per

sois

complir

no
a

fidel

ment les ordres
que emanen de

nialt de si Bis

o

als barris extrems de la
vaig sortir de casa
rue Ramponeau
seva. aesprés de tres hores de conver
iniallible que
sa, arnb la impressió
aquell home era un savi -autentig, un
historiador duna erudició poc comu
na, una mena d'illuminat de l'estudi i
la recerca histbrica.
A la Societat de Geografía de París,
donar dues interessantíssimes
on va
conferencies, don Lluís Ulloa féu
:una entrada de gran "vedette", i adlum
el; mateixos historiador s i crítics que
han combatut la seaa test s'han hagut
d'inclinar davant d'aquest heme, que
avui dia a la mes gran autoritat del
món en les cliscutidissimes qüestions
histbriques relatives al descobriment
«América. A París vaig presentar-lo,
un nací, als ~os ,illustres arnics' Ra
mon d'Alós, Nicolau d'Olwer i mes
sen Joan Ferrer, reunits tots tres en
un hoteles del bairi
llatí, i al cap de
poca estona ja es trobaven guanyats
per l'admirable tesi de don Lluís Ulloa
i sobretot per l'extraordinaria docu
mentado d'aquest historiador.
Parleu amb qualsevol erudit catala
deis que han fet la coneikenea del nos
tre savi perita i tots u's diran el ma
teix : "Don Lluís Ulloa? Treieu-vos
lo

bé. De tot erigí) fa no en queda res.
N'hi havia, d'aquests dictadorets, que
tot i caigas Primo de Rivera encara
anaven a fer els ninots i a iespallar.
Quan rúltins anzic que els quedava
també ha inanrat, s'Izan gro"bat al caz:,
rer sois i descntparats.
Abans anaven i dejen: "Mire usted,
los separatistas...-. i explieaven una
cosa o alma, i si no era veritat se la
Laltre, en sentir los sepa
ratistas lela unes orclles de parn.. I

.

gana

11

la rambla de Catalunya

rautoritat cons
...i.par-se pe ni
no
Pestes, sinó que,

enduts d'un afany reptilini, encara hi
aporten !luir iniciativa particular per a
fer arribar resmentat compliment més

De vegades la gens, sempre desitjo
sa de conlixer el contingut de les cap,
ses-sorpreses, m'ha preguntas de qui
na manéra vaig conéixer el savi peruá
don Lluís Ulloa, autor de la discuticiís
sima tesi de l'origen catalá del deseo
'bridor d'América. La mateixa pre
gunta in'ha estat feta respecte de les
circumstáncies en qué vaig fer conei
xenea amb el príncep de Monteada,
únic heme de sang reial i (l'origen ca
tala que pot restar com una esperanga
per as pocs monárquies catalans que
encara quedin a la nostra terna.
Ern sembla recordar que ni en aques
tes ocasions ni en cr.altres en qué rn'ha

feta

pregunta idéntica no
he pogut complaure el; meus amics
curiosos. Es una qüestió de reserva
professional. ?Qué dirien els metis
companys de periodisme si. cedint fi
nalment a la temptació de la cotorreria
estat

una

social, expliques

els

nostres secrets,
única i preciosa garantia que defensa

el tnigrat dos periodístic?
Jo notnés vull evocar que don Lluís
Ulloa no cm fou presentat per ningú,
i que la

primera vegada

que

vaig anar

principals prestigis

de la passada si
tuacio, sense oblidar el nostre senyor
Gassó i
I si el Sr. Attnós no
fir are en el nnit partit, no és perque
nos'Itam adaptat a l'actual situació
política, s:no perqué ja s'hi havia
adaptat primer i
trobat sol a
l'avaneada del seu socialisme corpo

rativista.
Ben al contrari deis homes de la
U. P., els bornes de la U. M. N:, en
cara
que són el; rnateixos, amen la
discussió i senten les llibertats públi
ques i combaten les intromissions ,del
poder moderador en el teereny del po
der executiu i les del poder executiu
en el del poder judicial. No s'estan de
publicar notes i rnanifestos i censuren
la censura, i el Sr. Calvo Sotelo re
plica les notes finanderes del senyor
Argüelles, i el Sr. Galo Ponte es quei
xa al; Tribunal; de les denúncies que
formula i manta el Sr. Cámara. Estat
de coses que indica clarament que l'a

daptació és completa.
No, no són els pupas d'aquells in
adaptats que bastonejava Primo de
Rivera en les seves notes i el; sots
dictador; a les presons. Havia triat bé
la seva gent, si no és que els seus adep
tes s'ha,vien triat ells mateixos.
El cas dels darrers inadaptats de
Barcena de Cícero notnés és explica
ble perqué en aquel! municipi munta
nyés les predicacions del primisme no
degueren ésser ben compreses. Per
aixtb slian pogut trabar en un sol po
ble cinc veins que encara estan dispo
sats a sostenir la rnembria i els proce
dirnents del dictador.
J. F. PUIG

a

yente

el barret! Es
mereix Sois els

figura eminent que
respectes i totes-les ad

una

miracions...".
bé. Don Lluís

I

Ulloa, després de

memorable conferencia d'ara
ha tornat a Barcelona
per tal d'explicar des de la tribuna de
l'Ateneu el magnific resultat de les
sesses recerques a l'Arxiu de Simancas
pro d'una major precisió per a la
en
seva tesi del "Colom catalá", avui día
ja admesa per tots els historiadora
eiesapassionats i intelligents. Aquesta
legada, com en 1927, don Lluís Ulloa
ha confirmas la profunda itnpressió
que va fer aleshores davant del públie
catalá.
En el seu llibre "Cristbfor Colom
fou catalá", on senta el; principia fo
namentals de la seva tesi, don Lluís
Ulloa ja indica que Joan Colom, cor
sari a les ordres de R.enée d'Anima
havia estat probablement a America
abans de la descoberta oficial feta en
norn deis Reis Católics. Pub a l'Ata.
xiu de Simancas, don Lluís Ulloa ha
trobat ara uns documenta sensacional;
que vénen a referrnar les seves afir
macions irrebatibles: d'una banda, el
memorial de Colom en la mort de la
reina en extasió del "Judici de desear
rec", d'altra banda el judici crític so
bre les memóries de l'aventurer Casa
nova, descendent de Catalunya.
No volem pas entrar en detall; res
pecte l'argumentado meravellosa amb
que don Lluís Ulloa delectá el públic
de l'Ateneu Barcelonés. Preferim ex
la

seva

fa tres

anys,
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ELS SEGELLS
"AMNISTIA"
Hom gestiona actual
ment la legalització deis

amnistia, que
havien circulat profusa
ment aquests darrers
temps. Sembla que aviat
es podran tornar a ven
dre, sense entrebancs.
segells

pro

-

I cal esperar que tothom
cuitará a adquirir-ne, amb
la qual cosa *dará, degu
dament els nostres ger
mans

Aloa de

perseguits.

la

seva

vida,

illustre hoste va
contar-nos en la visita que várem fe
ji a la pensió en s'estatja.
Car don Lluís Ulloa s'estatja en una

pensil:5.'5i:

en

nostre

pensió

del canes
Ulloa, de mes a més, viatja en terce
ra.
No és ric, ben al centran. Lluita
ta

amb dificultats de sota mena, delicat
de salut corn está, a consegnencia de
'la guerra, que, Odhue en l'exili, Ii fa
el dictador perUá. Leguia.

El trobem en un moment de pessi
misme, car acaba de rebre una 'letra
del Perú en la qual s'e li donen les
agradables noticies que espera.
—?Quin mal pot fer—iusinuem—uu
historiador com vós a la presidencia
dictatorial de Leguía ?—li preguntem.
—Eh l s'ho sap--ens respon el senyor
Pert:, ja fa deu anys que no
he pogut posar el; peus a la nieva pa
tria. Leguía em destituí de director de
la Biblioteca Nacional de Lima, m'e
xiliá, antilla l'acta de diputas del meu
gernia, que havia estas ministre i,
adhuc en l'exiii, s'ha delectat despres
tigiant-me i fent-me la vida impossi
ble per ndtja deis consolats i de les
ambaixades peruanes a l'estranger. Es
ciar que quan era al Perú l'havia cosa
batut parqué la seva dictadura és un

despotisme sense precedents,
meya posició política no té res
a veure amb la meya personalitat cien
tífica. Peró, és ciar, al s dictadora no
se'ls pot exigir lleialtat...
Ara mateix—segueix dient el senyor
Ulloa—jo havia fet gestions prop del
meu germá per tal que
la Societat
d'Historia del meu país cm delegues
per assistir al Congrés Historie de Se
villa. Dones, Ilegiul—fa, allargant-nos
de
perO la
cas

lletra—. El

gema cm diu
que Leguía, que té tara d'historiador
com de governant,
envia a Sevilla un
representant de la Societat d'Histo
ria del Perú amb la missió de comba
tre la meya tes i de "Colom catalá" i
de desprestigiar-me tant com li sigui
possible. El tal representant és una
figura decorativa, la densitat del qual
pervé directament deis milions que pos
seeix i dels secretaria que treballen
per ell.
no vele-a una fi possible a la si
tuado lamentable del vostre país ?1-leu
de pensar que quán un menys s'ho
pensa salta la Ilebre...—diem per ani
mar-lo un xic.
—Sóc forea vell i ja no ern faig
gaires iflusions, pero encara confio en
qué un dia o altre veuré caure el dés
pota víctima de les
seves
prOpies
culpes. 1 si no, el meu fill Bolívar ho
veurá, dl que és jove. Ja izo fa com
jo. A París collabora en un diari que
una

,meu

publiquem els peruana exiliats, i copa
bat, arnb el mateix nervi que jo tenia
al; vint anys, les injustícies del dés
pota venut a l'or deis Estats Units...
Don Lluís s'aixeca i en; diu:
--Ja ern perdonareu, pero es l'hora
d'anar a treballan
—A "treballar"?—preguntem, sor
presos--. També heu vingut a treba

llar a Barcelona?
La senyora Ulloa, francesa arredra
nitzada, que parla un caste1l3. molt gra
ciós, intervé aleshores per dir:
—"Se va al Archivo de la Corona
de Aragón. Suerte tiene de esto, se
riar. Ulloa se cura todas las penas re
volviendo papelotes viejos. Cuando
está en medio de montones de pape
les entonses le pasan todos los males.
Disputa como un chiquillo en un ba
sar de juguetes..."
I den ésser així, car els ulls de don
Lluís s'illuminen un instant davant la
perspectiva deis milers de joguines que
l'esperen a l'Arxiu de la Corona d'A

ragó.
DOMENEC DE BELLMUNT
Nota.—En una informado apare
guda fa dues setmanes relatant una
Lola Anglada, per un
conversa amb
error de caixa es Ilegia, en el primer
parágraf : "els que després "varern"
anar a Brusselles. també "várem" re
bre, etc., etc.". Aquesta primera pera

El manantial més río del món:

Pes setes

Sunvol i

Garriga

Salvador Punsoda
Ramon Gavaldá
J. Boladeres
Joaquim Oriol
Joan Guitart
J. Menassanch
josep Canela

soo'—

Pere Elles
Ramon Cebriá
J. Planuch
Recapta feta durant rapas
de germanor barcelonista

.

25'—
5'—.
5'—

dedicat al; socis Miguel
Soler, Narcís Deop i Epi
fani de Fortuny

Boixadós Aguilar
Fe G. de Boixadós
R. Boixadós González

Antoni Oliver

J. Gelabert
S. Puig (levan
5- Puigdengoles
jQSCP Mústich
G. Domingo
Josep M. Serra

—

...

1'—

Joan Rius
Angel Perla
Lluís Fenellosa
Fau Momia i Vidal
Joan Suhé í Juvé
Pere Suárez i Estela
Vicents Bosch i Torrenta.
Joan Vida! i Vila
Joan Vila de Girona
Francesc Pinós
Sever Perramon
Isidor Clivilli
Una catalana
Eulália Gratacós
Francesc Armora
Mercé Armora

5'—
to'—

5,—

a'—
s'—

a'
a'—
a'—

o'so

Josep Bagunyá
Esperanea Muntades
Joan Varoles

1

s'—
d'—

Montserrat Trull

1'—

s'—

Joan Campa

1

Carolina Castellví

s'-f----

Mercé Molins

j\F. . .les

Fumanal

V

Anselm Soler

Raquel Faig
Salvador /sfasseguer
J. M. Borras

2.50
2'50
2'50
2.5o

Antonia Zamora

J. Papaseis

a'—

J. Severes
Un republica
Un republicá d'Astúries

/

na

1'—
1'

3'—

A

J. Vidal

a'
s'—
s'-2'—

Salvador Serra
Merca Torres
Pene Ca sala
Francesc Coromines
Juli Gasbliva
Xavier M. de Sandoval
Francesc Piquen
J. Frau
Blat

Josep Pujol
Joaquirn Raulí

A.

2'—
2'—

David Ubeda

2'—
1'—

A.

2'¦
2'.•••

Josep Pasqual

A. Déu
Rafel Cardona

Joan /s'ajotes

a'—
2'
1*-s'--

A. Brasó

1.209'95

Suma anterior

Josep

2'–•••

Lluís Hernandez
Antoni López
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50'—
2'—

de Vendrell

Enric Tría
Marcal Bosch
Nolla Vinyals

5'—

5'—
5,—

Enrii Sagué
Antoni Botines d'Igualada.
Inés Codina
Matilde Cadafalch
Josefina Cadafalch
Narcís Bagudá
Francesc Pineda
Josep Horns
Antoni Balletbb
Joan Montia
Ramon Pallares
Joana Vila Cardona
Recapta feta per En Fran
cese
Bresó:
Bartorneu Lledós
_

Joaquirn FIugues
J. Pacareu
Joan Riqué

I

5'—

s'—

Recaptat

a
Joventut "Pa
tria Nova":
Eduard Costejá
Manuel Fuster i Guiló
Carme Brianso i Penedés
Teresa Fuster i Briansó
Domenec Latorre i Soler

l'•••¦
2'—

25'—
1'—

5'—
25'
5,—
-

Teresa Gaia i

.

s'-a'—

Capdevila

.Montserrat Latorre i Gaia.
Antoni Fernández Vidal
Teresa Torres
Jordi Fernández i Torres
Eduard Albert
Paulí Ruensa i Oliva
Maria i Leonor Mercader
i Oliva
Ramon Formiguera
Júlia Cruixent
Antoni Formiguera i Crui

s'—

t--

'

2.—
5'—

xent

_

gas

Un altre republica de Cantagena
Un altre republica de la
B a rceloneta
Esteve Coll Mabre
Un lleidatá
x

a'—
Joanx Tx2'5oeixidor

Frederic Gaudé
Joan Cabús
Manuel Pedrós
J. M. Castells Andilla
Lluís Bosom
P. Vidal
Josep Planes
Pene Tiburcio
Joan Brunet
Conrat Sauter
Schuster
Simona Debordeaux
Ricard Jover
J. Candela
L. Ferrer
Josefa Oliver.
Unís Piera
Marta Fritsche
Procurador de la casa Pa
o

sonai del plural deixa entendre que el
que subscriu també fou deis exiliats
que varen anar a Brusselles, quan, en
realitat, no és així. L'original del n'en
article deia, clarament, "els que des
prés varen anar a Brusselles... 'etc., et
cétera". Aquesta rectificació no apa
regué, per oblit men en el número
anterior.

Sipatiu d'ALBUMINURIA,

—

josep fiteera
Albert Vigo
Benjamí Morant
Josep IIuguet
Alexandre Ayllon

pro—presos
éatalans

rima modes
de Muntaner. Don Lluís
una

Montserrat Moliner

Subseripeó

Neus Formiguera
Dolor; Formiguera
Joaquirn Cases Rodilla
Maria Galindo
Enric Rotllan i Servós
Cartne Viltró
Montserrat Rotllan Viltró.
Pere Deulofeu i Gol
Jaume Latorre i Soler
Jame Andrés i Cemelí
Vicents Andrés i Llovet
Llúcia Cemelí
Pere Oriol i Sala
Josefa Andrés i Cemelí
Jordi Oriol i Andrés
Joaquim Andrés i Cemeli
Carme Suárez i Balaguer
Nuri Andrés i Suárez
Suma que segueix
*

*

a'—
s'—

'.•-•••

s'—

s'—

2.255'95

*

La quantitat remita&

en

la fundó

pro-presos del teatee Victbria, fou
86/ pessetes i aquestes lliurades a la
Comisaió pro-presos.

Aigua de

DIPOSITARIS GENERALS: FORTUNY, S. A., CARRER DE L'HOSPITAL, 32, 1 SALMERON, 133
enlla encara del que z,olia el dictador
de rordre.
Aqzsest és el cas de la majara del:
diaris barcelonins en donar comPte de
!'arribada del: presos de Garraf, i va
referir-nos especialment a Las
r¦cnicias i a La Veu de Catalunya.
I mpoJsibilitats de resscnyar l'arribada
per causes d'aquelles que en di:ten
alienes a la voluntat del diari, podien
haver-se lintitat a notificar als seus
lector: que Civil, Radia, Garriga
Ferrer ere;; a Barcelona. Pera aire)
el: va semblar poc, i varen optar per
?ir que el: esperaven els seus familiars
que, acompanyats d'aquests, s'havien
dirigit a Ilurs domicilis, i encara el
Primer deis esmentats diaris arriba a
l'extrein de mentir grotescament afir
mara que havien
pres rantamnibus,
talment com podría haver arribat un
recaptador da contribucions o un fun
cionari de Corren:.
Nosallres ens
a posar-los
en evidencia davant del poluta de Bar
celona, que dissabte a la nii va saber
complir amb el sen ?cure.
En un deis !-o
bien de la co
marca
na

b

bergad.z

s'hi

r a va

dio

un

cele

raltre
acte de

propaganda po
lítica. A la prsnura fila !ti lumia el
corresponsal de La Ven, que escoltava
cop un deis
anzb gran <tiendo. De
orador: comença a atacar la Llei de
Jurisdiccions. Va explicar els succes
sos que hanien motivat !'exaltado da
l'esta:sic:a marcial que l'havia engen
drada i va acabar fent rcniarcar el
contrast que rcpresentava el fet que
el peri&dic que fou víctima rany set

Una entitat que
sembla destina
da a honorar
alta que ha
mereix
aRu
dim el Foment
de la Sardana,

exaltació és el defensor ac
Catalunya dels poders que va.
res; veurf
antb tota simpatia la llei
dracon4a.
El corresponsal de La Veu va i*.
terrompre l'orador;
tual

a

—.1lIolt bé. Molt bL
Recomas:cm al senyor Duran i Ven
tosa quo ordeni una inspecció de les
/orresponsalies i miri de posar cris que
les regenten un xic ntés al corrent deis
esdeveniments de cerio importancia.
Sera la manera d'evitar, d'ara enda
vant,

planxes d'aquesta

mena.

de k-cala
luzyza organitzat una
hallada per al dissabte darrer, a les deu
del nespre. La bollada va començar a
--

tres

quarts d'onza. Tanmateix, els or
no van saber suspendre-la,
calla, per anar a rebre el: presos

ganitzadors
cosa

que arribaven.

1Caldra advertir

Aquella

d o 11a
que s'anomena
Carme Rallos°,
antb -molla deis
darrers
esde

veniments,
bla que
sentar la ditnissió del

va

a

una

entítat

(-out

que aixa

Pre

carrec de
directora de la Normal de Mestrosses.
No cal dir que no li foz acceptada.
No ral ?ir tampoc que ella jalo sabia
Per endavant-i que a nosaltres no ens
ha enn-anyat gens.
tot i el
'lastre escepticisme,
pc)-J, continuarem demanant que la
Raposo. simpatitaczni activa de la Pas
sadat Dictadura, deixi duna negada ci
arrea que tan poc dignan:en: ocupa.

no

escale

aquella?
El

Centre Ex
cursionista J'o

ventut
rete
nim aquest
—

sem

seu

E4 PROBLEMA CATALA

i el
Baix de
;ami Pare, 55—
ea canyi, tenia
organitzada una con
ferencia. L'havia de donar, també a les
den. un bon anvic nostre. L'orador va
pujar a la tribuna per a din, només,
que ji fessin
fncre
d'ajornar l'acte
i anar a rebre tots Plegais els preso
ners.
El ptiblic, unánime. no es féu
!‚regar gens per comPlir aquell ?cure.
I el 'sastre amic, per primera vegada,
C s va
resignar amb !oía a verme sus
pes el seu parlament.
nom

o

-

—Mira que tal! Han passat una colla d'anys, i
igual. Si tothom hi posa la bona voluntat que várem encara segu•six
posar-h nosaltres
quan governávem, encara pot duraron; quants anys
n'Es.

ADRECES

tri sobres, 'listes i

etiquetes
publicitat per

DIAGONAL, 319, principal.

-

per

a

la tramesa

correu

Talaron núm. 54131

Aquest número de LA
RAMBLA DE CATA

LUNYA ha hagut de
passar per la

censura

Bodmer, & Bú, S.

en

C.- Corls, 1'96

10266

-

B3reelona

MOBLES DE FUSTA I ACER PER A OFICINA

XOCOLATES

JOIES

ia rambla
de Calia11111

ReLLOTGES

J. *ROCA
RAMBLA DEL CENTRE, 33
PASSATGE BACARDI, 2.

(esport

*O •falt

*lía

'Núm. 9

Ametlla, per

•••

J41.

unes vacances

dta~tart...,o

realitat.

*

Si algú ha pogut dubtar,
aquests anys obscura, de l'anima
de la terra, hauria hagut de viatjar
arnb nosaltres en aquest viatge deis
en

Iet homes nostres, ger
ja ens n'han tor

quatre... Quatre— Badia,
rtirriga,
Ferrer

Civit,

—

La censura ha passat per
aquest número

.,

1

Id&Chost"-

presidi,

que obren

uns

grans

ulls

íneomprenslus
Quatre minyons —de bracet
,

amb la promesa o amb la mare—que
en
alguna hora de solitud havien
pogut no crenre en la fidelitat de la

Quatre minyons que par
tiren gairebé adolescents; qnatre mi
nyons que tornaven homes fets. Qua
ta rainyons que en el •
bagueren de plorar les
lagrime§ rnég nobles de la seva
seca terra.

Vida.Ens n'hart tornat quatre. La pre
miosa demanda del poble —mans
femenines, mans d'home, rnans d'in
fant— ha estat sentida. Sentida i
meditada. Per6 ens n'han tornat qua
tic, nomfs. Ara cal que ens tornin
ele altrea, tots els altres. Cal que ens
tornin liquen borne d'acer que es
'dita Janme Comte i aquel] cavaller
l'ideal que es din Francesc MaCal que ens tornin aquell
ta nostre que es diu Ventura
Passol i aquell rude proletari que
es diu Francesc Perdió. Cal que ens
4141 tornin tots. Cal que tots aquests
nostres puguin viure, a les
ari seves, la seva vida civil. Cal
iitie un:esta Panca que s'acosta
',lacra, a les liara germanes, una l'as
sigui una Pasqua
tina Florida?
bona. Cal que al volt de les i elles
laulei familiars—taules proletáries,
ia ales burgeses; taules sumptnoses i
Isnmils —pnguin trobar-s'hi les mans
i les joies. Puguin ésser oblidades
baldament isig,ti per tina horl --les
!largues anyades de!olades dels pre
>Mis i l'asfalt hostil de les rutes
katrangeres... Encara que no en3 cal
hui agrair res, lhora rn'-'11't -le la

le'alte
,

.1ames

—

—

e

llicenciats de presidí. 'fausta hagut
de veure, com ha vist el reportes,
la sinceritat de les aclamacions i de
les abraeades; el neguit deis ulls
humitejats; l'alta reivindicació que
aquests pobles de Tarragona, de
Reus, de Vilanova, de Sitges han
ofert a quatre minyons
a
quatre
presidaris —que feien via cap a les
seves llars.
Garriga i Civit, arnb granota de

A.

o")

mecinic, viatgers en una tercera de
l'exprés valenciá —al seu darrera,
com un somni, quedaren els murs
grísos de Sant Miguel deis Rets
en

les hores

Amb
el poble de

d'abandonament havien pogut dubtas
i desesperar, com el poble de Tar
ragona els reclamara; cr•
La

censura

dejats.

ha passat per

tres

Delprél... ;Heu vos así que des
prés el reporter no sap cosa diantre
-

redactar la sera informaciól El re
cord falla un punt, en anar a escriure. No
és possitale explicar serena-

aquella instants en qué els
aquesta cosa humida i agre
dolla deis homes duna minyons
rnent

—

—

tornen

joia

i

presidi

de

esclaten

Hem

en

la

l'anbel que durant cinc anys
han hagut d'ofegar dins de cadascú...
No, no és possible explicar-ho... No
és possible explicar duna manera
en

aproximadament inteiligible com
aquest gran capellá que és mossén
Bach abragá i petonejá els t'
quatre
com Garriga, així que
aconsegueix calmar una mica l'emoció, pren la mi de la sera promesa
la promesa que conegué darrera les

aconseguit,

minuts, robar els nos
minyon3 deis bralos que els

per, per

Despea..

que

UN AUTOGRAF DE GARRIGA, CIVIT, BADIA I FERRER
la nostra emoció, a cabats d'arribar a Barcelona, donem les grácies, cordialíssimament a tot
Catalunya, al qual voldrícm veure reintegrats tot seguit ele germans que encara n'estan ban
Francesc 7/errer, Deográcies Civit, J. Garriga, M. Badia.
tota

.

aquest número

cors

uns

reclamaren. Pecat greu, potser, que
el periodista voldria fer-se perdonar...
Per?) calen unes fotografies... Segar
d'un basic del
ra, encimbellat dalt
cotxe, ha aconseguit, després de mol
plagues per a LA
ta feina,
unes
CATALUNYA.
DE
RAMBLA
L'incansable reportes gráfic ene
confessa, a cau d'odella, que mai no
havia retratat ningú amb tanta sim
patia... El tren, a ti:4a marxa, passa
per l'estació de Vilanova, atapeida
de públic que ha esperat el pas ,de
ha passat per
aquest mímero

censura

La

'

es

perd

—

en

en

un

gest

simple

i

Si

ponderada i noble. Al seu cos
tat, Ii promesa inseparable, que no
sap convéncer-se, encara, que ja no
viu en un somnia,
—No, no ho esperávem alló d'ahir,
sera,

iha

Aquell entusiasmel...—
meu.
diu Civit. —Encara, ací, va venir
molta gent a acompanyar-me; cal
gué parlar al baleó, sabeu?... Hem
tingut la joia d'adotar-nos que no
havia mort "res" en aquell poble
nostre. En alguna hora de presidi,
amic

—

sigui noble, m'és igual...

ens

saben?, ens calgué dubtar d'aquest
poble. Ene sentírem completament

*

*

*

Francesc Ferrer. Alt, cepat, greu,
aquests anys de presidi no han pas
sat vanarnent en la vida de Ferrer...
Potser hi han deixat un tic d'amar
gor i de desconfiança. Ferrer sem
bla no lliurar-se, en parlar, amb la
cordialitat deis sena vint i- un anys.
-

sois, abandonats... S'acarnissaren en
nosaltres, I Barcelona va callar! Fou
trist, molt trist!...
—Ara? Abans que altra cosa, cal
que tornin tots els nostres germans.
Tots. Cal que torni Comte i els seus
companys. Cal que torni Maca i els
seus fidels
i en recordar l'Avi glo
riós en ele ulls de Civit hi ha una
—

ha passat per
aquest número

censura

estat una santa per a mi... Tinc
deure a complir
Civit ha acos
tat al seu pit la promesa, que som
riti— i cm cal guanyar-me la vida
sigui com sigui. Mentre la feina
un

ha passat Per
aquest número

La
—Us

censura

sorprendre l'indult?
francament...
Esperávem,

va

—Sí,
aixó sí, l'arnnistia. I,

encara, espe
la revisió de la causa. Es alzó
el que cal, Volern les coses clarea.
rem

—I l'espera?...
-^

Barcelona

com

la cara,

corba de

una

Després Sitges.

La

i li posa l'ancll de prome

aquesta "mareta" que
ha estat, que és, Lola Anglada. saga
fa al coll de Miguel Bala i el bese
a

de vista

la via...

—

reixes
tatge;

joiós;

els ulls verds de Deográciee
Civit voldrien dir a la promesa
gentilíssima promesa que ha esta&
rat, arnb una noble fidelitat, l'estimat
absent totes les poses que
no
ha pogut dir durant cinc anys;
com
Francesc Ferrer
adolescent
com

—

—

Garraf, aspres i fosques.
pesó, en l'hora de joia, no s'ha recor
dat del nom tétric... Després, la pla
na
del Llobregat, i, al lluny, els
llums de la ciutat. Finalment, Barce
un
els una esba
de quatre minyons
llicenciats de presidí, po

lona... Barcelona,
tanats

i

plorosos

catalans,
La

ha passai pe,.
aquest namero

censura

—

que la dissort ha convertit en ho
diu al pare, amb enérgica cope
me
a l'espatlla, tot el que ele Baria no
poden encara expressar... Tot sim
—

ple, cordial, obert. Tot com si ele
que us contemplen fossin germana.
Tot com si, per una hora, aquel
vagó de ferrocarril, camí de Barce
lona, s'hagués convertit en la llar
de tots, joiosa i cordial, amb la tor
nada de quatre Mis absenta... Sha
allunyat el record trágic deis presi
dis i sha allunyat també, per un
moment, el terme del viatge. El
record de les hores que fosen i l'an
hel de les hores que vindran s'han
diluís, ara, en aquest instant de
l'abraçada deis filie retrobats i en
les mans enllaçades deis promesos

MIQUEL BADIA

que

tornen

a

besar-se...

breus, per a refer
mica. Sóc jove
forces per mirar

•

s

castellá.... Porta una flatneta
d'entusiasme ardent sota les parpe
lles congestionades de son.
Declara:
12 censura ha passat. Per,
aquest número
Grácies, grácies al poble, a Cata
lunya tota; al digne president de la
Diputació, als nostres amics, a la
premsa, a les dones, a les innom
brables entitats que soliciten la Ili
bertat de tots ele perseguits. Gra
des a l'opinió, que ene ha alliberat,
i alliberará tots eis altres,
La censura ha passat per
aquest número

JOSEP GARRIGA

cent

—

pogueren veute, ells que

cru

una

Miquel Badia no ha canvlat pes
gaire d'ença que fou empresonat, fa
cinc anys. Alt, bru, fort, arnb perfil
de medalla, té veritablement una
figura atlética. Endevineu, sota la
roba civil, aquell tors magnífic que
esculpí Civit. Parla amb una veu
fonda, viril, Amb un deix de "Llei
da", Ileugerament tíntat, ara, d'ac

L,

-

D'aquella'

menjar

quatre...
nos i centrar-nos
i cm sento amb
la vida fit a fit...

Voldríem aferrar-Los
sente clau
dicar de res
3.
l'esperança d:la
Pasqua que s'ava..

Quatre mlnyont

a

Preu: 0,80 ptes. pap

Pasqua

DEOGRAÇIES CIVIT

creacions:
Fondanti, marca cavall-incli.
noves

Preu: Pessetes 110 el paquet

més
bona podria emmenar la
violancia deis res.,o5 rebels cap a
l'eficácia serena de la paraula i de

-

GIIIRAF

n'han tornat

ens

Tasteu les

Boix

clutadania)

1

ELS INDULTATS DE

•

Jaurrie

s

•

s

Diumenge...
Diumenge en familia. El primer
diumenge que el presidani ha vis
la
cut
després de cinc anys
en
tebior clara de la propia llar. El
reptorter ha volgut saludar, en aquest
primer diumerge de pau en la vida
d'aquests xicots, a Civit, a Badia, a
Garriga i a Ferrer. Ha volgut salu
dar-los i portar-los la benvinguda de
—

—

LA RAMBLA DE CATALUNYA.-

El sopar de

*

Piset gracienc de Deográcies Ci
vit, amb una joia nora en les vellea
peseta familiars. Dia de festa, de
gran festa fa molts anys esperada...
Deográcies, encara una mica en
lluernat de la nit del dissabte, ene
acull arnb aquella fina cordialitat

Re% çordialfsaina
(Fot. Puig)

Josep Garriga él un minyó tan
tfmid i modest com inteligent i
ferrn. Sempre ha esta: a segon pla,
voluntáriament retret de totes les
possibles exhibicions, peró no ho me
reix gota. No ha perdut la sere
nitat en cap moment
,1'‹;. Ara, en canvi, sembla el
més afectat per les demostracions
d'entusiasme, per l'abraçada tébia
del, sus enllá de les seixes.
El seu aspecte lisie coarespon
enactament a la figura moral. Res
no detona, res no sobresurt aparent
ment en aquest obrer digníssim. Fine
i tot parlant sembla, de bel antuvi,
un
atada qualsevol. Diu, perb, co
ses
clares, concretes, i veu ele pro
blemes clarament. Ene fa l'efecte que
es reintegrará cense gaíre esforc a la
vida normal.
Diu:
—No creia que ene rebeisin així.
Estic molt content. v
La censura ha passat Per
aquest número
Només cm sap greu que no
hágim tornat tots, els socials i el,'
politice. Sobretot cm record° de
Pere Mateu, que era al presIdi amb
nosaltres. Está molt malalt, molt de
bilitat. I de Comte, que no veig fa
tres anys. Demá visitaré ele que són
ací, Perelló Juliá, Em sembla que
sortiran tots aviat. Nosaltres també
ho volem. Ara ja som ciutadans, oi?
i bé ho podem demanar també."
Garriga és un operan i exceHent.
A presidi huía començat a eatudias
per périt electricista. Li
van
di
ficultar ele estudie (havien prohibit
a
Civit que fes escultures perqua
"l'escultura és immoral"), pero ara
que és lliure ele continuará amb una
gran confiança en ell rnateix. I,
n'es
tern segurs, será novament tot un
borne, ciutadá i productor. El cap
tiveri haurá estat només un paren
tesi honrós en la sera vida.
JOSEP M.' MASSIP.

del nostre fraternal collega "La Ram
bla" :
"El simpático e importante sema
nario de Barcelona "La Rambla" ha
sido suspendido por orden gubernativa,
a
causa de no haber llevado las ga
leradas a la censura.
La reincidencia en esta omisión ha
motivado el severo castigo que el ge
neral Despujols le ha impuesto.
Lamentamos este nuevo percance
del importante colega y confiarnos en
qi-- la pena le será levantada.
Precisamente se le ha aplicado la
sanción cuando acababa de obtener
una ruidosa
y legtima victoria, la del
indulto de los reos de Garraf, como
consecuencia de haber pedido en una
información que por su importancia
reprodujeron casi todos los periódicos
espanoles la revisión de la causa.
"La Rambla" ha muerto como los
actores en el teatro. Es decir, aparen
temente, porque no dudamos que vol
verá a levantarse y a sonreir nueva
mente a ese público ávido de noti
cias, que todos los lunes espera con
inquietud en las calles barcelonesas la
aparición clel semanario para arreba
társelo de las manos a los vendedores,
Es peligroso jugar con fuego. Y en
•

el caso que nos ocaspa la hoguera es
la censura, que como un triste reauer
do más de su paso, nos dejará coato

herencia, el régimen dictatorial.
Ms para "La Rambla" no han ser
vido advertencias ni multas. Quería
hacer uso del derecho de libertac:. an
tes de tiempo y a sabiendas afrontó el
peligro de la rebeldía hasta llegar a
la crucifixión.
El general Despujols ha cumplido
con su deber imponiendo su autoridad,
pero "La Rambla" ha cumplido con
un deber
de conciencia y a s ulado,
para que se le levante el castigo, de
lar todos los periódicos
que sientan
el noble anhelo de expresar libremen
te

su

opinión.

El "Heraldo del Lunes" desde su
modestia eleva su voz al Gobierno en
dicho sentido y aprovecha la ocasión
para pedir una cez más que desapa
rezca
totalmente la previa censura."

•••¦¦•¦¦•••¦•¦•¦•¦¦•

claror d'afanyi. —Ah, l'Avil...
Voldríem que se'ns delegués a nos
altres per anar-lo a buscar i tornar
lo a Catalunya. A dl i a Comte,
aya.a,
A
—I la vostra vida, Civit? ?Qué
penseu fer ara? L'escultura?..
El noble rostre de Deográcies s'ha
enfosquit de sobte.

nova

.

•

—No podria relpondre-us ciar,
amic. Penseu que he passat, allá
baix, cinc anys aillat, sense llegir,
cense comunicar amb el rnón exte
rior... Pera penso llegir molt, ara;
posar-me de seguida a estudiar. No

"La Rambla" fora de

Catalunya
Hem
el

Ilegit—naturalment

segbent

Lunes",

de

comentan i

Córdova,

amb goig
d'"Heraldo del

sobre l'actuació

FRANCESC PERRER

I després duna pausa, neguitós:
—No ho sé, amic. Fa molts anys que
no
he pogut treballar en l'escultura.
Al director d'"allá baix", saben?
les anatomies Ii sem
un tal Rojas
blaven immorals, i cm prohibí tre
bailar. Ern sembla que ja no ern
trobaria el fang ale dits... !Es tan
noble l'escultura! Pm-6 cm sembla
que m'han destroçat la carrera. Ara
no puc entretenir-me' a estudiar. Vull
casar-me,'necessito una llar. "Ella"I
—

Eh Mdultats de Garraf
van
tornar dissabte, tenen els res
pectins domicilie ale !loes següents:
Miquel Badia i Capell, Muntaner, 77,
primer.
Deográcies Civit i Vallverdú, Tor
rent d'En Vidalet, 46, principal, prime
ra (Gracia).
Francesc Ferrer i Torrente, Tallers,
64, farmácia.
Josep Garriga i Aleu, passeig de
Sant Joan, 133, principal, primera.

que

Dutant tnts aquéstl dies eón
visitats per noolbrosos antics i

Caml de Barcelona. "Ella", ela
_

seus

familiars,

cs

.ygspflyj

dales. que javangaren

a

rebre'ls...

rnolt
com

panys, i ceben innombrablea .targes i
felicitacions de tota mena.

Angíada, la "mareta",
rodejada crells",

no

pot dissurtular l'emoció.-

(Fot. Gaspar,)

