30 de juny de 1930

la rambla de CatalunYa

S. A•" és de dir que els que

Radio

cornbatem aquesta

empresa

comer-

periódics separatistes

i republicans. I encara hi ha catalans
republicans que aporten la seva quo
aquesta entitat o a la seva su
ta a
cursal, "Unión Radio Barcelona",
mentre per arrodonir el negoci, a
Madrid "Unión Radio S. A." cotit
cial som

za

el

seo

anticatalanisme

monarquisme,

i el

seu

si així el
Govern falla a favor de "Unión Ra
pot exigir que els
dio S. A.", i es
radio-oients paguin 24 pessetes per
any per llicéncia d'ús d'aparell re
ceptor a canvi de "delectar-los" ami)
per

veure

pagat ells. Es a dir, una cosa que
!han pagada els altres la
presenten
com
a própia,
per a enlluernar el
Govern i decidir-lo a donar el mo
nopoli de la rádio a "Unión Ra
dio S. A.", puix que és una entitat
que realitza una tan bella
tasca...
amb els diners deis altres.
*

•

•

Lis locals

la
la

radio

en

CAPITOL CINEMA

HONRARAS

•

fica realitzada a Catalunya.
radiobenéfica,
En aquesta abra
"Unión Radio S. A." hi té molt
les
poc al Seu compte, puix que
15 prirneres installacions les va fer

l'Associació
fusió anil

Nacional de Radiodi
el,s dirterli deis radio

oients.

Aquetts dineri deis radio-oients
que han servit per a installar apa
rells per als hospitals i establiments

"Unión
de beneficencia, ara els de
Radio S. A." els escamotegen, i fan
robra benéfica l'han
veure que tota

Som enemics de
tant

ho

som

de

qué

monopolis, i
es

'A

Les

millors pellfeules

EL

de Greta Garbo 1 dohn

DEMONIO

Y

(dilluns al

per

doni el de la

per un termini de zo anys.
Perb ja que el Govern Berenguer

ha cregut oportú de suspendre
i deixar sense efecte la convocató
ria de concurs que el general Primo
de Rivera féu per adjudicar aquest
monopoli, el menys que podem de
manar és que el servei de radio sigui
no

atorgat a una empresa solvent. I en
aquest cas, tant o més que la solvén
cia material, ens interessa la solvén
cia moral

púb:,ca.

*

*

*

YUnión Radio S. A." i la seva
sucursal de Barcelona estan aquests
que

,bmánimement

els

adreça

tota" la premsa de Catalunya i
d'Espanya. No hi ha a Barcelona
un
'sol diari, ni una sola revista
forá, naturalment, de !`Radio Bar
celona"
que es vegi amb cor de
defensar-los. Fa l'efecte que són les
darreres extremitudi d'un morí
bund.
La elosa, de totes maneres, es
comprIn. Finalment, tan insistent i
forta ha estat la campanya que fins
els sords hi han sorna, i les baixes
deis que encara ajudaven "Unión
Radio Barcelona", perqué pogués
—

qualitats com el
de l'aire

seves

Representants generals

VIVO, VIDA! 1 BALASCH
Pl. Independéncia, 2
MADRID
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en

Ata et colloquen roo paraules
cranunci per hora. Si els donen
el Servei Nacional de Radiodi
fusió, te'n collocaran 400. Així
ho han demanat al Govern. Ara
pagues 5 pessetes anuals per ús
d'aparell receptor. Si els donen
el Servei Nacional de Radiodi
fusió te'n faran pagar 24. Abrí
ho han demanat al Govern.
Aquests que estimen tant el
radio-oient, són els senyors
d'Unión Radio S. A. Defensa't
fes-te soci de l'Associació Na
cional de Radiodifusió.

força diners

trametre

són

a

de pagar-ne les despeses."
Alzó, Unió Radio•Barcelona ho con
anunci, i com que en vol
denunciar E A J
per tal que la Junta Técnica Inspec
tora de Radiocomunicació Ir fes tan
car
i els rádio-oicnts catalana es
veiessin obligats si els plau per for
ça a escoltar les llaunes d'E A J a.
La Junta Técnica Inspectora de
Radiocomunicació, en aquest cas amb
una
mica més de sen+it consú que
cts senyors denunciadora, ha dicta
minat que la frase que fou radiada
per l'emissora de l'Associació en el
sentit de proclamar qui havia pagat
les despeses d'un concert, no era cap
anunci, i que per tant no procedia
tancar la dita emissora.

a

Madrid,

ara

feto.

corrua

A veure si la cosa continua, i han
de plegar el ram i tornar-se'n al
seu país,
esparracats i amb la cua
entre carnes.

Amén!
•

"Unión

Radio S. A.", 'de Ma
de les emissores
en
funcionament i de les que estan
paradeá arreu d'Espanya, ha pu
blicat un mapa de la Península, amb
unes
ratlles ea i enllá, i unes cir
cunferencies que fan tot l'efecte de
l'esquelet de les rodei acabades
d'engegar després d'un castell de
focs.

drid, propietaria

un

de comptes.

el

pél,

nal de Radiodifusió, no complei
xes amb els teus deures d'aquest
moment corn a ciutadá.

van

era un país de tuca i ces donen cir
cumferancies tracadei a compás per
a
demostrar-nos rabast que tin
drien les emissores que posarien si
els donaven el monopoli, quan tot
hom sap el que és la pot-Incia d'una
emissora, i que la radiació de les

fa duna

es

CINEMA

Sembla segur que Chaplin es
John Gilbert per a fer pro
duccions mudes dirigidel per ell...
Sembla també que Chaplin es veu
negre per a fer la selecció d'artistel
muts que acudeixen al seu estudi.
Tots sabem que Charlot él un deis
hornes més exigents de Hollywood
quant a valor! artístics...
da amb

*

Fes-te soci de l'Associació Na
cional de Radiodifusi6. Pensa
que s'esta jugant en aquests
moments el servei de radio que
durant 20 anys s'ha de donar,
i cal que tots els radio-oients
s•..grupin per defensar-se con
de

les

creactons

DEI ZUMO
DON Q, HIJO DEI ZORRC
fet per M. Wahl, el notable crític
de cinema francés: "Quan passaven
"I el raón rnarxs.7, de King Vidor,
de
el plimer subtítol din: "El
juliol de roo° elS Es'tatS Unitt cele
braverg la Seva festa nacional"—
Aleshore1 darrera meu la veu d'una
espectadora va dir: "Una alfra pro
ducció de guerra...".
*5*

que

Tanmateix és considerar-nos mal
la profans. N'hi ha que acostumen
jutjar els altres pel que ella tán.

l'egoisme

eri les seyes dues grans

manera

irregular. Ara, que per a jet cir
cumferénciel sobre un mapa no es
necessita tenir gaires coneixements.
Es qüestió només de saber manejar
un
compás

tra

EE

==

Un programa extraordinari de represes

molt errata
S'han cregut que alzó

ondes Sonores

va

Si tens aparell de radio 1 no
ets soci de l'Associació Nacio

Si elá técticl de "Unión Ra
dio S. A." es pensen que han de

prendre'ns

I

tilesa

l'exclusiva,

la installació d'aquells re
ceptora de radiobeneficencia que va
ren installar altres que no
eren ells;
i del que després ha recaptat, no en
sabem sinó que "Unión Radio Bar
celona" es construeix els aparells
que ha installat.
Els radio-oients es pregunten:
—Quan costa cada installació?
?Com s'han esmarçat tants mulera
de pessetes?.
Mai no shavia vist que no eš
prcscntessin comptes de la inversió
d mis diners recollits en recaptació

radio

Corta Catalanes, 602
BARCELONA

Lloyd

per Harold
dimeeres),

Grans represes

Avul, dlllnns, reaparició •de

la qual es testimoniava que
l'emissora de l'Associació havia dit
per rádo: "L'haver pogut escoltar
aquest concert que s'acaba de donar
ho deveu a la gelierositat de don
Fulano de Tal, que ha tingut la gen
acta

Pola Negri

per

Agradable temperatura

Acompanyava la denúncia, d'una

15.

CARNE

siderava

abrogat

Stewart-Warner
Campió

GlIbert

e+.4~4H144444444+

'de l'apafell ráditi-tlIctrit

les

LA

TRES PECADORES
MARINO DE AGUA DULCE

AVIAT

per

a

SALO CATALUNYA

—

conegut

CLUEMA PARIS

Unió Radio Barcelona va demanar
la Junta Técnica Inspectora de
Radiocomunicació que obligues a
l'Associació Nacional de Radiodifu
sió a tancar la seva ernissora E A J

MADRE

(dilluns al dimecres),

atacs

presentaci6

TU

SALO KURSAAL

dies una mica fora de pollaguera,
i es defensen arnb els queixals dels

•

1111111111111

-

(dilluns al dimeeres)1

L'Associació Nacional de Radio
va fundar la
radiobeneficén
cia, i aconseguí crear 15 installa
difusid

és

de l'obra radiobenl

presenta

Unió Rádio Barcelona
ha intentat fer tancar
EAJ 15

ventilats són els de "CINAES"

mes

Aquesta setrnana, represa de

cions en• altres tanta establiments
benéfics. Del que es recaptava, se.'n
feia arree un Comité responsable,
se'n donava compte a la Junta
Di
rectiva de l'Associació, i és publi
400 paraules d'anunci per hora, en
auto
avui
caven notes a la revista,
lloc de les ioo per hora
tant del
ritzades.
que es recaptava com del que cos
tava cada installació.
'4 4' lt
Una de leá coses que sembla que
"Unión Radio Barcelona", sucur
els de "Unión Radio S. A." es sal de "Unión Radio S. A.", de Ma
al drid, en forma
vanen que ha fet més impressió
escandalosa i humi
Govern per a predisposar-lo a do-' liant per als pobres malalts, sha
nar-li per vint anys el monopoli de

territori espanyol

11

*

operador podrá repetir la caneó
aplaudida pel públic quan cregui que

aprofitar moltes

...Un comentani

•

sense

comentani

anyets...
•

*

...Jo-Seph Schildkraut

no ha deixat
de treballar al cinema malgrat de
les sonores i la seva procedencia
austríaca. Ara ha estat contractat
per la Tiffany i ell diu que no dei
xara Hollywood, perque sempre fa
ran falta actors que parlin
bé qual
sevol idioma i malament l'anglés.
•••¦••¦••¦

Ernest Vil

veurem

ches interpretant per a la Metro
"Wu Li Chang". Com que encara
cleuen guardar els decorats de "Mía

*

quant`s

SS.

Sembla que

...Luden Wahl diu: L'opereta ci
nematográfica no ha previst la ma
alguns trossos aplau
nera de bisar
dits. Peró és indubtable que tot ar
ribará., i que grades a algun petit

*

uns

gentil Dorothy Day han decidit pre
parar-se per a divorciar-se, o "sigui
que han contret tnatrirnoni...

*

aixó és necessari...

empreses

comercials que et voldrien en
vair la casa d'anuncis radiats.

El direetor Luther Reed i l'actriu
Jocelyn Lee han preparat ja les Ili
cencies matrimonials i es creu que
a hores d'ara ja són casats. També
se sap que Gilbert E. Brooking i la

pus actor3 espanyols que para cor
rectament l'anglés i que, per tant,
té granl oportunitats a Cinelándia.
Llástima ,que rko es pugui treure

ter

Wu", l'obra

ney amb

que

va

Renée Adorée,
coses

oADID

fer Lon Cha
es

podran

que fina

ara

inútils. L'obra en qüestió, de
la qual Vilchei en fa una creació,
será editada er castellá. Ens plau
recordar que Ernest Vilches és deis
eren

kACKYr
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Gran Parc d'Atraccions
Obert fins

a

l'hora 'del tancament

A LES NOU, 1 DES DE DOS QUARTS D'ONZE A LES
IL.LUMINACIONS I FONTS LLUMINOSES DES DEL CAPVESPRE FINS
DOTZE DE LA NIT

Palau de les Arts
4111~¦

ebb"1

1.10"1
4/01.°1•
4.10.
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410%.41
alhioj
lap000j

Exposició Filatélica.

-

Entrada, 1'05 pessetes.

Exposició 'de treballs manuals

de Gent de Mar.

---

Exposició de treballs de la Dona Egbanyola

Palau de l'Electricitat i
Farga Catalana.

--

Foro,

Exposició 'de Ferros d'Art

Laberint

rprj
Curiosa atíaécró

whotoj

Entrada amb dret al segell commemora_gy, 2'05 p_essetes

Palau d'Alfons XIII

ehmoj

40~

---

Gráfiques

a

la planta baixa del Palau de

Projeclions'

Motriu
.0~

1
E
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Fotografies humorts
Mines
Els perilla del'humorisme
L'Asso
ciacio Fotográfica de Catalunya
El
llenguatge deis fotngrafs
La foto
—

—

—

arana
terra

Les belleses de la
Un film d'avantguarda
obres

—

—

nostra
—

Les

eh§ deis asppectes de la fntografia
menys conegut a casa riostra és ia fo
tografía

humorística.

artístics,

engrescats amb

Els fotógrafs
els

contra

Burles. les conflagracions atmosféri
l'escuma de l'aigua i els tipus
regionals no han ting,ut temps material
Kr dedicar-se a la fotografia humo
rística i el genere ha restat galrebé
ignorat. Solament pel fet d'haver in
tentat de fer una prova, l'Agrupado

Fotográfica de Catalunya s'ha fet me
reixeclora d'elogis. El concurs no ha
resultat un éxit esclatant degut a qué
la rnajoria de fotógrafs artístics s'han
abstingut, i també perqué alguns dels
ha conf5s l'humorisme amb
el xaronisme i no han respectat cer
tes mjséries humanes ni les necessi
tata n'es apremiants. El seu humoris
me ha anat més etnia del terreny fo
tográfic i de pie en el camp de la lite
ratura els ha obligat a retolar les pro
ves
amb títols tan
escaients com
consursants

<

st‘

Heu-vos ací
que ei n

len un Ilenguatge que als que no hi
estem avesats se'ns fa molt difícil de

José A. Balbontín

—I obturas.
—Dones traieu-ne
gresses" i posen-lo en

n

afe
que no cal esperar
que la Monarcpia deixi el país
Tare, és necessari conquistar-lo, o si
gui: és precís anar a la revolució.

geix

"tintes

marc,

que un esperit in
guíe dednat als estudis occitans shi
hagués trobat present per vettre quina
cara
hi feia.

No
din

Els socis de l'Agrupació Fotográ
fica de Catalunya, amables i condes
cendents, com vostés i com jo mateix,

-41

brindar-se a propor
cionar-me tota mena de detalls per tal
de facilitar-me una informació.
Entre gent conveneuda de la poca
varen

MUTILATS"

(per josep Pujol)
—Els

..+11•~0,11.41,`Mr.

es

dediquen

al

de la fotografía i formen un aposto
lat, quines excenIncies hi traben?
—L'horne que es troba en possessió

seves

treta

mentes de les belleses que posseeix la
nostra terra. La práctica d'aquesta af

quants

uns

socis

de

l'Agrupació Fotográfica de Catalunya
han compres el significat dels mots
"fotografia humorística" 1 amb les
aportacions han restas el mal
efecte que podien haver causat els al
*

•

de Cata
entitat que de molts anys
ve dedicant-se al foment i perfeccio
narnent de
la fotografia artística.
L'integren uns dos-cents socis tots ells
posseits d'un entusiasme exemplar. Les
expnsicions anuals de fotografíes que
una

oreanitza l'Agrupado

sempre han des

vetllat l'interes del públic. Recordem
la d'aea fa dos anys als Establiments
Maragall i la de l'any passat a les
Galeries Laietanes i eomprendrem la
tasca proiitosa que realitza l'Agrupa
ció.
L'exposició d'enguany, celebrada en
el Jacal de l'Agrupad& corn a pri
mer intent és molt
acceptable i fa
esperanear-ne altres de Inés reeixi
des.
Al s.ocis de l'Agrupació Fotografi
ca, sortosament, d'humor no els
en
•

•

Amb aquella sinceritat que caracte
ritza els bumoristes de bona fe, cm
veig obligat a declarar que les pri
meres

converses

entrar

a

que

l'Agrupació

orientar.
Els aficionats

a

vaig
cm

escoltar en
varen
des

la fotografia par

coneurs

de fotografies humorístiques, ja
reja la nostra atenció.

me

VALENTI CASTANYS

rItifl

—Quines altres activitats té l'Agru
pació?
El president de l'Agrupado va per
parlar, peró els comparms Ii ho pri

"POLIT, TANMATEIX1",
per Caries

M. de

Quintana

importancia que tenim tots plegats da
munt de Iincongnient planeta que ha
biten', la cordialitat és un fet i l'amis
tat neix sense compliments. Segons a
00, 110M
e sent avergonyit de no ha
guanyat mai un oremi de literatura
de no haver oeeanitzat unes ses
sions de teatre selscte: a l'Agrupació
Fotográfica de Catalunya, no. Els so
nis són tremPals 1 casnlans com un
dern0Stra aquen fragment dei diana
que varen' sostenir:
—Que' ele ha decidit a organitzar
-aquest concurs de fotografiea humo
o

concursos

!Encara hi ha classes,

he digui !
—Com s'entén que no ho diguil Es
tem impressionant un film d'avant
guarda que portará per ftel "Qué diu,
que crema plourá?"
Els companys, per& e! priven de
continuar i no rdés possible reconir
Inés detall.
—No

ha

diguil No

•

•

tanmateix!
i "La
Ve1.1 de Ca ta tul") a
Noche" tenee una manera mon curio
sa de
discutir llurs qüestions. Ara
han tingut quatre paraules amb motiu
d'una nata publicada pel rliari d'En
Pich sobre si la Lliga era tnorarqui
ca o
deixava d'ésser-ho.. L és ciar,
"La Veu" tot seguit va barrejar En

grafies artístiques ja no és possible
organitzar-los, percate després de tants
anys ja no resta un soci que no tingui
diploma, medalla i accéssit.
I una .t.egada
aconseguides totes
les distineions ja no concorren ahs

de

recordar-me'n.
No hi ha cap

pern

*

tuca,

Horace

Scandliu.

dando

a
la adhesión una solemnidad
que al cabo de siete anos ha tenido
que ser explicada para que se viera
que no fué traición, sino tontería. Va
rías veces corrió por la Prensa la no
ticia de que a nuestro amigo le iba a
ser ofrecido algún alto cargo y siem
pre resultó que él estaba al margen de
fas combinaciones políticas de la dic
tadura. Amigos particulares en aquella
situación los tuvo, pero suponemos
que "La Ven" no enlaza la amistad
con la política. Cembo comenzó unos

primera prova
poden mostrar-nos exigents.
*

•

•

L'Agrupado Fotográfica

concursos?

Pich en la qüestió, i "La Noche" hi
barreja ara En Cembo. En una nota
publicada en l'ectició de dissabte, deia
"La Noche", entre altres coses:
"Además, no es cierto que el senor
Pich haya sostenido a la dictadura,
como hicieron tos hombres de la Lliga,

tractant-se d'una
no

de Cata

anee-

.ns
ae.

artículos dirigidos al dictador en
forma: "Mi distinguido amigo."

El
al
la

dar su promesa hecha en el discurso de
la Barceloneta, de adoptar una acti

tud irritada cuando Cataluna

fuese

perseguida, se entretuvo en aconsejar
al perseguidor de Cataluria, recono
ciendo que su amistad era para él
amistad distinguida.'!
Tot plegat, l dele uns i el den al
tres, fa riure ur.a mica. Ara, que

revolució?
que

es

en

el

régim.

Les

senyor

Pich!

ta
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d'Andalucía

vagues

són més que guspires que antm
cien el gran incendi que s''aprope.
No creo en la poesibilitat d'una re
volució de tipus social com la de
Rússia, peró sí en una revolkició de tí
pus liberal que implantará a Espanya
una república democrática.
La revolució liberal ens donaria els
tres avantatges se,güents: llibertat re
ligiosa, enfront de la tiranía de l'Es
glésia catnlica; Ilibertat civil, enfront
de la tiranía de l'Exércit del rei, i fli
bertat económica, enfront de la tirattia
deis gratis Banca, els latifundis i •s

Un tal

serwor

Gtitarg,

diu...
Un redactor de "La Razón" ha oe
lebrat un interviu amb el sccretari
de l'agrupació espanyolista "La Raza",
senyor Guitard, el qual ha fet les ao
güents manifestacions:
"Por conducto particular sabernos
de una campana iniciada por ustedes
contra los fabricantes
y comerciantes
separatistas. s Es cierto?
—En efecto. Considerando que los
que, en espíritu, quieren vivir distan
ciados del resto de Espana, no deben
beneficiarse de sus ventajas matteriales,
hemos montado una serie de delegacio
nes
en
provincias que entorpecen la
entrada y el comercio de procluctos

que provengan de

casas cuyos

gerentes

separatistas, haciendo atmósfera
ellos, al extremo de que notaos
viajantes ni son recibidos. Esta cam
pana está dando frutos insospechados,
!o que afirma una vez más que el ideal
separatista deja de existir,
cuando,
comercialmente, se perjudica a los in
teresados."
sean

contra

Els nous arnics
de la Lliga
Retallem de "El Debaten,

de

Ma

que han

de

prodncir

buena impresión en toda Espana las
noticias que nos llegan de Cataltdía.
La actitud en que se coloca la "Lfiga

Regionalista"
puede
declaraciones
como

es
verse

harto
por

en

el consejo

1\T

y

los que mejor interpretan el sentir de
la burguesía y la plutocracia catalana.
Se coloca ahora fa "Lliga" en un
plan monárquico. Desde luego, se de
clara espanolista y tiende al evolucio

nismo,

es

decir,

a

reivindicación

una

problemas de orden regionalista
dentro de la legalidad.
Es esta la única política sensata y
la que cabe tan sólo, después de las
experiencias pasadas. Porque no ha
de los

sido errores, ni mucho menos, todo lo
que realizó la Dictadura en Cataluna.
La etapa de Primo de Rivera ha pro
ducido multitud
de beneficios en el
Principado y no ha sido el menor el
demostrar entre los catalanes mismos
:a escasa fuerza efectiva que tienen
entre ellos los grupos separatistas.
Ante un Gobierno fuerte, aunque se

recientes

probablemetue

no

agudice la represión

y se amplíe des
de arriba la zona de rebeldía, nunca
puede pasar ésta en Barcelona de cri

terios más o menos agudos, de partís
distas más o menos airados o de re
sistencias pasivas, armas todas de bien
escaso valor cuando la
autoridad es
duena de sí.
Y siendo estos los hechos, es una
insensatez colocarse en un plan sub
versivo, Por lo menos hostil a un Go
bierno con el cual es evidente que no
se pueden medir las
fuerzas.
Personas de tan buen sentido polí
tico comc los senores Ventosa o Per
trán y Musitu, saben de sobra que no
este el camino.
El sentido evolucionista, no el revo
lucionario, es el sentido de los hom
bres políticos."
es

¦•¦••••••¦

En els Campionats de Catalunya de Rem, el
Nitutic de Tarragona s'adjudica el de canoes i el
de quatre. El Club Marítim s'adjudica el de dos
-

Com tots els anys, per la Festi
vitat de Sant Pere, el Club Mutic
de Tarragona ha celebrat les seves
regates locars, lnterclubs
de Cam
okkriat de Caralunya de caones, iols
a dos i a qeatre. El N'atine de 'I
ragona ha confirmat la suya vAlua
emportant-: e'n totes les proves ile
vat la de lols a dos, que se l'ha ad
judicada el Reial Club Maiiti ni.
r

.

re

swkats

han

5.

Ruixim, patratnjat

2.

"Mari-Pepa",

se

!ser Carbó.
Soler.
Prat.

per

4.

aml. bmunpa
2.

3.
Iols

e.000

m.

4.5.

8'.

quatre (debutants). 2.000 m.
amb tres virades:
s.
"Tarraco" (Matennez, Vicents,
Mestres, Pons). Tim. Dattoli. Club
a

Nautíc,

8' 37" 3-5.
"Salou" (Club de
iio,m
8

Co4né4,,

2.

Isrer:

s.

m.

amb

tres

virades:

"Nena", (C. N. T.), F. Vila,

Jo' 6" 3-5.
2.

"Nano" (C N. T.), W. Ocs

to' 20" 2-5.
Iols a dos remen.
amb tres virades.
de Catalunya):

ner,

a.otso

m,

Campionat

"Carnbridge" (R. C. M.), °tía
Giner, 9' 50".
Prat, tripulant "Te
niarit", es .retiraren.
bola a quatre (Campionat de
Catalunya):
i Catalá. Tisis. :
Els germans

Lluita aferrissada durant tot el
de la regata entre el Club 'Sau
na i el Club de Mar. Es decideix
en l'última recta a favor del primer,
bé el Club de Mar ha causat ex
cellent impressió en les virades.
curs

J. Dattoli, 7' son 2-5.

Tapies,

2.000

r.

(;ca'):

"Carmen", per
"Cranc", per Boxó.
Ca.not de passeig (local)
3.

els

estat

"Morató" (R. C. M.), Galia
Alier, Per, í, Faura. Tirri.: Boyé.
Canoes (Campionat nnatalunya).
4.

na,

Mar), RoTimo-

ne3.

"Roger de alúria 'S (Club Nnu
tic), Recasens, nlonte?sinos, Este
banell, Cardona. Timoner: Plana.

El resultat fou:
s.
"Roger de

Llúria", C. N. T.,
Marca, Fort, Bover, Artigats Timo
ner
Colet, 8' 34" --5‘
2.
"Salou" (Club .de Mar), Co
romina, Xuclá, Celas, i Pone. Timo
rer:
Carbonell. 8' 38".
3. "Morató" (R. C. M.), Segura,
Earreda, Amat i Ballart. Timeasan
Boyen 9' 8" 4-5-

EILIMC'T
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nosaltres

A TARRAGONA

significativa,
fas

a

(per Bas Bofill)

ÉlS

drid:

"Esperamos

l'esquerra diu tota una série de coses que
les
deixarien
dir; i el de la theta Ii contesta:
cris
—Dones, rniri, diu que anem cap a la norrnalitat.
El ciutará de

gnents
Balandros Hispasia

durez

món,

I
ntler
~sor7401/1111/~na-sk,

no

classes

a

"

—

i no se'ns podrá acusar, veritablement,
de cambonistes ni de "Iligaires"
ens sernhla una mica
massa
foet que
el senor Pich tracti a En Carnhó de tu
i a tte i faci dir als seus redactors
que si "La Veti" té En Canthó. "La
Noche" el té a ell... Encara hi ha
—

-en>

fa

del senor Ventosa.
Cientarnente, no tiene hoy la "'eli
ge" el número de afiliados que alcatn
zó hace quince anos, pero sigue
silen
do, de todos modos, el organismo po
lítico catalanista más autorizado y de
más responsabilidad y será a la la asa
ef de más eficacia e influencia de ose
sector en la política del
Principado
En la "Iiiga" están los elementos
de más vista política, de mayor ntu

—

(per Ramon Bargués

la

possiilitat

revolucions sense sacrificis. La
revcdució ha d'ésser sangnant. Es
possible fa revolució a Espanya? Josep
Ortega i Gasset diu que no: jo cree.
en canvi, que el món seacer está
tras
El
vessant un període revolucionad.
nión sencer demana avui una revolu
ció, mogut per un afane- de perfac
cionamc-nt de la vida.
Creo que a Espanya és possible, és
justa i és, tanmateix, imnsediata la
revolució.
La porta
la bancarrota
económica, que no podrá detenir la
Monarquía. No són motius económics
els que determinen la dern-eciació de
fa pesseta, sinó la falta de confianea

esta

amigo distinguido del senor Gambó,
que éste daba consejos, ,perseguía
fengua, la bandera y los partidos de
Cataluna. Y Gambó, en vez de recor

"EL PARADIS TERRENAL EN DIA DE BUGADA"

la

en

"

«La

Entre les obres humorístiques que
figuren a la sala d'exposicions de l'A
grupació é$ de justicia remarcar les de
Carles M. de Quintana, les de Salva
dor Bagun.y. les de Josep Pujol i les
d'algun altre que no record° en aquest
precís moment que tindria l'obligació

de foto

crec

monoporis."

ven.

ver

—El fet que els

*

un

nostres.

rístiques?

manca.

proposat realitzar

ver-se

ció desvetlla en mis aentiments artís
tics insospitats i a rnolts d'aftres els
anida a posar estimació a les coses

•

L'Agrupado Fotográfica
és

de tots, per
que no abun
den: entusiasme i modéstia i fe.
Aconseluir el que un es proposa
es molt difícil, peró com que en aquest
país encara hi ha gent que mai no
s'ha proposat res, l'Agrupado Foto
gráfica de Catalunya, pel sol fet d'ha

conreu

d'una máquma fotográfica
se
sent
posseit d'un desfici de fotografiar-ho
tot. Aiab l'obliga a
dsplanar-se cada
diumenge i recorrer els tnés bells in
drets de Catalunya a la recerca d'un
tema atractivoi o una bllesa arqueoló
gica. Hi ha mona gent que si no fos
Per Fafició a la fotografia ignorarien

Sortosament

lunya meren( la simpatia
qué reuneix tres quatitats

l'estimula Per aixó cal
variants.

manca

—Vostes que

d&

—

coto

—

Com pot realitzar-se

•

seguit

•

país.

Pesó

agradat

tot

a

"Tots els espanyols estan conven
euts que Espanya no pot continuar en
la vida actual. Molts estem conven
euts, a més, que la Monarquia ét in
compatible amb el descabdeilament del
nostre

un

pronunciat

ha

sabte :

claraboia

unes

MAL/CIA

l'Ateneu de Madrid, segons la recen
sió donada per la Premsa de dis

elite.
de

SENSE

fragrnent del dis
amic i collaborador

un

tre

curs

cornprendre.
—No és possible1 No hi ha cap
6 X 6 que us pugui donar un 24 X 30.
—Dones a mi in'lla donat un 32x4o.
—No pas fent un bromur honrat.
—Tan honrat com el pulo: fer un

—Jal Amb vidres
anastigmátics.

de juny de 1930
-

COng."'NTARI

Unes par aules
de José A. Balbotin

11/

"L'endemá de purga", "Coses que fan
obrir l'ull" i un tríptic de doble in
serido retolat arnb el nom d'un peix
que té doble sentit i que es presta a
un equívoc tot i essent una equivoca

lunya

30

la rambla de Catalunya
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31EZ

DIE"

IR, AL» Cto

NEVÉRA EL.EQTRICA
MECANISME SIIVIPLIFICAT SILENCIOS
I

CONSUMEIX MOLT POC

DE CORRENT

senzillesa és el resultat de quinze anys d'in vestigacions als
Laboratoris d'electricitat de la GENERAL
ELECTRIC Co., de Schnectady, N. Y. (U. S. A.), que san sens dubte els
més grans del món
En aquesta nevera eléctrica no es necessita circulació d' aigua per a refredar
serpentins, ni tan sois té ventiladors.
Tot el mecanisme és tancat en un emboleall d'acer herniétie amb
subministrament permanent d'oil, que no pot evaporar-se.
No hi ha corretges de transmissió ni prremsa estopes. No
cal engreixar-lo mai.
El bon funcionament d'aquest mecanisme és garantit per sem pre contra tot
defecte de construcció. Hom substitueix, sense cap
carrega, tot mecanisme que es dem ostri que funciona
defectuosament.
La nevera GENERAL ELECTRIC Refrigerator "és un re bost ideal". S.M.
conserven durant molt de temps, en perfecte
estat, tota mena d'aliments, com llet, ous, frui tes, verdures, mantega,
formatges, carns i peix.
A més produeix gel i es poden fer postres gelats, amanides fredes,
mantegades,
gelats, etcétera, etcétera.
Cientificament está demostrat que la temperatura de 10° C., és el límit, thol qual no
cal passar mai perqué els aliments no
es facin malbé. En els GENERAL ELECTRIC Refrigerators es
liante "automáticament" una baixa tem
peratura uniforme (Compresa entre i 9" C.)
Protegiu la vostra salut i la de la vostra familia installant a casa vostra un
La

seva

gran

GENERAL ELECTRIC Refrigerator.

AUTO ELECTRICIDAD

•

Diputació,

234

Barcelona
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L'esperit dels díes
LA

—DE

GLORIA
any de

passat
A França hancommemoraeions.
ja
de
un

Centenas

i

recordi ds avant
está bé que hom
clássics
i els mestres.
passats els
vegades
no sé estar-me de
Pesó de
pensar que quan un poble mira amb
el passat, és que
rnassa insistencia
té poques coses a fer en el present.
Una literatura on abundin excessi
vament els historiadors i els crítics
—mornificadors literaris és una li
teratura mancada de vitalitat. Que
sinó els creador,
no san els crítics,
aguas que fan una literatura. La
nillor justificació que té la crítica
ella mateixa
és la d'ésser per
-

,

—

creació.

que
La crítica francesa, pesó, pel

Mistral,

ha estas ben

fa al cas de
poc creadora. Les académies i fins
parlat feien
les revistes que n'han
sepulcres
fortor
oberts.
de
una certa
Qui les hagi seguides amb una mica
d'atenció s'haurá adonat que els crí
saben ben
tica i literats francesos
De molts
Mistral.
de
poca tasa
deis que en parlen s'end.evina tot se
guit que ni en coneixen l'obra.
menys

que

encara

en

coraprenguin

vuiguin comprendre l'abast. La
rnajoria s'acontenten a glossar-iie la
celebre "quarentiene entretiene" de
o

en

Lamartine, com si els anys no ha
guessin passat d'ença que pontifi
cava

romantic.

el gran

Daudet,

cona

algunes excepcions,

ren

tar

possible. No hi havia
que la clandestinitat.
Avui, pesó, que sus trobem
se
gons diuen
en un període de
fran
ca normalització, avui
que el mot
"concórdía" impera, avui que l'ésser
catalanista és perfectament compa
tible amb la unitat d'Espanya i fas
amb el sosteniment de la
monarquia,
esperem ésser més afortunats. El
senyor censor, sempre amable, ens
ho permetrá, i nosaltres cornplirem
un deure: el de refrescar la
memo
ria dels oblidadissos ciutadans de

donatiu,

rials
altre

—

no

era

recurs

es

la de tots

ion

en

aixó

un

Actualment el centenari de Mis
tral se celebra també entre nosaltres.
Ein sembla que ací podran dir-se
coses més
sinceres. Barcelona está
en millors
condicions que París per
a coneixer l'esperit de Mistral i de
Provenea. Potser avui el coneixem
més que la mateixa Provenea, a la
qual podríem anomenar la confiada.
Si Mistral no és ací un poeta abso
lutarnent popular
i ho és inca
mée que a París —per als nostres
bornes de lletres és un poeta gaire
bé tan nostre com el mateix Ver
(legues o el mateix Maragall. Molts
podrien recitar, fins en provençal,
estrofes senceres de l'autor de "Mi
reio".

precur

Mistral,

i amb 'Mistral Proven
s'han deixat enlluernar per
aquesta glória, a la qual França ha
contribuit d'una manera oficial. I
avui Provença, adormida sota l'afa
lac d'aquesta glória, no s'adona ni
de quan entre rnanyagues gracioses
li és posat un Inri. Un Inri, no exa
gerem. Escolteu, sinó, aqtiestes pa
raules que Triboudet, un deis crí
tica més prestigiosos de París, ha
sor.
ça,

—

escrit recentment: "Una historia
dio— de la literatura provençal no
será completa, no será a:..larida, fins
al dia en qué formi el cap o el cos
d'una Histbria de les literatures día
—

des de París o des de Madrid
fos fet un semblant "afalac"?

ens

En catala no manquen bones tra
duccions. Algunos potser estan dis
sortadament esgotades. Recordem
sobretot l'encisera iraducció en pro
sa que Verdaguer féu de "Nerto" 1
que segurarnent deurá ésser publi
cada en les obres completes del poe
catalá. Recordem la inés recent
ta
feta en vers per Guillem Colom I
publicada a l'Editorial Catalana; re
cordem, amb tots els honors, la cla
féu
ra i harmoniosa que de ."Mireio"
la gran poetessa mallofquina Maria
Antónia Salva; i la de "Les illes
d'or", de la mateixa poetessa; i la
deis fragments de les "Memóries"
que Garcés dona a la Barcino.
?Quan en tindrem, peró, la collec
ció completa i unificada, tantes ve
gades promesa i encara no enllesti
da? Aquest será el millar homenatge
que Catalunya pot i deu fer a Mis
tral. L'homenatge que fará que,
guau la gleria francesa de Mistral
sigui arreconada a la histbria deis
"patoís" francesos, pugui ésser en
cara una glbria vivent i popular en
tre nosaltres.

DOMENEC

ALBA

GUANSE

nyada en equest aspecte i les troba
lles d'Alfred de Musset, que tant
han esvcrat els nostres pairalistes
1st hure els nostres intellectuals, es
rea
tcm segurs que responen a una
lisas.
En canvi a Sevilla coraencen les
vagues generals, genere ben catalá.
Potser és conseqüencia del pacte
Alba-Cambó. Si, segone es diu, l'Al
ba s'encarrega d'arranjar la qüesti6
mentre l'altre, Cambó,
la qüestió religiosa, no
fóra gens estrany que rnentre nos
altres naturalitzem les castanyoles,
ella naturalitzessin les castanyes.

catalana,

irEque

Entre les entitats
han aprofitat
el Decret que
autoritza rús de
la bandera cata
lana, cal comp
tar-hi el Banc de

arranjaria
Conde del Montseny aniden al
I

rer

del

hagi

0;

estrany?

governador
esta

ganxat per
cantonades

ens

doc

en

Un amic
—Es que

Ilegeix—ens

s

perque

en

d

per a redactar
l'Estatut d'Auto

e

ho ha aclarit.
com que ningú
no els
ha dit—, així la gens

ens

tac_u,
an

entre

visitat

1,3

el monestir de Montser

tat.
La noticia ha causat una decepció
general. Ara que tothom es pensava
que les ntagnffiques (?) pintures del

La setmana an
dalusa ha estat
un esta a Barce

coses

o

nomia.
Pera, homes de Déu, si sou uni
taris conveneuts i, per tant, oposats
autonomia,
a tot alló que vulgui dir
perqué voleu entrar en la discussió?

un

nostra ciutat té

una

fama ben gua.

a

-

ambient

propici; pensem que avui existeix
més tipisme carii ací que enlloc del
orón. Des de temps immemorials la

projecte ja

cridar contra el
l carrer... i encara
esteu bé a fora,
deixin estar.
gr?-.-- que

lona. Barcelona
és un eels pobles
més hen prepa
rats perqué les

d'Andalusia trobin

no

compta amb ella

Per

L

hom

les

es pensa que al Pla de Palau també
han acceptat el bilingüismo.

El senyor Malu
quer i Viladot ha
fet pintar el re
trat del rei Ama
deu d Savoia al
Salé
de
Sant
Jordi de la Dipu
reials persones que

de la U. P. han
sortit de fogó

_tplars.

dos

canta el senyor

—ens

indignat
rem

una

(litem

Soley,

encara

través deis anys—rebé
papereta de citació. Acu

declarar—acompanyant jo,
naturalment, la meva esposa—i en
presentar-nos, el jutge el primer que
a

féu fou preguntar-me les
idees polítiques.

meves

—Republicá federal!—vaig res
pondre.
Interrogaren, després, la senyora.
Insistí aquesta a demanar un acera
mera, i els interrogadora no en feren
cas. Simultániarnent, uns agents de
la brigada especial di Barcelona
realitzaren un escorcoll a la fábrica
on treballava el
senyor Soley i in
tentaren fer el mateix en el seu do.
micili particular. Aquí, pero, traba
ren un familiar que es negá a con
sentir-ho en absancia del propietari,
i la casa queda vigilada fins que arri
ba el matrimoni Soley. L'escorcoll
dura dues hores.
EL DIA 31 D'ABRIL,
a
les deu del matí, es presenta la
guardia civil al domicíli deis ciuta
dans Soley, arnb l'ordre de deten
ció de la senyora. Aquesta es negá

seguir, sense la companyia del seu
marit. Després d'una petita discus
sió, el senyor Soley arribé. a casa
i acompanyá la seva esposa a l'A
juntarnent, on els esperava un jutg,e
militar.
a

'

—Prestada

declaració—se

nova

gueix

contant-nos el senyor Soley
a casa, on
ens esperaven,
amb el neguit que és de suposar,
els nostres fillets i familiars. El bo

tornárern

del

cas

éŠ que

ens

trobárem

a

-

'

•

:enim une pena
mo:t forta i no
sabem estar
ens
de manifestar-la.
Els felibres que
aquests dies han
recoreegut
nostra ciutat i han admirat les

una

citaci6, per a les onze d'aquell
mateix matí.
La duplicitat de jutges—ens diu
el senyor Soley—fou deguda al fet
que, mentre la primera denúncia se
guía el seu camí, la mateíxa denún
cia fou feta personalment per la
senyora Cinteta Duran de Codina,
coneguda per Cinteta "Rompa", al
general Barrera, aprofitant una vi
sita d'aquest a Sant Quirze. Li di
gué que feia dies que havia cursat
una denúncia eserque una dona ha
via trepitjat la bandera, i que aques
ta dona encara es passejava tren
quillament per Sabadell, amb tót el
1-#7'
"descaro'.

nova

,

resultat, pera a l'últim, un
dia se'ns presenté a casa una ger
seny-oreta Baigual, la
mana de la
qual, plorant, digué que, realment,
germana era la que cerca
davant el perill que cor
dern, ella no s'havia pogut aguan
tar mes i que insistíssim. Després
de
molts treballs, aconseguírem
arrencar la confessió, i la senyoreta
Baigual acudí al jutge militar, on
declaré que la meva esposa havia
rebutjat el rosetó, perb que no l'ha
via trepitjat, afegint que aisca "ha
havien fet moltes altres persones".
seva

que

PASSEM PER ALT
les trifulgues que passá la familia
Soley, a la recerca de defensor. Fem
constar que el capitá Ximenes, el
qual havia acceptat primerament el
cárrec, renuncié més tard, allegant
que no li plavia de defensar una
causa
que sabia positivament que

perdre.

I últim s encarregá de lá
defensa—a indicació d'un militar
present al jutjat—el capitá Brinquis.
Aquest sollicitá un acarament, i el
jutge de Sabadell li exigí de conei
xer, préviament, les preguntes que
pensava fer a les tres acusadores. El
dia de l'acarament, en fer el defen
sor una pregunta que no havia anua
'

ciat praviament al
ha permeté.

jutge, anuest

Monsenyor Lisbona, encarregat
de
la

Ritz,

banquet del
que clogué

les

festes

En el

del

la Casa
Premsa

l'Exposició,
un

Jb

trar

recent

de
de
e

n

dis-

volgué

de
le unernacionalitat de l'idio
cura

se

ad

UNA SOLUCIO.
Durant el temps que duré el su
man, l'alcalde, senyor Relat, digué
al senyor Soley que només veia un
camí per a solucionar l'afer, Que
s'inscrivís a la Unió Patribtica. El
eenyor Soley, naturalment, s'hi ne

'

al

--Les
mentre

bane_res
no

castellá.
—"El castellano —digué— es un
idioma internacional. Nos lo prueba
el hecho de que "Don Quijote",
nuestra obra inmortal, ha sido traducida a casi todas las lenguas del
mundo..."
Home, vol dir?
ma

Un

diari madrileny, i no de dreta precisament,
:ent-se ressb del
que han dit di-

siguin imposades.

Estere'

e

Seb-rle11.

Ens

consta

que

quants regidors, davant de
manifesta1 e s
cions d'entusias
una

me

que el

palie

d'Horta dedica a
l'arribada de cada autbmnibus, s'han
mobilitzat per tal de censurar la po
pularitat en resmentada barriada.
Males Ilengiles asseguren que el
dia de l'adjudicació definitiva del ser
vei hi haurá soroll.

polítics,

versos

s'ha planyut que
;se

renagin

mar__

_stat

e

_cara

corrents

importants i ben definas respecte
l'orientació política que r. al imprimir
al país en les presenta critiques elcumstáncies.
El collega imagina, pel que es
veu, que vivím en plena normalitat
i que tothom és lliure de manifestar-se en el sentit que vol. Li passa
com a Primo de Rivera, que interpretava el silenci que ell mateix imposava

pels procediments

in

mes expe-

dititte. com una incondicional adhesi6 a la seva política.
De totes maneres, a resmentat diasucceeix el mateix que a molts
r1
polítics: baden com una desesperats.
No s'adonen uns i altres que malgrat

es

regadora a mans de la legi6 de
funcionaris, edils i facultatius que
una

sabe complir dignament amb el sea
comes. No demaná mai perdó, sino
«!estima, ni intenté mal fer llástima
per tractai-se duna mare cie fami
lia. /sfalgrat ton fou condemuada a
sis mesas i un día de presó correc
cional.

POU LLAVORS

mantenim i que no serveixen per a
portar una ploma. Desinfectar és ci
vilitzar, és fer revolució.
Aquesta revoluci6 petita no ée.
incompatible amb la grán, arnb
conamica, amb la jurídica.
L'una suposa l'altra o és el seu
cornplement necessari o rantecedent
Quasi diriem que son amb
dues la mateixa cosa.
Porqué la intolerancia ja va pre
dicar Canalejas que és una crosta.
1 d'aquest viatge el nostre poble feia
temps que en tornava.
I ranalfabetisme, des d'En Costa
i rnolt abano, tots sabem que és una
ronya igualment.
les plagues del

Felip Trigo

qua decidírem de fugir—ens diu el
segyor Soley—. Jo no esteva dis
posat a deixar empresonar la meya
dona, 1 el dia 20 de novembre pas
sárem a esperar els esdeveniments
a raltra banda del Pireneu.
La inateixa senyora Cinteta Du

de Codina (a) Cintenta "Rom
cura d'avisar el general
Barrera. El defensor, simultánia
ment, havia presentat una demanda
per tal que da beneficis de la con
demna condicional fossin aplicats a
la processada. Fou informan favora
Slement, i aleshores—sabent que
havia fugit de la justicia—es doné
nora ordre de detenció, per tal que
fos declarada en rebeldia.
Assabentat el marit—que anava i
venia de Perpinyá—féu tornar im
mediatament la seva esposa, de ma
nera
que, en presentar-se a dete
nír-la, ella tornava a ésser a Saba
dell, burIant així els propasas d'a
quell que vallen declarar-la en re
beldía per tal que mai més no po
gués tornar. Un altre día d'angúnia,
naves visites a la presó i a
l'últim
la ratificaci6 de la condemna con
dicional. Una amnistía—en celebra
ció del vol de Franco—la deixé 'Hu
re, al cap d'algun temps.

a

camp —escriu

"Tarrapellejos", una

bona novella— són com. la mislria
al cap deis menuts, que es treu ras

passant-los

cant,

pinta

pchs

cabells

la

espessa.

I el

parasitisme caciquista

i

burgas

són més qua plagues óel camp;
plagues del camp i de la ciutat, amb
les quals només es pot acabar alai"))
no

profilaxi rigorosa.

una

AN.GEL SAMBLANCAT

ran

pa", tingué

EPILEG.
La senyora Cinteta Duran de Co
dina (a) Cinteta "Rompa", fou con
decorada pel govern de Primo de

Rivera amb

una

creu.

A Sabadell, quan aquests fets pas
saren, hom deia que difícilment s'es

borrarien del record deis ciutadans
de la ciutat del Valles.
Avui—no han passat pas gaires
anys—ningú no se'n recorda. No
més el matrimoni Soley—i els seus
fillets—hi pensen amb terror i in

dignecid.
L AYMAMI I BAUDINA

de la censura i les restriccions im
perants, el país ha demostrat tenir
idees ben concretes respecte d'ella
que és necessari per a sanejar l'am
bient. Si no fos aisce ?de que ser
virla mantenir el régim d'excepci6
que el
com

a

general Berenguer
norma

ha

adoptat

insubstituible de go

Eh éxits del senyor

Maluquer
"Las Noticias" diu1
"Habiendo sido comentado ers eticlos
los periódicos parisinos el real decreto
la
que autorizaba de nuevo el izar
bandera catalana en los edificios pú
blicos de Cataluna, el público de Pa
rís, deseoso de conocer la bandera de
las cuatro barras
"banniére ea.);
stries rouges sur fond jaune", corno
se la describe a sus lectores "La
berté" —, desfila en gran número psn
los Inválidos, donde, en el segundo
piso, entre estandartes gloriosos de la
guerra grande, hay el de los volunta
rios catalanes que pelearon por Fran
cia en las filas de la Legión Extran
—

Li

jera.
El guardián de la sala donde
la bandera catalana fe

se

encuentra

dicho
ras

a

un

veces

periodista parisién que
habían

desfilado por allí

tantos visitantes."

Potser
un

seria qüesti6

telegrama,

?no,

de trametre'ls

senyol- Maluque7?'

Protestem de la passivitat
amb qué l'Ateneu Barcelo
nés contempla la desfilada
-1`
dels esdeveniments
Aquesta Preso Model de Barce
lona ha fet parlar ja rnoltes vegades
d'ella. Potser que, per caritat i per

eivilisme, caldria indagar, severa
ment, qué passa allá dintre i qui
n'Es el responsable. Perque hl ha
coses intolerables en una ciutat que
es diu civilitzada.

vern?

Per noticies

que

mreeixen
ns
conf iança sab em
e

que a la Presó
d e
Barcelona
torna a posar-se

de

l'Estel

dir en el
seu discurs:
toses són amables
va

veient que no trigaran a
crider-lo al carrer del Governador,
allá mateix on va haver d'anar a do
rar explicacions el senyor Valles i
Pc'els el dia que va posar-se la gorra

entendre,

la nieva admirado pel
sabó i la dutxa i els espolsadors, el
mett eulte
a
santa Higiene no ha
nalnvat pas.
Al contrari, s'eixampla i creix de
manera extraordinária cada dia.
Efectivament, avui per mi rescom

Centenari de
rich

meu

era

tendre la xarxa de clavegueres, sa
nejar la xocolata que trepitgern, que
bevem i en qué ens banyem, treure
deis carrera el fang i la poli, posar

actuant de fiscal d'un Consell de
guerra, havia demanat catorze anys
a
un aoldat que havia portat flora
al monument d'En Casanova, ac
tuant de defensor en aquesta causa,

mateix

de

menyspreada,

desinfectar, desinfectar;

era

gi amb energia, i el dia 13 de no
vembre de 1925 tingué lloc a la ca
serna de Roger de Flor el Consell
d* guerra. El capitá Brinquis que,

Anarem al seu domicili a dema
nar-li que es presentés a declarar la
veritat, tota la veritat. I ella, da
vant la nostra sorpresa. es negá en
absolut a fer-ho, afirmant que no
s'havia trobát en cap incident i que
no sabia, en absolut, de que li par
laven. Insistírern, sempre amb el

més important.

viatge exprés.

.

ment.

'

na

justament,

la senyoreta que havia ofert el ro
setó, no donava senyals de vida.
Després de maltee investigacions,
esbrinarem— ens diu el senyor So
ley—que es deia Maria Baigual i
que era mecanógrafa de l'Ajunta

belleses de casa nostra,
han sofert un oblid imperdonable 1
la consciencia els remordirá tota la
vida.
Pobres felibres!
Han estat a Barcelona i no han vist
No han visitas els tallers de "El
Día Gráfico" i "La Noche".
No tindran més remei que fer un

se

NISTA,

A

ens asfixiem dintre d'u
cambra d'atmosfera enrarida, que
hern de ventilar.
Vivim en un país, on la gent no
té condícia, on la gens fa encara
dissabte, aixb és, no va al barbar,
no
es canvia de
camisa i no frega
el pis mes que un cop a la setmana.
A Barcelona hem fet una Expo
siciO per a badocs i pagesos, quan
el que calia, amb el gavadal de mi
lions que l'ensarronada ha costat,

con

cel."
Des que amb tant d'entusiasme
essa manifestava a favor d'una clas

ocorregut en diferents llocs, tingué
efecte el processament.
LA VERITABLE PROTAGO

l'havia

fosquedat,

Ilesa, claredat, Ilum, salut, alegría i
torna el gris de la terra blau del

de Rocamora, la qual, juntament
amb la Cinteta "Rompa" i la Josefa
Serradell, fonnaven el sesees acu
sador. Malgrat que cada una ex
plica el fet d'una manera diversa i

vena i

la

comed

mart.

A la boca de la seva mánega hi
havíem d'enganxar tres estrelles.
1 coronar-los de llorer haurlem de
fer tansbe a aquests treballadors i
a altrea com ehl, perqué d que ens
reata i raspalla i poleix és potser
el que més auténticament crea be

de

principals

el

s'ha d'obrir;

—ens

la

programa donaestic

l'epidemia,
tra la

tribunals.
També havia estat cridada a de
clarar la senyora Angelina Sellares

un

i

la

—

din el senyor Soley—una nova
penyora de quaranta pessetas, degut
a qué vaig indignar-me
amb la declareció d'aquelles dues senyores,
una de les quals afirmé, plorant, que
l'havia insultada, malgrat del testi.
moni a favor meu deis setiyors Tra
bal i Bernaldo, procuradora deis

a

Els supervivents

que el darrer ban

se

no

Mistral,

Són molts els que
estranyat
h an

Catalunya.
Ho trobem molt bé. Perb encara
agradaría més que la gerencia
de resmentat Banc ens expliqué:, per
quins set sous el sets anunci que es
publica al ButlIctí del "Centre de
Lectura", de Reus, redactat tot dl
en catalá, és redactat en castellá.

car

entre la

í la senyoreta Baigual.
doná importáncia a l'in
cident, pera al cap de dos o tres
dios els familiars de la senyora So.
leyfosen assabentats que havia es
tat presentada una denúncia contra
l'esmentada senyora, acusada d'ha
ver trepitjat
la bandera de la pa
tria. Pocs dies després, la senyora
Soley fou cridada a declarar davant
el delegat governatiu i el capitá de
la guardia civil. La seva cleclaració
no els satisfé i la petició de
l'acu
sada, de celebrar tn acarament, no
fou atesa.
A PRIMERS D'ABRIL

Es fácil, dones, que les festes que
se celebren
siguin realment lluides.
Volddem que ho fossin fina per la
ti:lentitas de públic que hi assistís.
De totes malteses, no sé estar-me de
dir que sempre en aquestes festes hi
ha ri„una c03a de trist, alguna cosa
que fa un soroll d'ossos. Per aixó
més encara que l'assístancia a les
festes m'atreviria a recomanar que
anéssim a beure en la font pura de
Mistral. Un deis seus versos Ilumi
fosos val més
que cent discursos
plegats. Afortunadarnent, els seus
que recessiten
versos no 5611 deis
exagesi. Eh l els escriví per als pa
gesos del mas, i la seva força poé
tica és tal, que delecten Igualment
els rústecs que els entesos.

?Que respondriem, preguntem, si

mots

uns

marit

és

"Aquest benemérit ciutadá—escri
vis jo aleshores deixa un rastre
de Ilum per on passa, és un artista
i un heroi; sembla que hagi fet vot
de penitencia.
Lluita ardidament contra la fetor,
contra la brutícia; aixe
és, contra

de

briaire.

denúncia,

la

no

municipal solament; él un progra
ma politic i social, cívic.
Ei nostre problema individual 1
coRectiu —el d'Espanya, el de Ca
talunya—, creieu-me, és un proble
ma d'aigua.
De pa i de llibertat, primer, ja
ha sé. Pecó també d'aigua, d'aire,
de sol. D'esport i tot, si voleu. !La
feina que ací es podría feo amb una
manguera!
Ens han tancat en una preso que

féu saber que
l'acusada era separatista. Després tingué lloc l'acarament
amb la senyora Serradell, afirmant
aquesta que havia estat ella la protagonista del rosetó, davant l'estupefacció de l'acusada, qui afirmé
que aquella senyora no l'havia vista
mai.
AIXO EM VALGUE
el

Soley

nyora

¦4111111•11

preocupació, pero, en Conjunt
de tots els que a Franea parlen o
han parlat de Mistral ha estat de
fer de Mistral una glória francesa.
La

creuaren

Hom

tina.

sostingué
adreçant-se al jutge
i aquesta

bandera espanyola.
Una dama sabadellenca—Na Ma
gina Pons de Soley—passá, amb els
seas fills, per un indret on un grup
de senyoretes efectuava la recapta.
Se li apropi—en ésser a la piala de
Pi i Margall—la seny-oreta Maria
Baigual, la qual intentá posar un
d'aquells rosetons a un deis fills de
la senyora Soley. Aquesta—en ús
del seu perfecte dret—s'hi °posa i

Catalunya.

els ciutadans de

de recap

lliuraven als transeünts
rosetons amb els colors de la

mis

—

Sabadell, i, indirectament,

digueren

en

cabals per al mutilat d'Africa. Un
deis números del programa aria a
cartee de distingides seryoretes d'a
quella ciutat, les quais, a canvi d'un

Quan aixo passava, escriure un
comentad
que no fas favorable a
l'actitud de les autoritats dictato
—

llevat de la raça ha

festivals—que

uns

populars—amb la finalitat

ment.

ria, tindria plantejat en el seu si un
greu problema polític de desinte
gració.
Pesó si en el provençalisme d'"Ac
don Française" hi ha alguna cosa
de més intelligent que en el vulgar
assimilisme, és que té realmenta la
voluntat
d'incorporar a l'esperit
francés les qualitats essencials de
la Provença. Pressent que, en l'cs
perit de Provença, que en plena de.
cadéncia ha produit un Mistral, hi

lectals franceses".

fer

catalanista constituía, en aquells
temps, un fet monstruos, i molts
ciutadans— natura!ment honorabilís
sims —foren perseguits
aferrissada
ser

pobles

de

bra ja

pública neteja, si no
recordo malament, vaig fer en ter
mes cálids i gráfics, en termes molt
exeressius, l'apologia de l'escom

El capita. general cridá el jutge
militar al sea despatx i
encarregá. l'afer amb molt d'interés. I el
matrimoni Soley es passá entre el
jutjat de primera instancia i el jutge
instructor, de les deu del matí fins
a les sis de la tarda. Hl foren presents les senyores Cinteta Duran i
Josefa Serradell.
S'efectua un acarament entre la se
ny-ora Soley i la Cinteta "Rompa",

DIA PRIMER DE MARQ
DE sgee,
en pie període
dictatorial, ocorre
gué a la ciutat del Valles un fet—en
aquells temps—transcendental. Les
autoritats sabadellenques organitza

—

amb la glória de París, s'haguessin
topas ansb el desdeny o amb la mo
fa, probablernent França, la unita

el millar

Una vegada, quan la vaga del per
sonal

EL

ra, que en diu la gent
en passaren
de crespes, arrea de
Catalunya. Es

teoritzadors d'"Action Fran
laise", és un provençalisme hipó
crita. Es la sistematització de l'assi
milisme francés, que no vol proce
dir per violéncies, sinó per afalacs.
?No ha estat precisament l'afalac el
que ha fet in6cua,
paiíticament,
l'obra de Mistral? Si Mistral i el
felibratge, en llar d'haver-se topat

l'adolescencia.

cal

de
el provençalisme

dels

ha

Com ea pergeguien, abans de la "conc6rdia",

---

eh catalanistes
El temps de la dictadura de Pri
mo de Rivera— la primera
dictadu

provençalisme

tot

laamartine

rancia,

Un fet que cal recordar.

Una d'elle: és la Lleó Daudet, pa
risenc, pero amarat per tradició de
familia de l'esperit de Frovença. De

Altres, més vanitosos o més can
tes, s'acontenten de parlar de les se
hipotética
ves relacions o de la seva
amistas amb Mistral. Ací hi ha de
totes maneres una veneració autén
tica. En parlen evidentment com si
d'un setnidéu. Haver-lo
es tractés
víst, haver-lo tocat potser, haver-lo
hesat, és com posseir una sagra
reliquia de records. N'hi ha que
n'evoquen una visita feta en la in
fantesa, eom si es tractés de les
visions rniraculoses d'un conte de
comtessa de Noailles en
fades.
parla, per exemple, meravellant-se
deis seus propis records. Sembla
com si evoques el primer amor de
Es ciar que d'entre aquestes notes,
fetes alhora de veneració i d'igno

Deis temps de la primera dictadura Desinfecció

MISTRAL

tetes maneres, el

13

odtOs regtm de

moda

un

cástig, absurdament

sever.

Amb motiu d'unes queixes sobre
menjar i la roba que es facilita
ala presos —queixes expressades al
bisbe de la diacesi en una visita re
cent i en contestaci6 a les seves pre
guntes— sabem que diversos pre
confinats a celles de
sos han estas
el

cástig. I hom assegura, encara, que
algun d'ells fou objecte, de més a
delicats tractes

mes,

quals
alguna

els

deis
han esdevingut especialistes
deis funcionaria de la Mo
en

del.
Hem d'expressar la nostra pro
testa més energica per aquests fets,
denunciats ja per nosaltres en altres
ocasions. I hem de demanar al bis
be de Barcelona, pretext indirecte i
involuntari deis cástigs imposats,
que intervingui a favor deis presos
que, fet 1 fet, no cometeren altre
pecat que el de dir les coses pel
seu

nom.

tát.

rs

e s
ensenyances
de la Dictadura
són aprofitades
com

xen.

mereiHeus ací
es

collegi
segueix les

que
pro
fitoses (i tant!) ensenyances del di
funt Primo de Rivera:
"Colegio de San Miguel
El alumno D.
con el be
neplácito de sus papás, se suscribe
con la cantidad de
pesetas para
contribuir al regalo con que se pro
un

yecta obsequiar al Rvdo. P. Pedro
Castellví, Prefecto del Colegio, el
día de su fiesta onomástica (ag de
junio). (Firma del papá o encar

gado.)
Barcelona, junio de 1928.
Nota.
No es necesaria la entre
ga de la cantidad suscrita. El Admi
nistrador la cargará en cuenta en
la nota de "Gastos" del alumno."

República? Mona Nula ?
Catalunya! I, per tant,

República

Plo""

Penes

Brillants

•

'

Platería martellada

3oan Valenti
161

Passeig

de

Grácía,

r

•
-.un."

se us

-

•

La reunió tinguda la setmana pas
seda pels delegats de les quatre Di
putacions en el Palau de la Generali
tat de Catalunya, representa el punt de

seria

laboració. Nómes son aeCeptablet
unes Corts Constituents que per en
obliguin a cap jurament
davant
ni prometença a les instituciona que
han mancat a les seves i posin a
debat la uva continuació.
Tampoc no aniria a discutir la 111bertat de Catalunya, perque la cree
indiscutible; per voluntat expressa
del poble catalá. Només debatria la

coordinació i estructuració d'aquesta

llibertat, reconeguda de bell antuvi,
per a garantir la convivencia.
Arranjats aquests dos punts in
ajornables i actuant com a fidel dis
ciplinat a la nova Espanya, a part
d'aquells problemes de llibertat i to
lerancia ciutadana, enfocaria la me
activitat a la resolució del pro
blema agrari espanyol per alliberar
el pages de l'organització medieval
que encara li pesa i el fa un esclau
de la gleva. Sense solucionar aquest
problema, Espanya no viurá una vi
da civil atemperada a l'época, ni po
drá tenir una cultura ni entrar en
un concert de pobles civilitzats. La
ya

respiisia .de
exiliat tots
sis lector, de LA RAMBLA DE
PATALUNYA la coneixen. Altra
es

probable, gairebé
ens

asani¦~1~111.111111111.11

Esport és ciutadania

En Paulí Gelí; un altre company
Acció Republicana, En Manuel Potau,
i podem afegir que N'Albert Bastar
des está espiritualment identificat amb
l'ideari del nostre partit. Peró altres
partits i sectors catalans no estan re
presentats dins la delegació quádruple.
D'altra banda, hi ha un motiu Inés

diem
No creiem revelar cap secret si
els
regio
Ifaluquer
i
que el senyor
nalistes es decantaven a posar l'elabo
ració del projecte d'Estatut exclusi
vament en mans dels ponents designats
per les

Diputacions,

admetent que

tot

s'obrís sobre el projecte una informapogués
ció pública en la qual tothom
prendre ,part. Al contrari, els partits
d'Acció Catalana i Acció Republicana
coincidiren a creure imprescindible
l'ampliació de la Ponéncia amb els
representants directes deis partits polítics. Hom allegava que tots els sectors catalans es troben ja representats
dins la delegació de les Diputacions,
peró aquesta allegació no és prou
deis delegats pertanyen
exacta. Dos
Caries Jordá
a .Acció Catalana: En

poderós

per

encara

ampliar

a

la Po

néncia: i és que les Diputacions ac
tuals, per llur carácter governatiu i
automátic, estan mancades de rnandat

•

poden ésser tingudes com
popular i
auténtica de l'opinió
usa representació

fou expo
i descabdellat ami) encert pel se
26
nyor Bastardes en la reunió del din
sostingueren
de juny. D'altres delegats
el mateix parer. La Diputació de Gi

pública. Aquest argument
sat

haguéssin

lit

*

•ció espanyola será tasca en va, i per
mes que la llibertat fos escrita amb
la máxima amplitud en totes les
constitucions i fas gravada en tots
els edificis públics i pregonada en
les cantonades, no tinclria cap
realitat.
Aiscó ho escric ben despert 1 no
somiant mai que esdevinguinrealitat
els resultats do l'enquesta del "Mi
totes

A. Rovira i Virgili
—Cree que l'actuació deis repre
sentants que pugui tenir Arrió Re
publicana de Catalunya al futur Par

*

*

Heu-vos ací el bon camí, el cami
de la democrácia. El que convé, per a
anar
endavant, és que sigui seguit

vacillacions

cense

la

en

fixació

del

conting,ut

del projecte i en el proce
diment per a fer-lo triomfar.

El futur Estatut

de

Catalunya

que constituiria un pas important cap
a
la solució de la qüestió catalana
ha d'ésser un Estatut detnoc.ratic ela
borat i irnplantat democráticatnent.
A. ROVIRA I VIRGILI

L'Ateneu de Barcelona no
pot desentendre's deis deu
res que imposa aquesta
hora de profundes i greus
vibracions polítiques. ?Per
qué, dones, no actua? No
será per falta de prece
dents. A Madrid donen un
alt exemple de civilitat
MI111~1~111~

Francesc Cambó
legislar. I si la majoria és, com cal
temer, la de l'encasellat que dicta
torialment ens cuinen, liavors les
interpellacions no seran altra cosa
que l'exercici del dret d'espeterne
gar
sota la garantia de la immu

sible, caldria plantejar, integralment
i amb absoluta claredat, les dues
grans qüestions essencials per a
nosaltres: la de les llibertats demo
critiques i socials i la de Catalu
Qualsevol debat polític podria
ésser aprofitat per a aquest objec
te, que per a nosaltres, catalanistes
republicans d'esquerra, és un sol ob
jectiu i un sol ideal.
nya.

—

nitat

parlamentaria.

Bell sistema de

No ens és possible, per manca ma
terial de temps, fer al nostra pre
gunta a Francesc Cambó.
Tanmateix, la resposta de
tre

polític

tots

els

lectors

de

LA RAMBLA DE CATALUNYA

perdre el temps i de quedar bé amb
com diem a Cata
el vi al porra
lunya.

rador".

Raimon

Lluis Nicolau 11'01wor

Jaume Bofill i Mates

.111111¦•¦••

La contestació de l'insigne advo
president de la Lliga Regiona
lista, ha estat simple i concreta:
—?Quina fóra la qüestió essen
cialíssima per mi, pregunten? Una

—Quan s'obrin les Corts, per tard
que sigui, penso que hi haurá avi
nenteea
encara!
d'interpellar
el govern per qué ha negat l'indult

--Simplement: Revisió democri.
tica de la Constitució, on es trohi
plenament resolt el problema de Ca
talunya. I, per tant, sarantit el dret

—

d'Abaidal

cat,

—

l'amnistia a Maciá i els seus com
panys i als presos per delictes so
o

cials.

segur,

la coneixen. I aquesta sí— pensem
que la censura ens la deixaria

deixla tama

—

publicar.
•

1Jaume

espanyol no ha d'ésser de
carácter individual, sinó que cada
un deis nostres diputats ha de su
bordinar-se a l'actuad& del conjunt
del grup i a la més ampla actuació
de coincidencia amb els altres grups
parlamentaría catalans, sobretot
aquells que tenen, respecte a fosal
tres, una mejor afinitat de princi
pia nacionals i hturtans.
lament

Miró

•CConteísto amb tota la bona fe
sóc capas-1 tinc la confiança

que
que
que obre

d'obtenir successi
del poble
revisions d'aguaste part de la
ves
Constituci6.
catete

és
l'enquesta
LA RAMBLA DE CATALUNYA
caín conseqüancia de la del "Mira
dor".
Pr:rner de tot, faig constar que
sota l'actual ragim de l'E,stat es
panyol, no assistiria jo al seu Par
larnent. El ritual i juramenta d'ini
ciació i la dependencia estatutária
obligatbria de l'Assemblea repugnen
al ineu esperit i al record deis greu.
ges rebuts en aquests anys. Hl ha

persistencia

de l'estructura econó
a la Revolució
fran
cesa, sense la desamortització dels
béns dels grans propietaris que, en
cara, en general, s'escauen ésser els
antics nobles, tot intent de renova

mica anterior

qüesti6 previa sense solucionar,
a
la qual tota intervenció, encara
que sigui oposicionista, és una col
una

El 6 de juliol, a l'Estadi, el
darrer gran partit de l'any,
a profit de l'Asil de Sant
Joan de Déu, de la família
Jimeno i de la futura Mú
tua de

Jugadors

Jo no prendria, dones, en el Par
lament, cap iniciativa particular,
personal, isolada. Peró dins el grup
de diputata al qual jo pertanyés, de
manaría que la primera intervenció
parlamentaria del grup fos a favor
deis qui, en aquell moment, patis
sin procés, pres6 o exili per un mo
tiu idealista

L'editorial, "Nota", de "La Pu
alicitat" del dia

Hem de fer avinent per endavant
que aquest article, si bé no pot te
•ir un carácter oficial per la disper

flió forçosa,

i

gloriosa,

en

qué

es

!roben molts deis nostres arnics, ha
estat consultat, perd, amb els que
resideixen a Catalunya, en la impos
sibilitat de fer-ho arnb e:5 que enca
ra viuen
a
Bélgica. França i Amé
rica, i si to'és criteri del partit res
por a un estat d'opinió d'aquest.
Cal fer constar la nostre estranYe

tica activa

t

qualsevol ciutadá

en

sabia donar la raó, i, sobretot, sabien
els seus principis i el seu procedir
els qui convivien arnb 1els exiliats,
amb els presos i amb els presidaris.
No sense amargor constatem aquest
desmemóriament deis homes que arnb
tant
de fervor i entusiasme s'han

Ilanlat de not a la eida pública des
prés d'un llarg silenci i inactivitat.

vern

de la

MoLarquia

no

donen al

Parlament seguretals ni sol
véncia per a resoldrels. Encara per
sisteixen les causes i les condicions
que aconsellaven encarrngar a l'ac
futur

de

l'editorial,

tat

de

sat

sempre, i contInuem pansant, que

és

un

maueres,

segons

el to

aspecte sí que potser els "Arnics de
Maciá" som inédits. El gloriós par
tit que ha estat uaa esperan ^ po
pular durant la dictadura no ha pensat encara en eleccions. Es més,

desconeguda pels dirigents d'aquests
partits. Cinc mesos enrera, com sis
.anys eprera, era l'única força, pol

evidencia en aquests set anys dar-•
rers. Crelem que les eleccions en les
condicions actuals i amb es mitjans
coercitius que s'ha reservat el go

popular la seva solució rápida i
eficae.
Respecte el plet catalá Lem pen

De totes

cap de quatre mesos d'ha
la dictadura d'En Primo
de Rivera i uns pocs mesos després
del reviscolamente les activitats
d'"Acció Catalana" i de les de la

neófita "Acció Republicana", resul
una
actuació
ti que té un idean i

Tanmateix,

com

zquesta interpel
altra salvaria de res.
m

lació ni cap
Si hi hagués una majoria liberal, Id
que caldria no fóra interpeliar, sinó
.1./.111•11M¦•¦

República? Monarquia?
Catalunya! I, per tant,

1

República

fos pos

sola: la qüestió de Catalunya. Més
concretament: la constitució de l'or.
ganisme representatiu de la unitat
ck Catalunya... ?Com, quan, de qui
na manera, en
quines condicions?
Aix6 m'és igual. Quan va+g anar al
Parlament, el problema catalá era el
que m'hi portava; si torno al Par.
lament, el mobIema catalá és el que
m'hi portará. Tot queda per mi a se
gon, molt a segon lene, davant
d'aquest fet essencial,..

una

dascun de nosaltres ha sa
but servar acuradament en
un lloc d'on no podrá ésser
arrencada mai, car la seva
permanéncia allí no depén
ni de la voluntat de ningú
ni de les circumstáncies
que ens voltin."
JOSEP SUNYOL I GARRIGA
(De LA RAMBLA DE CATA

LUNYA).

perseguitsT

als

asoraga~

amoinéssim ni sentíssim gelosia per
entitats d'Unió d'Esquerres

Contestant la "Nota"

que, en
una entesa per tothom ben compren
siva, s'ha donat el nom d'".Amics de

"Maca", al
ver caigut

exhibida,

fossin víctimes d'er

judicials.
Després, tan aviat

senyera no
senyera que ca

fermament

"

beii atemperada a l'es
pl-esent, i com a cieducció
literal del seu sentí', sembla que els
seus
inspiradors valoren els partits
per sumes electorals, i en aquest

força patriótica

llargs hem aprés d'estimar

•

de l'actual, sense
signatura i amb tots els carácters
a'inspiració directa del Consell del
22

parta d'"Acció Catalana", ens obli
ga a parlar i a precisar actituds.

o

"En els famosos sis anys

rors

Amnistía per

que la

prevalgut aquest criteri, que des de
bon principi canalitza en un partit de
mocrlic el moviment .iniciat.

no

l:11

sa

i molts diputats de la de Lleida
havien demanat també que la Ponéncia
fos ampliada amb els representants
directes de les forces d'opinió.
I ha
rona

tarieu al Parlament?

No ens és posible, per manca
material de temps, fer la riostra pre
gunta a Frantesc Macla. Tanmateix,

•stle la censuakka

ciutadania)

1

tiva del present esforl legal encami- y partenea en el non cami emprés con
nat a dotar Catalunya d'un organis
juntament pels catalana.
que consagri la seva unitat i sigui
me
I cal dir que aquest punt de parten
l'instrument duna autonomia més o
ça augmenta en una forta proporció
menys ampla. Deg-ut a les simpaties
!es probabilitats d'arribar a un bon
resultat, almenys en alió que depén del
que ha aconseguit el senyor Malaquer
en
l'exercici del seu arree (fins per
nostre poble.
-part d'aquells que no coincideixen amb
Eis setze delegats reunits hagueren
el! en 'determinats aspectes de la seva
de resoldre, de ton principi, una qües
posició política) li ha estat general
tió de considerable importáncia. ?El
ment
reconeguda la necessária auto
projecte d'Estatut ha d'ésser claborat
ritat moral per a prendre una inicia
pels ponents designats per les Dipu
tiva que afecta globalmeut tot el po
tacions, o bé han d'adjuntar-se a la
ble catalá.
Ponlncia representants directes deis
partits polítics i deis sectors socials?

"-Irrigare.

Francesc Maciá

ment,

-

primera qüestió que
plaxitejaria i la primera que por

?Quina

Pensament i quina seria
tud si el poble catald efs
elefi?, de veril« per a ret.,-.19
‘.4

(esport

Si les eleeeions de “Mirador“
éstat a les urnes

i el seis
la sera acti-

4.1

Th

—

posició

.

16

consideren com a coses consubstancials
l'ideal de l'autonomía i l'ideal plena
ment democrátic i republicá.
Ha estat el president de R. O. de la
Diputació de Barcelona, senyor Ma
luquer.1 Viladot, regionalista monir
quic i dinástic, qui ha pres la inicia

reixen amb el seu interessant concurs
'electoral.
Perb ens sedueixen el tema i
fuoiitat i no hem sabut ?tizar passar
tusa ocasid con aquesta per preguntar
als 'diputats" de Catalunya, en aquest
•Moment delicadfssim de la vida poli

Plisrlomeni•

creacions:

Fondant, marca cavall-indi
Ametlla,
a menjar cru
Preu: 0'80 ptes. paquet
Núm. 9

per a aconseguir el reconeixement de
les demandes de Catalunya. I-són molts
són cada dia més
els catalans que

nostres atraes k "Mirador'
tan descaradament,
aProfitem, per la nostra enguesta-llam
•ec d'ami,
Pretext que els ens ofe

sera

noves

Preu: Pessetes 1'10 el paquet

el dictador, esteva a la consciencia de
tothorn que Catalunya no trigaria a
formular, una vegada més, les seves
reivinclicacions de govern propi en els
afers interiors. Interessant-nos als ca
talans, tant com els altres ciutadans
de l'Estat, la restauració de les lliber
tats i els drets públics, no hi ha hagut
ni hi ha ad impaciéncies ni presses

perdonin si,

és la

Tasteu les

El cami de l'Estatut de Catalunya

Que e:4

•tico, quina

Jaume Boix
per

Era natural que, passat el període
de la dictadura del general Primo de
rivera, torné: a plantejar-se oficial
ntent la qüestió de Catalunya. Les
Ileus clarianes de llibertat pública que
el Govern Berenguer ha permls, ha
vien de donar una nova avinentesa a
la manifestació de les aspiracions col
lectives de Catalunya, les quals, per
sota de la diferenciació de partits
i
tnatisos, presenten punts de coinciden
cia gairebé unánimes.
Aquests punts de coincidencia, po
sets de relleu repetidament, portaren
a la Solidaritat Catalana, a la Man
comunitat de Catalunya i al projecte
d'Estatut de l'Agtonomia, de l'any
jata. I la coincidéncid essencial es
'manifesta avui novarnent, a través de
les modificacions que en el curs deis
darress anys
experimentat la polítiiza catalana.
Caigut del poder, ara fa cinc mesos,

ens

XOCOLATES

ta rambla

joies

0

coses

que no ha de pensar-s'hi per
i tant, per quant les eleccions
ara
que cal esperançar no pretendran
pre,-is kie
resoldre els problei
creu

-

tat

espanyol, aguditzats i posats

ea

ció

afer únicament i

exclusiva

poble i que 'sense aquesta
cooperació i intervenció activa tota
ment

del

solució será artificial i fallará. Per
a aconseguir
aquesta cooperació po
pular cal que els bornes que volen
alliberar Catalunya es posin en con
tacte constata amb totes les neces
sitats i amb tots els idearis .cle la
nostra gent i que existeixi una con
tínua transfusió d'idees í una fideli
tat mútua.
Aquesta fidelitat al sentirnent po

pular

ens obliga a una claredat i a
honestedat en la nostra actua
ció. Potser pels sectors de població
amb els quals hem estat en contacte,
potser perqué prop nostre han con
viscut esperits Inés intransigents i
rnés puritans, avui nosaltres no po

fos

una

ttuccionista

dem cooperar en cap obra governa
tiva del régim actual, ni tan sola
ment atnb l'excusa de ret el que

que

palesar

la

desféu la dictadura. 'Çosaltres no po
dem acceptar cap delegac:ó Que no
vingui directament del poble ni anar
als llocs on els drets del poble es

fallida deis carnins de cooperado

no

vegin intervinguts i condicionats;
l'acceptació i cooperació en les cor
poracions oficials sota un régitn
d.'extra-legalitat encara, ens ha sem
blat

collaboració qtr: per Inés
bona voluntat que tinguin els heznes
a no fer-la efectiva, els
fets la van
af:rmant cada vegada més.
Malgrat que aquesta manera de
pensar la tinguéssim des del primer
moment no hem
tolgut exposar-la
perqué una prévia manifestadió no
una

interpretada
o

com

una

tasca obs

almogáver,

com

ara

posat de moda anomenar, espe
raneats que el fracás portaria ben
aviat el penediment als qui han obrat
ami) distinta conducta. Nosaltres es

perávem aquell

moment

gracia

de

evidencia les errades—i no de
sesperem, encara, que arribi aques
ta

conversió— quan

en

dubtávem que totseguit seria presa
l'actitud eszaient (Potser trobem que

són

massa

exigent-

per

a

convén

cer-se.)
Aquest tnarge de confiar.ca perqué
vingués la desceafianea ha fet que
calléssim tot aquest temps i ha resul
tat
potser ens 'no nierdxem per
un excés de bona fe
qua. avui des
coneixen el nostre idem-i es qui te
—

nen
seva

Si és

l'obligació

de

1..7:er

categoría de líder:a
no

és

lo

per

a•nb

desconsiderar, ens
elernesit negl;g.1,1e.

sideren un
Els "Amics rl

Maciá-

ui

la
to

con

estern

la mateixa posició de sempre.
Res
pecte al problema catalá ens
trobem
en la mateixa situació
que durant el
temps de la dictadura. Dins
duna
máxima intransigéncia en el que
es
refereix a la nostra Ilibertat,
estem
disposats a col-laborar amb totes les
forces espanyoles que en una
mútua
ajuda i lleialtat vulguin resoldre els
problemes ciutadans empre demo
rats per l'acció
directa dels obsta
cles tradicionals. Pero, sobretot,
aquesta

collaboració ha estat, i es
continui, constant i assí
dua amb els elements catalana que
portin plets de llibertat i de justí
cia, i ádhuc avui ens oi eparem per
qué aquests problemes de llibertat i
de justicia, en el que respecta
a l'or
ganització social, siguin una de les
principals directives del npstre partit
Aquesta convicció de collabcrar ainh
perem que

el poble

zatalá

per

a

una

máxima

renovació, única zapae de solucionar
amb dignitat el nostre problema ét
nie, ha fet que

en

cap

moment

ens

Catalanes, que si prenen una em
branzida és perqué responen a un
estat mental i sentimental del poble.
Aquesta manera de pensar, que
avui fem pública, no era un secret
per a ningú que conegués els ho
rnea
conflueixen en el nostre
que

esperar

ideani 1 rnolt menys pcdient
que ho fos per als que volan interve
nir ara la cosa pública d'una manera
activa i des duna posició elevada per
la seva preparació cultural. Amb to
ta sinceritat confessem que l'expres
ha
sió d'aquest desconeixement ens
fet mé, lfecte d'entremalizdura que

d'ig-noráncia.
el que es refereix ala pro
electorals, diem arnb tota
,sinceritat no Iii hem pensal encara.
forrnat i que
que no tenitn cap criteri
media
és re
nostres
l'an-.bient deis
preparar
fractari per ara i tant a
nos-hi. Es més, m'encarreguen els

Ara,

en

pósits

rneus

amics que

pregunti

tots

.

els

partits populars ,-atalans si ja erelle•I
arribat l'hora de preocupar
("Je ha
nos-en

j. AIGUADrR

1
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