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Qui en vol?
No és una f:ra d'esclaus a les por
d'una murella de ciutat oriental.
les
No es tracta de cap negrer ressusci
vida i que treu el
tat que torna a la
fínestrals del nostre segle
cap als
admirant els seus he
per ernbadalir-se
fan el rifa amb uns escrita
reus que
palaus, 1 una mi
de noblesa, i uns
í uns pergamins preparats amb
1s3 eells humanes que ells vengueren
bon preu...
tracta, senyors, d'un mercat de
jove i bonica, d'un mer
humana
caín
blanques, duna tira de
d'esclavos
car
desgraeiades
que se celebra a
noies
a

Barcelona n'es
grans ciutats
distret o tre
l'ull
miop,
sota
una
s/ligera deis que noinés saben vetllar
ofc
per l'ordre oprimint els febles,
gant els governats...
La jira de carn humana a Barce
lona no se celebra a la plaea pública.
ales velaría! Té lloc a l'ombra oasis
pitee de certs carrers suspectes. Té
lloc a l'entorn d,; les taules rodones
d'alguns bars d'aparenea discreta. Té
nee en pisos senclids i equivoques
pensions de qualsevol barri de la ciu
són els persa
tat moderna. ?I quina
natges que intervenen en aquest tri
fic monstruas? ?Qui és el comprador
qui el vertedor que especulen amb
—

—

ignorancia i la por d'u
De vegades són uns
nes
senyorassos que van en autonaabil,
que fumen cigars superbs i que Iluei
mil duros. De
xen solitaris de vint
vegades sem unes dames que sense ha
la misaria, :

desgraciades?

ver

ftt estada

a

da Professiona.I

seguida

rInstitut d'Orienta
demostrar de

varen

especialissana

aptitud

una

la delicada cilncia del celesti
per
!la ploma es
natge. De vegades
els monstres
rebella a escriure-ho I
seo lee premies mares de les victi
a

—

—

Mes.

Ene propasen' bits:mar en aquest
reportatge el flagell de la prostitució

anárquica

que ea

sivament
--

descabdella

progres

Barceloba, Ens propmsem
els avantatges que repor

a

assenyalar
tarla

una

no

supressi6 impossible

prostitució
sine una regla
mentació Elevada d'aquest comerg i
de la

sobretot

humana per

Ir 11

una

acció enérgica i sevc-a

traficants
contra els prostittlelors
de mermes. Hern fet una enquesta di
ficilissima per tal d'esbrinar eom pro
cedeixen aguaste odioso marxants de

humana i com reaccionen les
sutoritats per castigar el tráfic de
blenques. Hm; parlas amb persones
carn

docurnentadee respecte a la deplorable
aituacie en qué es troba Barcelona
ettit 1 hern arribat a con
en aguan
chalet» qUe fan cauro renirsva ale

Que dones de qualsevol nacieran
tat, majors d'edat, emancipades de

de Barcelona i testa els menús deis
minore restaurants i el confort de
les millors habítacions deis "meu

:nena de tutelles, Ihures de llurs
actes, vulguin dedicar-se a la pros
titució i acceptin els oferiments dels
aednts recrutadors de caen hutaana
per anar a explotar luir gracia o ilur
beliesa a benefici d'altri, resulta es
túpid, pera ele censors més exigente
lisiaran d'aturar llurs envestides da
vant l'argument de "la narre volun
tat" de les pecadores. Hom ha de li
tota

mitar-se,

en

aquest

cas,

exigir

a

blanques

del tráfie de

de

le.; autoritats que aquestes denles re
uneixin les condícions indispensables
de sanitat per tal que no constituei
xin un perill per a la salut deis al
tres. Perla el que ja esdevé oasrta
ment delictu6s, no solament des del
punt de vista penal, sin6 des del punt
de vista moral i humá, és que exis
telxin una sarie de personatges que
es dediquin a la caea organitzada de
noies menors, des deis dotze anys
fíns als vint-i-tres, i que per tal d'as
segurar el resultas de la cacera es
posin en práctica els mitjans rnés re
finadament perversos i repulsius.
He pogut llegir un raport escrit
per una persona que coneix molt bé
aquesta matéria, i m'he quedat lite
ralment petriíicat en veure que a
Barcelona es desfloren, diáriament,
més d'un centenar de noies menors.
Funciona a la riostra ciutat un veri
table exércit de caleciere de menors
a sous
deis traficants, sis quals Iliue
ron, després de la calguda inicial, el
producte de llur cacera. ?On actuen
aquests personales que asseguren
Ilur jrnpunitat amb la &trena d'un
amor insitirer? ?Cutis preparen el fi
na on han de caure les pobres efe
times ? !Dé quince complicitato es va
len aquests personatges per assegu
Ilur actuació? Un ces
rar Veza de
ene servir?" per comprendrels tots.
Es <bu Lluisa i vingué a servir a
Barcelona. Es d'un poble de l'alta
muntanya Beidatana. 'Un dia va co
néixer—no importa com, al ttamvia,
al ball, al cinema...—un colee n'oh
elegant i aparentreent bona persona.
L'home sabé guanyar-se la confiare
0 de la infelic j, naturelment, iota
prometenea del casarnent que ei de
aconsegui atraure la xicata *
un deis nombrosos "meublés" que es
fan d'or a Bateelona. Després arriba
l'irmvitable en aquests casos. El ero
rnés esdevíngué rament. La reírla co
negué el luxe d'uno vestits elegantís
almo que terco abrir els tille a la se
nyora di la casa on servia, Arribava
tard els die* de eortida. Demanava
permisos "per anar al poble" amb
qualsevol motiu. Durans agnests per
metas la floja, és clase no ua;novia

'enteren eoneixen se
providencials) que asta enamo
tnolt
ras de tu i que éa molt rice
Ja et die jo que no et maneara res.,.
I Lluisa trobi que la senyora Paca
potser tenia raó. L1 venia molt costa

Pagues

aervir. A rnés, hauria
trobat feble? Corn justificar aquella
illeSQ$ de vida ociosa? Unes amigues
de la senyora Paca recaberen de con
vencer. Eren xicotes alegres 1 opti
mistes que, aparentment, es funden
deis bornes i de la vida. 1 LIttesa com
er-té aquell senyor ríe.. riquissine i com
partí, al cap de ten tenme, la pensi6
de les amiguetes alegres.
amunt tornar

a

'Juba, perb, era menor. Hiran
de seguid* d'enviar-le

,

eaptingué

es
a

fora i Ii (oren proporcionats papera
falsc3 on C5 declaran que tenia vint

14res

;ny*.

ja

no

se

pertanyia. Havia

devingsit meneaste dios a casa :matra,
la víctima més eminent de lee guate
ia catat la figura de Maletín.
Eptre l'aneeqqierne aimulet per
teolialles polidaques 1 ranarregissme
del Ckwern que segueix el sistema
de governar com si no bi haguessin
Ileis ni garantice cintadanes, relee

en mans d'aquells traficants in
visibles que tenen muntat el comer-e
internacional de blanques. Un corriere
que rendeix més que el joc, que ren
deix més que la borsa, que rendeix
més que la mateixa rifa...
Ara aquesta xicota ha tornat a Bar
celona, després de molts anys d'absén
cia. jo ti he preguntat per tn11 no s'a
Iliberava de la tutela odiosa deis tra
ficants, i m'ha contestat que és molt
difícil, per no dir impossible. Elle les
emparen contra les repressions judi
dais, ells les tenen lligades per les
documentacions sovint falses que usen,
ells san, en la mejor part deis. Casos,
els seus prestamistes a canvi d'h;pote

can per uns mesos o per
llur Ilibertat d'arda.
—En el nostre men

L'Excelletttlelim
Gover
eanyor
fiador Civil de
la "provincia"

Barceiena,
General Deepu
J01 1 Pebetes',
prcaastee de la Prenute
de

eavant

lea

per les detencions darreres, va d.r
als periodistes que no &i eart quo
hi hagi detingues governatius. Afir
ma que
nomée h1 ba detingute

la dispoelció de 14 releed& General
de Seguretat, 1 un eltre—Jordi Ar
quer—a
deeposidie de l'autoritet

Mena de detencions
—ja lunn (lit que ternavem cap e

rasen' d'aquieta
la normalitat.

Albinyana

tor

Mentrestant, el doc
fa unes deciaracions i

di u pablicament que 'ha d'aplicar
ElCeió directa, al maree de la llei
vol die l'aceite de la gatrotada
centra ele qiii ell en diu "malos
—

espanoles".
Pera

Albinyarla

canvi, cinc xicots

ese

ea dstingut. En

que

reuneixen

es

bar de 1. Barcelonesa, saín
empresonate per reunió clandestina.
l'erl aquellas acicala •atan fiteate
en

un

cona 4

comunistas.

militar.
Governa
dor Civil de le "provincia" de Bar
ignorar, ée ciar, qua
celona deu
estar detingut sena* <odre de jutge
i sense proceesament previ a la dia
posició de qualsevol auteseltat ée ea
ser
empresenat gemernatiu. Si l'Rx.
cellentíssim aenyor Governador Ci
vil, pene, coneix sigue' Iletrat que
defensi la seva tea!, l'ara molt be
danvocar-lo. Nosaltres el desconel

L'Exeselautfieins

xem

fines

eienyor

ara.

eareeller jus
Reyes ha de.
en el erra
mar
obert con
tra don Hera
dio i camplices.
Serena le re,
ccnsió que fa "El Diluvio" de les
deaen
martifestedonte va afirmar:
primer, QUE NO HL HA HAGUT
MALS TRACTES ALS EMPRE
SONATS. I, segon: QUE ELL NO
ES DEL QUE VAN MALTRAC
TAR ELS EMPRESONATS.
Aixf en/ agrada. Ele hornee han
ta

claras

d'ésser

testen

detencions,
baldament
se
—

gons

país

torna

la nor
malitat... si no
hi hagués al
cap

a

tres provee,

ens

he

demostra
rien les darre
res detencions
de carácter governa
tiu en lee personee
d'alguno ennlu
nietes de Barcelona, entre ele guate
Joaquirn Maurfn, "David Rey". i

d'e:tres.

Detencions
borne, se'l

governatives: es deté
fica a la presó... i allá
s'está. Tant
pot estar quirsze
dies com quinze mesas, com quinze
en». Ara sembla que recomença el

se'ns diu

l'estada

—

dele

interessats

pres6

eiget

a

la

curta.

Si aguaste bornes han faltas
i no
és faltar reunir-se cinc en un esta
qts. íntervinguin
bite-riera públic
tribunele i no la polida.
Nosaltres protestem d'aquestes de
tenciones.
en
protestar, voldríem
que totes les forces liberals fessin
sentir també el reseca de la seva ven
de protesta, tal com ha fet, en una
actitud exernalar, el "Centre Cata
la d'Esquerra", recentment fundat.
—

contra

In

retila a la carmeanya
una
13ro -munías/a.
levicientenent, le daterada pell de
les flojee en "maillot" te mea atraC
maten

cié per ale "rucalrados" que lee tea
rejades •sieuemee dele pelee».

Quan
geet

Pedem de la te
nebrosa desea
berta d'un com

plot anarquista
a

París

El feetival
-o
Pealo* del ro,
ble Nou, 'cele
bras el:ruleta va
-oplAs
he« una fruta
maten» laon,
uf ase estalle**
va
desee
baldee hi
reatsla a l'exprese
el6 mínima. Illfretptorna saludable. No
ea peala ryrigir, perl, que loe
ban

eti

deja,

dasela

eobtads.
lB va lleven tannutudp,
hiel
dent signitleaten, Pen iseekiet ese un
ment patrl,Itio, una &yen peat
s'olitecit d'aluna; paai mole
no ea nmetwe-en de le nadita. Un
ande nronre, eambe entuaiaentat per
inercia. kit «Aval a alguno dele
sigue veltanta per eal que s'eixtoquate
sin també. Un horno decidit, jove,
del toe

manera

que coneja ti ncstre
per la
tema actuació patrietica iota le Pç
tadwa anterior, el cid*, I embdós
soetingueren, entre la multitud Mar

dida,

aquest

epitome cnrieSsi

—Teniu Ilapia i papen?
—IIorne...
--Dones apunteu: "Tal Tal 1 Tal,
tal, número tente." Si mal
earrer
hi ha d'haver un cop, eontpteu amb
un horas. Peró "ara, sec"I
va

tornar

a

seure

olímplcsament.

"El

Matf", "El

Cornee Cita.
lin"
"Gaceta
de Cataluna" i
"Diario de Bar
celona", deuen
estar satisfets
qué diable enteneran
La moral
pes "moral" aguests 8cm/ore
ha
estat salvada. Gricies ale conside
rables grinyole modulats pele seus re
dactora,
eco de la veu esquerda
da de Mes les clames de "roperos"
1 "conferencies"
ha estet s'upas
el concurs que la revista "'matees"
preparava per aquest dissabte pes
sat ale banys de Sant Sehastii. Ele
"rucabadoa", desprée d'una tocada a
sometent tan frenética, deuen ha
ver gema un dol cepas= de santa
alegria. El serpent de mar. amagat
darrera les pecantinoses cuixes fe
menines, ha estat vermut!
"Hossannal" Ara que nosaltres
.

—

desti

--

nat

t

a

remoure

Espanya

.

Parlern-ne. Nosaitres som molt mal
pensats respecte d'aquestes descober
tes policfaques. Es evident que per
als anarquistes ele era més camode
eficaç conspirar dintre d'Espenya;
en canvi, per al sienyor Quinones de
Leen era mes produettu descobrir
los a París.
Be maese fregilent i usual el pro
cediment de provocar conspiraclons
per justificar la repressió I per
espantar el país, perque nosaltres
no
ta

tinguem la sospita que es trec
aquesta vegada de la repetició del

I

ens

--

—

volem

trucatge,
confirmen tea noetres

sos

pites, les detencions i ele emprimo
naments governatius que a'han es

que

Ha grotesea
pro,

remarcar

un

petit

detall: cap

dele guatee alludlte caritatius diaria
no s'han preocupat nl poc ni gaire
dele fets recents de la Preste, ni su

blers de

carn humana, firaires de do
que abans de comprar Ilur "mer
cadería" l'observen, la aelpen, li mi
ren la
dentadura, coro a la fina de
nes

Verdú.
A Barcelena, la repressi6 del tráfic
de blanques está en un estat d'abandó
deplorable. Sobretot pel que fa al trá
fic de menors. La tasca meriteria del'
Patronat per a la repressió d'aguces
comerç infamant és notbriament in
suficient, en primer lloc perqué no
disposa de mitjans coercitius que facin
més eficaç la seva tasca, en llegan lloc
perque encara no hi ha muntat un
servei de policia especial que secundi
les enquestes del Patronat. A tots eta
paisos del món tot &bel) ja esti de
gudament reglamentat. ?Per que el
Govern no se'n preocupa seriosament?
Convindria, sobretot, exercir una
acci6 preventiva que hauria de co
menear ale coliegis de mies, amb un
ensenyament real de la vida. Ele ado
lescente, pel seu compte, haerien de
conaixer tots els perills de l'anarquia
sexual i els avantatges de la profilaxi
venaria. Després caldria assegurar un
servei especial de reímosle) del tráfic de
menores, amb facultats emplee i poli
cía hábil, ansb elements femenina si
fos neceseari. Les menors que avul
eón denunciadee psi Patronas 1 detin
gudes, eón estatjades ale Convente del
Ron Pastor, de lee Adoratrius 1 de lee
Mates, on remallen fies que són ma
jota d'edat, si llurs pares no les re
elanSets degudament Les monges d'a
quests Convento han de ter esforços
titinks per domar aquelles mosses,
trasplantades d'una villa crapulosa a
Va disciplina austera d'un Convent.
*Otean arriben ad
ene
dele una
monja
eón veritables Miures I" / ho
cree.
Precisament yergue ho cree,
m'inclino a dubtar de la ineficacla
práctica, en molts casos, eraquest sis

ara

ca

yeTtos
prostitució fonema, Xicotea
abandenades por llur seductor,

—

hagut de recerrer

nota, ees del
clon

celta,

momertt que es troba T."
entre les blanquee parets (l'una
és una fera rabiosa que no té

altea

déria que escapar-se. Si esteva
Intoxicada pel ved del vid i
de la eripula, no podrá resistir el t'A
gint sobtat d'abstenel6 absofuta de
toxina. Algunes, per6, diuen mie se
salven. Del mal al menys. Aprenen qn
ofici, peras dificilment arriben a ca
sar-se, parque l'estada al Convent per
lea causes prqu Iii tau recloni, la
!mieses
la mateixa socielat que la
&acá perdre, que li neta el pa 1 Ya
sal parqué »a fIlla, mara o prostituta
velent-hl un tatuatore Ha
mema

a

mant.

A Barcelona hi ha no pesques dones
es dediquen
a
la prostitució per
ntentenir llur fillet. Cases de 'evitable
que

qua» el peu lunar afirma, anlh !aque
lla estriladora rotunditat planees,
que. eneros glera* eavone pop Free

t'Ya. Val la

coses

van

blie hi hagué un tncontenible esclat
de dalles. lereia. pelee, unas dalles

*EXment siempre:sueles
sehrem per a Uria altna

ol ~lee e'lloo
toral. Xle jjs

tríos» rural*
poden ester
tranquilo, los
eme sudea
n
s'han acabat, gráciets a Dele Aqueas
carnee momea existir* a les ciutat en
ne hl faje falta. De manera que Me
aquella pagesos que ja comptaven
arnb ele durets del vot per (en re
formes a la casa o aviar-se a posar
une; dente d'or a Barcelona, no han
de perdre les esperances.
Lea eleccions espanyoles, d'aques
ta manera, si bé tenen un gran to
polític, vénen a éseer una instittsci6
benéfica, abra és una perfecció que

poden envejar força pobles.
Aquest sistema de valer peraeve

ene

rar

en

popular

la falsificació de la voluntat
és una confessió de gran

vaina de banda del Govern. Aixt3
estan segura de tenir el

vol dir que

país

en

Buida les sevra
trta pialgalb

41

contra.

Contrasta aqueeta bona fe amb
la manca de confíense de molte re

publicans.
El Govern ele ha donas una Iliçó;
que no siguin
que el Govern

que la prenguin;
menys republicano

Un altre
del
malagua
nyat Josep Pla.
Fou dissabte,
la nit, a I'A
Barceio
T'es
Marceill

ti, 111 '43IIIVITA*(1" tolla

Una

rri,:e.

I

.

as"---

pfntoreec din
tre la presó
e.as
un

niegú

no

escolta;

del capellá,
bon
heme

que fa eermons
ale presos al
pati 1 al qual
aixb renfuriarna i

!'exalta.

Aquest capelli,

per tal de fer ee
coltar ale presos les seves predi
ques, rnea plenes de passie 1 de bo
na intenció que d'encert, ele
regala
partidpacions de la loteria.
Un día el capeta s'ergargamella
va al :elite exaltat de veure
que eh
presos el deixaven sol o somreien
des de lluny. Un boig, aquel] pobre
hoig del qual parlava Companys en
un anide, va cridar des
de dalt de
la seva cella, enfilat a la relea:
..—Doneu-li la clan i que pugi,
que és més bolg que jo,"

del: passatges del

.

de
seu

citar,

en

un

Interessant die

Aseenyalá aquell afortunadts
sim parágraf del lltbre "Cambie",

tht

=====
1,1,1,

a

la

celona?",

Jau

Com,e esmentava, com un dele
que més s'havien distinglt en atro
pellar-lo, !'oficial de Presone "Don
Demetrio".
me

Aqueet minyó és un heme curt
de talla 1 d'igual condici6 intellec

!tunera
b3
eorreeponent al
46 de julic4 da:

anide sobre rarn
aegnatuel d'Eduard

En Cambó. Tot l'entuelea
a
la Sala d'acuse 1
que s'escarnpava per tota la casa, va
ano:no:lar

que bullia

menehlar apagar-se

va

tarnbé el

la campanya, si bé da

cert

La remarca que
férern amb mes

complaença

en

la

conferencia
d En Marcela(
Domingo, fou
'

e

la seguent:
Quan l'orador féu l'elogi d'en
Francesc Maciá, després d'haver
analitzat el seu pum de vista, l'ova

c16

va

durar

rellotge. Fou
tica, d'aquellee

minut comptat de
°vació entusiás
que C9 recorden anys

un

una

1 anys.

Immediatament

quer 1

Veedor

es

de

tats

una

I

'

Domingo

va

led

auto•ie

que sel

re

enllit les inal
1114aMa4ea Ireca »*
11ele preme qua ;e el aieleissen
?Al4 la Peeeitesee Zrt equeeei Wat"
4# :una veretable 41141Wil41 09p111.41.•
Dix-104
410 huwitiu q;04a,
sertyor Mainel
-fue la Pulla 444
01114 .1 no 1‘44 Irlés
«pe Oupí
i .11,4 Prended* el en d'uraaiiicialitat
que a 4'Isae4
seva imnatk ert9e
414/ 4 leuelain eatm Per qué el
alrohnom d'avni Ai un, *24 ,Ilteb,
Ineelta 14 Canten hilth «Val M444141f
DgeolIrglp art caavi o, aman", llar-,
pareen; la del ounaW de Qmadtápr
ce? el par qua, N% 11011 Prel4elaht5
s'anuncia lata Conffeia 4.1 Pre
eldent dels aindieper Plieres,
feí.ena que, non) a escame, ha de
tenis lloc al local 44 la Rambla de
Santa Mónice?

personal de

I
'

1 Ajunt a ment
de Mesara ha
catee
objecte

'una
yer

revisió
*el d
su

prireir
sonal

el

per

consideres innecessari
per a atendre ele meamis munid.
pals. Ha estat una mesura d'hielas
sic, caen si diguésairri, tnolt aemblant
a la que practica
l'Ajuntament de
Sabadell, 1 que heudem de acure re
produida a tota ele Ajuntemente de
Catalunya, on "la infecció" se Wha
que

es

gués apoderat.
Ara bé, així

coas ele de Sabadell
han combatut l'epidemia ami, tota
l'energia i s'han acreditat de dignes
defensora de la dignitat ciutadana,
els de Mataró s'han declarat irnpo
tenta per a seguir extirpant la ma
lura dele noca on s'havis arrelat.
Lee influencies d'un funcionani
dele tenme; de la dictadura, es veu
que han pogut mes que le voluntat
de la ciutat I ai3c1 ha estas possible
de presenciar la vergonya que reo
mentas funcionare hagi estat neme
nat cap del Negociat d'HIsenda, en
comptes d'ésser acomiadat, com tot
bar:1 es creia

L'alcalde albe
sortit

En

mornent

El senyor Medie.

que ha

mitwat d'intensitat deg-ut a múltiples
causes, no está pas abandonada ni
de molt
Caldria meditar abatía d'eacriure.
I el seayor Culubret no ho fa. Deu
Cesen per aix6 que el sea articlet
—fet, potser, ames la millor voltustat
de la terna—resulta injult i contra
produent, o bé per detecte de pensa
ment, o bé per detecte de redacció.
Ningú no 11 agrairá d'haver-lo fet;
per contra, molts andes nostres
alean indignas en Ilegir-lo.

tea

un

recordarem anye 1 anya,

nascut d'una darle
paseatgera, com una moda. A més
considera que la noatra premisa ha
desertat el seu deure en aquest der.
El darrer retret no pot pie arar
per mueres, evidenftnent. Quant a

frird

ea

N. un adend leselantatei. Un
silenci nerviós, tan sig-naicatiu o més
que 'ovació, tot just apagada, i que
va

pose i el suposa

e

moderna, bona, ge

caritativa!

DOMENEC DE BEL.LMUNT

bueno

Culubret. Aqueas senyor presenta
desfiguras el magna moviment po
pulas a que assistirem fa alguns me

número
"?Com ues han
Presó de Bar

:o

et.

amb la

rer

tractat

nerosa,

era

de lisas Palto
Ceufeals, va
uelettofte n e/

e

d/re.

pee,
nieta

?s

nirOhu," lafisloc? ietat

un

"I.J'Asel llené".
yri¦

eas

peques

"obrera. 4011 amable;
—^"leb. u*ié• Qtie, é de
lo, untki4"41

aenseieSe.

Pensen: te ene •adUidee en °Miel'.
Ilet•. farrea riere ~I! 4.11altores
el aúllo to este ain delatorn eahlber

-

<ila

Domingo llagué
cure.

»os

En
l' enquesta
del nostre dar

II
ii

1114

»11440.6 11. tete@ aguaites tiento ente
tan refuto isel comento sts'Imete
gol",
és dar "I. *NO an

de S. M.

DII

probehiewarit

gr4411#

apit

una

eornpanyla.

El "Demetrio" deia que abra

ai 1w fui; ja
ecrla beata.

ro

aova

l

?no revela eloqüent
prostitució in:macla, una
d'aquelles filles-mares condensnades
a morir-se
de gana pel crim d tee

Aquest

snent

!ale i que ell era ebetenai. L'upe
dient fou tpauteetat crfiqUetit4 forma,
1 l'enllztná "pon Detnetrio" terna
jOi4 4 le cilla de ree.diontat I,
tojo*** una atOP45114 de soca de la

en.41424,
ele ,,en.

he esi an

una fikt<id

im

poseible lç tro
114/: una beata

',regada

1,11 clilee114 tilie la "naoll Prcrnee"
L4 RAMBLA DE CATALU
NYA allanara perianyent a aquaat
ecredluat grerai
p4C11 'dar 1 »o
perreeti que naaaserades tan irldícu.
lee aturin la cirlcu/aeld de
dutant, iota Una tarde,

bmianeace!

ale

la

en

cosa

d'expllear-ne

filli

tneu

maternal.

,,,1%

Domingo la vencí
d'aquesta O:meció, en el pie

Una

guarir

"'e

rypercar

veure's serio

pena

al

ha mamat

no

deja plorant
Una dama del Patronat que va so
vint al quarteret, aná personalment al
domicili donat per la detinguda, per
cornprovar si, realment, el cas era
cert, can hauria pogut ésser una ex
cusa sentimental. I era ben veritat. Iu
un quart pis del
roble Sec va trabar

Tenues "mea tau easeMientet. En
amiste de trobar-se nn anda rastro
* I* Pro44
Pee4ane 4. raileu si
la política catalana i ex-diputat a
Cona al tal "Don Demetrio" el va
44,gc a yeure a la celta, per tal que
lí redactes le tesposta a les acusa
ciones de l'expedient, que consistien
en
que havia perrnés a un reciós
que urde a fora per tal d'adquirir
una empolla d'aigvardent i
beure-sen

halle deabaretat dafinitivament
Ja política dele rige paytita de tara(
haría antillas completament l'obs
cura figura de Santiago

ravana

ral i enríes

per tnantenir i

—}le de donar el pit
Fa cinc liares que

cae.

Otee

mhesio
nal, raseena no ye protestan. I abra
que la circulada, l'estétiaa, la mo

la prostitució

a

llur Imites tuberculós a rúltim gran i
per no deixar morir de gana llurs
qu'are o cine infante. Que no cm di
guin que poden (en feinea o que poden
cede. No en tindrien ni per pagar
ele entone duros de pis. Al marit Ii
latea alimente i medicines caree, les
in;eecions •en d'un preu molt elevas.
Ele infanta cal tractar-los també en
previs16 d'una possible funesta he
rencia. I la mare, tense filtres recur
soe per a fer front a tantea desgracies
que tirar-se a mar o salvar-los pros
timint-se, es llaina al carrer amb una
trágica disfressa de ecocotte" i si

—

tat

-

rúnic mitjá que
la vida ele oferia. No és cap ermi
ment de melodrama del Paralice se
nyors :
la realitat auténtica!
Ri ha dones—casos observats pel
Patronas de repressió del tráfic de
blanquee—que s'han hagut de Ilarmar

guariment espiritual. Aquella

de

tema

mulant una llalla deseareda que té
gust de gel.
Ahir matee; mi inspector d'un (mar,
seres Jn hmaen anat a parar, en qua-,
litat de detinguaes, cinc o sis passejae.'
dores del s barrí* "alegres", m'expiar,
t: el cas d'una noia jove que plme
rava an3b
una
desesperació emocio

mares,
que es
troben avorrides per llur familia i que
han trucat
tetes les portes i tetes
les han trobades tancaees. No han vol
gut acceptar la disciplina religiosa del
Convent-Asil, I per mantenir llur in
fant 1 per no morir-se de gana, han

—

»quesito

lia grirryolat va
organitzar aque

país.

,

to

El

pro

d'alertes

tes

con;eqUents.
r.

un

Nosalfree

conspiri

anys,

uns

cm diu
també es necessiten corredors. Sdn co
missionistes coro els altres, ni més nl
menys que eís altres. Compren, veten,
ofereixen, fan d'intermediaris i cobren
Ilur cornissió.
El cas de Lidia és tiple. Un altre
molt corrent també es el de la noia
desflorada que, ale setze o disset anys,
es troba mare. Abins d'abandonar-la,
segons el ristre fatal en aquests emes,
el seductor, a seo de qualsevol dele
netos de blanquea, el porta a casa de
la senyora Paca amb la qual estigut
en relacions (ja hem dit que amiestee
borres l'envares abunden snolt) i allí
la salven del terrible compromis
"d'honor", eotmetent-la a un tracta
ment de curanderisme per provocar un
avortament. Aquest negoci de l'avort,
fomentas grades a la clandestinitat en
que actua el curanderiame, tarnbé ren
deix
Ja no cal die que la viola
que eau en mans de la eenyora Paca
no triga gaita a coneixer les lempo
;ídem ttruptadores d'aquell senyor tan
tic, que si comía fa de pare de la
asna si 'muceta ha d'ésser trasIladada
a l'estrene«. tusas Papelee t'Usos. na
turalment.
Peró, «hílele l'exportada de notes
catalanes? Ja he cree. Wha estas <lit
que del port de Barcelona, rnalgrat la
vigilancia de les antoritats, o per la
frontera, per embarcar en no port
francés. han sortit :mies no solament
cap ale prostIbuls
americana, sin6
ildhee al JamS, en la mea blanca de
raga meridional
es molt apreciada.
Cal no ellidar que ele més formidables
poderosos d'aquesti *gente de tráfic
de blanques eón estrangers: no són
gent sedentiria, sen gent hábil 1 opm
lenta que tetan dissimulats en vai
xells, tren, inteenimionela l'este% de
lotes les categories 1que a cada eiu
1« determinada terne halle os s'entre
visten amb Hure subeedirutte a &tau 1
oomissiens elevadissinees. Stett ram

ció és dubtosa.
Dentanern, dones, que ea Caavern
no

re

Barcelona)

a

caigut

blés". Un día, tumbé era fatal, fou
acomiadada de la casa on servia.
Aieshores l'amant u proposá una so
lució espléndida per esperar l'hora
incerta del casament i defugir la vida
escarrassada del servei domastic on
es malmatia les mans fregant els plats
deis senyors.
—Ararás a viure a casa d'una se
nyora amiga meva—li digué—. Es
tarás com una reina. No et mancará
res. Vull que deixis aquesta vida de
nigrant de minyona. Tu has nascut
per a éster uda gran senyora. No vull
que freguis més pisas, ni que rentis
mes plats, i que dormis en una ha
bitada que sembla una coya, ni que
t'alimentis a.ab les deirallea d'uns se
nyors neurastanics...
I Lluisa petisa.: "qué m'estima!".
I fou installada a casa de la bona se
nyora amiga del seu amant. I, efeeti
varnent: trobá luxe, comoditats, re
pas i manera de satisfer tots ele seus
caprieis. Durant quinze die: l'amant
rana a veure assíduament. Al cap
d'aquests quinze dies, perb, rebé un
telegrama des de Saragossa el qual
Ii deia: "He hagut de sortir per un
Ilarg viatge i no he pogut aconda
dar-me. La senyora Paca (aquestes
stnyores solen din-se molt sovint se
nyores Peques) és una bona amiga."
La :tienta l'espeta una pila de dice
irstítihnent Plore molt. Tingué eul
hue une ataca molt seriosos, Peró la
senyora Paca, avnb una dallar inigua
lable sabé eremuntar-li la moral" con
sol dir-se:
—Per un homo, piares? ! Que eta
innooent 1 Seinpre menevia semblat
que equell xicot era un informal. No
en
facis eas: al seu lloc un atuse.
Preciument con% un eenVer (les se
nyores
nyors

ven

un

senyor

Aranera,

boa deixeble del

sea

ha
cap

Rellotges

per

a

esportius
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Qficines i magatzem:
Homer, núm. 56.

de l'esquena. Aixer últim
és el que féu la majoria. Alla pri
quants bo
mer és el que feren uns
rnes; gairebé que arnb els dits de
les rnans en tindden pron per
cornptar-los: Ventura Gassol, amb
la seva cabellera judaica i els seus
ulls brilIants, iou un d'ells. Forma
com un llame. al costat de la noble
testa
blanca de Francesa Maciá.
Tots els somriures "a la Gaziel" no
són prou per endur-se'n, del gest fer
reny d'aquests homes, ni una gota
de grandesa
1924, 1925-passaren, prop del Sena, en l'an
goixa de la patria llunyana i vexada.
Un dia, Ventura Gassol entra, per

la muntanya, a Catalunya. Fou una
petisa gesta breu; s-ient rient, aquells
excursionistas procedents del quar
ter general de
París s'exposaven
a
qué una bala els tranques les ca
rnes.

A mi m'ha dit

d'aquells,

que

Ventura

Gassol

a

excursionista
Falta muntanya
sels
aparegué,

un

aquells clics,

com
transfiguras. El
gran aire Iliure pirenenc de la pa
tria vexada i la solitud augusta deis
carnins d'aguilot encenien la veu
els ulls del poeta en ritmes de guer

04'
•

VENTURA

GASSOL

(Vist

AQUELLS C-ARRABINERS
-de la frontera que van deixar pas
tar, ara fará set anys, aquell capellá
rodanxonet i premies que anava cap
a Prasma, eran una detestables car
rabiners. Jo no puc imaginar-me
ara, de cap manera, la cara que
,Ventttra Gatsol devia fer aquell dia
anab els cabells al zero, una coro
neta de vicari al mig del cap, el
breviari eota l'aixella i un "ai que
aquests animals et
coneixeranl"
amagas a les dentso
pnc
imaginar-mal. Paró,
No
•ajal, calia ésser molt "carrabiner"
per no ensumar d'una hora Iluny
que els iills d'aquell alargue atrafe
gat amb el manten i que ensope
gava cada dos per tres amb la so
tana tren uns ulls de conspirador.
Comprenc que no se n'adonessin.
santa innocancial, aquellas noies de
Rubí
un "Pater noster" encaixa
•íssizn, collocat a temps, neutralitzá
davant la pietat rubinenca els afec
—

tes d'aquell renca que se li va es
capar—, per6 una cosa és una noia

i de llibertat. Tenia uns amples
gestos d'apóstol i la cabellera Ii vo
leiava al vent, cap a Ilevant...
Aquell grapas d'herois, empesos pel
vent i per la veu del poeta, s'hi hau
ríen Set atnb les dents i amb les
ungles per a alliberar el poble seu.
El poble seu, que adquiria allá dalt
prodigiosas qualitats de somni, au
ras
fantástiques d'allucinament. El
ra

Hélios Gómez)

per

de Rubí i una altra cosa és un car
rabiner de la frontera.
Peró sigui com vulgui, el capellá
va passar. Va passar, va renegar de

satisfacció,

va

anar

a

París,

es

va

la sotana i es va deixar créi
xer la cabellera. Al cap de dues
set
manes, els cabells ja començaven a
fer goig. Al cap d'un mes i mig la
cabellera tornava a ésser al seu lloc:
Ventura Gassol }savia arribat a Pa
treure

unes

vivía,

baix,

allá

men

horas covardes i des

Martí Vilanova. Ehl va deixar
la vida i la dona i el fill en aquella
gran quimera. Avui, en posar els
nants:

peus

—

Figueres, el primer

a

pensa
ha estat

Ventura Gassol
pel pobre cadáver de l'amic, en el
dar cementiri empordanés.
1926. Migdia de França. Embria
guasa de vi de vinya i de vi de
sang. Un grapat de romántico fa
el camí de Prats de Molió, de cara
a
Catalunya. Pot ésser el cansí de

ment de

—

dóna... la part

es

que

coratjades...
DESPRÉS, ALTRA VEGADA,
fou el camí de França. Aquella
frontera deis cims ja no havia d'és
ser traspassada per un deis cami

i tots plegats ens en re
altres
cordarem moit.
En la vida de Ventura Gassol
aquell any havia de fer forat. Era
l'iníci duna etapa dura i trista, d'a
quelles que posen a prova el tremp
deis bornes. D'aquellas en qué, o es
dóna el pit
sabent que una bala
o

seu,

trestant,

—

—

d'América les que
san les
veuran la figura escardalenca i noble
del "cotona] Maciá", i escoltaran la
paraula abrandada i optimista del
poeta Ventura Gassol.
ternes

FINALMENT,
grisa quietud plácida
de la Bélgica germana la que ha
acollit, amb uns amples bragos hos
pitalaris, els dos pelcgrins d'una
causa

la

noble de llibertat.

Aqueli hotel greu,
tranquil de Brussetles,

el

en

carrcr

du
refugi de
raid més de dos ans s
Madi í de Gassol. La vida ha estat
en
activa
activa i dura també
aquest termas. Ha calgut lluitar bra
vament per viure i per no perdre la
fe. Per viure i per creure en aquella
Catalunya llunyana que, a estones,
potser no fou prou fidel. Per viure
i per pensar en el l'unir en aquella
cambra de treball, plena de llibres,
de documentada, de lletres i d'es-,
perances. Per viure i per esperar,
de tant en tant, upa noticia de Ca
talunya o l'abraçada de l'esPosa, de
ha
el

estat

—

—

la filla, de lamia.
que aná a Brus
Maria Maciá
selles, quan l'amnistia creguda que
podria tornar amb Don Fraocesc,
i ha hagut de tornar, ara, tota sola
cm deia que el seu pare s'ha passat,
en aquella cambra
de traban, dies i
—

sencers, Ilegint, sense
sortir al carreta sense totjust veure
la Huna del dia. I eternarnent anda

clics,

una

a

ARA HE VIST ARRIBAR
Catalunyaa.
Ventura Gassol a
L'he vist arribar a Catalisnya per
deixondir-se, tot d'un plegar, dintre

d'Espanya.

Feia set anys que no l'havia vist.
Els ulls són igualment brillanti;
entorn, potser s'isi ha fet una cim
bra lleu, fotjust perceptible, de re
cels. La "Santé" li ha afinat una
mica el rostre; el sol d'América li
ha embrunit la pell. La cabellera
—judaica---- és la mateixa; en els
llavis, prirns i nerviosos, hi ha pot
L'angoixa de
ser una ratlla amarga.
moltes horas ha posat un tic greu
en
ell gestos... Set anys no han
passat parqué -sí en la vida d'aquest
home.

—

poble

rís.
AIXO ERA L'ANY z923,
naturalment. Aquell any •hi hagué
!malta gent, a Catalunya i fora de
Catalunya, que va fer el "primo"
duna manera desesperada
l'hono
rable senyor Puig i Cadafalch entre

pot foradar-lo

d'esperanc-es. La Santé—"quina
presa més tristar, m'ha dit Ventura
Gassol--, el judici, l'expulsió; Fran
ça
tornat inhespita... Després
tada

estat

SANT GERVASI

ciutadania)

1

la mort. Abans de deixar París, com
Miravitlles
en una vetlla de guerra,
ha volgut acomiadar-se de la ciutat
i ha jet una volta de circumvalació:
—Estava convençut que no hi
tornaria mai més...
Després, la cara miserable de
Riciotti Garibaldi... El iracas, i una
odissea dolorosa i sempre aconhor

ha

—

Teléfon 71964

Ventura Gassol
posterior

TORRATS

metas

paraula ala llavis,

una

paraula

que ha estat com una executórla de
saerifici, de persisténcia i d'optimis
rne: —Catalunyam Amb ella. 1
per

ella, fins

a l'acabarnenta
Ventura Gassol, al costat, usen
tia. Assentia, armara que a Barce
lona hi hágués la filleta m'alta i
el menut que totjust podia recor
dar, en la invocado de cada nit, la
figura Iluayana de! pare...

\Telex de fose, com sempre, i
ha abandonat 'el corbatí negra.
Porta un vestit désmarxat, pie
d'avorríment i de fum de túnels; al
braç esquerre, pengim-penjam, una
gabardina grisa amb el folre a graos
quadros. A l'altra má petita i ner
viosa— uns llibres embolicats amb
l'últim número de "Les Nouvelles
Litteraires"...
La parella de seguretat
dos in
gels de la guarda auténtics que
l'ha conduit de Port-Bou a Figue
res, está tota satisfeta d'acompany-ar
"el senor
Gasol"; unes guantes
"porras", sáviament adtninistrades
per l'Aiguader, els han robat tot se
guit el con. Ventura Gassol, que no
sap com dissimular l'emoció, sals
ha mirat de cua d'ull i ha brandat
el cap en un filosefilc:
no

—

--

•

—Ja

f

us

,

ja!

'HA

BAIXAT A FIGUERES,
vacillant, enlluernat, emodonat:
—No cm sé retrobar, amics meras.
Tot aixó ha estat
dit i fet...
Ventura Gassol

corn

no

un

té prou una

n1 pron peus per trepit
maní per estrényer, cor
dialment, les mans que s'allarguen.
Pera cal anar a la Delegació. Es
Espanya que rep el viatger faceiós.
Uha discreta mirada de la "pareja"
mena

a

tots:

—"Es por aquí caballeros"...
Pel cara! Ventura Gassol mira,
ha mira tot com un desesperat. Les
cases, els arbres, el ce!, les aojes
—que no s'acaben d'explicar, encu

riosides, aquella "garcon"

ge

—

e

vi:s:

Ernporda; aquells faigs,

Rdueess

prop

quest
del riu, i unes vaques coges més
enllá, i aquella canya monótona- 1
xafogosa de les cigales... Aix6 no
•són pas als dolços grisos flamenca...
I, tot seguit, un record per la
Balgica que ha sabut ésser germa-

tan

es

tranya... Com una criatura que aca
ba de manjar un dolc important,

I

vi

atencions?
poca
ca

carta expectació
l'entrada de Ventura Gassol.
—No trobeu que sembla una pre

produit

a

vingut ja

han

saludar-lo, joio

a

..

ENCARA
uns
tura

la ma—ern

breus moments més amb Ven.
Gassol. No és hora ni lloc per
A
ar

a

rilal dela.cara
,

—I l'Aví, Gassol?

fort i fi
deixat sol, ara.
Vaig anar-me'n sincerament amo
cionat. D'engá que som fora que
no
ens haviem separat mai,
que no
ens
havíem acomiadat mai... M'en
carregá que en nom d'ell saludés
sempre. L'hen

com

efusivament tots els catalans. FeuLA es per mi, des de LA RAM-

Bhov...

*

*

5.

He deixat Ventura Gassol allá a
Figueres, darrera les reixes d'aque
lla presó que li semblá, de fireta.
Ja no ens poguérem donar la rná
el filat
en
l'encaixada de co
naiat. L'a reveurer, que volia és
ser optimista, resulti trist. Ajare> era
dijous; som a dilluns, ja, i Gassol
segueix allá dalt. Passaran dies,
després el deuran traslladar a la
Presó de Barcelona. Fins a quan?

—

—

ça

Després una gran reixa ens ha
separas ja del viatger, que no ha
perchas el somriure:
—Qué verleul A Catalunya no
santo la ves& Tanrnateix abre) no
és la "Santé"... Després
ja no irapressiona res. Peró espero
que la injecci6 de la Mo4i1, a Bar
lona, seri La clatellada qué cm po
sará a la realitat.
Quanta' pregona, amie
No hi hacia, pera, en aguaita pres6
de "fireta" de Catalunya una punta
d'angoixa en lea vostres paraules
'

—

No

se

sap.

Tots ens hem d'afanyar
amb
totes les nostres forces
a escur
gar el ja llarguíssim captivari d'a
quest hotne. Tots hem de fer sentir
la nostra veu de ciutadans en una
nova, i premiosa, demanda de Ili
bertat.
Després... Deaprés caldrá pensar
en Don Francesa Maciá. S'ha' que
dat sol, allá baix, mirant cap a Ca
—

—

Gassol..

ara, al

no

La "Ciseta", la vídua
d'En
Martí, no ha faltat tampoc,
vestida
ale dol, emocionada de records re.
cents. En la mitja claror del lomatori ha passat l'ombra Ilunyana de

Gassol— rn'he recordat del di
rector de la "Santé" de París. Quin
borne! Aquell no la donava mai a
cap pees, fos qui fas. Mai no havia
vist el senyor Maca tan sever com
quan Ii havia de parlar. Podeu dir
carcerari
a
tot arreu que el régirrt
de França és una ignominia.
Paró jo he hagut de pensar, Ven
tura Gassol, en aguesta pres6 de
Barcelona, en aquest Heraclio que,
per sort vostra, no heu conegut
maja.
que van
—Per cert
comenta
destituir-lo aleshores que va deixar
fúgir Daudet. Ara, que els "cama
lots".1i devien trabar una nova pla-

"tiPntiarnicr?
dona
ofert,

eib'

que

Pnra qUinNe°s

sos.

só de fireta?— ha, volgut comantar,
somrient. I, pecador:, ha afegit:
—No sé si els seminaris s'assem
blen a. les presons o les presons als
seminario..
Pare som a Espanya. El director,
tnolt servicial, s'ha fet cárrec del

—

fe
°liiaves'

Decididament.
tona
la
es6

estona

d'amics

una

detingut.
—Quan m'ha donat

petit

e

tres...

RENCA
ha

un

do
Em fa l'afecte
que creu
que qualsevol dia manaren
fosal-

FIGUE

AQUESTA PRESO

t os

i

s

aCem

menú
hazi

—

sunntils:
'

na...

EN

i el menú
que hi

máquets, olivas, ensiam:

tendres, d'a-

,

cuinera.

veis de

conta les impressions del viatdel viatge per Catalunya

somni:

per mirar
jar ni prou

en,s

cris

Espanya

•

talunya...

velleta í servicial ha
bosta ala gens aer

SOSEP M. MASSIP

non

••¦••¦••••••••••••••,.............01••••¦¦••¦•••¦¦••¦

ANYS ENRERA

DEII

delxavess tare:

sena 1 fin, 1 tot
que deixava entrar a la nieva eella

estafador reo divertidlashu

RECORDS DE LA PRESO
Zlaittra cegada que vafg en
la pres6, fa onza anys, jo,
en
tenia dinou. Era la primavera
de lasal que fou quan la poténcia
de l'organitzaci6 sindical decidí al
a

guna dela destina de

Barcelona des

de la pres6.
Un jutge considerá que un ar
ifcle meu d'excitació a la sedici6,
Yall* la pena que cm fessin pa.zar una meso* de presa preventiva,
In el cas que no disposés de dos
pintes cinquanta pessetes, i com
que no les tenia (a casa ben bé no
Iii havia per manjar) guanyava si
recordo malarnent den
*termal* fent de funcionar;
no

duros
a

'del

casa

senyor Dessy Martos, vaig tenir
que ingressar a la Model. M'hi du
truenan. en cotxe. Si, en el cotxe
paular que cada dia fa el trajsc
ge de l'Audiéncia a la presó. Un
paren de guárdies civils In'enrao
ataren pel cami. Jo estaca en plena
efervescéncia revolucionaria i creia
qua l'adveniment de la República
era un fet, nomas que amb la meya
voluntat que vingués. Sembla que

és

una

malaltia

que

consum

a

ta gent,

—Que lii voldríeu anar?
—No, jo no puc. Haig d'ésser a
l'Aglomerad& Aquesta gent ens ha
tancat perqué no dirigira el
movi
ment vaguista i no hi ha lloc més se
gur de dirigir-lo que des de dintrem
—Es possible?
—Mireu, la presó és avui l'eix de

tenia altre defecte que fer unes ca
ricatures lamentables al diari ger
manófil "La Tribuna", i que en

jo

saber que

era

periodista

va

em

oferir deixar-me a la interrneria.
L'home pero, crac ara, que cm féu
aquest servei pequé s'adoná del
meu precari estat de salut. 1 a la
inferrneria vaig pastar una de les
nits més horribles de la meya vida.
Cap allá a les onze uti soroll de
cadenas esfereidor va fer-se daraunt
del zneu sostre. Poc després uns
crits d'esglai i d'espant omplien el
recinte de la infermeria. —Ail ail
ai! Que'm maten! Que'm destrocen!
Jo cm creía, el que tothom s'hatra
ria pogut imaginar: que apallissa
ben a algun pres.
I una hora, i dues, sentí els crits
d'angoixa i el soroll de cadenas. No
vaig Poder dormir. A la matinada
vareig preguntar que era el que
passava i

cm

varen

dir que

boig.
Efectivament, era un
s'havia tornat boig, fect

la ciutat. Des dad dirighn el moví
rnent de la Canadenca i la vaga de
tramvies j des dad aquesta nit do
naren: l'ordra que Barcelona es que
di sense llum.
Jo estava meravellat de l'aventura.
Alió era senzillament fulletonese i es
tava dintre del rneu temperament de
reponer en fortnació.
—Miren; ací teniu un programa
que hem confeccionat aquest matí ma
tela a la imprenta de la presa, sense
que se n'hagi adonat ningú.
—Com és possible?
—Per un esforg de voluntat collec
tiva. A mi no m'agrada el període de
vagues, les qiiestions social. violen
tes, etc., perb és el cas de demostrar
que amb la guerra ha vingut una nova
hora per als treballadors i que no
podern sotmetre'ns a l'organitzacie
policíaca. tls problemas de treball no
són problemas d'ordre, sinó de justi
cia social. 1 van equivocats els gover

es trac-

tava d'un

•

pres

que
veure que
n'era. Estava a la Penitenciaria i
es cregué
que fent el. boig el tras
a Sant Boi
d'on es podría
més
fácilment.
Comença
fent salts
mortals, coses estra
nyes, etc. El dugueren d'observarle
a
la infenneria í, ja sigui el .régim
mateix o que l'esperit hi era pro
pici el cert és que poc després era
boig i ben boig i tenia que estar

lladarien

*

*

Valg arribar a la presa i cm U
banyar en una banyera arnb
aigua bruta per la qual ja hi ha
vien passat abans que jo uns va
gabonds del districte cinqué i mis
ínvertits. Vaig sortir més brut del
que hi hacia entrat. Després no
cm
dugueren a polítics perqué el
jutge s'havia oblidat de fer el vo
rea

lant advertint-ho i ern donaren una
calla
la número 78— a la Galeria
número 1.
Poc després d'ésser-hi, va venir
sin ordenaala a
dir-me que si no
tenia que llegir ern passaria un 'li
bre i una rnitja hora després cm
donava un quadern de les aventu
res de John C. Raffles. Corn
a lec
tura i per a la presó no estava
rnalaznent.

fugar

lligat
per

amb

sajona

s'arribáva
vidres i

a

pequé ja

cadenas

espanyols que aupasen que arnb
sasárdia civil es resoldran els conflic
nants

obrers. Es amb mesures més hu
i més subjectes a l'hora pre
sent que es pot comptar arnb la tran
quillitat social, paró no pas amb em
presonaments en massa i altres me
tes

manes

era

Q tercera
vegada que
la finestra trencava els
volia tallar les yenes

sures.

Layret assentia a les parautes de
Salvador Seguí.
Ens acomiadárem. i a la nit. efecti
vament. Barcelona es quedaba a les
fosques totalment. L'ordre bavia sor
tit de la preso, i un dels- líder. es
tragué de latapa del rellotge el segeli
de cautxú del sindicat que pcisat da
munt del papar de barba donant l'a
vis havia fet el mirada.
Al cap de ;asa temPs es buidava la
presó de sindicalistas. La pan civil es
feia entre el •Govern i els traballaclors,
i restárem a ja presó eís pocs pre
sos polítics que hi
abatas de
l'efervesclncia

—

*

*

Días després ern dugueren a la
infertneria. Aleshores hi havia de
anetge una bona persona, el doctor
'Satinas, un minyó molf simpatía,
allacdt amable i naolt discret Gua no

*

*

*

,

La presa llavors estava ocupada
quasi totalment pels sindicalistas. Una
tarda vaig trobar Salvador Seguí en
la celta dels ads ocats. Anava a veure
el meu,

En

Borjas Ruiz, aquell

•

bon

republicá radical que es va morir sob
tadament, i Seguí conferenciava amb
el seu, En Francesa Layret. Ens tro
bárem al corredor i Seguí cm va pre
guntar per la nieva salut:
dit que esteu maialt1
—No,

-

gens.
—Com que sou a l'infenneria...
—Sí, peró és per favor del -rnetge.
—Caram, quina sort...
no

S:**

Per cert que .a la _arase ,vaig ,co
naixer el garra' d'Angel SaMblaneaa.

"

•

Josep, que

convida

era

a

dinar

Ballesteros, aquell

calla de

a la
fames

aventurar que descobrl novas regles
de joc per a guanyar amb els diners
deis alltres, el dia n de febrer. Re
cord° la data parqué era l'anivessari
de la República. Dinárem molt bé. Jo
no tenia diners per anar a l'Econo
mato, qua decía estar tan malament
com ara, pera que jo no freqüentava
perqua no tenia ni cinc réntims a la

butxaca i

a

casa

havien portat

a em

penyorar fins el darrer matalás. En
el dinar beguérem
vi, prenguérem
café, una copeta de conyac i fins tin

gnérem atraccions,

parqué Balleste
féu venir a la celta (una de pre
feréncia de la cinquena galeria) un
invertit que imitava estrelles de varie
tés i cantava el

ros

"Pisa,

snorena,

pisa

con

garbo..."

fent les posturas de la Raquel Me
llar.
A

la presa

quan s'hi

tenen diners
i s'hi és per quelcom deshonorable, si
no
s'hi passa bé, tampoc es passa

malament.
• •

•

altra °cosió vaig conlixer
un anarquista que
es deia Jordan
i
que també fou dele que morí en els
carrers de Barcelona. Aquest Jordan
era un minyó gras, dur de faccions,
molt categbric en !es se; es afirma
En

cions

una

.

--Fulano es un ladrón.; Mengano,
un.
miserable ; Perengano, un cana
lla...
Com quasi ,tots els anarquistas no
c. re:a que en les altres classes socials

Senyor

President de
l'Audiéncia:
Jaume Comte ha afirmat
públicament que havia for
mulat dues denúncies du
rant la seva estada a la
Presó Ce•lular. El Tribu
,nal de l'Audiéncia se'n féu
-cárrec.
Jaurne Comte

tingut, fins
facció. ?No
ber el

curs

hj hagués gént de bon espera. Fos
sbldor de la veritat intrínseca trae
tuva tots ele política, burgesos, petits
burgesos, tant de dreta com d'esquer
ra, á la tuateixa manera, i

en el seu
odi fina hi consprenia els corrumistes,
els quals considerava tan menysprea
bles coro un partit burgas qualsecol,
Més tard escriví un fascicle titulat
La dictadura del proletariado, que per
cert conservo encara dedicat, i
una
tarda que cm vingué a trabar a la
redacci6 de El Sol, on Ilavors treba
va, cm va din:
—Lo he pasado muy mal. Por la
causa lo he perdido
todo. Por fin
pude encontrar un empleo para poder
comer: portero del Palacio
de Bellas
Artes snientras durase la Perra da
Muestras. Por cierto que... aquí su
secreto, el dia de la inauguración se
me
presentó un companero con una
bomba explosiva. Quería marcar la
fecha con una acción terrible, i en
aquel momento me olvidé de mis ideas.
Fui un mal anarquista, lo confieso, Pe
ro le barré el Paso y
no le dejé entrar,
evitando con ,ni actitud un día de dué
lo a la sociedad burguesa.
•

podria sa
que segitiren
es

aquestes denúncies?

•

També vaig tenir llargues conver
ses, de les quals un día o
altre, quan
cm proposi fer un !liba
de "Mama
rias (la joventut" en donaré compte,
amb un xicot que hada citas sindica
Esta, l'Ermengol. Havía ferit o rnort
un company seu, un tal
Sabanas, i filas
tard forma san de la ban la del
haró
Koenig, i bou el! (mi la dessabsi
a
.Barcelona en un docummt' Lanas
que encara conserva un pers
matge
'liarceloni que ha gaudit de Boas im
Portants en "adminiitració local.
L'Ermengol era un xicot joVe, sino
pátic. que tenia una can rusa mear
agradable—Fan dama els adíes
campana',
que sóc sin r(nfident de ;a
policía. Si
en
fas no estaría ací. jo el ra.:e sec
és un desgraciat. Pero
refiré.
Tingtié qüestions per -.7aldilles arnb
:Koetrig istambé' morí ,sobre les pedres
dais carrero- de- Barcelona...
•

ha ob
ara, cap satis
no

*

*

si

sincerainent que raig
(tobar a la presó funcionaris de tota
mena. Uns que cm
tractaven bé, d'al
raes que en tractaven malament. Un
erri

va

em

cave:

Teatrodela Cárcel Modelo
DEPARTAMENTO 02 TALLERES. NÚMERO 2
Director artístico : Suloalasa dei Ramo de Elaborar madera)

ORAN FUNCION TEATRAL

que

celebrará el domingo. dia 2 de marzo, organizada por 10Y
presos a consecuencia de la suspensión
de garantías y cuyos beneff•
dos serie destioildos a sufragar
tos gastos que ocasionen las insig
nias de la gran cruz que el
Gobierno ha concedido algobernador de
Bar.zelona. y de la que seguramebte conctderd al que ira, preso de
l'34/ CdrZei y
actualmente policía Martorell, por mis eminentes
servicios como salvadores de la patria
S.e

11:DROG-TZ
t.* Ei companero
SeguL
reacia. desarrollando el tema

det

Ramo

de

Construcción. daré

bufetejar, d'altres

que

cm

una coas

Personalidad del eminente francés Octavo Mimen
de la obra
•

autor

a.

_

EL NEGOCIO ES EL NEGOCIO

ei coto

del

cuela

•Pelayd•

cantará

barcarola

la

del

primer

acto de La zar-

LOS MObrIrtoss de! Cespltd3ra G
ra nt
3.• Represara:actea) de ta
comedia en jan acto, de ?erario Mlrbeau

La epidemia
•

balo

el siguiente
REPARTO:
Atearde, companero Mestres. del Ramo de
Elaborar Madera; un miembro
de la oposición, Rueda. del
Ramo de ta Metalurgia; un miembro de la mayo
da, Roiget, del
Ramo de la Piel; coctor-Tricens
del Ramo de
Transportes; anciano concejal, CarbO, del Ramo de- Martinez,
Prensa: concejal 1.".
Barrera, det Ramo de la Alimentación; concejal 2.°,laSalvador,
del Ramo de
r
u
de
meti
la Piel; conceiai 4.',
Herreros, del Ramo de ArtesRao
Gráficas;
la
,

dAei

secretario

Barroso. del

Martínez. del Ramo de Transportes,

Las
hará ejercicios
‹lut
f

en

Los

que

fueron

cuya maraca t'A
compuesta
7.° Himno

Los

esta

ta

Jota*

floja.

presos

1B 16

y

en

Carceleras

la cuerda

en

6.°

Ramo de

preso

en

Zaragoza.

Valencia, enionarán en

cantarán

coro

IIV e I
duraMte 151 incomunicación

hijos

apoteosis final, reloesenta5d0

del

en

la

capital ieuantina-

puelolf3

Ca gran ciudad de
Barcelona en una noche sin

•

Confessg

que

un

estafe: Ontoresques i
singular. i em doná llícons de grec
modero; paró com més interessat es
cona le:

rgrar

que

en el turs de 'lengua grega me
l'estronci la Ilibertat. Em vaig que
dar acose professor. Si no :n'arriben
a treure, ara en sabría més que l'Es
telrich I
FRANCESC MADRID

taca

un

hál

beciej
rie

LA

COMIS1030

EI
que
nprimien a la Presa els sindicalistas, en el mes de
marg de l'any
1919, i que va aparaixer un
a totes les
bon dia, acose saber ora.
calles de la Model.

