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EVITEN el perill de la rebentada perque obturen automáticament l'escapada
de l'aire quan un objecte qualsevol esquinça o punxa la coberta•
desinflament deis neumátics, í per consegüent
el perfil d'un accident greu en produír-se la rebentada.

AMINOREN les "panes"

per

AUGMENTEN considerablement la durada de les cobertes perqué els eviten
els desperfectes que els ocasiona un sobtat desínflament í perqué no és produeixen punxades amb freqüencia.

PROLONGUEN la vida de les camt.res, puix
judiquen ni les desinflen.
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E

que les

punxades

no

les per

g
metí
NO NECESSITEN pegats ni reparacions, que reciw'reixin un cura
culosa i una preparació lenta, sense que mai puguí
assegurar-se el seu resultat.

E
•¦¦•••

E
E

NO TENEN

E

el seu interior cap mena de líquid ni cap pasta, í l'obtura
ció de la punxada es produeix automáticament i per la pró
pia goma de la mateixa cambra
en

¦aba
more:
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'EL PROBLEMA DE LA CULT1URA
PER ALS OBREIRS

a

lila

•

doer

és possible de publicar avui aquesta secció,
que continuarem la setmana entrant)

ens

Els noetres partits polítics ja ac
censen "en priacipi" el dret dels tre
balladors a la minuta; a teta la
cultura. En nrolts programes poli
tics s'ha inserit com a reforma ur
gens el possibintar a tots sI, treba
lladors i a llurs fills els mltjans
cunurals. ?Per a quan es per.sa por
tar anta a la práctica? La resolucin
de les

1

se.

Voluntaria catalans 1914

El "Tenorio"a les
trinxeres
de la nostra celició

anterior)

Aquel' anea a principis de noveno
bre, ens trobavem a l'Artois, en trin
xeres da primera finja. Al nostre ba
beo> h }savia tocat un tros de sector
que Mofa estat ocupat abans per se
nel alegas i que a causa de la pluja i
mal sieentumats encara al fred ogorós

s:anunciava aquell hivern havien

eue

agaiat

una

de

mena

galipárinria,

que

rellevárem tenien tots una
'tos da tuberculós que feia xerricar les
duna.
Un etrp larstallats ens reunirem els
gU4!

c1

cine eans:ans que a la nostra cornpa
floja bi hae:a. Per qué ens trobávem en
aquell noc? Callase(' de nosaltres cinc
tenSa es elus motius—rnés o menea
'timonero—, perb mtic segur que tots
en firmar l'allistament de voluntari ho
bilateral fet esperinats pe: dimoni de
l'emeura. Tots, iidhuc aquel' pobre
mate:x vespre de la

seva

a•inlamla una granada se li emportá el
capeen funnionari de banca, que a l'ho
ra de tapar anava ,Ser de suplent
de
pianista en un cinema del carrer de
Sant Pina 1 nimbé En Lluís, el gravat.
Sill d'un modest impressor, que va
sense dir res
fer el trajecte de

maroar

a

casa

seva

d'avestgres de Dick Turpin, i ai mes
petlt deecans que tan/ tris Jimia erre
Ilegía con si fossie
Bíblia. enque3t
ericen, «ron e'xerit i servicial, no va
este de sort; una nit (me sorna de
patrulle es va perdí/ t tpu Atott
una de :es nnstres matehtes sentiranles.
En aquella companyia de la Legó
Estraagera ens trobávem. com he nit,
cinc eatalans. I tots bastant de mai
humor.
Dupant el mes anterior havfern tin
gut vint-i-cine dies de trinxera horro
rosos, amb bombarddres, atacs, contra
ataca
tota la mandanga.
Fea tot just sis dies que, rellevats,
ens inserten dut a descansar en un po
blet de rarriére", quan a causa de
l'elúdanla que sofritos pis maegeleaol
vara baixar de nou
primera Inda, en
ccanntes de gauclir els quinze dies de
repós que aeosturnáveen a passar les
altres vegades. I el pitkar és que amb
tots ageests canvis feia

un

grapat de

dies ente no rebiern correu.
En Peret Sistacs renegava com un
mal esaerit. Una de les seves padri
nee lí baria escrít que li enviava una
armilla i uns mitjons de llana. D'aixn
feia

un

mes

i

rnig,

1 el paquet

no

ar

ribava.

—Na eba dit si hi
etronni,

en

posa
broma, En

pepellets?
Joan R:us.

.nquent acudit ens féu recordar que
érem a primer de novembre. La (esta
de Tots-Sents a Barceiona. Les Ram
bles plomes de sol i euralles de flors.
Nonsés ens faltava aquest record per...
Aleehores várem ésa« tots que vam
renegar i tr.aleir l'hora que veril fir
mar aquel' paperot.
—A la cantonada del carrer de caa
hi he ene vella casteneeen etee

sanglot

pose
criatura. N.ngú no

un

una

i

es

a

plorsy

rom

!nevar 111
porqué proa filena tensan

conso.ar-lo,

va

per a nosaltres.
—I pensar que a hores d'ara En Jato
me Borras deu fer el "Tenerlo" e,
Poliorama—digue d'esnia En joan.
Una descárrega
batirla Le.
manea del 77 fou la sola resma% 14144!
tingué. A foro la pluja agave Ínundent
poc a poc la trinxera.
—0-Nois, si no us anhneu una mica
acabareu aptes per anar a Sant floi
—Qui vol beure "gnole"?
I En Ramon convida, tot fent l'es
plendid i declamant:
"No os podéis (mento dn mí;
que si buena..."
Ja h várem ésser. Cada un de nasa
saitres i de vegades tots a Nora ras/
citivem en versos de gol-dial si d'U
Llambrocs. Semblava une ella
amenitzat pel bombardeig. fer6 l'éalt
se 1 va emportar
En Peret Sistacs:
"No I No me causan pavor
tots

semblantes esquivos.
Jamás, ni muertos, ni vivos..."
vuestros

A Lora

i

Barcelona a
Boari-bfaaame a peu. Dintre la seva
moteeillet aempre portava tris quadernt
va

gué l'Anton (disset anys i mig). Mal
vares saber qué icia aquella veda gula.
nyera, porqué l'Arito» !coba la
en

cops raiscuren.

uns

gn

tragué la baioneta, i estirant el
bree estil actor de poble crin:
—Entrad. comendador!
El que va entrar va ésser el "lieu
ret

es

tenant" Robertin;
--Qu'est-ce qui m'a foutu un sean,
ítale pared!
I mentre ens quadrávem, ens pre
eentá un soldat gas l'ecompenyava:
—C'est un espagnel! Occupez-vpus
ent

Era
a

un

voluntari catalá que fea

nou

penes dos

mesos

que havia deixat

Rarcaloaa.
ljq cop l'oficial jora, asafarem
aquell "poilu" nou de trinca i l'esbron
carera de velen, tracterong
d'asa, de beneit, t IQ el que aína Ya
aceadir. Tan bé com si devia estar a
Barcelona! Qué venia a fer en aquestes

galeres!...
s'esperava una rebuda d'e
mitirte mena. Rstava al rnig de la
"cagna" amb el cap balx, i la seva vis
no

deixava

una

grossa saga de ropa

1st Itavia 4 terra. Zra un eePut
sangornas detixat corrí a record per un
d'aquells seneealesos atacats de tisi.
Tot d'un plegat ge g:Tá çap g la
porta i desaparegué a fiara, rusigrat de
la pluja i malgrat del bombardeig. No
que

el tornar-cm a veure fins nendemá al
matí, moll de cap a peus, tremolant de
frld j amb un refredat cena mil ca

Un altre die us contaré la seva mora
cert fou ben curiosa.
LUCIEN

que per

N. de R.— En s plauria saludar a
la redacció el deseonegut amic Luden
ha trames aquesta suggestiva
14-441ity 44 la gralk guirra. iPóra tan
amable que vulgués visitar-nos El sa
ens

ludarle»: gustosíssims i

sitiara,

una

canviaríem,

impressifj.

nostre

director,

'Aida núltima edició de

la Torretxa"

"L'Esquella de

procesa
estat comunicat aute de pro
ceegarnent contra el dlrectpr polítje

de LA RAMBLA Pit CATALI.J,
NYA, el company Josep M. Mas
sip, antl) motiu de la publicació deis
diaaarInE del míting Pro-Maca no

celaban.
Aún ntateix han
pel mateix motiu i

estat processats,
en
Ilur qualitat

boposats oradors, els nostres
inics Manuel Carrasco i Formigue
ra, Jume Aiguader, Angel Sam
Manee., Joan reiré). i Ventura Gas
sol.
A tots ells seis concedeix Iliber
tat provisional i gens exigeix fiarme
Per
cines mil peesetes i obligació
de presentar-se cada quinze clics.
de

"L'Opinió" denunciada
multada
Ara li

"L'Opinfó". Com
qtte el fiscal ja n9 té "Solidaridad
Obren" per distroure's, ara les ha
agafades amb el batallador setma
toca

a

nari esstal, que ha de veo' cada
ed•cin denunciada i relon 44.
La darrera ho ha estat Unibé Per
la publkació d'un article que es con
sidera injuriós per a l'autoritat. que
Porta per títol "La disciplina de
Fhora''. signat per J. Aiguacler i
Miró.
La penúltima, a més de denuncia
da, foil multada amh 500 dessetes
per no haver portat al Govern civil
ele exemplars
abrí ho diuen
atufo temps suficient.
Tarnbé ha Wat denunciada j reeo

plan

de treballadors volem
que treb-Ita, si
sigui, i tulguí arennar o

nom

gui

«mi

intensificar la

sm. a
cuitura.
de Oensene ament pri
a Barcelona está
ben enfocat,
cal, pera. auennentar el pressupost
de cultura; efi, fi coma:. fer em
prOstits par a cultura 1 ininvar altres

El
mari

problema

despesec cal &acelerar tot aquest
procés de camelé d'eaeoles.
nostrei
S'ha d'acabar el que
fills im trobin eseola par anay a
rebse la inatrucció primlría.
L'Aluntsrucnt de Barcelona en
yeao té riff a despeare* d'ipstruerin
solamem 4460.303 pessoes, La chi
tat da Mana consigna en 1936 mío
de di millons de seWilinie per a
inoruttfl, •ense comptar l'ensenYa
tac!), univarsitari. Encara que Viena
tingui dnha població que Barcelona,
la dieurtaparció de diners invert:ts
en
cultora és immausa. j hem de
pensar loa al país aastrfac gs pobre.
I Vierta, per tal d'afavoriv el tre
bailado?, va disminuir el preu deis
servele gébliee d'eigue, gas, electri
eitat 1 teagyvies, oye oplotava el
que 11 rendien

abans de
de frenes
renunciar
or.
a aquesta renda. I tot i renunciant
a tan considerable ingrés va aixecar
el pressupost de euitura ale 61 eni

ptée de 30 Milions
La capital austríaca va

la guerra

baila de
Rafarim 11111111#1 eaternPle PIMPI
si el nostre Ajuntament vol fer al
guna cola ha d'apujar molt el pres

*

Fofa de Catalunya segueist
una
persecueió desesperada.
Les edicions de "Nueva Espolia",
de Madrid, són denunciades cada
clissabte, i els seus d rectors ja han

NOTES PER, A UNA
BIOGRAFIA DEL DE
LLEIDA
Tot Catalunya denuma
la destitució del governa
clor cid da la "provincia"
de Lleida, senyor Manuel
Vega Vázquez.
"La publicitat", de Barcelona

Les multes arbitráries

imposades pel governador
de Llelda als doctors GocUs
i Franco, el dia de l'arri

batig de la ramilla Maciá,
mostren el sistema de "jus
tícia" que esmero la pri
mera autóritat civil.
"Zi $01", de Madrid

No sabem si algú ha dit
al senyor Manuel Vega que
no té pasta de governador

"provincia";

de

per si de

ja Ii ho diem nosaltres,
nom dels ileidatans, que

cas
en

cada dia

de la

es convencen

seva

més

Es de lamentar el succeit
el dia de l'arribada a Lleida
de la familia Maca i opi
nem que, amb una mica de
tacte per part de qui ha de
tenir-ne i amb una mica de
serenitat deis seus subor

"El Diario de Lérida", de Lleida

CADA DIA

GRANS PARTITS

?El governador civil de
no s'ha adonat, en

Llelda

cara, que ací

ment

jutja

és absoluta

indesitjat i
la

seva

que hom

qüestió

com

la més inepta i la més des
entenada de totes les ges
tions de govern "provin
cial" que hagin pogut des
enrotllar-se mai en terres
lleidatanes?
Els destins de la provin
cia de Ueida estan en perill
en mans

de l'actual gover

nador civil.
"El País", de Lleida

No hi hem d'afegir res
per la nostra banda. La

mentem, nornés,

—

QUINIELES

magnífico

grups escolars

té

uns

ess

quals dinen germanívolantent

eenterars

de nois.

?No podríem

en
uns

am

piar aquesta giste. Molte nens de
le tutora tarra no van a rescro2
Prrnué e'han de gusnyar el dinar
•

flirn bels tenen dtu Anys.
Viena gavie rnés de 40.09) nois

a

esco!ars.

•.,

A Viena i'ensenyarnent obligatori
va
dek sis als catorze enys, 1 té
6.65o inestres per a í$7.0110 )v34,
o sigui un ;nutre par cada IQ dei.
Cables. A la postra tarro hl ha malta
nana da don] a cat01111 suyo que •rl.
hallen a lea fibrinum, qua crahallea
mar de les gis ho-ee que marca la
ilei i que ne van a l'eaeols les dues

també

horas

obligatemies.

encara

merares amb un centenar de

T'unes

deixeblen
Pera rd sede iniq da casa nostra
és que l'enienvatnent Oecundari i
l'universitarl latan sola a l'abast de
la clame del
Hi he molo adolescents que voten
estudiar ala vespres, acabat de les
hores de treball. Si es tracta d'es
tudis prirnaris, troben encara les
classes nocturnes, que u:Os funcio
nen
quatre meses a l'hivern, i les
EscAlle del Treball. Pera els eme

vallen art1Pliar 1111f ItiltUra tallen
una

mar

Hi ha

d'entrebancs.
dos

nuclis

d'ensenyament

Enciclopédic

l'Ateneu

i l'Ateneu Politécn,cum,

on

acuden molts joves amb l'afany de I
saber més. 1 es troben amb que
aquestes entitats no tenen recursos
econdmics per a muntar laboratoris
de Fisica, Química í Biología; no
einquest
En tots els suplements
per go pagar pro-.
tenen ingressos
evident. La
eclectici
hi
ha
un
a
mes
fessors; no tenen pressupost per
Odeon ha enregistrat de tot.
casa
Ilur biblioteca, ni terma un estatge
solarnent es discos co
eren
Abans
adequat.
en tots ele
que
es trobaven
;Pensar que tot aieso es remeiaria rnercials
podem trobar una
ja
eatálegs.
Ara
l'Ajuntarnent
de
amb ea diners que
ofeeta
obra de gran envergadura
Barce:ona deseen en poes dies, per
cases
de
o
tres
i veu
al públic per dues
a illumiradons o altres lotes
"Prelude
exemple
'el
Per
discos.
re corn és abandonada la cultura dele
l'aprés-midi d'un faune", de De
treballadors per no esnierear-hi uns
per
Les
bussy, acaba d'ésser enregistrat
centenars de milers de pessetes!
la direc
Colonne,
sota
l'Orchestre
subvencions deis centres culturals
passat
ció de Gabriel Pierné. El mes
són inferiors a molts pressupostos de
era oferta per.
ene
mateixa
obra
la
SOPara o tes de l'Ajuntarnent. Con
de Filadelfia, dirigida
•ignar dues o tret mil t'eructes per l'Orquestra
Stokoweky.
superiors és per
a un centre d'estudia
Quina és la millor?, el públic té
consígnar una quantjtat insuficient.
demartaronel Dnquest últim
de
dret
La nostrg joventut ubrera bairria
tractant-se d'una
confortables per ja vaig parlar-ne, i
ateneus
trabar
Stokowsky,
l'eminent
producció
de
lleure
mar-hl a passar les hores de
malgrat i
elogis,
repetir
ele
ja no cal
i perfeccionar e!s seo coneixements
que es
d'interpretació
llibertat
ca
a:1
la
i nc veure's foreada a altar
Ara
polonés.
illustre
music
I
rde o altres indrets Oigo. ?Quin pren
és el director
que
Plerné,
joventut
bé:
Gabriel
que
la
concept@ 1:otero
d'orquestra tnéa Ven de Franea,
obrera estudiosa, que él 1.44 obre
guarda el secret d'equest equilibri
ra, es fati de la nostra sodetat quan
ma
de sonoritats qua Debussy, ell
li barre el Pa; a la cultura. que
L'enregistra
eneengar4i,
teix, va
hauria d'ésser donada amb tots. ge
brillant,
ment de Pierné és trienys
nerositat?
que el
nerviós,
trienys
també
flem formosejat l'exterior de la potser
és
segurament
Stokowsky,
pega
de
aiutat, la ciutat de pedra. a mi acu
L'espe
mée
trangparent.
més net,
l'interior de
re de formoortjar ara
niés tingut en
hi
l'eéperin Que nt
ls •itnitt, la lintat
dir
més respectat.
per
no
compte
aervebrin serle; Sumphiositats
cap indis
i
es tracta de
Per
eert,
no
Peroné sis que viuest en la ntiOria
altres
kortiran
uns
aviat
ereciá,
leen
va& un contra« més arel de Ilur
Pierna amb "L'Arlesiana",
discos
de
abatid&
ene
de Bizen Aquesta matenca obra
El, que votaren quantitats fabu
Stokowsky,
per
poc
fou donada fa
loses per polir els nostres carrers
jo no paro de fer-'a giravoltar,
1
culturals
edificis
no
i bastir superbs
tent 1 tant cm sembla meravellosa
han de votar ara quantitats grans,
aquesta música. Estic segur que la
encara que no arribas a lee milion
interprai Ô Pierné será molt
deit di l'Enna§JOS, Per a fer P"
diferent, i no m'estranyaria gens
obra de justicia.
posat
que el músic francés hagués
C. ROFES
l'obra de Bizet aquella tendresa

de riebtlisy.

PANORAMA DICTATORIAL

ene

Un disc molt bo d. Léon Kar
gran pianista, molt coneeen
a 1-'rana i segurament
inconegut a
casa riostra,
ens arriba en
forma ro
dona i aun) la "Premiere Ballade"

Aquest

Chopin. Dcsprés descotar aques;
disc, ja valdria la pena que una de
les nostres associaclons de música el
(es venir a Barcelona, o bé que la
Odeon el faci venir un cop
casa
cada mes així en aquesta forma sim
de

pática

"Spharen-Klange", de J. Strauss, no
és potser l'obra més adequada per a
Weingartner; anon no vol dir que
no sigui una meravella d'ene
cució i d'enregistrament, com ens
té acostumats Weingartner i la casa

el disc

Regal..
Un fragment de "Parsifal", per
Balda de Granaders de Londres.
El senYor Lamote de Grígnon, OS.
conant aquest disc, palde trobar la
la

d'aprofitar-se de l'admirable
instrument que és la Banda :lamen
cipal, sempre massa estrident i vul
gar tot seguit que és enregistmade.
manera

En l'últim suplement Regal hi ha
bona collecció de jazz. L'Ore
questra Ted Lewis és segurarnent la
que porta més bon humor. Un cho:
que no conec encara, pern del quaI
poder parlar aviat. Es
espero
tracta de "Sardana", de Garrete, que
ha enregistrat Blanca Selva. Per
alees obres que he sentit de la erni
nent" pianista pot esperar-se que
Juli Garrete fará la vo'ta al món
disc de música que no és
amb
una

pintoresca ni gens folklórica,
malgrat i portar com a nom el de

gens

la nostra densa nacional.

JOSEP FONTBERNAT

comple

Dos disccs molt amables

El Codi penal vigent
i la Iiremsa
L'aixecament de la
tal

no

censura

previa,

l'ha realitrat el lovern ac
np és un pes vers la mermalitat,

com

use!,
P•F16

hlinkrito de Itantie
Perqué l'aixecament
de la censura signiinqués una mesura
liberal i equánime, calarla que abans
hagués estat revocat el Codi Penel de
Galo Repte i, si més ne, reetablerta
la vigencia del Codi de 1870. Sotme
tre la Prernsa al régim punitiu que el
Coeli faecide II atorga era, precisa
mena el que desitjava i haur:a fet el
propi Primo de Rivera, tan bon punt
helares ultimat l'Estatut que penseve
"re,,alar" ala periodistes i a les entape
ses. En tot cas—cal ésser just—la di
nuar

naa Inalleía
la dictadura.

assassinar legalmeat aquelle innikente
de Vera del Bidasca) hauria calgut
aplicarli aggest nrtjdc per les frases

havic. /tdicat

que
del

seu

Alba des

a Santiago
manifest rural.

Discos Odeón: Prelude a l'apres
midi d'un fauno, 129.025. Divertís

el "Divertissement sur des
ehansong rnssee", d'Henri Rabaud.
Aquesta obra, que és quelcom més

sernent

que un "pot-pourri", es
per la varietat de temes, que l'illus
tre director del Consenatori de Pa
rís fa censtar que eón populars 1

recomana

since.
russos. Ajen representa una
nosaltres
qual
artístiea
a
la
ritat
acostumats.
np estern gire

D. K. 8.181-82. D. B. 124. D. C. 51.

"Sardana", L. K. 4.014.

A la cacera de la Premsa

Pula rekrtnts a!s attonlanate &lees
d'iropnuota. Goistinuar# nz ltro die.
Es indispensable que el públic conegui
la situació en que hem d'escriure els
publicistes. Principalment, aquells pu,

lem

blidstes que lluitem per donar al nos
tre poble dies millors de Ilibertat i de

ARTUR PERUCHO

Per primera vegada— i ja

no

par.

cada;

entendre'ns,

ha

suspés

la

nostre

-dtk

.

Di PuTA
AIATtb.

justkie I,
instint de conservació,

°S

tire

la

han fet protestar contra aquesta
que ens ha estat pose
sible de comunicar-nos directament arnb
el públic; peró la protesta sembla, fins
are, uq afer de elasse, quan baurie
d'éseer una protesta general del país,

N

rictat
en

Y

R4fiq

tot alló

L3

posseir

cap retrat del senyor Ma

nuel Vega per reproduir-lo
en aquest mateix iloc.
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que

pogage

ésser autentica

popular, pianifeatació inequívoca

e

41)-,1

Com a ciutedeas i com a peno
distes, protestern del que s'ha fet
amb "Solidaridad Obrera", el direc
justicia
tor del qual ha adreeat a la
la
plantejant
magnífic
allegat
un
qüestió das d'un punt de vista jurídic
interessantíssim. En protestern

el
repetim-ho— en peetestariem al
periódic víctima de la suspepsió,
(os
que és "Solidaridad Obrera".
qualsevol altre.

seva

tractant-se de cIaris, i trenta,
de revistes setmanals, quin

tracta

es

zenals,

etc.

fan eIS 'instas rnés
elegants és La Téxtil Catalana

(Art. e28.)

La

el rei, comes amb pu
blicitat, comporta la pena de sis a dot
ze
*nys d'ernpresonament, i multa de
mil a deu mil pessetes (Art. 256); la
Un

atar contra

impugnadó

casa

on

••••••••¦••1

()

et5e*

de la lee:tima autorítat del

lo*,

reí (que és una qüestió doctrinal) es
castiga amb la pena de dos a quatre
anys d'empresonament i penyora de mil
a cinc mil peeeeten (Art. 2-7.)
Es a
dir: que avui no podr a publicar-se a
Espanya l'Enciclopedia cine aparegué a
Franea en ple segle CVTTT. sense que
els seus nutors anessin a la preso.

qrdov,
Estnlvlareu dl

jutjar-lo--calúmn'a, injúria o
difamació, és punit amb la nena de dos
mesos i un día a un any n'empresona
ment (Art.. 326); la calúmnia, consi

en

1'0.1

el

1,4r

gol°

peti d'elefant
CUIROS QUA.
LITATS
DA
RANTIDES

DESENGANY NUMERO 13"
lOpera
tres actea i dos
diálegs, de Bas Bofill)
Argument de l'obra:
en

PREI'S

—No,

si el

ALS MAGAT
GATZEM S
DE

TEXTIL

van

estomacar!...
disgust fou pergué no van
treure ni

un

diputat.

BARA.

TISSIMS

—Una vegada hi havia una societat
annnima que fabricava polítics (?)
técnics (???) Un dia, l'amo, digué
que s'apropaven pleceions, i hi va
ver un joc de
ha
garrotades que va espantar.
Tcthom volia que el presentessin
per diputat. Al cap d'un
temps, els envai una tristor
que calgué liquidar la
societat, perqué, del disgust,
s'haurien mort tots els socis.
—Es dar, si tant
es

vostre

van de %resta,
Tall d'abrIc
Trinseres

"EL

de

derada r rete contra qualsevol persona,
pot arribar a produir un astig de
quatre anys i multa fins de cinquanta
mil pessetes (Art. 625). Si Primo de
Rivera hagnés donat cfecte retroactiu
al Coclí del seu assistent (com es va
fer amb un reial decret eacaminat

comprant
aquesta casa

Bers

L'atac contra les Autoritats que com
porti—a judici del funcionan i encarre
gat

jutge. I el jutge
tingut inconr
ajudar el governaclor de
cas

de sobirania.
I així veiem com, sense sentencia
de cap mena, pot ésser suspesa la
publicació d'un periódic, 'pot ésser
inutilitzat un ?irgan d'expressió, pot
ésser arruinada una empresa Par
ticular, poden ésser llangats a la
miseria uns hornos. Per quin peces?
Pel de dir que no estan conformes
nrnb el regirn que oprimeix el país,

A
,

subscrip
ció (Art. 127). La suspensió pot pri
var de publicar adlnee cinquanta núe
meros.

inclignant:

aquest

fos un altre qualsevol: te el
preeedent alló que importa en aquest
cas.
És el 'fet que un Govern que
utilitzi, quan
es diu de "pacificació"
Ii convé, l'obra més arbitraria i més
anticivil que crea la dictadura: el
Codi Penal, adreeat, exclusiva
mena a ofe,gar sota un articulat de
lenaliemes—jegansings per a qui?--

nosaltres. Els periodistes ja sabem de
qué va, pern el gros públic ha de me,
ditar sobre la ignominia jurídica que
representa una realitat com la que es
bosso a continuad&
Serons el Codi de la dictadura, l'Au
tornas pot dissoldre una empresa pe
riocrstica i obligar-la a fer liquidadó;
els seus components queden inhabiln
tats per a constituir-ne d'altres ?'in un
termini de tres anys (Art. 126) ni

si

de

venient a
Barcelona.
Ens és igual que el perienlic sus
pes sigui "Solidaridad Obrera" eom

publi

interessat a qué cap injusticia nü pu
gui assolir carta Oe naturalesa entre

cap altre la

espai

El governador de Barcelona ja
una
fórmula passadora
ment
legal d'encobrir una arbitra

veo

realitat, d'enee

a

per

ha trobat

aamente --le "normalitat" del gene
ral Berenguer, empavada en el Codi
Penal de la dictadura de Primo de
Rivera, i iene de Primo de Rivera
per

porindic

d'un

Ermita días.

de la persecució constant a
proces
base de recollides, multes i

que

tinc.
també, el

de

Es impossible concretar en un sol
article totes les brutalitats que el Codi

un
govern i l'a:tre és
final deis processaments;
pelele sota En llerennuer eom sota En
Primo, tote ola que escrivim ah s diaris
risquem d'ésser processats i empreso
nats i time hom en s exigeixi--com un
exces de norrnalnat—dqes -mil pes
setes de fiarme per cada procés, que
jo. cnni molts d'altres, no podria di
positar per la senzilla raó que no les

de

russcs

Ballade,

Premiere

Chopin, 129.026.
Discos Reca': Spharen-Klange
L. X. 40. Parsiial D. X. 75. Jazz:

resultat

111 nostre sentit

cber sons

des

sur

203.274-275.

ferencia entre

al

del disc.

De la casa Columbia-Regal ha
sortit un disc, de la Reial Or
questra Filharmónica de Londres,
dirigida per Félix Weingartrier.

aquella huma
dpnar a l'obra

que Pierné respira i
;lisas que no pogué

transmetre

"La Jornada", de Lleida

FRONTO NOVETATS

en

Popular

ens

ineptitud,

mai.

litan
Endavantll

té Barcelona?
Viena alimenta diariament 16.000
infants pobres 1 mal nodrite
Barceloni
*bits pels metges es;' ars.

I:ennts

post-escolar:

ten

perdut

Radical de la dita ciutat.
El Jutjat militar decreta el
pro
cessament i presó pel Ingent Coeli
penal i el Jutjat civil ha entaulat
qüestió de competencia perqué pas
si el procés a la seva jurisdicció,
a
la qual en realitat pertany.
Mero
ant, hom parla de norma

n :ene té més de eoo jardine O'in
iants (Kindergarten) amb 256 das
scr per a nena de tres a 64 anys,
ran tosten 17 minemos de schiliings.

DE "PROWN
CIA"

dlnats, o'haurlen evitat es
cenes que, a dir veritat,
aquí no hem presenciat

neu

iajans.

00VERN4PORII

ment

el compte deis processa
roents.
A Castelló ha estat processat i
empresonat, per ordre del Jutjat
militar, el director de "Libertad".
La causa del processament i pre
sé oneeix a la ressenya d'una con
ferencia per 1 pronunciada a l'Ate

supost de cultura. Se n'hauria d'anal
com a xifra inicial a una to milions
cie pessetes per ampliar-les els ariete
suacessius. Hern de pensar cree
l'aportació de [Esta, espanyol a
anirucció étt nuolt migrad* Perqué
puguem confiar-1i l'educació oels cite»

en

"Pa Nata", de Barcelona

Llibertat de PreinsaTI
El

d'ajornar

ha

significar "tothtem"

tedral.

que

no

Havern de comenear avui el

no

ta

justes

tejament i asgaig de resedució del
Problema cultural deis treballadors:

18

-

coses

i amb el

(Sobran

•

11

Plaga Angel,

CATALANA
Laietana, 2$

novembre de 1930
10 de

la rambla de Catalunya

L'ESPEAIT DELS MES

19011 Juan

I

ealidentment l'aiieló d& nostre
Juan Tenorio" ha
pitbbc per "Don
Enguany «emes upa

pitjor

usinvat foro.

que
cornPana'il—
uda anda el
'

swing

prohiba la rep-,t,,,,:tac:6 J.'una obra
adaptada
M
hatir,.11, pernue
en aquella obra hi és
m'esterada al
viu una de lee pajeas lacres soc
En canea :lora tolera la repuseuta
Ció de vodevils [a:1 desvergonyits
con' vulgueu, perqué
aquests vode
vils tic) molesten les oas virtuts

sen.bla pas

ens

no

gore

nostre

taran..

representar-lo. Je
decidit
;ha
venedors
a

—

"

.e,,, "toscos
•

re

-e

m

I

ame

e s

e

adatas vene n galres exemplars del
:ainós drama. La capa verrnella del
ele seus plomalls federe
u r'ador,
han perdut tot el prestigi. En
termas ceria Mimo encara a

roas,

canee

de cap

és clan vol d:r
oblidat del tot. En la
l'hem
que
burlador
riostra farándula, al
„al dir-li mes aviat el burtador
Tots els postres comisa catan
setnore a punt de parodiar elsversus
Zorrilla. Cert és que no n'hi ha
"
e•aloco que es prest:n tent a la
aródia. Són molt teatrels— en el
efecticta del mor —i per a:xo
raateix no cal mée que eubratIlar una
m'ea el «u émfast, per caere gai
rebé naturalment en la caricatura.
pera ?per qué, si tan afic onats
burlar-nos del burlador, no
sone
no

sPentit

tes

en

aarbdies que

lloc de

triernia
a

teatre. ii

ne
tan

ens

Ilo

Ion

Peró

•

nos

sentIssim decan

hi sentim. Si enguany

no ene

he pogut veure el -Iton Juan%
de Molire, als nostres escenario
rhem pogut rellegir en le bella ira
A
ducció cata:ana que Alfons
no

publicat en la collecció deis
Classics del món.
;Qtina altea mena de don Juan
és el que Moliere ens presen:al
Zorrilla fa en el seu don luan una
exalraeo del donjuan eme. n'o hi vol
dir res que en una rán da escena
final el coademni. No hi fa res que
anomeni el aeu drama fantást,c
"religibe". Abra, són subterfugis
que molt sovint ele artiates que
han volgut fer una pintura de la
depravació 1 del v:ci, han emprp.t.
Qui surtí de veure el don Juan de
Zorrilla no en surt pas atemorazat
de propasar-se antb les senyores. Al
Gmarari: surt amb eta st.ros impul
sos ,sexuals
exaltats. Set el desig
d'esdevenir conquistador i clesvergo
nyit, enganyador i trapella, desafía
ior i insolent. Són aquestes les loa
eies que en el drama de Zorrilla es

tat, per fe•

la

pasar

ánima

-..eva

deforme, de cenes marines
es, d'una paratea encitsereadora i
brillant. Al revés del que s'esdevé
;mili el don Juan de Zossina, cap
heme no voldria. ésser I een Juan
de Molilre: cap dona no vo'dria
seduída per aqueas don Juan.
L'abra de MoPére és en part una
imitac•ó i en part una minhdia del
en, Juan de Timo de Morna
Tirso
de Molina fou el primer a portar
a l'escena, la Ilegenda del
Convidas
de pedra, que, en els seus
raids, no
era ;Otra cosa
que una Ilegenja
exemplar 1 religiosa. La prosepia del
don Juan és, dones, netament esna
necea. Peró, avu que don Juan nc
Í?tia anar peis carrere de c:se país
sense

que

t'olida

la

Arme d'un solt publicat a -ti
Mari" referent al jutjat d Art nys i
reproduit, amb algun comentan, per
"La Nau", "La Veu" dahir publi
cava amb el tl.ol
"Un aclariment",
el que segueix:
"Sobre el solt "?Qué passa al Juto
jat d'Arenys?", publicat a "El Metí"
i reprodult per altres diario "La
Nata"
dies enrera n articiet
pie de
.edat i que. per la seva
construcc
i argumentaeiCa denme
tra a bastament la triste menuditas
del seu autor. Deixant a pert el fons
de la qiiestó, més propi d'un expe
dient que d'un article, hem de sortir
al pas de la inqualificable afirmacaa
que contra eh s clemente regionalis
tes d'aquesta vila es fa en resmentat
amielet.
ekmb raO o sense raó,
un quant
temps que el poble critica corono
blement els encarrergats
nis
trar
justicia. Van a la davantera
d'aquesta crít ca els diverscs curials
que presten llurs serveis en aquest
Jujat. Prova d'a.x6 és que la prem
sa de la capital se n'ha tet ressó
Pones, be: el pro-nen de l'Escota
del lleter Sunyol, autor de la recti
ficació, atribueix acarees malestar a
una campanya
dele elemems regio
t'alistes d'aquesta vi!a, perqué el se
nyor jutge és nn perfec[e lata'an'sta
.

ha

glorifiquen.
En eanvi, l'obra de 1,Iol'ére és,
es proposa ésser, allieónadora.
F.*
e' problema de la moral de don Juan
ei que es plar.teja. Don pian hi és
o escoltas cem un ésser vi ; repulsiu,

zis.

FOBIA

ralegrial...

a

avui encara,

DOMENEC GUANSE

podnem
del

lamo,

sembla fa simbólica,
de fer aoys que
ha estat traduit a, catalá, no ha estat
mal representat als teatres hatee

!s'ara solta

sort

fa

es

"Tartuf", malgrat

que la gracia personal dele come
danta, el "Don juan" de Moliere?
Ele postres eacenaris Itangueixen
precisament per manea d'unes injec
eione d'art veritable I ea! Cir que
la representado d'aquest "Don
Juan" no seria una novetat a Bar
celopa. En dies caos aqueste, fou
repreaentat. l'anY 1907, al teatre
Principal. Enric Giménez feia de
don Juan. Ernflia Baró, de donya

Elvira. iQuins planya
improvlar ara per la

i

Barcelena.
,,ue

totes aques

no tenen

hipócrita.

Els h:pócraes, pero. no neeessiten
generaltnent l'ajuda del mivernado:
perqué prohibeixi es-melles sbres que
no
els plauen. En tenen pro" amb
1. press.4 que fan damunt de les
ernpreses, en tenen pron fins amb la
coacc:ó que impc,sen als autora. La
culpa principal ce l'encongiment i
del casolanisme actual del nostre
teatre ?no són precisament els hipa
crites, els que la tenen? Tartuf

parodiar-lo. Aixó:

representen

Frnr/3fh

que a la l'inmea es Moliere.
No fa molt itugz;v2:17:1,,,IT ponla

;

reoublica.

De la

primera

cosa

no

dubtem perqué en el eatalanisme
lii cap tothom. De la segona si; no
ereiein en un republ:ca que s'ave a
admín:strar justicia en nom del rei.
Queda, dones. una sola personalitat:
la de catalanista. Mal, dones. els re
en

A*.xó va inarsant per mals ca
mins: vaga de la fans acurdada pela
presos governatins de Hueiva, mu
n.festació de les esposes• mares,
germanes
i filies deis presos de
esborronades per les depor
tacions ele quatre gol/enlatara contra
el s qiialf, se sospitava que s'anava
a :macar la Ilei de fugue.
Les im
pulsis•itats autori.arma del gavern

Berenguer

1111111111111~

gin

senzills espeetadors. L única co
que ens Imeressa és %infle al,pas

de falses impu,acions, sort'des se
guarnent del mags dalgun solitari
fracassat."
El reproduint. Integre, per e diver

aspecto

mor

sensibilitat patológica totes les de
terminac'ons de les ahuses Ii sem
blen un inalefici, cosa extra-natural
i demoníaca. Quan el poble, amb
excés de nerviosisme, s'adona ene
tota llei és arreconada, que no hi ha
tul
correc,e obrar per lene de les
autor'tats, Que toses les decis.ions
són arbitritriea i illónaques, persi ele
estreps 1, també. es llanca pel cerní
de les interpretadons quitneriques.
Sis ansia i tnig de d'etadura van
gastar es novres nervie. En caure.
tothom cregué que la normalitat
seria un balsera sedant. PerO al
gen dmn Berenguer Pespaordeix la
'solmenar, paralitza tota inhibido
cerebral í desferma el set, malhu
mor duna
manera enverinada. Tot
hom esperava la caigeda de Pnmo
de Rivera com l'hora presíc'a ale
gnus aclarimeres i per a netejar
d'una ;regada l'Estas espanyol dsl
crostisser de tarts segles. Tetes les
classes eocials. totes les iileologies
que s'havien servís vexades durant
aquella época infamant tenien per
lema l'hora per a solueloitar els an
tiss plets que la d-ctadura primo-ri
ver'sta volgué tapar amh tan poca
tram, i péss:ma intenigéncfa que els
féu Inés evidente a tcehom.
No ha essat nixi Qui porta la
dictadura. empeny el suecessor cap
a la dictadura perqué sense
ella veo
perfilar les seves prerrogatives Na
té altra salvacib que el temor del
noble pental i'amo fa anys que se'l
jugá. I creu que a[ernoritzant-lo
cada matí, coro en el come relatat
solucionada tots eta
per Tusó,
desoris i trentacolls;
el hon du
rad-a, en Ilevarese, s'assabciaa pel
diari o per la. ven popuba de le-s
provocacOnis i vexacions del dia an
terior i del nombre d'empresonats
durant la nit.
E, perillós jugar alai, amb tota
la collectiv'tat. Eh, nervis de les
multituds no poden excitar-se amb
masas conf:anea ni amb massa free

sió deis

sa

un

bou camí quan se li ha denzat pr.:11
dre massa iniciatives. Per r aquesta

deis

eins

prenen

liós en ésser interpretades re: poble.
1 és que es mastega la tragedia,
se la veu venir,
i a tots esvera el
que és capar; de fer el simulador
duna flema que no té.
Per entre les inulti.uds. poptdars
s'inicia un corren t Deure)tic. ten:blement contagios, que moltes ve
nades és el que inaugura els graos
moviments histórico pero que es
un
perfil deixar persistir massa
temps t costa tima d'endegar pel

g:onalistes d'Arenys no han vcOreet
perjucrcar Hure mira. Aíxo és fe'na
"accionistee" de la Gran-Vis.
Queda. dones. demostrar que l'amor
de l'articlet és un inconscient que
arriba a cornprometre el seu patro
cinat, i que aquest, Del eme pogués
venir, es prestes a fer el paper de
víctima poiltica carregant el m'en a
una
rezpectable colleetimito de la
L'afer, que promet donar nsolt de
joc, no ens interessá galre en som

1•11~111,

lectora i pernué ve
eta acaparadors del seny
catell han pe-dut en abselut el con
nostres

cem

trol.

saber mil hi té a
*frie Sttnyol amh
to* aeueet ine'dent
d'Arenys. Vol
driem també saber eme tenen a ven
re la Ilet i els
afers político
I, Pnalmert, ene seradaria eaber
perrua. els ',cisnes estimats advere
saris de "La Veo' enlaten el ma
te:x lleneenoree— tradnit
cenes
campanyes que fa un cletermlnat sec
tor que si- nosaltres fóssim bornes
sense
eacrápele en diriern "aliat de
Voldrfem
1

yeure

nostre

Urge".

'a

esmentat

—

—

u

.

v91Eut adinetre Momes..."
aconseguí
mesba fos

lato

auto-

els rels so
n
crelins. No ho acon'egui, pero. eanse
oposicions vioe
Lcittr
ant de tePe
m
ene
ei
nernies proeuraven ind's
igesarnaami)
ies personee honora.
bles
no
mancava mal. durant les
algun rridaire in•

tes::e.us

.

representacions,
irjr
adrecés
que

Ahl. ja tenia

teel000
1,_
A

„

,1lsrUr. ci

i

e

rabea,

a'
o.ire,

punir

obst..nt,

sede

eta que

mancaren

bona
di
lisie de
a le Reí, de
scva

(Imitarlas responsab !Osas tt qui pe
caren contra el Doble d'une manera
ostensible 1 cínica, veu que ss'n per
seguite ala que :caen justicia, els
que porten la llei a la má, les
va enes de les infarnies, alesbores
s'afeama en la creerme que está
trastocat l'ordre naoire.1 d, les coi.
ses, Ii sernSla o'r acus do bru'xeria
i

en

Medí;

les nits sent i veu passar en
de la nuvelada l'exércit deis

mals esperes pretectors oc l'hora.
Estere' abocas a un moment de
morbosisme collectiu. Si no s'arregla
ben aviat aquest plet, que més que
politic és étic, i si les atnoritats con
t:nuen sense cap control assenyat,
una oteada de neurosisme ha enyai
rá tot. Contemplaretn una vegede
nies
en la historia amolass ronvul
siens i eoridéneaes que han estas

sagnia

una

en

el bon

regirle

de les

nacions i que tant d'esforc i !liarle

El llibre "Andorra"
A Catalunya es dalla sovint
el cas de publicar-se !libres
sota let voencid i entusiaeme
d'un sol borne, al qua! son (te
st:Lb tots els esfureus, 1 Inés
que res la juitt de veurels pu
blicals, per tal com de fel ce tus
Lituelaett una veritabie mera
vena que no sulturient honoren
les lletres catalanes, sind que
.a.thue donen una •doble valor a
les coses de Catalunu, és a dir,
a

Calalunya.

licus sien per. exemple, la col
leeeió "Aibutn Meruveila", di
lagit per En Pera Pujo! i Casa
demont. Aquesta eut•eceid que
és destinada a recollir les be
Ilesos naturals i arlistiques de
Catalunya, acaba de publicar el

tercer,

vulum

den

declina

An

a

a.

Aquest volurn consta d'unes
planes de leal. 1 futugtaftes,
amb dibuixus originals de Pru
dend Bortrana i de C. llenley
80

Gardener i una excellent por
tada de l'Arxiu Mas.
Les fotografies
Unes 90—
us tan per elles soles, apreciar
tota la bellesa—bellesu rúste
ga, tlIguene—de la Vall d'An
dorra, i us fan venir desigs de
cenixer aquesta República, tan
catalana, de més a la vara.
El text, escrit pel inateix se
nyor Pujol Cusademont, és tan
expressiu corle les maleixes fo
tografies que II-lustren el !libre,
i és pruu suggestiu perqué en
contenear a Ilegir-lo no el del
,ten fins a haver-lo Ilegal, d'una
sola tirada. Si no corieixett Arte
cherva, aeuest Ilibre un la fa
conéixer i ppreciar a través de
les sienes planes.
Del text, corn si féssin una
exeursid imaginária per -.que
us sorprendran per la
na
clarete!, i precisid nn `. qué es
tan escrita ele reaftels "La
travessta de los ylle d'Ancho.ra.—Una mica d'hirobrIa.—La
—

que

no

és la

mantra,

Ja

sense

tire de mala
ordro ni concert,

pel primer

avent

iota

solvencia _I el sanaste inculte
i ininteWgent que les encisi. t. tant
vosaltres, bornes conservadars, com
el; revoluc:onaris amb icleolog'a ben
precisa i una ordenaci6 fuerra i ben
reglada deis destine del pelele. se
rem bandejats i escopits per la mul
ti,ud afollida precedida per un foll
o per un mal
borne.

truba.
la preeú de Vigueres En Jauitte
alivavitiles, el qual ha tanniee
duran cine /luyas en nexill
i a Eranya.
No ha estat, dones, cum s'ha
dit en la preinsa diaria, tras
nadar a Gite.int t torna( despres
a
k'igueres i e:uf:fa:sur:al al
castell de Sant Ferian.
es

nersaelula figuerenca

no

runt titule daté l'hora

de reco
brar la Iltbertat.
Ditrant aquests dies la des
filada per la peesd bu consti
tuir un veritable remialge oiu
lada.
Mg Figneree, en eta SellE di
versos traitisas i estaments, ha
passal davant les reixes per tal
de donar la betivinguda nl jnve
i ferm exIllat, avui de tornada
a la ohlria enynrada.
Fina nra, el huele que ha
merescul de la po'ir.in 1 funei
nar•is de la penitenciaria' és
excenent. Se II tener' Iota meta'
de consideracions. Trneten rho
me
I no el prestaran.. I vnl
dir que Phome, en aquest eas,
és un eavaller e:templar digne
(le Ints els respectes.
.Hom esta' esperant. Pardee
rnalliberament, 1 no cal dir que,
per ta castra banda, el deslíe
eem amb Iota ránima.
E. p.
Figneres, nevembre de 1930.
-
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un
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Teltfon 21470

gran

Pel

momea de

Deifica PATIIE BABY

a

pre:1 tnódte.

El volum "Andorea" Ccristi

lueix,

en

conjunt,

una ver-i

1meravella
qué honora forea
aquesta col-lee-cid.

sem-

encarar-lo amb la realitat.

en

D'ad el sitenci davant deis proble
mes vitae
D'ad tambe l'éxode de
les matutee. Lis dirigente no tener'
prou sincer:tat per a expeear el ceo
parer erran de cada ydestita rval u
de cada problema. Ele resuita más
demode caber 1 tnantenir Ecquivoc.
Així ele dirigits ignoren el petisa
ment dels prolionts i, de muments
per inercia, es queden al seu !loc.
•

veure

Ciar, inconformistes, protestataris,
inclassiíicats. Abro vol dir que d'una
bandera n'hem fet várice banderes,
encara queda marge.
Pero d'aixo no n'hi ha prou. La
divisió metoditzada, 14 classificació,
assolirá, probablement, l'enrolantent
de les masses. Una individua &eran
inembres actius i altres senzills sim
patitzants.
1 set ene cal advertir—mal sigui
repetint el que han dit almea
que
els simpatitzarits constitueixen una
reserva perdlosa. Són un pes mort.
S'entusiasmen accidentaiment perque
no serien un criteri definit. No sa

conseqüencia.

problernes teals, can
basaren' srés
ser
desatesos. Tala, per exeniple,
com la forma de goVern, l'as deis
idiomes, la !libertar deIs ciutadans,
la qüestió social, la religiotp.
Pene aquestá problemes, pe! que
tenen de reals, son rentad:13os. Par
Existeixen

dents,

—

Són anti-democrátics perqué son
oportuniates.
De tant en tant, com una cosa
fatal, es pruclueixen moviments de
readaptació. Ele individua cerquen
una
nova jeia. Voten- un agrupameut
o
un
borne que defineixi une pen
saments
que, ben sovint, ni ells
mateixos podrien concretar.
Ele
manca
un
encaix just, de durada.
L'excede té el seo origen en l'instint
d'identificad& Caldria, per en:ato
rar-lo, que dirigente i dirigir& es
comprengsessin.
Aquests movimiento de readaptació
eón prou coneguts. Ara, en els dar
me temps, hern vist l'éxod.e de !a
dreta al centre i del centre a res
guerra. Set anyi- enrera varen' veto
re'l del centre a l'extrema dreta.
Peró mal no han arribas a produir
la solidificado deis partits. Aixo és
conseqüencia, en bona pera, de qué
l'oscillació és filia del dubte. 1 el
dubte es consubstancial a i'horne.
A més, la manca d'encale prové de
qué ele agrupaments no es fan a
tase de sinceritat sinó de colmen
denc:es externes. I els partits es
ressenten, qui cap si per incons
ciencia, de la práctica deis matodes
oportunistes.
Es ciar que no hem de propugnar
la fossilització deis partits politice;
peró abro no voldrá dir tampoc que
no
siaui aconsellable l'estabilitat.
Res d'hegernonies, pero bi forces
nottnals.
Tots els partits són prImmirats
quant a programes. Tenen cm:1 a
fundó máxima la redacció d'un ma
nifest o uns estatuts o una precep
tes, en els quals es mira més la pos
stbilitat d'eixamplar ci -adi d'acció
que no la necessitat d'expressar fi
deanent el pensament deis inicia
dora. L'amplárfa constitneix una ob
sessió. La unitat en surs, maese so
vint, malmesa.
I no és recomanable una disci
plina Urna, ni una horitzons estrets.
Aleó seria la militarització de la Po

e

A desgrat acetre hem divagett ex
cessivarnent. Voliem remarcar forje
gen del silend dele politice davant
deis prohlernes que la reaiitat plan
teja quotidianament. No hem
vist que riseavem de convertir-nos
en deiinidors.
El silenci dele dirigente és una
infidelitat a la doctrina, o una in

que mai per mal

•

lara-ne és fácil •comprometre'S. Es
molt mes comode el silenci.
Perque l'exode de lea mueca ca
talanes no ha cristallitiat encara ea
agrupaments ben definite El mira
llet de la unitat davant del lee ca
reta ene ha portar l'aiguabarreig. I
l'encarar-se anib un problema dele
que cris poden ter vibrar o dele
que

lín amb n'alga d'una manera per
rnanent, perqué no aspiren a con
vencer ni volen ésser conVeneuts.

se n'ha mogut des de
la sea
arribado, i allí continua eese

BaImei,

sions

que la ma
tisació idemógica ha arribas a ésser
ben definida: dretes, centre, esquer
res, extremistes... Tothoni té on en
cabir-se. No manquen tampoe. és

a

coas-

practica ja éti mera <haca. Mes d'un
concepte Ilampant portaría escis

ments.

Des de dimarts, que travessá

práctica.

en

telarera del programa ha de vereir l'actuacio. La enanunitat teeiricat
él fácil crobtenim la co.nodencia

escoja,

Alai hem pogut

convertir-se

•

tant.

del cataianistne i eis cape
brot eren formase de redossar
se al volt
d'aqueds que posseien el
títol de definidors i guíes. Després,
la matisació i es clames crearen
altres grups; pero els hornee que
els formaren eren deixebles de l'es
cola única. Diiicilment havien d'o
blidar, de cop i volta, l'ensenyansent
que podriern anomenar priman. 1
mes que de la ideología varen res
sentir-se del métode, deis procedí

Fizueres

De

guin

de

Jaume Miravitlles con
tinua a la pres5 de

Galana:ya,

po.itica

Ualtre dia: t escota
les rels tuolt tiendes.
catalana sea' ressent.

línea. El que cal és (Leer clarament
12:3 110alleb mar, arrmana padra, pu

ritunapoii

Per a prevenir aquestes matares
cal avarmar de presa la reparació
que el poble reivindica i obrir ben
amplarnent la porta perqué eta seus
anhela s'esplain i estructurar al to
ci smuests anhels el regias públic. El
perill no es troba en l'une de la
justicia sima en la injustic.a persis
cena en el malestar i trashals que
olla comporfa.
J. AIGUADER I MIRO

u

te

SILENCI

la massica, va
infestar gaireba totes les careles. tes
que, durar.: molt de tenme. ex.sti el

sense

eatrar

,a

La verla

urce

la frontera de Purt-Bou per

ho diem

oportunista

eneorraran

comboiades

general Desnujol).— Constilu
ció política d'Andorra.—Noma
disme pastoral.
Indústria
agricultura". etc., etc.
Completen el text unes vutt
"Postals d'Andnrra", etiterltes
per En Meletor Poni.

costa sedimentar i

eaótic, he

gent.---La justleia (una justf
-eta

EL

purifisar des
prés Aquells espentatis irresponsa
bles, aque.les muitituds en desetur...
mes

trialiÁsane

voregen
una

l'egoisme podría

disgregado.

provocar

Aixt veiem partas que s'anome

nen liberals i democrático que cenen
por d'intervenir en la qtrestió social
i en el problema rebajó'. Es
que

poden, desfer-se de la influencia
de l'ensenyarnent politic prirnari que
esmentávem al principl. Els *eus
prohoms [oren —en bona pant
deis
>celad; de l'escola única. No l'han
oblidada. ?Callen per no correr el
risc de disgregar? ?Per no
perdre
una engruna de popularitat?
No hauria d'espantar-bas el perill
d'una nova readaptació de la massa.
Valdria n'es atecé que rnantenir son
no

—

fusionismes.

Calen
ens deia no fa gaire l'ad
mirat arnic Sunyol
realitats de de
mocrácia. Certameret. I aluests no
paseen de les teoritzacions. Mantenir
el siienei seria declarar-ee
oportu
—

I;

nista.

JOSEP

M. VILA

Per al Festival del Pres
Mar cann are pariar de Acelga as
quemen' tura tás tu, i potala seaub,ar
uia alerta U.
tnentise.enc.4 ueI suument.
Yero tatupoe

gula

cuto

saín (e ter yuca:out qae
xa de mor*
als ,presus
tir tan interreament.

efe

la-

necel

ompli ia

co

ha Set

sen

a

Alguna companys dei Cornité que
cinc 1 'rumor cie presida son, ja a la
oree& Ele que eneaia quedem, ande
aquesta relateva 11.bertat amb que
el
govein Berengeer i la Llisa ates era
voreixen, renint el deure de reprenclre
ia feilia comeneada I
portar
Leerme el
Festival del Pres.
?Per qué el Festival del Pres no va
ten.r floci—mlan demansit ataviase
Senzalarnent, perqué emítala que
s'havien adhere i s'havien coaformat
amb el programa, despras varen reti
rar-se. cense donar
el moran
L'ex-gioriós chor Catalunya Nova
ho ha fet aixi. Labona voluntat i en
tusiasme del seus eantaires eón des
comptats. Es dirigente .so:ament san
responsables clac:acata baixesa que no
honora lene O-emitas que- el mestre
Enr c Morera funde i continua din
.

telegrama
dies

que

enrera a

van cursar

Madrid?

•egut

4*.

eeka,

1-1

e'Yeass
s

,

En alguna pelOsei
de Casalunya
per
comengat
part de titanes
elemento joyel,
•

41:

de carrera. comer.
ce
nos, botigues, etc., els resultase de
la qual.comencen ja de tocar-se.
Hea-ves ací un bon exemple itina

eh/lis-sima feble a realitear Caldea
que, a tcts da peleles cata'ans, aguas
de les primeres tasques
jovertrts, que amb tant d en
tusiasme in'cicn la seva actuació en
aeuesta hora de desvedlament.
fos
de les
te

una

Arnb genes de trchallar i arel un
autanfe afany de clutadante, ea pot
Te.abizar una gran obra catalana 1
chal. ami: fondee repesevasiors en
eataments que mes aviat hen yist
srmpre amb recel o amh indiferan
cia qualsevol activitat idealista í ciu.
tau.

ea.

Fensint-ho les joventut$ de Ca

trannyal

?Quina actitud

pren el

d'Advocats davant
les detencions go% ernatives
i la persecució de periódics I

t

i

periodistes?

per

-.a

d'Ebre,

v,r.iser...

u_

un

h

a

un

a

bella pensada. En lloc
ben
la !Ha da Ma

drid-Saragossa-Alacant,

installaran

cartel' que dirá:
"Riberrol d'Ebre és el primer
poble de Catalurya que us saluda.
Si sou catalans i de ternos allunyats
-

un

pátria, el nostre parlar
será el primer que fará glatir el vos
de la vosee
tre

con"

"Riberroja d'Ebre és
polfe de Cztalunya que

darrer
dóna
l'adéu-clau. Si eh voetres afea ue
tenen allunyats de nosaltres, no
oblideu que Ribarroja th ha dit a
reveure."
Hom assegura que a l'una i altra
banda d'aquest cartell n'hi halita
un

el

pel

gover

.dor civil una
.ulta de
m'.1
Gracienc (Meció
Craa'ana, per no haver portat a segellar unes cartes-circtfars que la
Comise:6 de Propaganda va •iilegir
al cc:ocre:anta del carnee de Sal.
meron, pregant-los que retolin Ilurs
establiments en carda.
Es veo que a aácia hi ha "botes
amics" de l'Ateneu que ro tenen es
crepe' d'utilitear una arma tan no
ble corre la de la denúnc a per a per
judicar una entitat que está con

quistant

L'altre diurnenge, a la Casa de la
Vila d'Angles, van écser hiseades la
bandera cata7ana i la bandera aspa
ryola. Pera sempre hi ha esperits
vigilante que no baden. Aquest diu
menge, a Anglés, aquest esperit vi

"Ribar oja d Ebre, únic poble de
Catalunya 1 potser d'Eepanye que
arde un Cene de dos ml cinc-cante
habitante no té un pan: de carre
tera."

Aquest darrer dlu que el faran
llegir al futur candidat del d:stricte
com a cosa primordial i impreacin

"rojo

?Es que les Associacions
creuen aue

la

hi ha
auteritats

acrupolosessimes
La guardia

ci

vil, •obretet,

no

té preu vetllant
per una conear

di apertecta que mal no
orou la Lliaa Regionalista.

agrairá

:e

Lee

ta'ana fins que han' la talli
ruda exacta de la seva velna.
Tot sigui per la concordia!

a

la

—

Les presons d'Espanya
són plenes de detinguts

come

mot:u

Cada dia s'incoen nous
oradors i

processos contra

va

Les presons d'Esnanya
eón plenes de detinguts
governatius.

No és paa el

primer eop que el mes
Morera comes una fa ta greu i es
fa indkne de la torra que l'ha fet mú
s:c genial. Si el gran Claver tornes es
morir:a de vergonya veient que la
seva obra ha estar continuada
treIda
una.
i posada al servei del re
acdonarisme pelo altres.
El Festival del Pres tindri lloc rnolt
aviat.
C:utadanst Ele que encara rentu res
ma
defensar-vos venus 1 amb la
vostra
presénci fareu acte de pro
tre

testa.

Orfeons, chors, cob'es, entnats, ar
tistes. trameteu, si us p att, la viestra,
adhesló ráp:dament.
Si per cantar una misas o heme
naaiar un borne os reuniu, feu-ho Lam
be per ajedar a aquesta gent riostra,
que vol dir nosa!tres mnte'xoe, ja que
I corren: els mateixos perill

governatius.

postals de l'Exposicio. D'aqueets
atropella
com déiem aleshores
les

deduir un stunari. Dones bé:
per a demostrar que encara hi ha
magistrats que saben descir tota me
na de coaccione, vinguin d'on vin
garin, ens plau de ter constar que la
Secció Tercera de l'Audiencia ha
deixat sanee afecte l'ante prneessa
mcnt que havia ebtIngut la Compa
nota concessionaria,
ditle.

a.

Demanem la llibertat de Jame
MiravitIles. Fet í fet, d'aquí a une
quanta dice
cense duren judicial
poseibles
també halaran de Len-hol

de l'aplicadas del
d'areendament de

se'n

:ostre
amic
.cllaboradcr de
LA
RAMBLA
;A, Jaume Mira

Bélgica.

En una informa
d(' publicada fa
poc temps, ens
faiem eco deis
amb

Catalu-,
procedent
Rearma, el
a

viriles.
Des d'armen dia, En "Met" es
troba detingut a aquella preso. pela
mateirms motius, probablement, que
he fcren Cassol, Fontbernat i La
majoria deis exiliats a Prensa i a

gualda".
Ccm es natural, pel bé de la con
eardia, ca'gué reti7ar la bandera.ca

atropelle

Anglas

ntrá
ya,

y

sos

enes

gina
passat

La cosa, com es veu, era greta
!retes les necessáries comieron:1ms,
hcrn arriba a la ecnelusi6 que, en
eferte, el drap catalá era 7 centí
motees, 7, més llarg que el drap

gracienca.

L'Académia d Jurispru
déncia de Madrid inaugura
els seus cursos amb un dis
curs d'Alean Zamora sobre
el tema: "L'impunisme".
I a Barcelona, qua?

Es la "normalitat" pro
mesa... Aquesta "normali4
tat" que cal pensar ja en
acabar d'una vegada.

gilant
aloe" ha dit que usava tri
cerní
s'adoná que la bandera ca
talana semblava una mica mes gros
sa que l'espanyo:a.

us

altrt que dirá:

de Premsa

estat

grup de pa

trictes

de.
segorts

ura

a

:u l'of:c1 rebut,

Ribarroja

tingut

cameanya
la catalanit.

;

A

*1,1,51

na

per

alguna

de ponIttp,-,orites.Ac
no

fe té els

la
limito Si

han complert, davant la
persecució de qué són oh
jecte els periód:cs, amb el

"

poder ha mtrvat molt.
l'ion, en contri, midem molt
seu

i l'abusar de

de "Eh. e:asintra ol "Pon

sics del món" publica,
Juan", "Tartuf" i "El Mtsántrop
"El Mísientrop" és per d STIOlt6
mestre de Moliere. Quant a
"Tattuf", tétt molt de soroll 1 aleo
00
ra,aolament per mona ectir
aittó d'ordre moral. La seva re
presentado sollevá tantee protestes
que
renderná de la seva
representació, bague d'Ir'sser
Per que? El matera Mole re
ens ha
deara explicas en un pri lace "La
gent que hi és
diu
ha detnostrat representada
ésser, a Esariaa. ni"
Poderosa que tota
la que fin s ara
e
fet sor
en
les
meves obres.
Fas marquesos
—ategeixas les "pre
ciosas",
els
sofers arn.b banyure i els metges, han
paciencia de veure-s11;
i han eimulat divertir
!ultra gens, 1
retrats
que en feperó els hirrócntes no

l:an

cliténda

topor

Variaelons sobre

se

iemportés emmaniltatl avw que les
.nes mes o menea emancipadee
n burlen; avui
que ele psiquiatres
han analiSzat la psicologie del hure
lador i ene el presenten com un
eaemplar menyspreable de !a meaa
humana, avui és Moliere 'mi sé raí);
es ia
seva comedia la que dóra itn
to mes modern.

El voIorrt

patológici

perill

periodistes.
Constantment són
,

VIVES
PkTF.NTAT

reco

tildes edic!ons de diar:s.
El caciqu'sme i els go
vernadors preparen atnb
entusiasme una altra As.
serblea Nacional.
No s'exigeixen resnonsa
bilitats als que han arria
nat 1 denaunerat el naís.
!Es la normalitat pro
mesa!

EL REDUCTIU HEINIAL
rer st

OtteatellSreT
nenteet
ir a e N

de

te,

HERN1ATS.

no
us deixeu
EX
PLOT.Aft. PER 50 pesseles po
den adquirir un deis ,MILLORS
aparells. Sense eltisties, e?>rw
efierte, de durada i atnb
máxima gario-ala de 30 dirsdn
PROVA. Darrertt eresció de la
CASA VIVES. RAMBLA
DEL

CENTRE. número 12, principal.
Telefen 22515
Barcelona

11111111ralir

la rama
IiUII
.11

M OM OTOMBO
TORRATS

CAFES

Oficines i magatzem:

Homer, m'un. 56.

—

Braçalets fantasia
Agulles novetat

SANT GERVASI

Teléfon 71964

tesport

Rbla. del Centre,
33

Passatge

Bacardi,

2

ciintadanía)

1

RAMBLA"

DE "144.

ENQUESTES

J. ROCA

davant
pensament
Quin és el vostre
Govern
el
anuncia
eleceions que

les
mediata per

a

Elerenguer?

tots els ciutadans es
s'acosta —amb
fase de la po
el desconeixe

panyols. Mentre mes
desesperant lentitud—la
lítica habitual del país,
RAMBLA DE CATA
ZLINYA, sentpre atenta als /mo
blemos de .11ora—i les eieccions
tornen a adquirir' una actualitat
palpitan* en la vida del país
ha voluta olgenir una declaracid
expfessa. en oquest sentit, dels
kotnes--libtrals i esquerrans
m?s rePresentatius del pensa
meta* polític espanyol des de
r encara* onondrquic Ossorio
Gallardo /bu al socialista Alva
res cral Vaya.
El 'sastre director polític, Jo
'sep M. AfaatiP, ola ha visitats
Íos gensonalment, i n'ha obtin
gut ?es segitents interessantíssi
mes declaracions.
7.4

de la seva técnica cm cohibeix.
L•hábit de la ciencia m'induelx a no
opinar sinó sobre dades relativament
exactes i en política no les trobo ea
ment

Marcellí Domingo
crea que cap home que es plan
sericsanent el problema de l'Es
panya actual, prengui seriosameat

tegi

massa

aquestes eleccions.
Sosa a top. Han estat desfets els
vells partits polítics dinistics; ha sor
amb incontenible vitalitat, el pro
blema catalá; han destrolat l'exercit;
han constes greus inevitables respon
sabilitats eh Poden que s'han situat
contra la Constitució; s'ha produit
profunda desfeta en l'economia
una
nacional; Espanya ha tornat a les
guerres eivils del segle XIX. ?Cona
pot pensar-se que davant aquests pro
Mentes que reclamen sanciona i revi
aions bistóriques pugui anar-se a unes
eleccions amb encasellats de R. O. i
a unes Corts de senyorets, oligarques,
negociants, arrivistes j usurers?
en
No. Anar a aquestes. eleccions
trar en el joe de la tnonarquia; com
prometre's en les seves illegalitats; si
tua--se, amb ella, fora de la llei; llan
or e'. poble, tan net i tan ciar en les
actituds presenta, per camins
seves
bruts i desviats; enfonsar la toga a la
claveguera. No. Els bornes d'esquerra
tener: ben definida la seva posició i
ben cateióric el sen deure. I han de
guardar aguesta posició i complir
aquest deure sense confusions, debí
litats ni desviaments.
Per mi, que tine a Tortosa una
opini6 que m'In seguía en les adver
sitats 1 en els triomfs, i que avui té
una

disciplina,

compren

com

a

posible

una

fins que.aquesta cosa es realitza
passen potser dotzenes d'anys. Per no
hi ha altre procés que aquest, i
que no ha de 1préocupar el ciutadá efi
caç, és el tetnps.
En aquest •procés de profunda re
novació social i estatal, ja desenca
denat, l'episodi d'unes Corts no té cap
importáncia. La seva máxima efica
cia per.ésser la de servir de morter en
es trínxin 1
atornitzin les forces po
litiquea actuals. Encara, encara, hi ha
grups petits, peró que no caben en el
redós vtret que ha d'aflar-ho tot
abans de l'era reconstructiva.
Els fati vegin les próximes Corts
—les del general Berenguer o les de
cosa
com una altra
qui les faci
cosa,

—

qbe

les irnaginin

els qui
un
Parlament estable, cree que no
s'atener' a la visió histórica de la vida
espanyola, sinó a la de la seva conve
niencia particular. Precisament una de
característíques de tes apoques revolu
cionáries és la desharmonia radical en
tre el ritme de la vida •Yública i el de
la vida individual. Cal despersonalitzar
els nostres interessos, els nostres pro
jectes, el nostre propi dolor o la nos
tra felicitat mateixa; nornés alai des
embocarem del caos d'ara a la História
Universal.
com

ats

particular

no noques

'

Isgatate0 GA

deis vals Governs,, convocant eleccions
n.o- 'a unes
Corta com les desfetes en
!gota ho cons'elerem una de'serció a
les ing-aletuds del' país. un afront per
a's problemes que esperen, agreujats
d'hora 'a _hora; un atemptat contra les
A aques
i a aquestes Corts, per
respecte als nnstres principis i per res
pecte a nosaltres.mateixos, no hl allí

mal.
La monarquia pot realitzar en agites
ta hora postrera de la seva vida les
forces que vulg,ui. La democráe:a que
s'anuncia c,om mal con a una espe

Grepzono Maran-fln

procediments? ?Es

aotiests

hi ha alta
Com que, per a me no
violencia,
el
acte
de
solució que un
si per ca
deure de les esquerres

ex

arrivista
manera

o

de

rnetre la

criteri

M. DOMINGO
Abstenció electoral? Aixo és
altea
en

de

el partit progressista, propagador
del retralment electoral com a mitjá
d'acció revolueirmária. Ho és sempre
a condició que, a•més a més de l'am
bient que avui existeix, ied'una orga

nització adequacia de iorces, l'acció re
volucionárla estigui a pura d'iniciar el
suprem

eandidats naturals. pot donar el vos.
sense
detriment de la causa en qué
murta, a qualsevol candidat, i aixb en
els

Polítiques
es

Alejándro Lerroux
president

estigui convençut ,que pudra convocar
eleccións. Em fundo en qué el rei és
el primer iuteressat, per. una agudització de l'instint de conservado, que
no se ce!ebrin seml,lants eleccions, que
anullarier
dificultarien la seva per-

pobles rurals,

per

desgrácia,

_

•

i

l'avantatge

dedueix del gest

romántic que

abstencionista

no

té cap compensad& si no va seguit del
triomf revolucionad.
Soe, doncs. enemie acérrim de delscar
d'acudir a qualsevol lluita que ens
nfereixin les circumstáncies polit'ques.
En canvi, cree de malta més eficacia
i de més grandesa per als efectos pú
btas anar a la lluita amb esperit revo
1ucionari. és a dir, disposats a no con
sentir mixtificacions: tr'ornfar o ésser

'

Sol

es

assegura-

'pgestiran

a

José Salmerón
No

que les eleccions les fui
sistema de
la feina
d'una dictada:rae I no solament no
cree aixo: no cree que hl hagi elec.
cree

Berenguer, pesqué no és
len eleccions prosseguir
eions

Si,

la mcnarquia.
despit de tot

en

el que s'hi
s'arribes a les e'eccions,
equina actitud hauren de prendre
les esquerres? De cap manera, per
mi, assistir a la farsa i ésser cóm
plices d'una farsa mes.
Cree que si es anys vergonyosos
de la dictadura han servit per a al
a

oposa,

"¦•¦••¦•••••¦¦

una

Per mi, tal
les

com

avui estan

coses, no

plan

Id halla clec

Cree, pecó, que l'aedo revolucio
naria no ha d'e,star. supeditada al
fet d'unes elecdoris ce a que les
convoqui En Pere o En Pau.
de

les esquerres davant

1a convocatória, si es fa? Una, no
més: unánimerrient a I abstenció com
a
protesta i com 'á preludi' de l'ac
ció revolucionária.

Julio Alvarez del Vayo
Jo no cree en aquestes eleccions
perque a despit deis proposits del
general Berenguer el arribar a una
normalitat constitucioplale •en
de:a prOposits subsisteix l'obstache de sempre. 1s a dir, l'actitud
insegura de la persona quey ha de
signar el decret de la convocatória.
Mentre les institucions— que per.
certa

5.11
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M.
tal d'assegurar els

particulars

me.

Espanya,

casita

al

meu

enten
dre, és precisament el
contrari:
enes eleccions
rabiosament sinceres

qué

es

espanyo:s deflneivn Ilit

destins,
que

Una gran commoció jurídica se.
ria l'únic mitjá d'evitar una revolta
ció sagnant.

Miguel' Villanueva
És tan recent el que he parlat
sobre aquestes materies que no és
possible que ara doni cap novetat
a

les

meves

paraules.

Peró ajustant-me a la veritat del
meu
pensament. torno a repetir
que cree un absurd polític l'anunci
d'unes e:eccions generah legislati
ves celebrades sota un rninisteri com
el que presideix el general Hercio
guer, que va néixer com a interí
i que manca de totes les condicions
que raciónalment s'han considera
sempre neeessáries per a presidii
una tunció política de les més grete
potser, la *mes greu que
litiar un Govern. No es por eeee:
regar una missíó costa aquesta
coinandant general d'Alabarders
Pala:,
a qualsevol des farniiiars de!
perqué es ti-acta de queicom on
d'intervenir, dignament i nobiemene
la sobirania de la necio.
Precisament per la falta de con
diciona deis que tenen avui, increi.
blement, els deetins del país en les
realitzar ton
seves mans, sels veu
aquella actea més reprovables, poli
desacreditaren el
ticament,
que
titulat ataje régim. I ja hi ha des
titucions d'Ajuntaments, crides d'al
de
caldes i aetoritats, amenaces tots
blanc
i
actes
en
coaccions,
que
aquells recursos de mal genere
expíe
Inés
pels
uti'itzar
s'han pogut
his:
rimentats electorers de la nostra
l'anunci :
amb
Agreujat
tot
tória.
revesti
l'amenala nio:t seriosa de
con.' mai
carácters
vots
la compra de
hom
la qual leina
no tingué i per a
compradors.
els
recluta ja

seus

interessos

impedir tota discus
sió pública entorn de la seva ac
i per

tuació arribaren fins al punt de Iliti
rar Espanya durant set anys
a un
simu:acre grotesc de Govern, amb
tots els perjudids que per a la vida
i l'economia nacional estem ara to
cant —puguin trabar un majá d'im
pedir que el poble les jutgi, tota
esperança en una liquidació pafa
mentária i pacífica del problema po
lític plantejat és absolutament
Insoria. Per aixo és ilinsoria i in
comprensible la insistencia, encara
en.
aquests moments, del senyor
Melquíades Álvarez a demanar
Corts Constituents.
Per tal que aquestes Corts tin
guessin una mica de sentit historie,
en

que
0...-1.1o a

que sentenciessin. I és ab
eurd suposar que puguin ésser con
vocades mentre les institucions con
tra les qua's aquest judici hauria
de

ciiiigir-se conservin encara ta nos
tálgia de so:ucions més comodes,
copa

podria ésser

la repetirlo

del

cop d'Estat de 1923, a
base de qual
sevol de la mitja dot cea de gene-•
rals afavorits per la soet.

No ereient en les eleccions, si
a convocar-les nornés' po
dria pensar-se a utilitzar-les com
un instrurnent
d'agitació revoludo
nária, si és que la fe en la sensi
bilitat collectiva del pob'e espanyol
no Ji fes encara esperar
que ta.'s ma

s'arribes

niobres indirectes poguessin potser
resultar per a la data en qué han
rico d'ésser portades a la práctica
completament innécessáries.
Per tots aquests motius estic en
'contra que les esquerres
es declarin
centra les eleecions: que el set lloe
és 'al careen

Angel Osario Gallardu
e

rezaagreujades

.

jutgessln,

.

que les vol de
vetes. Peró
les -eieccions es realitzaran
sobre el
prejudici de qué trioinfi
determina
da tendencia i en quedi
asfixiada
una altra. És a dir,
que seran
eleecions més•cie les del vell unes
per teeie ara el
Govern
a. la seva
má tots els alcaldes,
els tments d'alcalde i tots els tots
pre.
a:dents de les Diputacions.
Total
un convencionahsine Inés.
I el que
creure

suarsts.,i

cions. Entre altres raons, perqué en
que Bereaguer volgués fer-les
cara
no
les hí deixarien fer.

?Actitud

aacti-LARDO

rement el rumo dels seus
r
e: coo• Sri-ti i passi

Manuel Azafia
'.ejades

ANGEL

en

'eaVt:a que es translormessin
Convenció, caldria que acusessin,

sense

encasellar

correspon:

•

una

d'omnlie

li

contra

es

tradueix gairebé sempre en Ilicencia
per a comerciar amb el vot.
El retraiment desmoralitza el poble
ciutadá, destrueix les organitzacions

.

el

soe

riencia

celebraran seran les
laRepública.

que

esforc.

enemic, després de l'expe
adquirida, del retraiment en les
Iluites electorals, perque és anticiutada
educar ef poble en aquesta renunciadó,
perque eh poble, en la seva
imagina que dispensat de votar els seus
Pero

se

ni tant sois

Vell Ilimador republica va ig ésser
la mena joventud, cona a rnilitant

en

ment el senvol d'una gran commeció,
pernul el roble no está clisposat a con
sentir que una negada mes, i pels pro
eediments que tots caneixem, i en
aquest cas sens dubte portats al Ihn't.
sigui falsejada la voluntat nacional.
Jo cree sineerament que tes primeres
que

una

cosa.

sne

cale

meu

No cree ni en les eleceions ni .en
la sinceritat del general Berenguer
quan d'u que persa Convocar-1es.Tot plegat cm sembla una habi.
litat per anee aturant aItres esde
veniments que per forea hauram de
produir-se com a manifestado auten
tican-ibis popular i no =anida di eh
encasellats de GoYernació.
Unes eleccions per' a •diputats a
Corta sense anar precedieles de les
municipalS i provincias nornés pb
drien donar com a resultat un Par
lainent més illegítim i inés facciós
que la mateixa Assérnblea Nacio
nal.
Si de totes metieres són convo
cadas aquestes Corts, jo sóc parti
dari de l'abstencionisme. Sóc parti
dari de l'abstercionisme a condició
que aquest sigui general i absolut
i, de inés a més, respongui a una
acció irninediata al careen

a,* naradora
yelmo.
nalcia
rea ner a la miel és con
voceras. Si In, hernian encara aldun deb
te. n'hi ha retoe a•b volee els ressorts
enaetjas (ale e1 Polot.r eve,•11•iu con
rave
se-va i la dist-ihneió
Mora de coenbdss ro(' recomanables.
cinncs.
fue ninnít
No es tse eta de reunir unes Corta.
,Irió 'de Mibticar le sedona ediei& car
een-ida i aecorentada--no en ii•••)1.140i-."
l'Asseenb:ea
•••••N sí en h:necresia—.
vntioaal. Cert tale a In Poe'eta rlel
rnajo-ia

signatura i el
apreciació.

altea

una

Rafael Sánchez Guerra

un
Parlament que sanciones tota
l'obra realitzada ter la dictadura.
Eneaea més: ben Iluny d'éser una
sortida can a zuna normalitat, con, ereu
el genera! Berenguer, serien segura

crec

mera

a

tan

nieva

Constittients

lamentan.

mi el més dur sacrifici de disciplina
en 'pro de la unió d'esquerres sot

sois que el president
elecions, encara que sembla evident que
a la Sots-secretaria de Governaci6 es
treballa amb tota activitat en l'enea
sellat. Pero com que no depén d'ell, no
cree
que faci les eleceions.
Per de prompte, sigui com sigui, el
partit radical-socialista, per acord del
Congrés Nacional ceiebeat, s'abstindrá
d'aquéstes eleccioes. Jo, personalment,
tinc tal ilea del que representen, que
baidament tots eh partits republicans,
ádhue el mete acordessin anar a la
lluita electoral, jo no cm presentaría

eleccions

veneut. I en el primer cas, quan ja
s'está en possessió de quelcom defi
nitiu i renundable, i no hipotetic i inia
ginari, com passa amb el retraimeat
electoral, aleshores post acordar-se,
temporal o definitiu, el retraiment par

No cree que Berenguer faci !es
eles cions.
De fer-les, serien escandaloses,
faltes de tota garant:a, i no ja inade
quedes, sinó contraproduent:s per a
les veritables exigencies de l'interés
nacional en els tnoments presents.
Finalment, no cree aquestes elec
eions mereixedores del menor apre
ci o concurs. I 'conatituíria per a

Alvaro de Albornoz
ni

dret
12,

Niceto Alcalá Zamora

seria més digne limitar-se a pro
clamar als quatre venta que les elec
cions són fictícies i que a aquest joc
no
s'hi poden prestar els }tomes que
tingun una idea clara deis seus deures.
Alló verament eficag, cree, seria fer
ressaltar davant el país que el Parla
ment no ha de representar res perqué
será un modest guisat que el régim es
cuina al seu gust. Que ell se'l mengi.

cree

eleccions.-sualitat vénen aquestes
hauria d'ésser el d'aprofitar la cana
produir l'estat
panya electoral per
que
de consciencia en el país per tal
impedint
aconseguir:
pogués
aquest
per legítim
les eleccions, alló que

audal—sabent
populari

un

ser

No

—

crear-se

prestaran a ésser víctimes o a servir
de titelles? eSabran reaccionar contra
aquesta nova vexació? Penso que pot

mentals.
e: roe
lament serl una farsa. Per compren
dre-ho n'hi ha prou amb pensar nt.e la
seva finn'itat és aquesta: la de cobrir
responsabilitats avui en entredit. i que
ja erneera,lee per
no velen sentir-se
una Constitnció
ene en el mateix fet
d'haver estas, no ja treerteda, sino mil
veriteada,' féu néixer aquelles respon-,

perd—per

su

Cada dia cm sento tn;•s obligat a
L'Ionca de la
tallar. en afers
tletadura era una época d'acció itro

vella

nic'eeial.
No calen dote nrefIsIntlese ner veta
dflar el tnee s-in les ele-e:ene. El
Govern no.nerdrá can mitia—i'i ro en

rem

el

una

Es tracta. cienes, de nroeurar un Mi/
crin-dectin:'at nels actes eXecutnts clu
rant set by:eco-osos anvs. a favor de
(mi flO nodia Paaaecnt estar sotmes
perneé els sens artes eren
a censura.
proteaits setnpre per la signatura mi

tes eleccions

comprometria

ciutadá Iliure.

que

labilitat s.

ipatitucions dernocrátiques.

salvIdora,

repugn:n

reserves

Del que sí estic segur és

g,overnants, per

cosa

regim „seria
I les eleecions dintre el
més, a la
comedia
continuar una
de cap ma
prestar-se
pot
no
(mal
nera
qui aspiri a la condició de

eso

que

tempestes parlameatáries, repidament
convertides en desfetes populars que
arrossegarien les multituds a batre's
amb la forea pública davant le3 portes
de l'edifici del Congrés. I tot•a'xo no
faria altea cosa que agremiar la situa
do de la monarquía, prou esgotada de
forces morals, prau empobrida pchs
seus
explotadors, i prou débil per
afrontar lluites d'anuesta mena.

quanta, no gaires, republ:cans i anti
dinástica que no destorbin massa i que
serveixin per donar aparences de lega
litat a allO que no en té.
Enfront d'aquestes realitats—i aquest
éS el problema que cm sembla més in
teressant—, ?quina actitud adoptaran
aquells que, essent contraris al régim,

No

Cree que el Govern té un sincer de
sig d'arribar a les e'eccions generals.
Sospito que altres elements collocats
mes amunt no part'ciparan d'igual es
tat d'anint o, almenys, tindran sobre el

cridada
crédit i el seu esdevenidor
a alees /abors més austeres i més ele
vades. es prestés a ésser compara
craquestes ‹farses, La Histbria ens
ha discernit i ens reclama per als seus
alts destins.

gJouritoxia,

fer
se

s

tat—que s'aixequés a formular acusa
dons emes sobre la base de les res
ponsabilitats, a la liquidació de les
quals aspira tot el país, i provoques

oninió és que cap de les
antidinástiques i antimonár
quiques no poden anar a aquestes clec
perque
done: de cenvocatór-ia
no hi ha
cap Poder legítim que pugui
fer-la. I només servirien, només, per
grato

un

fácil la

La

Manuel Ossorio

renca

5CU3

tara

esquerres

una

seseen

que obert el Parlatnent, i
adhue en el cas que no hi acudissin
sitió oposicions convencionals, no f al

per erdloc.

exaltació i una fe com no tingué mai,
representa un gran sacrifiei que li
imooso d'allunyar-se de les Iluites elec
torals. Tanmateix no vaciHo. No va
cilo jo ni es meus amics no tenen un
instant de dubte.
Govern sob'rá per a convocar unes
Corts Constituents, amb República o
a Espanya, sí. A
sense República,
aquestes eleccions lii ataire% i hi ani
rem molt aviat amb tota ránima. Go
11-: ---S tots els vicis
yern fora de la

nee

periencia,

generació intellectual—generació

h:stórica que compren diverses gene
racions humanes—ha complert bé el
seu gran paper de preparar la nova
farmació de l'Estat espanyol, que és
inevitable; amb sang o ertse sang,
peró serapre amb Revolució. Jo da
desitjaria radica i lenta, perqué aixi
seria més cficaç i més estable. Peró,
en
definit'va, el mecanisme final de
les evolucions critiques deis pobles el
disposa l'atzar de les circumstáncies.
La rnissió deis intellectuals ha estat
sempre fer comprendre el que abans
no comprenia la massa mitjana deis
ciutadans; fer posible teóricament el
que abans refusava l'esperit de la mul
titud com a absurd. D'ença que la

No

consistencia,

1

Crec—i aixeb és l'essencial—que la
nostra

.77"1":esesí''eneaseae:•.N.,

nants

es

—

una

pertorbacions.
perque sap el monarca millor

ha estat per a con-tencer
que la vida política, de la
Rcstauracio ençá, ha estat una farsa
gana

manent aapiraeló al' Poder personal;
que lí farien correr e! rise inevitable de
donar als seus enemics, avui en peu
de guerra, ocasió propicia per a en
revolu
cendre un moviment nacional
i sag
almenys,
profundes
cionad o,

Té malta raó el Govern per de
Sitiar-les. i jo tire algun rnotitt per

•

Catalá:

?Ja llegeixes

en

la te'

llengua?
?Ja ets
teus

diaris?

?Ja
coles

suoscriptorsPde

de les
et recorcies

es

catalanes?

al teatr
?Ja assisteixes
catalá?
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