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le de juny

L'esperit

—

que

es

produeixen

de la civilització. Amb
aitnatges", s'ha esdevingut, sobta
dament, el inateix que amb mes de
ternpg s'esdevingué amb el "D'Ací
d'Allá" : que malgrat de no havernosaltres, tradició per
hi, entre
de revistes, ha acon
mena
aquesta
eu
seguit una fesomia absolutament
d'Allá"
té
tot
"D'Ací
el
ropea. Si
de la revista anglesa de
refinat
to
el
"Imatges" té aquesta agilitat
la llar,
grácil parisenques que fan que el
fiquin dins
carrer, que la ciutat, se us
dones, nasa més prop
Es,
casa.
de
del "Vu" parisenc, que de l'"Es
rampa" madrilenya. Abrí podem dir
de balcánic, perill
que no té rea
constant del nostre art, de la nos
literatura i fins de la nostra po
tra
lítica. I tampoc res de plebeu,
raehulat" perill del qual rarament
salven lea revistes populars ma
se
drilenyes.
ho diu ben
"Irnatges" aspira
clarament el seu títol —a que el seu
contingut us entri essencialment pele
•ulls. La ploma de l'escriptor és su
peditada a l'objectiu del fotograf
fins a la gracia del compaginador.
Per6 hi ha tanta literatura, tantea

Prescuma

suggestions

en

algunes d'aquestes

paladar afi
sensacions
terbio. Davant les fotos que iHus
tren, sobretot, el reportatge sobre

fotografíes,

que per

nat esdevenen

a un

gairebé

districte tinque, podem imaginar

el

perfectament,

un film sensacional, un
sainet de costums o una novena a
la manera pintoresca de Carcó.
Cadascú al sets gust. Aquestes fotos,
junt amb les de les carnes de les
"girls" de la Pauleta, seran, potser
per al palie, la revelado del gran
artista de la fotografia que és En
Cases.
Perb, encara una altre revelada,
sembla haver-nos fet "Imatges". La
que no é$ rnassa cert que a Barce
lona hi hagi sobrant de literata i
manea de repórters. Aixe, potser era
cert un parell d'anya endarrera. A ui
ja no pasea d'ésser un thic. Ja,
abano que sorda "Imatges", qual
scvol s'hatiria pogut adonar que a
LA RAMBLA DE CATALUNYA,
?a vivacitat del sets to, i l'avidesa
amb qué el públic s'empassa les
seves
columnes, Ii ve essencialment
deis seus reportatges. ?Coas s'ha
fet aquest miracle, aquesta improvi
sació?... De aemblant manera que
se'n podrien fer molt d'altres: donar

al

repórter

una

certa

una certa consideracié,
importáncia, deixant de

creure que és un noi eixcrit que pot
viure de les invitacions als banquete,
deis cafés o cigars qu pagui rebre
de propina i deis passis deis teatres.
Perb el que rnés cm plau
ges" és que en la seva aparici6 no
fa invocacions al patriotisme, ni de
claracions
catalanisme polític. Dit
alx6 des <l'un setmanari essencial
ment polític, d'un setmanari que po
dria portar per lema una expressid
politique d'abord"—cara ale re
dactors d'Action Francaise", pot
ser semblará una
paradoxa o una
blasfemia. Perb, és que jo crea que
és també una política, una subtil
política, la de fer llegir en catalá
els indiferente de la política, de fer
hi Ilegir amb el mateix desinterés
patriótic arnb qué llegim una novel
la francesa, amb que' hm-leal una ci
garreta turca o amb qué engolitn
.

un

cocktail cosmopolita.

Teatres
•

••¦¦•¦¦••¦•

El cotnermament de l'actual tem

porada de teatre catalá havia estat
brillant. Tot eren prornetences opti
mistes. S'obrien rtous teatres i els
vells sernblaven disposats a renovar
el seu esperit. Fina ele escenaris de
vódevil prometien d'afinar-se... L'a

canvi,

en

litiguid

mes

realment el 'primer nú
Fa efecte
d'Imatges".
Té en absolut
mero
avas °cachet" de les coses amaadora')lement suhles i aupérflues
entre
—

deis dies
cabament,

Imatges

miues

rambla de Cataluriya

no

podría ama'

Malgrat de l'amable invitaci6

del que és. Ela una tan
quen apressadament les
seves portes,
els altres semblen morir
d'inanició.
A qua és degut aixo?... Les
coses
de teatre sempre han estat
un mis
sed inexplicable. Corn mes de
prop
les veus, rnés et fan rodar
el cap.
Perque és inútil de dir que aquest
fenomen és degut a la calor:
feia
anys que

havíem tingut

no

una

da fotsin guarnits

de .les

seves

grácies

pri

flor.
Mes que trescar amb ella
pels afo
res, ens
és grat encara de reelou
re'ns-hi entre quatre parets com si
fos una lánguida dama automnal.
Tampoc la culpa és pot donar al
revifarnent de l'Exposició. Els jocs
d'aigua i de llum esponcellen ben
inútilment la flor canviant de la
seva bellesa: el
públic no hi acut.
Els barcelonins semblen cansats
de
tota la seva mágica, i no hi
ha prou
forasters per animar-la. L'éxit que
hi ha obtingut, finalment, la
gra
ciosa i delicada revista lonclinenca,
tampoc ha estat prou esclatant per
deixar sense gent els teatres del
centre. Altrament, a desgrat de
tot,
el teatre Barcelona, que no
és pas
un teatre d'estiu,
que no és pas un
teatre deis més frescos, es veu pie
cada nit.

conste de Güell. NI la llaminadura de
poder exhibir ele colora yermen i groc

en

Aleshores?... aCaldrá creare que
és degut a que les darreres estre
dele teatres catalanas han estat
fracás? ?Caldrá creure que les
seves cartelleres no són atractívoles?
Tampoc aix6 no és eicacte. Darre
ramera al Teatre Romea, per
exem
ple. hi hem pogut 'mur el "Volpone"
del rar, cl lint
i profund Ben
.Toliason, una de les ml;lors obres
del teatre angli>s de la millor época.
Així mateix, al Novetats, hi hern
‘ist "Martina", de Jean Jacques
Bernard; una petita i exquisida mes
tra del teatre francés més intelli
gent que és fa avui dia. En canvi,
el repertori del teatre Barcelona, en
aquests moments no té cap interés

proporcid catalana (cinc parta de
vermell), que en una
akra ocas16 hauria prodult un esclat
general d'entusiasme, suara ha estat
prou oonvincent per a fer guarnir les
facanee en nombre sufident per a que
dar mitjanament bé.
I dones, qua pasea? ?Per qué ni el'
general Berenguer ni nosaltres ene
groc i quatre de

L'HOMENATGE A EN NARCIS MASFERRER
Ele socia del Sindicat de periodist es esportius, esa l'apta eelebrat a honor del

Dijous fou lliurat

En

a

Narcís Masferrer el no
menament de president
honorani del Sindicat de
Periodistes Esportius

e

artístic,

representa

no

Dijous fou objecte En Nards
Masferrer, degá dels periodistes es
portius, d'un homenatge dele seua
sompanys, amb motiu d'ésser-li lliu
fia un pergamí
magnífica obra
d'En Llaveries
noraenant-lo pre
sident honorani del Sindicat de Pe
riodistes Esportius, en complimert
de l'acord de la darrera assemblea
—

—

general.
L 'acte
reservat exclusivarnent
ala socis del Sindicas
resultá so
—

—

drá

cap novetat

que, de veure'ls treballar
cense
interrupció tants 'm'esos se
guits, es gasten una mica als nostres
ulls, que en veiem snassa els de
fectes i que els seus truca ene esde
creure

monótona? Potser si. I potser
també la farándula nómada, la fa
rándula que pasea, tot arrencant-nos
un somrís o una Ilágrima, té un ma
jor prestigi, fet de novetat i de tris
ter!, que H dona un meravellós re
lleu ale ulls, del palie, sempre una
mica ingenu, sempre disposat a renlluernament.
DOMENEC GUANSE
venen
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La

Direcció de

No compren= moltes coses perque
une indocumentats.
Per exemple,
jo no veia gaire clara la derogado del
decret de la Dictadura Primo contra
la llengua catalana amb les dierposia
cion3 reials darreres coro a premi a
l'adhesi6 regionalista a l'actual Corona
d'Espanya. I és que ele lleco eom jo
mateix necessiten :a clau o llibre del
mestre que aclarelad i don{ la saludó
deis problemes que ene presenten les
circumstáncies tn'és inesperades.
No n'hi ha prou amb la documenta
ció 1 les explicacions tranacendentals
de la política catalana que ene fornel
xen hornee eminente i preeminente corn
Francesc Pujols i Josep Pla. Cal con
sultar ele Diccionarios generala de la
nació oficial a la qual documentalment
som

pertanyern;

i, encara, un d'aquests
grans llibres que no sigui subvencio
nat coro l'obra mal prou acabada de

Pérgola

—

mas bonic, encara, és el fet, que es
dedueix lagicament del que hem dit,
que resmentada bandera porta ja
molts anys de permanencia en aquell
dan. Aixb vol din que no sola ha re
sistit les tempestes de la natura, sin6
que s'ha mantingut sempre ferma
davant l'altra :nena de tempesta, la
que hem hagut de sofrir tots durant
aquests set anys.
Abans d'hissar la bandera cal plan

Les reines que
elegiren e la
mercata bar
celonins eren
*y'
unes
reines
essencialmient
populars. Ens
arriba la segitent anécdota
que h°
corrobora. Sembla que en una de les
festes organitsades a Ilu• honor, una
elevada peesanaliesse va dirigir-se a
la reina de les
reines i Ii va demanar:
tú, qué vendes en el mercado?

—Pule mire, Seh'ora—va respon
dre la
alga:mes y olivas.

Malgrat

9:

que se
gons el nostre

estimat collega
"La Vea de

Catalunya" la
*cayera barra
da torna a one
ar en
el Partenon
i en ele Minarete
i estén novament
el seu
real
damunt les ternes de
Mallorca, R osse 11'
o, Carse-

encara
ga, Sardenya, etc.,
baleó
de la
al
tat hissada

gionalista,

al

carrer

no

ha

de Boters.

tar
en

ben afermat el pal...
lloc inaccessible.

a

yia

sola,

hem posat senyora de

Castelassa, no
o
gaire Iluny de
la collada del
una bandera
clavada
hi
ha
Mal Pas,
catalana de grane proporcione. Está
esfilagarssada i damunt
en gran part
claiament ele
seu s'hi poden acure
efectes deis centenars de tempestes
que ha hagut de sofrir. I el que és

cona

La Veu", por
tant-ven de la
Lliga, ha par

,

le de "reinte
La

gracions"..

paraula és,

a

aquestes altea

Dona catalana!

Aprén d'escriure
catalá

en

—

aplaudidíasims pele concurrente.
L'acte, repetim-ho, resulté magaffic
i correapongué ale meras Innegables

—

Gibert Conste, Flora. Sarsanedes,
Terradellee, Laborde, Bertran Ama
tul, Alzina í Fontanet.

Repetim la

res, molt ben trobada per desorien
feria rumiar. Reintegra
tar la gent i
done a la Lliga? Com ha anat
Francament no ens ho creiem. Sa

Mena la

mar

de fons

Que

hl ha. les

riostra felieitaeid

en aquell projecte d'Admi
nistració Local que havia de salvar te
tes les essencies regional—, va donar
a l'idioma oficial d'Ensaya la Real
Academia, 1 expliquen el decret repa
rador de ractual govern reial, en pre
mi a les atenclons I adhesions de teta
els "regionalistes" catalans en l'actual
perfocle polític espanyol en qua la sal
vació suprema neceesitava mes que
mal el suport d'una forca tan auténti
ca i tan hábil en política com la Lliga
I el seu cap internacional, Gambó. Les
disposicions reials per a premiar el
supon regionalista a dintre de la Pe
nínsula 1 a fora de la tribuna política
internacional "Le Temps'', manen
d'escriure-to tot en castellano, i aix6
va
absolutament d'acord amb el Dic
cionario de Rodríguez Navas, que
d'u:
me todo el territorio de Cata
luna se habla catalán, gue es 101 //5030
esPecial de pronunciar la lengua espa
Rola.
Es molt natural que no sigui pu
mas en rescroleatura, en llibres
i en comunicats oficals, d'expressar
se en ortografia sitial que la ca3tella
na, que és l'oficial, eom
en tots ele
palos civilitzats del mon, per bé que
pronuncien cada Idioma de maneras
diferente, tothorn rescrin segons la
gramática 1 el Irle oficial, és a dir,
amb unitat, atnb normes generale tal
com
ha predicat sempre el mateix
Institut d'Estudis Catalana. ?Que di
rieu si ara el Govern 1 el cap de
l'Estat espanyols acceptaven l'anarquia
ortográfica que en principi tetes les
force, culturals modernes de Catalu
nya han
combatut aferrissadament
durant tants anys i vencut definitiva
ment, malgrat de repatanáries tan
obstinades com la de Mossan Alcover
de Mallorca i la de la Reial Academia
de Rones Lletres de Catalunya?
Si el catalá és una manera especial
espanyola,
de pronunciar la 'lengua

pera, rescriptura és mas duradera, mas
palesa, terma 1 provatbria; as un as
pecte del llenguatge que té mama tor
ea percaté
pugui jugar o fin a
caprici, baldament sigui un capricl re
gional. Fins 1 tot el danés 1 el r.oruee,
que eón parlare de pobles indopendents,
es diferencien de peonúncla coas el ea
talá 1 el valenciá, per6 litereriament,
ortogrificament, fan coas l'angles dele
Estats Urrlts 1 el d'Anglaterra, l'es
panyol d'America 1 el de Castella.
Ara, si cap i casa no fos una manera
especial de "pronunciar" cobeas y
rabo, com todita de silla, enyorar de
echar de menos, Adéu de Adiós, etc.,
sinó que aquests exenaçle 1 tetes les
obres de Verdearan. I Maragall de
mostressin que ee qfiesti6 de dura
'

..

activitats de l'Estelric, les dificultan!
de Sane... Tanmateix, un amic ene
ha tret de dubtes. Era evident que
l'homo sabia coses. Ene va cridar
va da
a un red) 1, misteriosament,
me a can d'orella:
—Sí, nois, sí. Aixb de les "reinte
gracions" de qué parla "La Veas"
és veritat. Vol din l'"Eduardo"
Aunós i En Vida1-Salv6

no solament de duce Pro
Mincies diverses, coa' el estala 1 el
francas, llavors potser tindriem ra6 si
volierre fer correepondre una escriptu
ra prbpla al catalá diferent de la coa
tellana, que le l'oficial de la Ileugua
espanyola Per la conebrdia, docuraen
teu-vos I Si no rolen comprar un
Diccionario cana el de Rodríguez Na
vas, prenen nota de la clan que os
d6na per aclarir tants trencacolls I
trencaclosques de la política 1 de la
cultura. Jo tampx no l'he comprat,
aquest llibre meravell6s, pero!) hl he
volgut Ilegir atnb ele meus talle rese
plicació aelarklora. Es possible que no
chi creureu que existeix una obra
científica espanyola que constitueht
una clan tan poderosa.
Realment Id
ha colees que hom no les creu si no
les vess; 1 encara, en veure-les, de
vegades tas penseu que ele dila us fan
pampallugues. I, tanmateix, eortetítuei
reo
una
realitat que cal tenir en
comete 1
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A la pagina 7:
Un reportatte "(In
José Díaz Fernindet

•

Amb motiu de
la procesad de
Corpus, sorti
ran
els
ganta.
I entre ele
que van dar
que hl concorreran

14«..
sa,a,

no

dui..tarn

moka eenyors ale quals tarnbé agra
da de fer ele gegants.
Será un coricure de "gegantisme"
entre els de cantó i ele de cara I

mena

"lligaire"

és
de
que
a

empipar

ale
mateixos de la
sa

dels

setas

Al darrera, la "carrossa".
I, en mig, unes guantes "carroa
sea" del pairalisme ben entes.

"Lliga" a cau
excessos de zel, propia

del nebfit i de la manera com enfoca
les seves apologies. Parlant d'ajad
darrer, ene deis un amic nostre:
—En Pla fa coas aquell que digués
a un senyor d'aquells que volen guar

Dona catalana:

liegir els fills

—

—

force:

obliguessin

ene

a

vestir-nos

de

festa mejor, semblarfem aquella tris
tos coraparses de Carnestoltes, que eli
Hoz de Lar dure fan plorar.
un deure a
pot desenten
dre per molt que lacia per distreu
re% El que ha tingut la sort de néixer
a Catalunsta 1 en vol ésser mereixe
dor, cal que demani tense defalli

Aval el boa catalá té

complir, del qual

mente :

no

es

AMNISTIA,

AMNISTIA

PER ALS EXILIATS I PER ALS
PRESOS POLITICS I SOCIALS.
Per a fer-noe perdonar el noetre
poesracontranema d'aquells trietarnent
famosos sis anys, quatre meses 1 tretze
die*, cal que ara treballena de tema
Proas 1 mam que heni descansat du
rant la primera Dittadtre.
I no n'hi ha proa arre6 demanar
l'amnistía. Cal que ene preocupan tu'r
gentment de len recaptes perqua amti
el ten import poguern atendre lea pri
meres necessitats d'aquells que encara
sofreixen. Si traba: alga que encarX
no respon a la vostra crida htunanitá

ria,

penseu, tense por d'equivocar-vos,
que no és un semblant nostre, encara
que vestelx coas nosaltres.
El dia que les feixugues portes de la

preed s'obrin i ele exilian' torales, Ca
talunya sena-era Huirá ele serle millors
guarniments, seise necessitat de rebre
la visita de "urbanos" amables. Men
tre,.. Cataleinya estará de dol.
JOSEP SUNYOL I GARRIGA
(De "Vida Nostra".)

parlament

ment

s'anuncia, assegurará

que

una

de les duce Cambres sigui monár
quica. Es un petit avantatge que
s'assegura el Govern; per6 tenim l'o
bligacid de din al general Beren
sítiele que si vol sincerament facili
tar el pee del regírn dictatorial al
regim de la llibertat, és precia que
prescindeixi d'aquesta mena de
truca. Perque aquest Senat, consti
tult en forma anti-constitucional no
enganyari t'in& i la maniobra no.
mes servirá perquá tots poguem dir
que el Parlament espanyol no re
presenta la voluntat de la nació.
La Iluita electoral s'establirá In
dubtableraent entre republicana i
raonárquics. Nosaltres no tenias el
do de la profecía, per saber qui s'en
portará la victbria, si bé desitgem
el nostre triomf, que es el triomf
Cona que
xar

ene

dei
rúa dele

tornen

a

nostra senyera
—amb cartee

precaucione—,
moka gent
pregunta: —Ara que la

ea

tenins, qué

farem?
I nosaltres responem:
—Tot el que es vulgui, menys ama
ser-3'h' al aeu darrera, o dormir a
la aeva ombra.
I tarnbé:
—Una bandera és un nord: mal
una
lita; i, mas que pele balcones,
ene plau a les mana d'un banderer.
en

IIEl

senyor Jau
de RIba va
arengar ale de

en

de la República. Per6

i

otal, ele

vermuts i ele vencedora en aques
ta imita ele és indispensable que

la lluita sigui correcta: De res ser
virla un triomf dels republicana a
les eleccions si aquestes eleccions
fossin mistificades; i el que diem del
trienal dele republicana, ho diem,
amb mas ra6, del trienal dele mo

nárquica.
Moltes vegades, ele que haurien
d'ame mes partidaria de l'ordre, in
trodueixen a la vida pública un ele
L'element d'or
raent de desordre.
dre més ferm que en aquesta nao
menta pot desitjar el país i desitja,
és un Parlament veritat. I ens tro
bella amb l'acudit de crear un Par
lament que no sigui mea que una
burla de Parlament, permitué una de
les duce Cambrea no será elegida
pci poble. Quin comenfiamentl
A la maniobra que es dibuixa
nosaltrea no hi cocperarem. Els nos.
tres
hornea, no faran el tristfasian
paper d'elegir un Senat que nomas
amb ironia es podrá dir represen
tatiu.
Fonamentalment liberals, hem ju
gat 1 jugarem sempre net, i per abro
advertías al Govern que amb aques
ta mena de Parlament, la historia
de la ficció tradicional a Espanya
seguirá el seta ami Que la manca
de poder, que ene ha portat succes
sivament a l'anarquia i a la dicta
dura no s'haurá remeiat! L'última
dictadura ha estat contra el poble;
perb una dictadura és coas una bala
perduda, pega allá on pega. A Rús
ala ha tocat molt alt. I no hi ha'
mas que sin rernei eficac contra les
dictadures
lea anaremies, 1 aquest
remei es diu Democracia,
M. RUBIO TUDUR/

Jugadors: Fugiu de les
violéncies; recordeu-vos de
les desgracies que aquesta
actitud ha provocat.
Entre restament
burocritic de
la Casa Gran
hi ha molt en.
renou, des de
fa alguna líes.
No ea tracta
pas que s'intsa., -anviar personal, ni
de revisar els ascensos concedas du
rant la Dictadura, com alg-d podría
suposar. D'acord amb una dentincia
formulada per la Cotnpanyia Arrea
datária del Timbre de l'Estat, aleta
ran de revisar tota els expediente in
coats per l'Ajuntament de Barcelo
na des del primer de gener de reas,
per tal de reintegrar-los d'aquella se
gala o pólisses de l'Estat que per
una negligencia fina a cert punt ex
plicable del:in de figurar-hl.

la joventut de
la

"Lliga",

aquella

Amb motiu
la

Nomas té valor b murrieria, en
aquest :non. Voste és un trapella,
Jo també. El nuln és deis trapelles".
Esteras segurs que el senyor for
mal, anda de guardar les aparien
cica, estada molt poc content de re

h

El senyor de compromfs de la hui
la as la Lliga.
El cinisme, arnic Pla, és sovint
el candor deis inecllectuals..

doni aqueas mal pas.
Cal que les futures Corte cepa
nyoles siguin la representació fidel
de l'opini6 espanyola. Es indispen
sable que renderni del regim dic
tatorial, el poder legislatiu d'Espa
nya no sigui una ficció, com ho era
abans del cop d'Estat, des de la
Restaurad& I la constitucid d'unes
Corta, anab un Senat que foa elegit
per les Diputacions 1 ele Ajuntat
mente actuals, formadas per proce
dinaent auto:nade, será representa
tia de ropinid de fa vult o den anys;
per6 aquesta representacid, gairebé
tota monárquica, no representara la
voluntat popular.
Potser el procedlment que oficiosa

catala

dar les apariancies: "Quin murri que
és vostel I té tota la raó d'ésser-ne.

logi.

El preddeld del Consell de Mi
nistres, general Berenguer, ha anun
cias oficlosament el seta propdsit de
convocar unes eleccione legislatives,
donant preferencia a aquestes sobre
les provincial. 1 les municipal,. Abre
valdría dlr, que la part electiva del
Senat, formada pele Senador. elegías
per les Corporacions de l'Estat, ho
será pele actual. Ajuntaments 1 Di
putacions.
Nosaltres admirern la sagacitat
amb qua el general Berenguer porta
a terme la sera miss16 difícil, de fer
pasear el país de la Dictadura a la
llibertat, i per alscb no crelem que

me

Fes

Mentre pognem pensar que une ger
nostres mínimas s. lea prasma
o Minaras de la terna catalana, lo
aconeeguiran que el poble leal cabal
de «rtes
invitacions, encara qtie
matutes eiguin fetes en un to amable.
és ciar que parlan
E. mes, si ara
hipotéticarnent
per l'irnperi de la
mano

veritat

-

casaos.

una

un

Cera.

naufragats

Josep

Volea"

sin.

?no fa proa el Govern de deixar-la
pronunciar a la catalana? La pronun
ciada, yola 1 s'esvaelx com el luna

Pla

adonent de la senyera barrada?
Senxillíesim. La postra átate, can
tal el poble, está de &al. No tetaba
humor per a enmolainar-nos ni per a
guarnir les inanes de les cases que
habitan. Tant se val que amb llumi
niries vulguin donar la sensacid que
la clutat está aratisfeta. Facha el que
lacia, el que podran 'conseguir no
pastar& d'una paradia grotesca. Els
catalant, ele bona catalana, no podem
estar realment contenta fine que acon
seguirla el que encara no hem perdut
la peciancia de dernartar. I ecos a cosa
mas urgent, la llibertat dele nostres
presos política I social* i la tornada
dele exillats. Fins que aixb no arribi,
ele catalana no tenim el dret de diver
tir-nos, ni mero encara el de diver
tir ele altree.

que ramic Masferrer ha contret en
ele molts saya d'actuada, periodísti
ca, ininterrompuda fina ara.

Rodríguez, Abella, Fortuny,
Cladelles, Monton, Soler Borrell,

rea,

sovint arriba

encara

correapondre,

va

ren

—

meen:

a'

mota

une

—

Pablos i Millan.
imposaibilitats de
S'adheriren
fer acte de presencia, per causes di
verses
ele companya Abellí, Pe

mo

com

pronunciant

L'homenatjat

Llorene, Ora, Fina, Lluch,
Grau, Riba, Meléndez, Solé, Sán
chez, Cclamer, Cadenes, Torrente,
Lasplazas, Loren, Oromf, Valla, Ca
nudes Sitnó, Hernández, Cavaller,
González, De la Herran, Gasch, De

1-0/.
aa-

noia?
—Tant

hearoaari

tnolt emocionas 1 després d'agrair
les provea d'afecte dele setas com
panys i amics, va fer ofrena al Sin
dicat d'un 'Pretil Masferrer", que
s'adjadicará, anualment, al atad del
Sind'eat que a judici d'in tribunal
nentaal, hag: fet el milior t-tball pe
rioaltic esportim
Els discursos dele compense.. Ca
beza i Masferrer
única que amb
molt d'encert es pronunciaren
fo

plantar-lo

Diáleg del

pmsident

sentidíssims.

-,

—I doncs, que
ja surt sola la
I a propbsit de
la bandera. Ene
han assegurat
que al chal de

Ilasferrer,

Cabeza,

un

Aquesta anomalia, diguem-ne ano
mafia, ha provocat tota mena de
comentaris.

.

Constantinoble
Valbeia,

es

Lliga Re

saz

El president, Míquel Cabeza, ole
d ripat 1 el pergamf a En Nardo

elau

Mossen Alcover, perqua aquesta pot
ésser parcialista i decantar-se de mil
maneres a afavorir concepcions estra
oyes deis seus protector.. Cal abeurar
se en fonts pures com és ara el Dic
Prega al. llenaron que posseeixin
cionario del senyor Rodríguez Navas,
que és de gran format i de cap a
tingué
lloc
tiquets per al sopar que
Lace págines, contenint més del do
el dissabte passat i que no pogueren
ble dele mots que dilos el léx-ic oficial
de la Real Academia. Val a dir que el
fer-ho, per impossibilitat material
Diccionario de Rodríguez Navas és
deguts a circtunsta.ncies del temps,
una obra més general, menys exclu
ret
sivista. 1 ?e que aquest autor coneix
se serveixin pasear per aquest
no solament la Ilengua oficial de l'Es
taurant, per tot el dia de dema.
tat, sin6 una pila d'altres parles mc
dernes i antigues, 1. naturalment, pot
Tenint lloc dimecres vinent la feé
explicar-se amb més coneixement de
"L'aigua
ta siamesa el dissabte de
causa que altres seny-ors.
I, efectiva
del foc", "La Pérgola" organitza
ment, les explicacions del senyor Ro
dríguez Navas no solament instrueixen
novarnent sopare a base de ti
segons la ciencia oficial i superoficial
quet, el qual podran recollir a la ma
lingüísticament, sin6 que justifiquen
1 apellatiu d'esPanol que, sota la presi
teixa "Pérgola", Restaurant Orient
non, que recorda
dencia de Maura
o Restaurant del Pare.
tots ele interessos regionalistes co
444444,4114.4.4~~arnuns a totes les entitats regionalistes

La

antara de la tanta, ad
mirablement servida psi "Restau
rant Joanet" prengueren aeient ele
companys
Torrente, Ber
nades, ~ami, Nadal, Gaspar, Cla
ret, Buyosa, Joandó, Riba de Pe
dro, Garcia, Zapater, Grau Salazar,
Canto, Larruy, E. Pellisser, Co,
R. Pellisser, Creus, Carbó, Elles, Za

LLUM I TENEBRES

ni bona ni dolenta. Es aquest teatre
madiileny d'avui dia tan baix de
sostre, tan mancat d'ambició i d'es

perit.
?Caldrá potser encune que el púa
blic és fatiga de veure durant mas
ea de temps seguit una mateixa com
panyia, uns mateixos artistes?... Cal

lea:anís:1m, 1

ragoza,

nes
un

ele balcons amb

qualsevulga cortina, domas o bandera,
'incluso, si no tienen otra, la catalana,
peles ahora no lea dirán nada", eegons
textual expressid del funcionani mu
nicipal que visitá el nostre domicili, la
dutat no va respondre coas ho espera
n el distinga i elegantissim senyor

tan poc cálida, una
prima
que, més avíat, ens ha
estat

avara

del

senyor baffle de Barcelona (autor del
ja famds bar:), !eta ale velos de les
emplea avingudes i dele carrera cén
trica perqua el dia de la gran arriba

mavera
vera

Catalmaya

El dol de

de*

publicacid
d' I matges ",
"

an

s

coincidit

ngularmen t

Ilurs apre
ciacions
El
Matí" i "La Gaceta de Cataluna".
Ele dos articles eón tan iguale, que
hom pot din que fan un "bisbe" pe
riodístic. I aix6 de fer un "bisbe"
escau t'orla a dos diaria clerical.
Ele desitgem i ele augurem una
llama serie de coincidancien.
en

"

que

en

diuen ele pro
nois. euturs pro-homes, dipatats, se
nadors i ex-ministres.
Després del discurs, aguda joves
respongueren que no calla que ele
recomanessin tranquillitat, ja que ella
eren proa tranquila de naixeriga.
Sembla que "a la plaga", es co
titzen ele joves de "la Lliga" més
amunt que ele "Llulsos", en ele am
biente: matrlmonials.

pagina 7:
Un reportatge de
Irosé Díaz Fernández

A la

Esport és sinbnim de cul
tura; ha d'ésser sinónint
de cultura.
Alza, naturalment,

ea

trasaluirá,

darrer terme, arr...b un sens nom
bre de citacions que rebran ele po
bres contribuents barcelonins, a fi
que acompanyin una collecci6 de se
asile a les oficines de la Casa Gran,
per on van tramitar-hi alguna (abes
tió durant aquests darrers anys
Quince ganes de len perdre temps
i de buscar enrenou, cense cap pio
fit per a la cosa pública!
en

_

XOCOL ATES

la

Tasteu les noves
creaclons:
Súm. 9 Fondant, marca
-

cavall-indl

C19
sieeints Esa

asa

id tio toa tit

tala 'tes,

Preu: Pessetes 1'10 el
paquet

Ametlla,

tes port

•muna

1 441..da

Dispensi— estem a
—Molt
punt de respondre. Peró fem l'honre,
i sense donar importáncia a la cosa,
bé.

despatxa amb

JO NO SÉ
vegada heu hagut

de
si alguna
tenir tractes directes amb "La Veu
de Catalunya". Jo no sé si alguna
yegada heu hagut de ficar-vos din:
tre d'aquell local fosc i desmarxat
del carrer de Ferlandina. Fa molt
'de respecte. Quan aneu a un altre
diari catala—fora de "El Matí"—
ho feu amb certa tranquiHitat i te
niu la sensació que és una mica casa
yostra. I diem fora de "El Matí"
•;seisse cap mala intenció, per6 no

podem ima'ginar-nos una entrada a
fa redacció rosa de la Rambla de
Canaletes sense sucar els dits en
una pica d'aigua beneida que hi deu
baver al rebedor, i fer el senyal de
la

tren...

Publi", per exernple,
aquella escala pecadora

A "La
pngen

laubdicanota

del

quan
i re

Barbará
de cites
Nbon marché"— ja sentiu a dalt la
Brunet que explica les
yen d'En
considerables aventures nocturnes
clergue de Vic... A "La
Nau" també es respira un ambient
'democrátic, anticrerical i directe, i
els redactors de vegades reneguen
una
mica i diuen mal de l'alcalde.
Si voten, tot abcb són coses sense
importancia, perb el visitant inex
pert queda tot reconfortat i sap pre
guntar pel director d'una forma

—

cara

a

cara

carrer

al:ab

de

aproximadament

una casa

natural.

A "LA VEU", NO.
'Allá les coses van de tota altra
A la redacció— obscura i
hi ha un gran si
tacada de tinta
lenci, picat, només, pel sorollet de
les zaatrius de les linotípies i pel
Vac-rac de la ploma deis redactors.
Quan la vidriera de l'entrada s'ha
-manera.

—

una

ens entretenim cinc minuts a mirar
la dona que hi Isa al capdarnunt del
mapa de la paret...
Un "vosta •dirá...", ens fa girar
en rodó.
Ah! Heu-vos ací el senyor Pe
llicena i Camacho que ens espera
al peu d'aquella porta amb el rétol
i senyor Pellicena
de "Direcció".
és un borne fred, sorrut, lleig i poc
amic d'expansionsa El barres de
palla el primer barres de palla del
món—és, segurament, una excep
ció. Us mira sempre de cua
no
riu gaire, rumia molt i quanl
vosaltres aneu a una banda ell sem
'ola que ja en torni. Es, exactament,
el tipus de director de "La Veu".
Una altra mena d'home no fóra con
cebible al seu lloc. Ell podria dir,
"La Veu"
com aquell rei de França:
sóc jo". I el diari podría repetir
perfectament: "Jo sóc el senyor Pe
Ilicena...". Davant d'ell penseu amb
certa facilitat que aquell borne sap
perb
tots els secrets de la "Lliga",
que no us en confiará ni un, encara
que li arrenqueu la pell a tiretes.
QUAN EL DIRECTOR REP

tímida collaboradora...

tancat darrera vostre, durant uns
moments us trobeu sol en un passa
dis Ilarg i estret, que dona a la im
premta. A una banda hi ha tot d'em
bans i portes de fusta a mitja al
çária, amb uns rétols que diuen:
"Redacció", "Administració", "Direceló", "Secretaria". Es veu que
són anteriors a Pompeu Fabra. A
la banda de la paret noniés hi ha
d'a
un
gran mapa de Catalunya
quells que hi ha una pagesa al cap
damunt. Aquest mapa és definitiu i
ja no podeu treure-us del cap la
sensació que us trobeu en una casa
de gran importáncia, free a frec deis
discursos rnés transcendentals que
shan pronunciat des de la Solidari
tat fins als nostres dies.
El silenci s'allarga, no ve ningú
a preguntar-vos qué voleu, i :1 visi
tant perd la poca tranquillitat que
Ii podia quedar. Són coses que fan
molta. iimpressió. Amb poques em
pentes, l'honre menys imaginatiu del
alón és capaç d'imaginar-se que
darrera d'aquells embans de fusta
fosca deliberen, vestits amb casaca
de ministre, "l'illustre amic" de la
casa, senyor Cambó, el senyor Ven
tosa i Calvell, el senyor Bertran i
Musitu, el senyor Duran i Ventosa,
el senyor Puig i Cadafalch i el se
nyor Vallés i Pujals... Trenta anys

—

—

INSTRUCCIONS
en
senyor Duran i Ventosa
Ilaç entre el Comité polític del par
tit i el diari— el senyor Pellicena
uns
ulls de
deu tancar els ulls
peix de riu, darrera unes ulleres
deu escoltar, escoltar
fosques

del

—

—

com

un

desesperat... D'aquestes

en

trevistes secretes en surten una,
dues, tres, quatre editorials, segons
la polémica, el polemista i les cir
cumstáncies. Quan escriu aquests
articles es tanca al despatx, dóna
instruccions definitives al conserge,
engega el ventilador i mis redactors
no
li busquen histories. En aquests
el
passen coses grosses
casos
director de "La Veu" sembla que
tingui maialts a casa i a la imprem
ta
tothom fa les orelles dretes. I
quan hi ha esdeveniments i és qües
tió d'anar al Baixador del Passeig
de Grácia un parell de vegades a la
setmana, e1 telafon truca molt so

de política, de discursos,
d'expe
riéncia, de viatges a Madrid... "Se
flores diputados...", "Vuecencia no
sabe lo que se dice...", "El sefior

—

—

ministro le ruega vuelva manana...".
Són unes coses molt importants,
que als oves ens afecten d'una ma
extraordinaria...
nera
PERO AQUEST CONSERGE
ens
que ens pregunta qua volem

menjar

cru

catalana: la Premsa

Catalunya",
degana

ment.

cap,

a

Preu: 0'80 ptes.
paquet

Veu de

mira per sobre les ulleres té un aire
de bona persona i ens anima a de
manar pel senyor director...
—Esperi's una mica. El senyor
director está ocupat en aquest mo

en

per

cIutadania)

1

l'oliva

Una gran

Parran i Mayoral, redactor

Boix

jautne

vint i de vegades l'Estelrich es tro
ba amb el senyor Duran al despatx
d'En Pellicena i tots junts revisen
i retoquen la informació de Ma
drid. Després d'aquestes entrevistes
transcendentals, l'únic redactor que
es permet el luxe d'entrar una es
tona a xerrar amb el director és En
Josep Pla. Deixa el barret fort so
bre una cadira, fa veure que está
assabentat de tot el que passa i vi
gila si a En Pellicena se li escapa
alguna noticia d'ultima hora. Pero
el director se'l mira de cua d'ull
i procura treure-se'l de sobre. Ara
les males Ilengües asseguren que
En Pellicena cada dia perd més el
respecte a l'autor de "Cambó" i que
un
dia les coses acabaran mala
ment...

PERO DEIXANT
tot

aireó,

macho és

DE BANDA

el 5enyor Pellicena i Ca
un

bon, respectable

com

pany i un excellent periodista. La
feina que fa a "La Veu"—dues
edicions diáries i una organització

cornplexa

—

no

és

una

feina qualse

vol. Trenta anys de vida i de lluita
—aquesta darrera qualitat no cal pas
regatejar-la a l'ornan de la "Lliga",
degá deis diaris catalans —han acu

mulat sobre aquestes velles parets
deis tallers una pila de responsabi
litats, que el director fa rutllar per
fectament. Atent a les dues edi
cions
aixo és, atent a totes les
hores del día i de la nit
En Pe
Ilicena és un deis periodistes cata
lans que fa la jornada més Ilarga:
una bona part del matí, tota la tar
da i tota la nit el seu ull vigilant
no
perd de vista la impremta de
"La Veu". Quan l'edició de la tarda
sial al carrer, En Pellicena ja fa
tres quarts que sabia l'hora exacta
de sortida 1 fa dues hores que tre
balla per l'edició de renderná al
matí. I encara li quedará temps per
anar a sopar, tornar als tallers i es
criure 5tts a quarts de dues de la
matinada. Després d'aquesta hora,
agafa el barret de palla i el parai
gua
el senyor Pellicena porta
rnolt sovint paraigua—i se'n va a
dormir, tot xino-xano... Des d'aquell
rnoment, la barba blava d'En Miguel
Capdevila—redactor en cap de nit
es fa responsable de "La
Veu de
—

—

—

Catalunya"...
PER AQUESTA REDACCIO
de "La Veu" hi ha passat mig Ca
talunya i s'hi han fet dues genera
cions de periodistes. Es probable que
no trobeu ni un periodista catala de

tor, Teixidor Comes, A. Madronyal,

Sugranyes...
Queden encara els collaboradors
yedactors, entre els quals Valla
Taverner, Joan Estelrich, Josep Pla,
Alfons Maseres, Santamaria, X. Ri
bo, Carreres Valls i Mn. Josep Pa
lomer.

I, finalment, la coHaboració poli
la veritable plataforma de la
Francesc Cambó, Lluis Du
casa:
ran i Ventosa, J. Ventosa i Calvell,
Puig i Cadafalch, J. Bertran i Mu
situ... Generalment, els seus articles
venado.,
van signats al diari. Alguna
peró, l'editorial, sense signatura, és
obra del senyor Duran i Ventosa.
d'En Pellicena i, encara, d'algun al
tre nom de la plana major del par
tit. El senyor Duran, com hem dit,
fa d'element d'enllaç entre la te
dacció i el Comal d'acció política
de la Lliga.
LA PREMSA CATALANA
El director de "La Veu" és op
timista:
—Veig un gran esdevenidor a la
Cada dia és méa
nostra Premsa.
ample el nombre de lectors en ca
talá. Fins ara ens hem trobat tots
amb l'enorme dificultat que supo
saya, en les generacions fetes, la
falta de costum de Ilegir en la nos
tra llengua. "Jo no sé Ilegir en ea
talá", ha estat, durant molt de
temps, una frase tristament freqüense
Avui cree que hem superat aquest
moment. I, en aquest sentit, sigui
quin sigui el concepte en qué se'l
tingui, cal reconéixer la gran tases
realitzada pel "Patufet", que ha en
senyat de llegir en catalá la genera
ció deis vint als trenta anys, 1, ajad
mateix, l'obra de "L'Esquella" i de
"La Campana", que han portat tam
bé el catalá a certs sectors populars
interessantíssims...
—En el cas concret de "La
Veu"?...
—La impressió és francament bo
na. Durant la dictadura —a despit
de la persecució i les pressions exer
cides, sobretot a tes comarques— el

tica,

•

nostre públic es mantingué ferm. De
tal manera, que l'any 26 havlem

El senyor Pellicena i Camacho, director, és un borne fred, sorrut,
i poc emic d'expansione..

lleig
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PERIODICS I PERIODISTES
—El fet que, vulgui's o no, els
diaris catalans siguin tots polítics,
necessáriament suposa una certa li
mitado en la cirdulació. Una raó
inolt senzilla fa que aquest aspecte
encara: és que estem
es mantingui

plena Iluita,

en

i que tots els peno

distes catalans tenim una idealitat
política. Per tant, no podem Len un
diari que no sigui polític. Si arri
béssim a una solució —almenys ini
cial— del nostre problema, el pú
blic i l'ambient quedarien autorná
ticament preparats per a rebre el
gran diari catalá d'informado...
—Periodistes?

—Pons,

excellents,

en

general.

Per cert que no cree que la manca
relativa de repórters obeeíxi a qué
fins ara hagin estat poc retribuits.
No ho cree, perque el periodisme
és essencialment un afer de vocació.
Gairebé tots nosaltres guanyaríem
més dedicats a qualsevulga altra
professió, i malgrat tot preferim el

periodisme...

—Dones...?
arribat a les xifres máximes de cir
—La causa de la falta de repón
culació i publicitat d'ença de la sorters és, per a mí, la persistancia de
tida del diari. I després de la dictadura, el nostre tiratge ha augrnen- la prévia censura durant tot el que
portem de segle. Cal no oblidar que
tat encara considerablement: en alguna edició ha doblat.
abans deis set anys de dictadura,

mentre

a

Premsa

era

imposava

tot

arreu

lliure,

a

d'Espanya la
Catalunya se'ns

la prévia
del terroristne,
socials, de l'agi
tació política... I no hi ha vocació
de reponer capaç de resistir peje
ticament trenta anys de censurál...
constantment

censura, a pretext
de les convulsions

*

*

*

Ací, de sobte, el senyor Pellicena
s'Ira aturat. Ha Consultat el rellotge
i

mira de cua d'ull —a nosal
a
la porta—. Comprenem.
S'acosta l'hora de tancar l'edició de
la tarda... En sortir ensopeguem
amb la notable cabellera d'En Mel
cior Font i sentim sobre la nostra
esquena la severa mirada del son.
serge, empipat perqua hem entre.
tingut massa estona el senyor di
rector de "La Ven"...
JOSEP M, MASSIP
ens

tres

1

Fotos Torrents

L'Ateneu de Madrid ha
parlat ciar des de la seva
tribuna... ?I el de Barce

lona, qué?
•¦¦••¦•¦•¦••••¦¦••1

amunt que no hagi
embrutat, previament, uns quants
milers de quartilles de "La Veu".
Avui, encara, quan veuen aquell es
cut de Catalunya tan ben guarnit
entre els titulars de la capçalera, el
cor els fa un saltironet
i recorden,
amb enyorança, aquells memorables
tips d'escripre als escenaris tempes
tuosos deis mítings electorals..

trenta anys per

Avui la redacció famosa encara
fa molt d'efecte i potser és encara
la Inés nombrosa dels quatre diaris
catalans. Dos redactors -en cap,
Ferran i Mayoral i Miguel Capde
vila, i dos secretaris, Melcior Font
i Ramon Aliberch. Després, Ferran
Agulló— "Pol" —, Navarro Costa
bella —"Roger"
Prudenci Ber
trana, Eduard Nicol, Jaume Carre
ra, Bertran i Pijoan, Costa i Déu,
Jaume Quintana, Carles Gallard,
"Tut"
Carme
Enric Pagés
Karr, Joan Llongueres, Llucieta
Canyá, Frederic Llorach, Joan Sal
vat, Joaquim Folch i Torres, Rafel
Benet, Elles i Joncosa—"Corredis
ses"—, Daniel Cardó
"Correcui
ta"
Co de Triola, Pellisser, Bort
Barbosa, Manuel de Montoliu, Sal
—

41111d19

—

Les quatre de la tarda. La

En el fort de la Dictadura, dos pe
Tiodistes estrangers, un francés, italiá
raltre,,passaren per Barcelona. En un
gran quotidiá de París i•en un gran
quotidiá d'Italia publicaren llurs im
pressions sobre la nostra ciutaf.
La .visió de l'italiá era més sintética
més exacta. La del francés, 114a
fantástica, més de literatura per a
diari de gran tiratge. Quan un borne
de França, l'Estat més centralista del
món, visita Catalunya, rararnent es
desprén del prejudici de Madrid.
Aquestes paraules necessiten una ex

de "La

redaccio

Ven

en

rament, anota la 'seva sorpresa i es
disposa a rebre les més diverses i in

!mena activitat...

y

Un aspecte deis tallers del

van saber
veure les nostres coses
essencials. Les seves observacions no
passaren de l'epidermis. Sembla que ni
sospitaren l'existencia d'altres profun
des realitats, d'alió que és essencial
ment i únicarnent nostre.
L'italiá, tot
i referint-se a la Mancomunitat

•

més exterior de la nostra'vida barce
tonina. Sabut és que .1a veritat no es
troba a l'exterior, que els ulls no ho
veuen pas tot, que el sentit de la vista
també enganya, i que .1a mera impres
sió mai no recull tota -la realitat.
Sabut és, encara, com els relats de
viatges per l'estranger solen estar
plens de mentides involuntáries i de
1. fantasies, en qua sovint cauen els es
plicació.
criptors de viatges més ben intencio
francis, acostumat a veure en la
nats. Pensem, dones, en guatas errors
capital de la seva nació la suma de les
ensopegará el viatger francés que arri
espirituals
fran
i
activitats polítiques
ba a Catalunya amb els ulls de la ima
ceses, U és molt difícil de jutjar les
pris
,inació posats en Madrid o en Anda
passar-les
pel
Coses
sense
nostres
lusia. El menys que podria fer, abans
tota la bona fe
ma de Madrid. Amb
de visitar el nostre país, seria docu
del crión els francesos solen errar-se
mentar-se degudament sobre els cata
sobre
Barcelona.
llurs judicis
en
lans í les coses catalanes.
Creuen qup la nostra ciutat és una
A manca de coneixement d'açuestes
mena de Marsella o de Lió, i amb aixó
fan una mica
coses, els estrangers que escriuen so
encara pensen que ens
bre la nostra ciutat insisteixen Ilasti
de favor.
mosament en la pintura de la Barcelo
Tanmateix, quan arriba aquí un pe
quants
passa
uns
na
que s'embriaga de vici. Per a ells
francés
i
riodista
només existeix la ciutat de ira del
dies entre nosaltres, no pot menys de
districte cinqué: alcohol, prostitució,
sorprendrc's en veure una ciutat plena
Since
moderna.
invertits. cocaina. Barcelona, avui,
de :Oda, sl'inquietts1
.

estrangers•
grácies a aquesta mena de cronistas,
ja crida l'atencio del món. Els peno
distes que ens visiten presenten a l'es
tranger un plat ben amanit. La nostra
ciutat, de la qual retreuen el passat í
el present en una confosa barreja
d'efectes teatrals, resulta pintoresca,
dramática, exótica, cosmopolita. Tots
mis complexoi imaginables. Ací bom
bes, assassinats, atracaments, arrau
xament, violéncies constants, barra,
tot aixó saltant al carrer. í, per da
•

nit, el
de tot, impunitat. De
ands tots els coloys i iniratges
de la fantasia més. desenfrenada, con
vertint la ciutat de l'odi i de la sang
de paraells artificial.
en
una
mena
periodista
Contrast meravellós! El
ávid de color s'anega en aquest riu
munt

plaer,

turbulent de les rambles baixes.
Potser per a l'estranger tot aixó
ofereix un cert interés. Es de creure
que

a

nosaltres

no

pot afalagar-nos.

'

El periodista francés al qual cm re
fereixo amarava les seves cróniques
barcelonines de vid fort, pintoresc

complicat: Music-halls, tráfic de
res

no

hi

mancava.

El periodista italiá esmentava quel
sense
exacerbar-s'hi.
d'aireo
L'italiá es troba en unes altres con
dicions que el francés. La unitat
d'Itália és recent; és més ideal que
efectiva, és una unitat'polítiea que no
exclou la varietaniItália'nó és centra
lista. Roma no és per als italians alió
que París és Per als francesos. Itálía
compta arnb tres o quatre ciutats gal
rebé tan importants con, Roma. A
Milá. i Pldrancia es publiquen potser

polsa

cions

a

Ro.
social,

quelcorn de la seva antiga capitalitat
Floracia, Nápols.
Potser per tot aixó el periodista

com

més Ilibres que a la capital. Bis pe
riodice de Mila sów famosos a tot el
.méin.- La vida del teatre, de l'ara de
la literatura está completament des

centralitzada,
a

italiá rnostrá més comprensió de les
nostres coses
que el francés. Ell
s'adoná de la capitalitat de Barcelona,
junt 'ami; altres detalls importants.

•

Encara, pero, va retre molt de tribut
-al pláer, al vid, a la nocturnitat de les
Ramblés com si aquest aspecte fos el
'rriés interessant de Barcelona. I cai
gué en l'error, actualment italianís
sim, d'aconsellar-nos la superado de
les

nostres

divérgéncies

per

ens

recomanava

imitació del feixisme.

ma.
En política, en vibració
Milá ha tingut més importáncia que
la ciutat del rei i del Papa; el prole
tariat piamontés i romanyol ha pesat
més que el Quirinal. Encara conserven

me

nors, exhibició de mieses, horno-sexua

lisme, cocaina, ganivetades,

elogiar-la,

i potser té Inés
Mila i a Horada que

de la Premsa catalana

no

Barcelona i els

quietants impressions.
Sovint, pero, les seves impressions
no
recullen altra cosa que l'aspecte

degá

mitjá

d'un

feix com el de Mussolini.
Tata el francés com l'italiá, pesó,

El

una

vaga

francés
en els

s'anegava en el pintoresc, com
pitjors temps del romanticisme,

tot i
posar de realista exacerbat.
Ea pena que els
periodistes estran
gers que ens visiten,
sobretot els de

paises Ilatins; no s'acostin a nosaltres
més ben informats. Sovint la culpa és
en part deis
barcelonins que els acom
panyen. Sabem que François
Careo,
per exemple, no es va moure
del dis
tricte calqué.
Ja seria hora de fer entendre a
l'es
tranger que visita Catalunya que si
no profunditza
la qüestió catalana en
tots els seus aspectes batirá
perdut el
temps. El catalanisme, amb el seu
mo
viment cultural i artístic, el
teatre, la
poesia. les edicions, la premsa, la po
lítica, el sentiment popular les aspira
i les conquistes del poble
catalá,
tnt aix6 és
el nostre fet, la nostra
realitat que els estrangers han de
ve
nir a estudiar i a difondre
pel món.

catalanisme cal que
I ensems que el
particulars del
matisos
els
coneixin
mes

obrerisme, un deis factors
pe•
decisius i prometeclors del nostre
aquests
codixer
ble. Si en lloc de
aspectes es
dos fets, que són els dos
collectiva,
ánima
nostra
sencials de la
o
en
s'entretenen
els cronistes estrangers
s'el,
la pintura del districte cinquéRamble
les
testen a veure inanolas a
íort, per tci
els hem de cridar ben
Europa senti
els mitjans, fins que
el terrena
saben
nostra reu, que no
de nosal'
parlen
que
i
que trepanen
lluna.
la
de
tres com deis habitants
FERRETER
soma PUIG I
nostre

ara, les
El que és per

autoritats

poden dormir

veude

tranquilles. La
Barcelona
l'Ateneu, de
les

despertara

pas...

no

