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L'ESPERIT DELS DIES

Sobretot la moran

Tolisto
Tolifel ternas Mea' d'aCtualitat
istre nosaltres—ei és que el seu

espera pot

deixar triai d'ésser-ne
idee la traduecid que Alfred Ga
les fea per a !'editorial Proa,
l'estudi
de Stefan Zweig sobre
de
el gran rus. Aquest estuell no és, no
ebstant, can análisi crític de l'eacriptor, ni tarnpoc ben bé una bio-s
grafia. Ens dóna certament una idea
del que és l'artista i del que e* el
teoritzador i el filbsof; ens h viure
també els mornents mes dramatice
i culminante de la seva vida. Peró
més (me altra cosa és un retrat mo
ral de Lleó Tolstoi; un retrat am5
tota la seva grandes* d'artista, pera
sense disfressar-ne cap de !es luyes
eramátiques febleses. Dirlem que és,
per aquestes febleses que humanit
eee
la grandesa de Tolstoi, que
Zweig contribueix més encara a
fersnos-lo admirar i estimar. "Alló
ene emprengué
diu 7weig
fa
d'en un heroi, gairebé un sant. Re
ver-1d sucumbir, en fa el mée hurná
de tots els hornea." Per a Zweig,
Tolstoi no• és, dones, el Driu panida
ni el Crist, que en fan altres au
'toro. Es una euperadó de l'home per
fa finesa i sensualitat dele seus sea
tits prodigiosos i per la interesitat
espaventable de dolor que li produei
xen les seves
crisis de consciencia
:alhora les més sublims i les més
humanes.
El drama de la consciencia de
Tolstoi té tons patetics en el llíbre
de Zweig. Cal dir, perb, que tot el
llibre és escrit atab un .to dramátic,
liampaguejant ací i allá de lirisme.
Cap heroi de Tolstoi np cris sembla
ni més gran ni més turmentat que
el propi Tolstói. Evidentmente, l'art
és sernpre pállíd davant de les cono
binacions de la natura, de les seres
—

de quatre-centea a cinc-centes
págines cada un. Escriure una obra
abrí, rnantenintsne !'interés i la unir
tat, és fine per a un geni
com Tols
toi una empresa gegantina.
Pensi's,
altrament, que, dalerós de perfec
ció, la va reescriure set
vegades.
Traduir-la, peró, no ee pae una em
presa gens plomara. Es
necessita un
esperit perseverant, une paciencia
de monjo. Entre ele nostres
literata
de primer rengle n'hi hauria
ben
poca que fossin cápalos
de Iliurar-se
a una tasca abrí, cona
qui díu anó
men

Vare

nima,

clarobscur deis

seus

contractos.

Malgrat, pera, de no ésser ini Ili
bre d'análisi, ano més que 'altra cosa
un llibre de pura creari6 literaria,
l'obra de Zireig és útil no solament
perqua deixa gravada a la rnent la
figura de Tolstoi com en un mes
horrible medalló de bronze, ans per
que ens ferneix unes idees ben cia
res de la seva valor
tan distin
com a artista i com a teorít

zador; perque en s ajuda a contem
plar panoramicament l'evolució de
la seva obra i a comprendre'n ele
llegaste i les contradicciones que tin
gué amb la sera vida térbolarnent
,dramaties. Es per aixe, un magní
fic epeeg a la lectura de les obres
de Telstoi, i, poner millar, una Mi
dació a la
En catalá

tadarnent,

seva

lectura.

encara no

tenitre diesor

collecció completa de
les seves obres. En tenine percb, dis
peroament, el anillor 1 el mes repre
acemite Debutas de banda algunos
traduccions voiteentistes que avui
hin eidevietent dificils de trobar i
frns una mita entrebancadores de
/lego. Cal en primer lloc tener en
cornete la tradueció de la uva obra
cabría!: "Guerra i pata", aquest gran
moriument no ja de la novella rueca,
ans de la literatura
universal: "la
nsés vasta epopeia dele nostres
ternps, la Ilíada moderna", com
l'anorneria sense exageracions Ro
rnain Rolland.
una

Ignore, no obstant, perqub
traducció, escomesa per
les Capdevila, le tala parlat
questa

pec

cense

brillantor,

sense

gloriola.

I no és pu una traducció qualsevol,
feta comercialment. Jo no
he relle
git—ho confeeso —página per
pa
gina tots els volums
d'aquesta tra
ducció. Pero n'he, llegit molts frag
menta moltes de les seres escenas
capital*. I aixó no solament per em
briagar-me amb el geni de Tolstoi,
ans també per l'encía
que cm Pro
dueix el catalá d'aguaste
traducciá.
Es un catalá fluent„en el qua, en

—

,patétiques antinómies, del prodígiós

Primer lloc, no es nota cap d'aquests
picea que tan sovint pren la prosa

volar emmotllar una idea que ha
expressada en una altra Ilen
Es, pero, sobretot un eatala
ric, flexible, en el qual s'expressa
tot, es pot dir tot amb elegincla
senzillesa. Es, dones, per sobre de
tot, una Ilieó de catalá normal. Per
airró sol val la pena d'endinsar-se
en la lectura d'aquests
volums. Es
segur que després duna tal irnmer
ció literaria parla rem millor 1 u:lb
más grác'a l propi idioma.
Enirout de "Guerra i pau", que
rl rim nié alt de l'obra
de Tole
tse. l'editorial Prou publicá,
tradul
da per Rossend L'atesi Alfans Ma
seres, -Resurrecció",
que, per dir-ho
també amb expressió de Rornain
Rolland, és en carta manera el seu
testarnent artistic. Obra que resu
meix Sota ele neguite, tots els pe
neditnents, tetes les acusacions de
la consciencia de Tolstoi. I cal no
oblidar "La sonata a Kreutzer", que
és una de les obres mes «borro
nadares, 321é5 ferotgea de la litera
tura moderna, ni la dolça "Rifle"
(publicadas arnbdues a la Biblioteca
Univers), que n'es una de les més
seductores, de les más enciseree.
Res más escaient que la lectura d'a
questes duce obres menors, per
comprendre clarament l'evolutió de
Tolstoi; la visió que tenia del alón
i de la vida abano i detprés de la
seviecrisi religiosa.
Poc a pec la nostra literatura
sembla cada vegada més assedega
da de l'obra de Tolstoi. Fina ad,
totes les traduccions crea al través
d'un altra idioma. Avui, Francesc
Payarols, amb lloable honraelesa,
ene posa en contacte directe amb
l'esperit de Tolstoi. Les traduccions
de tres novelles curtes que publica
en un volum de Proa poden acabar
nos de dónax una idea clara de robra
vasta i enorme del gran. rus. Ens
manea, perb, encara. almenys, que
alsolt s'atreveixi a donar-nos la inno
blidable "Anna Karénnina", que de,
com tothenn cap, un deis 'libres más
en

estat
gua.

apassionants.
GUANSEI

Car
tan

dit, gens—ad on de
vegades, per la tradueció mea o
mehys aproximada de qualsevol vo
lument de dues-centes páginas, ar
anera un xina-xim !iterani cap«
d'eixordar tothom. La traducció,
corrí tote sabana fou
publicgda en

depuració

La

rulleta de 'La Publicitat" i edi
tada després per la mateixe cm.
presa, en cinc volums de gran for

dele costums
de la Dictadura

un

Dona catalana:,
O

escriu

en

catali;,

educa els fills

en

catali.

Dir que ele costums púolies 1 po
litice abans del Directori eras que'.
com de pulcra i d'intangible, seria par*
lar exageradament. Els qui ens re
eordem de les darreres aleccione de
diputats a Corts, les d'aquel' abril de
1923 en les quals la coacció i el
menyspreu a les lleis foren tan bar
roerament pexpetrats, ela qui recordern
coas la policia i la guirdia civil a les
ardeos dele rnonarquics mes abjectes
ene impedien circular fora de la ciu
tat mentre en ele pobles es cometien
tota mena d'arbitrarietats, els qui re
cord= cona els repreeentants de la
Ilel enearregatil de mantenir l'ordre
amenasaven eh mateixoe notaria en
funcions menyspreant els signes de
Inissi6, ele qui revardein les ges
tes d'aquell cap de policia aixecat
després per favoritisme al cárree de
governador civil de la provincia corn
es

abre., Imita

eueven

entreveure que

ene

trobávem

davant d'un escándol formidable de
la vella política a Figueres. Cal con
signar cy. le Vena politice. a Figue
res, o sigui la política federal, hay-ja
anat sempre contra la valle elássica

política espanyola,
No podern resistir la temptació de
copiar la erovidencia del governador
civil de la provincia, aquel! senyor
Carsi de trista menearía i raid= del
que! Déu tingui taeribé allá ,on
"Con esta fecha he dictado la ei

guiente providencia:
En virtud de las atritrueioiWs qUe
han !ido conferidas vengo en
delegado de mi autoridad al ca
Pitán del ejército Perteneciente al Re
gimiento de Infantería de San Quin
tín número 47, don José Escasi Ce-,
bada, para que practique con escru
pulosidad y detalla ene visite de ins
pección al ikeneestansiento 4 Pigue
ras, proeediento eini demora alguna,
emptiando por la revisión total y
completa de la recaudaei6n de arbi
trios y puestoe públicos por lodo el
período en que no se rinden cuentas
y desde lts última liquidación habida,
inviatigando la causa de que no se
rindieran y las resposisobilidades que
me

sanabrar

afecten a alcaldes, •e-alcaldes, «ere
serios y ex-secretarios POr retas cau
sas, revisando también el empréstito,
en su preparación rsPedientil y su in
versión, compra de agua.; canerías
residual«, atata municipal," etc., etc.;
en una Palabra, ellasSo afecte a la ad
ministración mussitipal de aquel Ayun

a

a/

I a propheit Ie
D. Eraclio.
h a n trasllae
Aquests alarte catalico, posats adat, i al Peeeés
continua a va b
insultar, baten tete els records.
--1"'"eoles"0"""
clemente
eo
measeameameasesa- ame per
a ter
lo presidan i en comptes de director
Don oreen°
ab ans d'ésser
de presidí. Pera, i ele setas oleario/
destituía aria a *madi Caballero, aquel' Henal,
visitar el rios
aquells mala; ciutadans diverso* de
nunciate tete públicamente ?Qué
tra ande Com
penca ter amb ello el jutge que, im
pany' 1 algun
altre' promotor pute sembla, será norr enat?
Cal perseguir-los també com a D.
de la campanya. contra les *evos
Eraclio. I cal també castigar-loe.
gestes memorables. Els implora, in
dignament. que no el combetssein
más, porque "están tiendes jugando
Es ven tu mol
el pan de mis hijos" ---i els dos au
t es
Ilibertets
temóbile, afegirn nosaltree.
generale, p r e
Abra de vence hornea, cruel* men
cirios i tot corza
to, manaven omnipotente, imploear
deis
"hljos"
quan
van
mal
sen, Poden "en notas
ser
encara
li
dados, no ens ve pas gene da nou.
mitados
o sus
els
cas
repetit
sovInt
entre
Ets un
peses per interpretacions capricioses
"esbirros" de carta mena
-La. Bar
filia,
argurnent
su
veu
que
els
Be
celona, per exemple, no ée sola a
prem, donen dret, segons elle, a co
sofrir denegacione d'aprovació d'es
metre ele majors atropellaments
tatuto.
contra ele fills dele alerte i contra
d'altres
A Tarragona fan el =tele.
ele pares
filie.
Tanmateix, aixó de fer en fill es
En afecte: el "sedar Gobernador"
d'allí no vol legalitzar, sistematice
ta a l'abast de tot ciutada. Nasal
rnent, ele sindicats obrero afectes a
tres mateixos, modestia a part, en
la Confederado del Treball.
sabem almenys tant com qualsevol
La Confederaci6 del Ireball fina
moralista professional. Es un fet,
donas, del qual no perorasen drets dona, nacionalment, dintre la fiel.
Unes declaracions recente de Beren
arbitraria i que no rooresenta, con
guer ho confirmen. A Barcelona
tra el paree de moho dretistee, cap
garantía de muy.
mateix, va celebrar fa un mes un
pie regional í prepara la reaperici6
Cal que els botxins recordin els
del seu diari "Solidaridad Obrera".
plarosos
ao
de
l'empresonat,
fills
?Per qué, dones, per quina modus
vint en la llar mancada, abans de
poderosos, per quince causes terri
maltractar el seu pare. Els nostres
álb"

Sede curia" de saber qué fan "en
familia" i ers prIvat aquesta senyore
d'El Correo Catalán". Molt curias.
•alB

•1111
1111M

"El Correo Ca
t al á n"
d'al*
dedica
tot
A
seu
editorial al
concurs

or

nitzat

"Imatges"

ga
per
per

a

1.--eniar susielement la reina dele
banye de Barcelona. Es veu que el

eartit jaurní ja ha té tot resolt, que
s'entretingui en coses afea
En aquest editorial s'afirma que
aquest concurs és un "inmundo tin
glado" 1 que ele seus directors eón
"verdaderos traficantes de infelices
jóvenes, de "blancas" que empujan
despiadadamente al despefladero".
Segallo "111 Correo Catalán", ele

Santiago Rossinyol. Josep
Talimona, Josep María de Segarra,
aenaors

Carlee Capdevila, Marius Agullale
Ricard Opiiio, Francesc Fontanals,
Merius Gifreda Josep Maria Pla
nes,

que

c°nmirs,

blanquee.

formen el Jurat d'aquest
es,

dediquen

al tráfic

de

-

-

terminación, formulan

Su

su

afaras."

Naturalment, com ja tothom aspe
rava, l'expedient no revela ni el más
petit dubte sobre l'honorabilitat dele

eobresegué nos
Agudice paraules grosaes

nostress hoteles i tot se

farsa, la 'hure expressió del sentir
del poble cense coacciona ni falseja
ments, en fi, la reintegració d'Es
panya a un viure civil, ple de digni
a la mes alta llibertat.
Els manifestos primen de la Dic
tadura obrien el cor a resperanea:
passa. el temps i pel novernbre del
mateix any 1933 s'ordena una inspec
ció al nostre Ajuntament. L'ordre
d'inspecció vingué redactada en una
termes energice i pintorescos que dei

a

dictamen. Lo quo comunico a
usted para su conocisnienta, el de esa
Corporación y demás OfOCIOS. Finnat
Arturo Carsi. Senor alcalde de Pi

rectori amb la condetnna verbalista
de tota la vella política podia ter-nos
esperar un avenir depurat de tota

•

eatempler

do

assabentar-se del cap
d'Estat que foragite l'Alba i aquel!
govern amparador de totes aquelles
malifetes que ningú honradaznent pot
defensar, slentírem una pregona sa
tisfacció, car craiern que no era pos
sible malejar alió que era ja tan pta.
drit que no s'aguantava mes que per
la Joma bruta. L'advertiment del Di

tat i respecte

examen

completa

en

perqui e1 persegnite tenlos
tentr-ne, no?, 1 de trozados
en tersien 1 tense- deuen Meres«
elmenys el neateix reapeete que 911
de qualeevol D. Zracllo,

Encara no es
tot: els diu, de
Inés a más,
que pesquen
"Infelices q u e
hunden en el
cieno" i que
'en argalia' s'avergonyeixen de fer
aquesta reina de feina. Encara más

detenido y comedimisn.
to, sin dejar de ser enérgico epa SUS
determinaciones, por ser de gran
necesidad al bien general y de la pa
tria proveer a la compkta normali
dad en el pueblo de Figueras, obran
do siempre con recta justicia. De su
cometido 'Me dard cuenta diaria y

prenti

no

serenidad, escrupulo

gran

encaraste

sidad,

a una fingida pacificació (car
possible pacificar el que no esti
sublevat), reconeixem que la depara
ció d'aquella costutns samposava. Per

•a

dret

17;

semiento. Los aaentes de mi autori
dad, la guardia civil y demás funcia
'sirios le prestarán toda clase de au
xilios y calaboración necesaria y la
Secretaría de este Gobierno le forma
rá la carpeta documental con índice
por duplicado, de lo que le sea entre
gado para sus fines y efectos. En
toda caso de delincuencia comprobada
Procedare a la detención de quienes cc
erupamda, démdonse inmediata cutis.
te, y si sospechase de que alguna per
sona pretendiera huir, la detendrá, si
puede, p avisará para detenerla. Le

-

n'almena
semblaven eixides deis l'avíe del pro
pi Dictador.
Cal, perca ter constar que la jis
trucció d'aquell eeepedient coste al
Ilunicipi de Figueres la quantitat de
6,3o Destetes, cae la gent del Diree
tori no volia pas que ningú treballet
per amor a l'art.
La déria de depurar ele costums
porte el nornenament deis delegare
governatius i la son féu que ene to
digué en prendre posseseió: acepté el
qua; un tal Josep Banus, que, segons
cargo con espíritu de sacrificio, de
la qual cosa ene hem d'alegrar, cae
si no hagués estat alai no sabem pas

n'haguérem sortit, dones, segons
a la Dipositarla de l'Ajun
Figuarea aquell delegat
goventatiu va costar a Figueres la
quantitat de 43.174'e6 pessetes. Aquell
com

tontea
tannent de
ene

Banús, molt amant d'acudits i
semblanceo, perisi molt juetarnent que
seny-or

la depuraci6 del; contare politice no
seria possible, senos depurar abans la
inoralitat pública. I per alecó fea ca
ha un criteri de senyora Tuies i una
rnerstalitat
eenyer Esteve: d'aqueet
aisuabarrek en lene tuta comunica.,
ele que várem rabee i que coplean al
peu de la Iletra:
"Recibida en esta Delegalión que
jas de algunas senoree de Figueras,
madres de familia, en que se lamentan
de que a la vista del público se es.
ponen en los esecsparates de su esta
blecimiento fotografías que no por
ser artísticas dejan de presentar des
~teces vituperables, y soma quiera
que nada perjudica a usted retirarlas
de la vista periende anuttekrlas como
expuestas en el interior, se servirá
usted retirarlas del público, dende *al

legítima satisfacción a una queja
falta de fundamento y quo por otra
parte en nada le perjudica.
Dios guarde a usted mucha, altos.
no

deioza, El de
legado gubernativo, 1051 Berta:. Al.
macene; Puig Perla Ciudad."
Respetuosos I atente virem con
testar resmentat ofici en ele terrnes
novieras, se de

marea

jegilenee:

preaente acuso recibo ,de
"Par
comunicación fecha zar.44 earrkn

"Al felicitarle

en

que ee

me

marques

sindicato

a

les

co

tarragonines?'

da su adver
tencia, no quiere dejar de hacer cons
tar que no obstante ser de verdadero
valor artístico las reproducciones que
expone, hay que tener en cuenta que
no
ya como reproducciones silo que
en los mismos Museos donde se es
Porten los originales de obras de los
grandes maestros son en oran núme
ro las madres ds familia quo na con
sienten las conozcan sus hijos hasta
olcenser edades que les Permita» nPrr
las obras de arte en su verdade
ra valer artístico, esta Delegación al
hacer que fuesen expuestas en el lis
tenor trataba de que pudiesen admi
rarlas los gas lo deseen y no verlas
los que no las quieran ver.
Dios guarde a usted muchos daos.
Fig.:seres, 31 de mareo de 194. El
delegado, José Banús. Almacene, Puig
Parle. Ciudad."
Ja vejeta, dones, com el senyor de
legat governatiu Banús volia regene
rar
aquest pelele dePrevat, fent-lo
caso

ciar,

girar, ei convenía,
Pea) aIgú posa

com

una

mida.

quarantena la
voluntat de regenerar ele costunis del
nootre poble en assabentar-se del auc
ceit a Naveta durant la visita d'en
d'aguaite senyors encarrege.ts de re
generar els Robles.
en

Ea acure aquest •ensrar que en
aqtall pelelc matasen el beetiar al car
rer, preguntá com si baixés de la

—“?Por qué

matan el

ganado

en

medio de la calle:"

—"Porque

no

hay matadero"

ea

li

resporegueren

-"1Y

por

qué

no

hay

mitades

ro"?-elasisti el bon senyor.
—"Pues porque no hay dinero"—,
11 contestaren.

targarins

es

quej

de Ilues
autoritats g o
amos

-

verruttivee. J a
relatarern l'al
tre die els innostra bandera.

_--ea

cidents

contra la

Avui podem donar comiste d'Ilma no
va arbitrarietat.
Divendres havia de celebrar-se, en

aquella població,
presos,

com

un

festival

se'n celebren

pro
de

arreu

Catalunya. Jaume Aiguader 1 Mira
havía d'aselstir-hi. lat neo W: a du
rara hora tau suspes per imposició
abusiva d'aquellos autoritate.
A Tárrega es pregunten per quina
modus han d'éseer posets en situa
ci6 d'inferioritat davant la resta de
Catalunya.

vit vs11.,

Una frase a re
cordar del tnag
nífic discute de
Gonçal de Ree
paru en el sea

it

banquet
meninge:

"...en aquellos

guien quería

d'ho

tiempos

sacar

en que al
la Democracia

De patitas tragadies—d'aquelles que
cadascú se la sap a casa seva
n'as
plena aquella época de dictadura ofi
cial. I eón aquellos petites tragédies
—petites per al gran públis, no pu
per a qui en roca les consegüancies
les que constittürien, recopiladas, la
veritable história d'aquella sis anys,
quatre mesos i tretze dice de negació
absoluta deis drets de ciutadania.
Cada poble tirepé el seu petit dicta
dor
dictador rural, de vía estreta
que podríem dir-ne
1 sota cada dic
—

tadoret d'aquests, s'amaga la patita
tragedia de cada poble.
Humea d'esquena blincadissa, cense
abre ideal que l'estómac, esdevingue
executors d'una justicie
norte" que deixii, sovInt,
rastro
dolor6s.
Félt, si us plan, una prova, cota
l'hern feta nosaltres. Aneu de poble
en poble a la recerca de petites tra
ren

gédies

d'aquells termes; assenyaleu
amb una pedra blanca els pobles on
no

passar res, i ben aviat troba
que les padres negrea us enfos

va

reu

queixen la perspectiva...
NOSALTRES BEIS PASSAT
la nostra tragadia
patita, potser,
per a vós; per a nosaltres, molt gran
—Inc diu un honorable
cenada de
Premia—. 1 el nostre eas
pot:er
un entre tants
creiem que pot in
teressar-vos com
periodista i can
a ciutadá.
—

—

—Nosaltres

afegeix
hesni plo
'lagrimes de sang les atza
gaiades d'un alcalde dictatorial, amb
molta influencia al pitaseis barceloní

YOU EN EL MES /l'ABRIL
DE i927
que la guárdia civil efectul une es
corcolls domiciiaris.
Damunt d'un
grup de xicats de! poble pesava l'a
cuseció de separatistas i hora decidí
de perseguir-los. Aquests eacorculls
no donaren resultar. Ei tret havia fa
llat 1 horn insistí une quanta diles des

prés, Aquesta vegada, pera,
coll tingué lloc nornée al dornicili del
jove Salvador Rosselló
enemistat
amb l'alcalde per gileations no poli
tiquee
i després de dues horas de
furgar per rota ele recons i reconets,
—

hora

trobá altra peaa delictiva que
versos satines que

no

una

ebpia d'aqueas

tan

en

boga

estaven

cii

aquella

va

gons

referencies, perb, la

de los cuarteles, como si esta seflo
ra pudiera vivir en sitios semejan

senyor

Villanova,

Royo
que

continua eseent
tan enemic de
lee aspiracions
politiquee de

Catalunya

república federal, pesqué—din
'e el regim polític más • propealt
per a provocar la desmembradó
en

d'Espanya.
En canvi fa de bou recollir la
confessió per la qual e; declara re
publica poseibilista dele da Castelar.
L'ande prohom liberal fa com ele
erutes. És partidari de la república,
perb tal cota l'entenia un republíca
del ego.
Si ele altres politice liberals rey!.
sionen leo caves idees tal cora ho ha
fet el senyor Royo VillanOVa, ja es
teras veient que ressuscitaran la Unió
Liberal, segons les idees del gene
ral O'Donnell.
I el pobre Dictador, que es creía
haver ensorrat la valla pcdftical
Deis diaria d'a
quests
"El secretari
de la Lliga ha
visitat el gover
nadar".
"Ahír el go
vernador va rabee la visita del se
nyor Bertran i Musites".
"El senyor Ventosa i Calvell va
tenis una conferencia amb el gover
nador de Girona".
"La Veu de Catalunya" vinga
•

moments.

a/9M

RECORREGUE A
L'ALCALDE
senyor Miguel Moragues, peje
tic del port de Barcelona—per tal que
influís prop de les autoritats, a favor
deis detinguts. La primera autoritat

a la casa de
la vila, corrí
vulgars melfactors, cense abri
galls, sense Ilit i sanee menjar si—en
un moment de clembncia
alcaldesca
no els
hagués estat perietes de cebra
alimente de Ilur casa. Cal dir, no
més, i aixó testan dieposats a decla
rar-ho ele que pqden fer-ho, que els
funcionaris de l'Ajuntament, compa

tancats

dits
hornee que no havien
comes cap delicte, els deiscaven a les
nits uns coixins que cuita-corrents re
tiraven de bon matí, per tal que no
se n'assabentés el senyor alcalde,
LA GENT DE PREMIA,
que psss;ve cli dies 1 les
nits i els dos detingute no tortita% de
la Casa de la Vila, va mobilitzar-se.
Es taren repetides visites a la Capi
tenia i sempre obtingueren la mateara
-e
resposta:
—No en sabem res.
De primer antuvi hozo va
que aquesta resposta no era más quel
una
fugida per a treure's la gent del.
clavarla Més tard, pede hons arriba, a,
tenir el convenciment que la reaposta'
era la que s'esqueia. Aquello dos pre
raianencs els tenia detinguts, p e r re,
el senyor alcalde, 1 cap autoritat su
perior en sabia una paraula.
Al cap de tretze dies
tretze dics.
i tretze nits
Rosselló i Monenya
íos-en alliberats. I el senyor alcalde
ele féu, encara, un discurs,
rant-los que havía treballat molt pez
aconseguir llar llibertat.
en

acure

a

acure:

—

—

assegu-:.

AQUEST ES EL FET
estricta que del dictador de Premia
—dictador rural, de vis
estreta--us•
contaran ele habitante de la vila. S'es

caigué, pub,

que uns mesas després,
la mere de Rosselló
11112 dona ter:.
ta que no havia fet res més de bo
—

d'ença

de la detenció del seu fila va
finar. se-escaigué que pace die.s des
prés el jove Rosoelló llagué d'atinar
se per a no aixecar-ae tnés, 1 la pe
tita tragédia que corita el poble es
devé ale ulls de la gcnt de Premié,
una tragedia de gran magnitud.
—Din que el noi desvariejava i no
tnés parlava de la guardia civil...
—Diu que la mere, abans de morir,
digné que ti perclonava tot el mal que
els havia fet...
—Diu que En Salvador va pardee
la salut aquells tretze elles
1 tret
ze nits
de privacions monis i ma
terials...
I qui la fa callar la ven popular?
"VOX POPULI"
,

—

—

La vett del poble, diuen, és la ven
de Déu.
eo no és mes que una pe
rita tragedia, evidentment, per al gran
públic. Un fet local. La história,
peró, n'és plena de fets locals.
La fantasía popular ningú no la do
tara. I a Premiá, anea a venir, quan
es parli d'aquells sis anys, quatre me
sos i tretze caes de dictadura primo
que en aquell poble fou
riverista
—

moraguista---da tnort d'aquella mere
que tingué durant tretze dice els más
grane tropells de la seva vida 1 la
mort d'aquell xicot intelligent i bo
era catalanista per damunt de toa
s'aixecaran com une espectres i dona
ran l'aire de tragedia al que llamea
pogut ésser, simplement, una odima
política com. tantee d'altres.

que

prometre de ter-ho abre Se
uva influera

publicar

anidas negant que la Lliga
amb l'ajan governamental
per a lea resentir:tes eleccione anun
ciados dee de fa ele mesas— 1 vinga
enfadar-se pesqué hi ha clutadans
que veuell ainer 1 nge voleas delzar
prendre e/ 01.

compti

El cálebWe ea
nonge Monta
gua en vi e
ta
de lee po
que. tasques

corle

aa..1,'.is del 13 ae setembre de zga3,
ha escrit un article a 1"A B C" del
senyor Luca de Tena.
Abra no és gens estrany, com taus
poc ho és que el dit article comba
tí l'orgenització de l'Estat espanyol

aquells tenme.

N'Id fugué prou amb aixée Salvador
Rosselló i el seu cunyat Miguel Mo
neny foren detinguts.
Aquest fet origina l'alelan:11 que es
de suposar en una vila corza Premia.
La gent del poble es va esgarrifar
pensant el cate podia parear, i la pri
mera victinsa fau
rnare de Salva
dor Rosse116, la qual, en veure's el
fil. taneat, tingué un fort atac de ver
iris que vingué a dramatitzae más en

local

193o.

nit,

dos

—

de les palmeres. Veniu al poble i ten
elueu la Pena que anee tle Piegui. La
histbria In la donaran idee,'

estreta

cia resté inactiva..., en el sentit pro.
ases. Aquella enensietat Previne* d'u
na
discussió tiremda un any abates
arsrb el Roseelie, va pulir en
de l'alcalde mas, tríolt mea que ele
setas dantas de convilati i d'heme.
RosselliS 1 Moneny pasearen un die.
I tarta nit, 1 -un altre dia 1 una Otra

rat amb

J. PUIG PUJADES
Figueree,

En licanip.ssya

tan també

tau, evidentrnent, la dice

cera

tes..."

El*

no

tadura intrínseca del difunt general,
ved, la eerle de dietadoretes que al
seu entorn reeixiren, amb e benepla
eit, mofa que amb la tolerancia, del
capitost. Tothom hi está d'ac3rd.

--"Pues esto se ha acabado".-fir
mé !'borne de la Dictadura. "Cuan
do haya elecciones tendrá el acta el
que 'paste el matadero... Pues no
faltaba más..."
Aixf la gent de la Dictadura en
tenia la purificar:16 del; costearan

-

contra ele mala
traetes de la
pree6 1 en l'a
tropel! de qué
ha eetat vícti
ma rantifeixis
emperiale, hi ha pres part fina
ta
"El Matf".
Amb aixés g 'airebé podern dir que
el diari catblic ha cedit el Iba de
l'extrema dreta de la premse cata
lana al eoporífer bi-quotidla del se
nyor Duran 1 Ventosas

riverista,

—

haber hecho buen

ordene retirar de los

bici no pot crear

Delegación Por

esta

Els dictadorsde vla
El pitjor d'aquella época de terror
amb talons de goma que la gent co
ncia amb el nons de dictadura primo

escaparates de mis almacenes las re
producciones fotográficas de la casa
Anderson, de Roma, con. cuya repre
Sentación me honro y de las cuales
vengo hacienda reiteradas exposicio
nes hace anos.
Considero cumplir un deber de ciu
dadanía, no sólo acatando respetuosa
mente las órdenes de V. S., sino taus,.
bilis manifeetandele que las rePro
&acciones cuya exhibición so prohibe
son copias fidedignas de las siguien
tes obras maestras, orgullo de la cul
tura humana y del mundo civilizado:
"I-eda y el Cieno", existente en la
Gatería Nacional de Londres, obro
del gran Miguel Angel, pinoo r da la
Capilla Sixtinci del Vaticano; "Do
:saldes", escultura de Rodin, del Mu
seo de Luxemburgo de París; "Lo
Virgen", fragmento de "El matrimo
nio de la Virgen", del Museo de Mi
lán, y "La Pornarlana", de la Galo
ria Berberís:4 de Roma, ambas obras
originales del divino Rafael Sansio,
el glorioso pintor de las "Stancss"
del Vaticano.
LO que me complace comunicar a
U. S. para su conocimiento y denuls
efectos. Dios guarde a V. S. muchos
anos. Figueras, 28 de marzo de 1924.
Excelentísimo senor delegado gober
nativo del partido de Figueras."
El qual ofici fou contestat a la ag
itada amb un altre que deis:

ess

te

temps

en

D'AQUELLS SIS ANYS...

'

'AYMAIII I BAUDINA:

sigues opuscle de pro.
paganda escadusser.
Semi dubte izo fan anab les millors
intencions del rada i snirant d'ad,o
bar la sor de les aoves ovelles dina
d'aqueetta vall de llaga/anee; ara, que
de paseada ala retallen arta mica de
llana en for= de consiss16. San ove
tse el breviari

Iles a la garçon.
Parlant seriosament
ho trobem
bé aix6. La migala dele sacerdote és
assegurar l'altra vida i no aguaste.

patribtiques que
ara

cota ara se

li presenten, ha eentit desitjos vehe
mente d'entornar-sien a la eleva ca
nongia. Perb C0131 que la religió ma
na mortificar-se 1 contrariar-ce ele
desitjos, ha decidlt de quedar-se a
Barcelona. Sena dubte, per fugir de
rociositat, ara es dedica a fer de
corredor d'assegurances per cornpte
de la societat "El Porvenir de los

hijos".
Amb aquest :notita visita tono les
arnistats i ele dedica llauca;
instructivos, on ele argumente de la
moral 1 la prudencia es batregen amb
les deduccions de l'estadística.
nbmiques que li havien donat tant
De manera que lea famíhes ami
gues ahí que el veuen venir ama
guen corren les criatures.
El que és ell practica a la saya
manera el precepte contingut en la
frase evangelice: Deixeu que els
nene s'acostin a mi.
seves

Hi ha
cietat

una

so

d'amegu

'que es
veu que té una
gran tendencia
a valer-se deis
rances

clergues per a
les ~es propagandea. Cap a la aro
víncia de Tarragona edn noenorosos
ele capellans que porten plegare din

Vaabríesitad iíe
nyor Boet, con
valescent de la
seva ~falla 1
coincidint la se
va convalescen
cia amb la tor
nada a la normalitat del país, torna
a exhibir per
Granollers
els seus
voltants la seva figura aristocratice
i el seu pentinat Impecable.
De la matebra manera que cura la
seva "toilette" diu que arraniará
les
coses
d'aquell distriate si l'envien
a les Corte, on panza
prosseguir la
labor patriótica i les iniciativas eco
de nom durant ele termes calamito
sos

de la

Dictadura.

Amb aquest motiu l'hábil trans
formista polític senyor Torras, que
va
resultant -ten freac cata el seu
darrer cap Mide., eenyor Alba,
ha
fet posar en fresc más d'una ampo

lla de xampany per celebrar la tor
nada a la normalitat de aacredstat
penclonista de processons de festes

majare.
A part del gust que han tingut l'un
raltre, rerb, de reveure's, ara com
ara ningú no ha participat de la se
va

alegria.

Tant el senyor Torras con' el se
nyor Boet ja saben que poden cornp
tar amb un vot en les futuras clec
done.

PIES

la rambla
earaitin

RELLOTGES

J. ROCA.
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El millor
per
a
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internacional

Agent general per
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Anys i
La
M

presa' de Barcelona

una

Quan
quasi

Com

no

presó

sernpre

actualitad permanent.
són els presos polillas,

sempre catalanistes, són
en
els presos socias, els que
tren... Tos, pera, republiaans, co
munistes, regionalistes, °mies de

Francesa Macla,

anarquistes,

cialistes, sindicalistes, eta.,

so

han

més hores en
conviscut hores
l'edifici gris i polildric que pia
nola com testa opsbya domina la
Ciutat.

us

cinc
De les

:tiesos.

vaig

passar-los als calabossos
gua
al
tee vegades que vaig ésser portat
calahés, tres d'elles ignoro el per qué,
La darrera vegada fou per haver-me
negat

han

esborrar un otra que Id ha
via en una de les parets; escrit subver
siu, fet per un (tele escarcellers per
tal de justificar un nou castig
De tornada de presidi, per tliegéu
eles pel procés Baba, estiguérem vuit
a

regint de la

voluntat
d'antics, parents, companys i
correligionaris; onys i anys en
sortir de la preso la gent ha ma
nifestat en el rollo de les seves
antistats les qucises que folien

sotntes lo

ha

pel regim penitenciari.

—Es horrible. No poden&
jar
dejen uns.
—Per sort el menjar

nten

ta
el

comunieació,
robatori de robes, rnenjar, dinero i
segells; sense Ilegir ni escriure: amb
vigilancia de nit i de dia; continuament
rnmestat amb escorcolls i canvis de
he estat 47 vegades canviat
cenes
de celta. sempre a la 'pitjor
Enca
ra, les meves dues denuncies han estat
robado del Jutjat.•
Dos oficials de presons que estaven
a
Figueres (de cástig), per haver de
nunciat que el director havia faIslti
cat la signatura. un d'ella declara a'
Jutjat de Figueres, a primers de juny,
haver vist pateiar-me la cara. De se
gur que aquestes denuncies el; passa
rá el n'Ocie que a les nieves.
Seria llarguissim d'explicar mil mi
núcles, totes elles de gran vítor. per
justificar tota mena de delictes ocor
reguts durant la meya estada a la pre
56. He donas set conferéncies expli
cant el; fets °con-emes. i confie, arri
bar al centenar sense haver-ho expli
cat tot. Trae en preparació les meves
memóries en les quals donaré una pa
tita idea de la feina d'aquesta
tneso3

—No podern Ueg,r. Ens han
tret el litem_
—No

prohibit

podem passejar.
el passeig...

KM han

—No podem escollir les, nos
tres lectures. Eris minutos á

censura horrible i
—No pode»; beure qttan tenim

una

set.
—No tenint garantidos les
nostres saluts...
.1 (7ixi un dia i itn allre dia,
un altre...
Pera do sobte ha esclatat

sense

—

—.

Jaume Aiguader i Miró
?Quins tractes rn'han donat a la
preso? Els mateixos o pitjors que
es donara al professional del !ladro
nici i a l'estafador vulgar. A despit
d'ésser un tes polític, contra l'es
perit de la llei i el reglament de pre
bous, se'm tingné, tant
la primera

Angel Pestanya
El

tat

castig: durant
els primers cinc reesos se'ns obliga a
vestir d'estiu. robes de presidi fetes
migues i podrides per rus i la brutícia.
Quan se'ns deixava aortir a passeig
peI pa«. nornés ens eme permesta daca
hores di passeig, i separata del con
tacte .amb e
ltres presos (els altres
tenien dues horca de passeig al matí
i dues a la larda).
El dia 9 de desetnlee de 19.23 vaig
caure novament pres. després de ta fu
gida amb Julia i dos presos soeials
més; vaig ésser deixat per mort dues
vegades, apallissat. i a la nit. despu
Ilat. vaig ésser portat a una de les
celles on hi porten es boige Em Ili
mesos

més sempre de

garen els peus amb

pres
de

ballestes. i
aquestes foren fermades a una cadena.
Abans. el director m'havia copejat la
cara amb els peus i tul altre escarceller
havia ballet sobre el rneu abdomen
unes peteneres...
Mentrestant. el di
rector fu córrer per la pres6 que jo
havia more Unes hores després, el
jutge de gtardia i dos secretaris es
presentaren amb el tnetge joan Peris
Masdexeixars. El jutge, en constatar
que se m'estas% assassittant dona or
dres que se'm trelé, d'aquella cella,
se'm lliurés d'aquells uparen, tortura
dor; i que se'm trasIladés a una altea
cella amb vidres a la finestra i se'tn
donessin martes: tot es compIl anís
dament, perb en sortir el jutge i el
metge se'rn posa en iguals condicions.
A mitia nit em portaren despullat
.pes patis de la infermeria (galería
i per últim cm tingueren una hora al
mig de la rotonda de la presó. despu•
Ilat i amb els peus emballestats.
Despullat. malaft. sense medicines
en gravíssim estat. visr passar tres
dies en el ab! de la celta, on vaig és
ser vísitat pel metge de la presó. per
dos polities i pel jutge de »guardia
que ho fou, el dia so de desembre, el
del districte de la Universitat
al
qual vaig explicar Tes ordres. r.o ccm
pleries. donades pe l seu collega, i. a
més, el que se m'havia jet durant la
nit.
Eme inútil; la nieva denúncia es
queda al tinter. Al tercer dia. des/tría
d'haver-me visitat el metge forense.
van tirar-me al calabós.
El dia 24 de desembre es presenta
de visita el tribunal de l'Ardiencia. í
t'aje denunciar el; fets. El dia 26 vaig
fer-la rer escrit per ordre del presi
dent ; el dia 27. una nora visita del
tribunal militar. que,
com l'anterior.
cm 'reié lligat de reo; atnh ballestes.
Ni l'Un :ni l'aHre ordenaren que cm
fossin trets els aparell de tortura.
cssent aixf que són privats internacionalment.
Noma: Heraclio Iglesias. director;
executors. Gregorio Lassala 1 un tal
Demetrio; el metge cómplice, un tal
Sanchis.
Quatre meso després vaig fer una
segorta denuncia. ampliació de l'ante
rior, fent constar una infinitat d'atro
pells de tota mena: fer-me -dormir a
terra. vestir••me amb robes de !lepro
sos; fer-me viure. durant cinc meso;.
entre els quinzenaires pederastes.

celo
ua?

truculent.
tragic
Llavors, davant la queixa fe
ta pel Mino, els que es ereuen
defensar l'ordre tapant les ver

i

cm

cm

mira de cap

a

Molt bé. Pera LA RAMBLA DE
CATALUNYA té n'otitis de sobres

barrejáts ,amb Iladres, assassins,

digué:

(Advertiu
—"Cuádrese usted!"
que no cm tracta de tu.)
vaig pregun
—"Y por qué?"
—

jo.
—"Porque con un pufietazo le
rompo la jeta."
Després d'una petisa pausa, i un
cop refet d'aquella "valentia", amb
tar

cap raó,
dir-me l'or
ordre de la Direc

denánça

que

per

sense

a

com la segona, en les friatd
xes condicions i tractes que els dea
linqüents. Barrejat amb dl;, se
m'aplicava amb tot el rigor el cos
tum de la casa, amb les quatre hoz-es
de passeig i vint de clausura a la
Quant a consideracions per
sonals, astilles en absolut. Cal fer
constar que tampoc férem cap es
fore per cercarles. Per qué?

que

se

escola de vileses i de
cta. He hagut de pensar que sen
se una fonamental reforma del ré
gím penitenciari d'aquest país, la
alió

era

a

Molestaven els nostres advocats
arnb escorcolls, espetes. amenaces,
etcétera.
Prenien noma 1 d'ornicilit deis vi
1 aitants, tls estorcollaven I ele mo
lestaven. Sovint els detenién.

dignant.

que,

si

ti-acta. convindria
nitre norma millor. almenys es resta
blís aquella eatie donava al clirector
es

de
en

l'establiment penal

Plena

1"10

una

autoritat

l'organitzáció d'armest.
La Mediatització que d'uns quants

anys ençá•ve soírint la prosó de Bar
celona per nart de la jefatura de
Poi:eje, col-loca el seu director en sí
tuáció humiliant, puix que realment
no és el; ni: el; reglaments' existents
els que valen. sinó el que mana, or
dena i

dilposa

Es queltom
com pt e.
,

la

Jefaturasde Politia.

que

cal-

-tenirsho

'tért

van

segtui

a

Podría parlar molt més, pero ja
ho faré—per deure i sense tuassa
esperança—en el sumad.
En resurn: ultra les immoralitats
i les vexacions, delictes concrets de
violació de correspondéncia, roba
tan, abús d'autoritat, delictes contra
salut pública, amenaces, agres
sions, lesions i d'altres. Si el jutge
vol, pot sistematitzar tot aixo. Ho
repeteixo: no li mancaran pa; les
proves.
la

.

perseguits

Pres»6
un

no

cau

será

.nal

altra

cosa

Garraf l'Increparen
durarnent per haver-me donat la má.
Diverses senyoretes que ens visi
taren—no en 'dono els noms perqué
en aquest mornent sto estic autorit
zat per elles—foren tnolestades de
moltes maneres. Particularrnent una,
que va ésser amenaçada tres vega
des—que jo sapíga tres—amb ésser
etnpreionada si continuara venint
ine a veure. La senyoreta Natalia
Casterlenes fou empresonada per
qué venia a veure el militant obrer
Pere Bonet. Un tal Andrade, pisto

que

infecte de vici, de desespe

rarme i de bandarreria, on cauen, a
munts, ele dissortats i els criminal;,

els vermuts i el; invertits, els ceben
tapisos d'ofiei i els que han de ro
bar un pa perqué la gana el; ma
tava al mig del cerrar inelement Jo,
que

he passat

ja

moltes

eegades

de

No trobem malament el
trasllat del director de la

Presó; perh

ara

han d'és

ser-li exigides severes

res

ponsabilitats. Nosaltres

se

guirem acusant..

per

aquesta presó de Barcelona, tn'hi
he trobat tan sol, de vegades, be
sentit tanta repugnaecia i he vist
tanta brutícia i tant de cinisme. que
he compres que fossin possibles, allá
díntre, les vileses més baixes.
I no és pa;, ho repeteixo, sola
ment aquesta presó. Són tots els ea
tebliments del país. El que haurien
d'ésser reformatoris. l'Estat ha sa
but convertir-los en odiosos recons
de castig i en fastigosos nuclis de

Emili Granier-Barrera

una

responsable.
I ja que de protestar dalló que a
la presó de Barcelona 'ha' ocorregut

va començal
amb lespa

5,2,1

vegades

•

sense més ni mes,
repartir garrotades

vid i de delicte.

un

molestar-me,
coHo
situació excepcional.
Peró d'aquesta situació que se'm
'creaVa. la responsabilitat deis diecc
tors queda força descartada. Era la
jefatura de Policia de Barcelona la
en

mr

mostrar "los documentos" I el dia
del Consell de guerra centra els

cap

fastiguejar-me,

car-me

va
passar a la presó
per visitar Jaume Com

—

pastar des

hom m'obli
gava a passejar sol. D'altres. a co
municar quan els altres presos ha
vien acabat la comunicació. El cas era
Altres

mesos

te. Joan Mates n'hi passi sis més
per visitar Marcellí Perelló. El meu
pare
penso que el coneixien—va

desapercebut.

cola d'En Rafel Salinas. Fracassats
en jet, tots aquests
funcionaria de
vint-i-vuit ralets van al Cos de Pre
sons per menjar... He tingut, tarnbé,
bona cura a no donar el naés lleu
pretext per a justificar les bruta
litats consuetudináries a la pres6,
les quals quasi mal no tenen altra
causa
que el malhumor privat deis
carcellers.
Per aixó mai no he estat maltrae
tat a la preso, i el fet de no haver

si

l'exemple.

una

joan Puig

potser

castigar Aiguader i Miró, com
rebec, perque jo havia artat
parlar-li AMB PERISI/S DEL

la

nen

Els carcellers subalterns

ésser, requerit diverses eegades

a

deis altres. Un dia

?eh?

sóc sin home d'una erisor que es
panta, í a la presó hi he passat sem

sempre interés

uns

SEU GUARDIA.
Un altre dia (és un de tants fets
que recordo ara) un grup de detin
guts per una suposada reunió clan
destina (pena legal máxima sis me
sos i un dia; tanmateix
feia dos anys
que eren allí) demanaren per veure
el director. Aquest els va rebre en
el seu despatx, i abans que hades
sin boca els va sortir al pas:
—Conque ustedes quieren verme.

sis

deis
ré
coro
in

a

se

aquell ambient putrefacte i innoble
—armen ambient que no és pas, únia
cament, el d'aquesta preaó de Bar
celona—i he hagut de pensar que

Joan Peyró

separés

m'aillés i

rosament els

a

presó de Barcelona hi he
passat repetidíssimes —vivim a Es
panya, amics
temporades, algunes
d'elles rnolt Ilargues. Peró jo

a

altres presos, i se'm sometés
gim d'aillament tan vexatori

41
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—Com m'han tractat a la presó?
Dies enrera vaig escriure un article
no' po
en el qual cm sernbla que ja
dia ésser més explica. •Maltracte fí
síc, en el sentit normal de la paran
la, no n'he rebut mai cap, he de
dir-ho. Potser no s'hi atrevien ami)
mi...
Pecó a la Presó de Barcelona hi
si
he patit rnoralment tant com
m'haguessin apallissat potser, Allá
dintre rn'hi he sentit humiliat, ve
xat en el més íntim de la meya con
dició humana. He hagut de viure

A la

ció ho tingués "tot" preparat. ?Qué
havia passat? Res. ?Qué baria ocor
segut? Ho 1gnorava en absolut. Mit
ja hora Inés tard del primer avis hom
m'invitava
recollir tots els saeta
atuells i se'm traslladava al departa
ment de presos política o al correc
cional. Per qué? No se me'n donava
cap explicació.
La Direccié havia

disposat

qualitat—a un "Economato" com
pletáment hipotétic.
Eh s "polítics" detinguts per una
mateixa causa érem separats rige

•

convençut que

por í

expulsat fa alguns anys
del Casino d'Olot perque feia tram
pea jugant i actualment processat
per estafador, era el cap de colla
per a aquestes feines innobles.
No podíem fer-nos dur del car
rer molts
articles que expenien
en
males condicions de preu i de

un

d'aquests no sap qui ha estat Con
cepció Arenal ni qué significa l'es

ienir

ler d'oficl,

es

vas

apercebut. Mai no he volgut traetes,
i menys franquesa, amb els caree

matí venia

i de sentiment.

'

tingut

bon

presó Model de Barcelona no ha
estat pas un modal d'humanitat

tafadors, inversas, dons eraclios,
carcellers, policies, xinxes, polis, pu
persones
ces i altres parásits. Les
que ens N isitaven havien de barre
jar-se amb aquesta podrimenta pul
lulant—excepte a.nb els insectes, que
són els més benig: es.
No podíem rebre Libres ni pe:ió
dics de cap mena.
En; violaven el correu i ens ro
baven les cartes.

alguna regada. La mera sort ha
pervingut, tal volta, de qué jo he

sense

rodonantent

—N! Quin advocat! Fugiu!

tat

un

carta davant l'anuncio

d'ordre diut

Mancaria a la veiitat si• jo digués
ara que a la presó he estas maltrae

da,

per la presó; que pertanyen a es
taments socials i polities ben di
ferents. Dones que parlin ells,
que diguin quin ha estat el trae.
tede la presó. I si tots coincidei
xen, vol dir
que la

Lluís Companys

pre

a la prestí de Barcelona. Eh
reglamenta, les disposícions d'ordre
interior carcerarí, per a mí han es
tas lletra morta. Se n'ha prescindit a
les primeres de canvi.
Sense motiu, sense causa justifica

es

eriptors, advocots, metges, pe_
riodistes, etc., que hi han passat

das espasins, i també la gent

—

moraís

una

rar

peus

•

unes

—

Bar

rneu

el régim de la presó no
que el menjar de la presó era
dolent; que el tracte al pres era.

El carceller

per a saber quin és el r?gien
dc
la presó. Ara fent parlar' a

trittxeraire deis barris bai

un

xos?
--Potser sí que un pinta havia
d'ésser tractat amb tots els mi
raments.
'Va do seguida el cas de l'ad
vocat os? OS veu forpat a lliu

Que
era bo;

de cap de les maneres.

raules, vaig contestar-li;

végada

és un cas verament ex
cepcional. A mi, a la presó de Barce
lona. pel que al; directora es refe
reix, m'han tractat sempre bé. Tant
l'actual, el t, •e acaba de prendre pos
sessi6. com el traslladat a Ocafia, se
nyor Heracli Iglesias, fina aquell
borne. escarceller de cos i ánima, que
es
deja Alvarez Robles, tots sn'han
tractat bé.
No obstant, potse
e estat tui dele
presos que h- sofert méa vexacions
cas

anar

a

molta serenitat i recalcant les pa

•

trae

veritat del que suceeía. S'ha vist
rodonantent que aixó no podia

gonyes del regint, desmentint les
veritats siniskes, han dit:
---iCom volíeu que tractessin

•

partit, l'organització,
familia, els amics, etc.), pera
régim és terrible...

duien (el

Quinze

Jaume Comte
Deis vuit primera

anys, el

confirma la grisor de les

estat

no

estadés
d'Entença.

meres
rer

a

la "torre" del

car

es tractés del que jo he vist
presó de Barcelona, í fin; del
jo he hagut de veure en aquell
establ:ment, ja seria una altea cosa.
Podría confirmar quant s'ha vingut

Si

la
que
a

dient a la Premsa aquestes darreres
setmanes, i encara hi podria afegir
quelcom rhés.
No obstant, i per bé que els fets
,

.

no

tinguin

cap

importándaovull

re

corder-ne dos:
Un dia estava a la cella Ilegint.
Aquesta s'obrí de sobte i entra un
carceller amb un aire, tcit
i jo: ecirn era de rigor, en áixecarame
del 'seient, vaig situar-tete. /mental
menta:de Ou, ;pero amb-posát >in&
ferent sota mateix de .a finestra.
•

—Ern sap greu haver d'explicar
eertes coses. Ern .sap greu. perqué
són tenses i tan revoltants les ini
quitats comeses contra mi que tot
hom pensará que parlo per una sa
tisfacció de venjança personal. I jo
no sine gairebé ochs personals. Par
lo només per canvic:ió, ser passió
si voleu, per eficacia política. 1 jo
concebo la Política con una idea

1.212/41'
fi

justicia en marta Els comptadís
sims odis personals que tinc pro
venen precisament, pero, de
la me
va estada entre relees
jo puc per
donare—i de fet perdono alió que
.tn'hán fet.. En ,canyi no podré per
ademar. Mal els, grétiges
"persones
amigues, els. átfopellaanent comestis

.contsa-selssésews: velguts
ven visitarsnie

do

que gasa

aconsil ternes. quán
aisto era una audacia serena.
M'estimo més, dones,
txplicar-vos
una
part petitíssima d'aquests
atro
pellanients, i alguna fets generals
co
ses que JO
he vist i pue provar.
No hi ha régim Polltic.
rots érem

do

en

,

CI

Pi

bo
La Presó de

Barcelona,

segons d

senyor

Iglesias
GraPa)
.(per.
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