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ESPORT 1 CIUTADANIA

Ahir

s

ésser

prohiblts
els ac tes dafirmació cívica
a Guissona, Montgrí i Les
van

Penelles
eón !es onze de la 1-lit del diumenge.
Porten, quinze hores seguides d'actua
i hem recorregut en to
ció ciutadana
terres de la ribera

direccions

tes

del Ció,
.te

xa

de Ilurs própies arbitrarietats, cal
fer constar que, a resultes del succeit,
el Govern Berenguer i el governador
civil de Lleida s'han declarat
adversa
1.1s resolts de tota
afirmació de civis
me i que, per tant, en la
impossibilitat
de poder admetre que el nostre poble
tingui, en el mornent actual, el gran
de cultura cívica necessari
entre ca
ciquismes i dictadures obertes i inco

les

trobant
protesta

tots els pobles la
irada i un idéntic crit

en

revolta: "Abaix el dictadoret
Bosch i Pinyol
Hem passat dues vegades per davant
d'aquest, i sempre ens ha
de la casa
sensació de mort:
ntateixa
produit la
Persianes cloSes, finestres tancades,
porIs harrades. Tal com un reptil de
aseá yerinosa, el dictadoret s'amaga
atigrada prest a l'atac
la seya coya
as

—

bertes,

tots han fet possible per a
mortuir la seva capacitat cívica!
resulta evident que, des de Madrid

SOTA EL GOVERN BEREN
GUER NO ES POT, DONCS,
PARLAR DE CIVISME
Talment coro si fóssim a Dina
marca,

deis

a

la mateixa

nobles

estan

sa

ciutadania

fins al moll
els goyernants,

ossos

emperadors,

mal

grat l'alta investidura de la seva
reialesa, no s'obliden que la Cons
titució representa el pacte establert
amb el poble, per qual majá de
tenten la més alta jerarquia de la

nació.

percibint,

emoluments

ensems,

coas

a

crescudíssims i
qual naturalesa, pel fet básic de
la seva determinació contractival i
constituent, és indestructible e in
violable, dones que la seva ruptura
portarla aparellada la cessació im
mediata de les funcions de rei o
emperadors que d'ell es deriven;
talment com si fóssirn a aquestes
patries felices, on el primer ciutadá
és el rei, el govern Berenguer con
sidera que el grau de civisme del
poble espanyol es prou i suficient
perqué ja no calgiii ni parlar-ne.
1 dones bé! Un poder exercit en
aquesta forma és arbitrati i abusiu,
conculca el text i l'esperit de la Ilei,
repugna a tot esperit liberal equi
val a l'exercici d'una dictadura sota
la qual només pot incubar-se que
un
sol acte nolític eficaç: la re
volució.

actes.

castigades pel flagell ignominiós de la
seva arbitrarietat, perqua ahir
es
veiérem la
pectacle inoblidable!
reacció ciutadana del Ció ; podem
afirmar, sense temor a qua els fets
puguin desmentir-nos, que l'esperit de
rintadania i el concePte del dret poli
tic han triomfat en ella completament.
—

—

sous

responsabilitat corresponara
exclusivament, si aixo arriba a pro
duir-se, a tots aquells que, havent
Tingut l'obligació i el deure de do
nar exernple
d'amor al dret i a la
justicia í de respecte a la Ilei, no
han fet altra cosa que doblegar-la
al seu caprici.
Els governa que priven al poble
deis seus drets ciutadans; que li
La

La tersa i els homes han reaccionat
alhora i bullen d'entusiasme per la Ili
bertat i el dret.
El dictadoret Bosch i Piny-ol ha
prestat, sense voler, un gran servei a
les ternes de Ueida; les ha cBnquis
tat per a la causa de la llibertat i de
la democracia: per a Catalunya i la
•

vostres arbitrarietats, no os fo
ragiti violentament: la fugida.
Dictadores Bosch i Pinyol, aneu

N O

PROCEDE AUTORIZAR
LOS ACTOS DE PROPAGANDA
CIVICA"
Tal resa el telegrama que el senyor
ministre de la Governació ha tramas
al governador de Lleida 1 aquest a
l'alcalde de Guisona, percuta en fes
part als organitzadors, suspenent la
conferancia cívica, anunciada per a
ahir, a les onze, i en la qual havien
de parlar els companys Rafel Cardona
Doménec de Bellmunt, i nosaltres
mateixos, davant els ciutadans d'a
questa vila i les representacions de

DICTADORET BOSCH
NVOL!

vostra conducta clama
Déu i als pobles, en els
moments suprems de la história, vo
len ésser els instruments de la vo
luntat i de la justicia divina.
Aneu-vos-en. Deixeu en pau
aquestes terres nobles de les que
tan heu abusas i
reclui-vos en al
gun poble Ilunyá fora de Cataluna,
ben prop d'aquest poder abusiu en
el que tant ha apoiat la realització
de les vostres injustícies.
Si és que Ilavors encara sou a
temps de trabar-lo i no sou tots dos
alhora, els foragitats lluny de les
fronteres i de les terres on heu es
crit la tirania ignominiosa de la
vostra
dictadura.
LA VICTORIA, PERO, ESTA

venjança

EN MARXA
Está en marxa i res no podrá
aturar-la. Contrastant amb el tra
cas del mestre-alcalde (monstruosa
degeneració on es barregen l'abús
de la força governativa amb el
ne
gre domini sobre els esperits d'un
sistema d'ensenyament antiliberal i
antipedagógic), contrastant, repe
tim, amb el fracs del mestre-alcal
de, existeix avui, radiant en tota la
seva
torea simbólica, l'éxit del nos
tre company Doménee de
Bellmunt,
per rnitjá de la ploma i de la pa
raula del qual, aquestes ternes del
Ció, engrillonades pl més abusiu
caciquisme, s'han Ilançat a la con
questa de la seva llibertat
ciutadana.
La victoria está en marxa i res
no podrá aturar-la. Al
pas de l'au
tomóbil que ens porta a través deis
pobles on Doménec de Bellmunt
passá la seva infantesa, bornes, do
nes i criatures sortien
a les portes
a saludar-lo; en els
cafés, en els ca
sinos les ovacions estallaven frené
tiques a la seva entrada i una pa
raula seva, de calma i serenor, da
vant la indignada creixent del po
ble, era escoltada amb el silenci
amb qué els creients havien d'escol
tar la profecia deis augura, decidi
dora de la pan i de la guerra, mes
tressa deis destins.
Doménec de Bellmunt ha realit
zat una tasca formidable de
civilitat
els pobles de la ribera del Ció li
deuran etern agraiment, puix que
per ells, per la seva paráula i la
seva ploma els ha estat dable
de
retrobar la seva personalitat i la
capacitació deis seus drets polítics

no us tenen cap
tnena de por,
ni de respecte.
Avui dia, reclós en la vostra casa,
sense
poder sortir si no és amb
acompanyament de protecció, des
preciat de tothom, no sou res més
que un espantall miserable Iliurat
al menyspreu dels bornes.
Heu fracassat. resoltament i soro
Hosament i sois us resta un camí
viable, abans que el cop de lent de
la revolta popular, provocada per

De frarma que, obeint a les sugges
tions rastreres deis cacics i deis candi
dats eneasellats, des del ministeri de
la Governació es priva el poble de
sentir la veu de la cintadania, de la
llibertat i de la democracia, perqué
--és natural I— es té por que, com a
colofó ineludible davant tantes iniutÇ
des, acabl par1ant-se-li de República.
Pesó, malgrat anuesta temerle.% que
troba justificació en el reconeixernent

Diurnenge

Dictadoret Bosch i Pinyol! Aneu
vos-en. Heu perdut la partida. Do
menee de Bellmunt us ha deixat
K. O. definitivament i eternament.

JOSEP

A.

TRABAL

vinent, cha 14,

La!

a

des.

Sortiran autocars

diumenge

metí de

a

de

les
la

del

onze

piala

de

Tetuan.
*

Divendres

de

la setmana

en

ocupará la tribuna de l'Ateneu
Gracienc d'Acció Catalana el pro
fessor de la Universitat doctor Jo
sep 151. Balcells i Pinto, el qual des
cabdellara el tema "Interés deis ca
trant

talans per la

pública".

cosa

*
Sabem que elements univer
sitaris d'esquerra, junt amb altres
elements obreristes, editaran un set
manan i d'avançada que veurá la Ilinn,
per primera vegada dirnecres vinent,
dia to de desembre.
Es titulará "L'Hora", 1 compta
amb una vastíssima collaboració de
significats elements de la intellectua
litat esquerrana.
Feia temps que el projecte estava

estudi, pero no havia estai: pos
sible de portar-lo a la práctica fins
en

que les circumstáncies han facilitat
una unió d'aedo i d'idees entre els
medis proletaria i les esteres més

-

Mecía i del doctor Martí í Julia..
B) Oferir a la Unió Catalanista
la nostra sala d'actes per a la cele
bracio de propagandes que a l'entitat
de la vostra presidencia puguin con

venir.
*

L'illustre

pecilagog aula

pro:

fessor Adolf Ferriere dona, dissabte
passat
davant d'una gran i selecta
concurrencia —,a1 saló de testes del
Grup
scolar "l'Ha i Fontanals i
Lluisa

Cura",

interessantíssima
"La for
tema
mado del professorat i la reforma
L'acte

gació

una

organitzat per la Dele
Cultura de l'Ajuntament de
era

de
Barcelona.
*

Dijous passat,

al matí,

a

Capi

tania General, va reunir-se el consell
de guerra instruit contra el capita
d'infanteria senyor josep Garcia Mi
randa, acusat d'haver assistit a un
míting de propaganda republicana.
El fiscal, en les seves conclu

sions provisionals, en atenció a qué
el capita senyor Garcia Miranda té
en la seva
tulla de ser-veis anotades
altres faltes greus durant els anys 24,
es i 26, ultra la d'ara, demana que
s'imposi al processat la separació
del servei, segons prevé l'article 367
del Codi de Justicia Mlitar, que diu:
"El oficial que corneta por cuarta
vez falta grave que haya de ser juz

gada
27.453'25

Suma anterior.
131oc Catalá Republica de
Canet de Mar, recaptat
en
el míting inaugural
pro presos polítics i so
.

121'25

dais
Producte de la vetllada
que tingué lloc en la
presentació del grup
pro presos en el Círcol
Orfeó d'Alger, Frs. 262.
Suma que segueix.

de Santa María de Po
més, Alexandre Miró Trepat i JCfr
comte

Grau Sola:neo.
La comissió d'"Acción Política"
ha quedas formada pels senyors:
Comte de Fígols, comte d'Egara,
Lluís Damians, Andreu Gassó i Vi
dal, comte de Santa Maria de Po
més, marqués de Casa Pinzón, An
toni Robert Rodríguez, comte del
Montseny i el baró de Viven.
Amb la resta de socia sala cons
tituit una Comissió consultiva, que
la formen ele següents senyors:
Josep de Peray i March, Manuel
Menacho i Peyrón, Francesc Case
sep

Varela, Caries Comamala, Didac
Jiménez de Letang, Francesc Gal
Bogunyá, Pelai Miguel Banús, Ra
Tomás, Antroni Ribes, Pene
mon
Serramitjana i Manuel de la Cruz.
(Nota important: Publique ni
aquesta nota per pura informado
del lector. Sempre está bé de saber
ro

certes

coses.

a

delito, será castigado
la pena de separación de ser
con
vicio."
L'article del Codi pel qual es men
té l'acusació és el 329 (quart), que
din: "El oficial que asista a mani
festaciones políticas por primera vez,
o
por primera vez también acuda a
la Prensa sobre asuntos del servicio,
incurrirá en falta grave."
La sentencia dictada no será fer
ma fina que l'aprovi el capitá general
de la

gokto
27.665'40

*

corno

regid.
Després

de

canciliábuls,

con

Prudenei Bertrana,

parli d'elec
cions, parleu vosaltres pri
Quan

se us

legalitat i de sin

de

mer

ceritat.

El

nou

Grup Escolar
Montjuic

El próxim Ple de l'Ajuntament de
Barcelona pot aprovar la installació
rápida d'un grup escolar en el local de
les oficines de l'Exposició. Sois cal
drá netejar el local i comprar el ma
terial escolar. Per aixa en el pressu
post eagent hi ha una partida, que no

s'esgótará

pas,

de més de

aso

mil

pessetes per a personal i altres despe
ses d'escoles; n'hi ha una altra de ma
terial de pavo; tot aixó sense trans
feréncies possibles. Dones bé: la ins
tallació no costana probablement més
de 30.000 pessetes.
Aquest grup escolar podria acollir
camodament una soo nois, el proles
sBrat deis quals a l'Ajuntament no li
costana pas durant l'any 1935 de 6o.000
pessetes. De

manera

que

hi ha cap

no

ra6 perqua aquestes escales s'obrin en
1932; no hi ha cap motiu perqué aoo
nois continuin depauperant-se, emma
laltint-se reclosos en pisos infectants,
o que vagin
abandonats pels carrers.
Els que tenim els fills collocats més
o menys bé
ens hem de recordar deis
qui els te,nen collocats malament o n3
els tenen coHocats de cap manera.
No hi ha cap reo
administrativa
que pesi tant coma la vida de soo in
fants. Ni els regidors ni tinents alcal
des han de mirar altres conveniéncies
que les de la ciutat, sacrificant si con
vé certes comoditats al bé públic. La
Ilibertat i gustos deis representants de
la clutat queden limitats per les neces
sitats de la poblad& Les iniciatives
deis representants han cvésser sempre
s'arneses a l'opinió pública; aistó és

democracia; desplegar activitats, rea
litzar obres, que no les vu'gui la ma
joria deis clutadans fóra dictadura.
Els

nostres

pintor

reridors actuals que

no

es

vulguin sentir dictadors han de vaar,
dones, per la inmediata installació de
les escotes; han de defensa': ardida

garment se'n din més grapa. Es a
dir, usé* decisió per prendre el tema
i rebatre'l contra el paper. En canvi,
davant de la tela ser-Jibia que la
mateixa emoció el faci esdevenir
una
mica vacillant. Peró és degut

pre

perqué

serien

ells

els

portantveus de la ciutat.
Que s'obri de seguida matrícula I
veureu
les famílies que hi demanen
'loes.

L'Ateneu Enciclopadic, davant les
adhesions deis centres de Sana 1 Po
ble Sec, ha organitzat un acte a l'Or
feó de Sana per fer una demanda cal
lectiva ?e la barriada a l'Ajuntament.
A veure si la ven de tot el poble será
su f icient.
ROFES

el refugi deis filósofs desen-'
ganyats, deis misántrops, asnal nee

evidenttnent a una manca d'entre
nament. El cert és que entre el
Bertrana escriptor i el Bertrana pin
tor hi be una relació triolt íntima.
El seu !irisase es resol igualment
quan té el pinzell a les mans que
quan hl té la ploma en un descrip
tivisme apassionat. Amb la ploma
i amb el pinzell Bertrana —encara
que no faci versos— és un dele
nostres primera poetes de la natura.
?No éa per la seva poesia que a
Maragall li van fer tanta impressió
les "paoses barbares"?... Els seus
quadroa d'avui són una transcripció

guita espirituals, de tots aquells que}
no han pogut apaivagar, ni en Pare
ni

Josep Maria

Planes ha tingut amI
comedia "!Qui l'ha vist
qui el veul" un éxit molt falagnera:
faiaguer per a dl j també per ai
nostre
teatre. Que
exagerern? Res
d aiscó. El teatre de Josep Maria
Planes és un teatre que no es pro
posa res Inés que entretenir, que'
la

para

no

tre

sonas

Reina consorte
Reina madre
Infanta Isabel

infantes,

6

a

450.000
250.000
250.000
900.000

1,5o.000

Infante don Gonzalo
Total

65.0662
9.415416'62

Para poder opinar sobre esa ci
fra y juzgar si es justa o exagera
da, vamos a relacionarla con lo que
perciben 3 766 familias.
Las personas reales afectadas
por la lista civil ascienden a doce.
Las 3.766 familias, a razón de
cinco personas por cada una, su
ponen 58.830 individuos.
El sueldo medio de una familia
obrera es de 2.300 pesetas por ano.
Multiplicando este sueldo por 'as
3.766 familias, tendremos un pro

GUANSW

ganan

en

ano tanto

un

coma

18.830.
Comprendemos que haya difereni
cias, como debe haberlas, en un
República; pero no tan grandes Y
tan excesivas que la injusticia salte
a
la vista del más miope.
Estos datos

son
lo bastante elo
para que un espanol sen
sato se dé cuenta de lo cara que
resulta a Espana la monarquía, que
ni siquiera es de origen espanol.
En la República sólo cobraría un

cuentes

a
más.
Cuando Primo de

7.000.000
500.000

nos-i
siste-j

dueto equivalente al sueldo de la'
familia real; es decir, que 12 pera

menos

,

recórrer

DOMENEC

No sabemos si habrá variado des
de la primera dictadura hasta hoy
el sueldo de las personas borbóni
cas
que paga Espana, es decir, de

Rey
Príncipe de Asturias

fer riure el

cal

no

tre.

referir exclusiva

Pesetas

públic

máticament a l'obscenitat o a la
grolleria. Es per aixó que diem que
el seu exit és falaguer no sois per
a dl, sin6 també per al nostre
tea

monarquía espanola
divagar demasiado.

tes:

.per

demostra que

la

Rivera asaltó
el Poder, Espana pagaba a la casa
real 25.800 pesetas diarias, o sea
Loas pesetas por hora.
Los sueldos anuales o consigna
ciones por persona eran los siguien

Aleshores?

intelligents. El seu diáleg espurneja/,
d'enginy, és literariament exquisita]
Josep Merla Planes contribueix,i
doncs, amb la seva obra a civilitzari
el nostre teatre frívol. El seu éxitk

monarquía respecto a una República
figura la nómina de la familia real.
El sistema de gobierno monár
quico es verdaderamente oneroso.
a

somriure.

o

que per mitjans repulsius o de mal
gust. Es a dir, per procediment*
que estan al marge de la literatura
i de l'art. En canvi, l'obra de Josep
Maria Planes és plena de qualitats

a "Aleve Republicana":
"Entre las desventajas de una

a

riure

Molt senzill. Habitualment, al nos
tre teatre, aquest objectiu no s'in
tenta realitzar més que amb el xa-,
vonisme, que amb la poca-soltaa

Llegan

vamos

seva

ter

Una altra raó!

Nos

set d'infinita

seva

veu!"

d'ahir. No hi fa res que l'escenari
sigui diferent en algunes pintures.
Hl trobem el mateix gust per har
monitzar el color.
trobem la
mateixa sineeritat realista; la ins
piració viril. Hi trobem, sobretot,
una
idéntica sensibilitat per sor
prendre els sentiments que inspira
la Natura: la seva grandesa col
pidora o la seva serenitat sedant;
la seva tnelangia o el seu misten.
Aqueas gran amor de Bertrana
per la Natura contrasta amb la se
va manera de reaccionar davant de
l'home. No partem, és clan deis
"herois" d'alg-unes de les seves nar
raciona inés intenses. Per a Ber
trana aquests camperols aferrats a
la terra, formen part de la
natura
mateixa i els estima coas a una
roca avellutada de molsa o
coas a
un
arbre secular. Perú per ala al
tres homes, per als mateixos prota
gonistes de moltes de les seves nar

mente

l'amor, la

en

"!Qui l'ha vist i qui el

prosa

en

va

vegades aconmanyada

de la
Fina quan
o del
sarcasme.
alguna vegada vol ésser amables
graciós o magnánim amb alga rua
sabrá ésser-ho sense ofendre un,
altre.
Aquest contrast, peró, no ha de sol-e'
prendre'ns. La natura ha estas seme

escriptor o pintor?" Com a
escriptor té sena dubte el que vul

aquesta olució, que si ells en
fan qüestió de confianea tindran ma
segura,

Peró ho és encara mes com
crític. Per aixó la seva veritat

ment

ment

joria

exorable.

maltea
mofa

poemes

és unpiadós,

racions, Bertrana

Mentre contemplávem els quadros
que Prudenci Bertrana ha reunit a
les Galeries Laietanes, no ens se
biem estar de preguntar-nos. "Pru
denci Bertrana ?qué és mes pi-tapia

gráfica d'aquells

—

escolar".

Presos

dal,

a

conferencia sobre el

Pro

Piesident, corate de Fígols; vice
presidenta: conste del Montseny i
haré, de Viver; eecretari, Miguel
Martí Cabrer; vice-secretari, Arca
di Arquer; comptador, Manuel Jan
cadella; vocals: Andreu Gassó i Vi

avançades de la Universitat.
*
El Casal Catalá Martinenc ha
trames a la Unió Catalanista una Ile
tra, en la qual, després de fer un
elogi de la tasca realitzada per l'en
titat catalana, fa saber els següents
aro-ds a 14 "Unió":
A) Collocar a la seya sala d'ac
tes els dos única retrats de Francesc

L'ESPERIT DELS DIES

ciutat:

tra

des de Montbui faran un homenatge
a l'escultor Manolo Hugué.
Consistirá en un dinar —que 11
dediquen els seas amics— i un con
cert a la tarda, a arree deis loo ha
mes
de Josep Fontbernat.
Els amics de Manolo que vulguin
assistir-hi poden enviar la seva ad
hesió a Josep Fontcuberta, a Cal

intangibles.

I PI

ells,

111Ia

a

Dictadoret Bosch i Pinyol: heu
fracassat. Els pobles que viuen en
la ribera del Ció, els de Preixens,
Pradell i les Ventoses i tots els
altres que us avorreixen tant coas

Artesa,

sultes i reunions, ha quedat norne
nada la següent Junta de la "Unión
Monárquica Nacional" per a la nos

La

vos-en.

neguen el dret de manifestar el seu
civisme en actes públics; que el
volen sotmés al jou del caciquis
me, són els governs que, amen de
la HistOria Universal, han preparat
les grans mutacions del biologisme
historie deis nobles coneguts amb
el noin august de revolució.
Tal sembla ésser el destí del Go
vern
Berenguer, al qual, personal
ment, aquestes coses, clesprés d'An
nual, ja no li poden estranyar gaire.

República.

Agranumt.

o

els

on

i on
adate els reis i els

Pesó ra3saltres creiern que arnb aixó es
fa un bé, encara, i contra la voluntat
caciquil, a &melles terres de Preixens,
Pradell i Les Ventoses, tan durameat

Cervera, Pons,
Bellmunt, etc.

Grecia,

a

de

turats

irmoblesa; aquest borne, rnalgrat
tetes les aflrmacions de justicia i de
fensa de l'ordre social de qué parlen
les raes del Govern Berenguer, i mal
grat el canvi realitzat en el Goyern
civil de Leida, aquest ciutadá indig
ne continua temiste al seu costat la for
o- pública i'el poder constitua Per a
foolitzar totes les arbitrarietats.
Ahir, dia 7, s'obtingué la suspensió
governativa de tots els actes d'afirma
ció cívica que havien de realítzar-se
en
eis pobles de Guisona, Montgai i
Les Penelles; s'obtingué aquestes sus
pensions a darrera hora, al darrer mi
nut inclusiu, quan ja mancaven escas

"

o

Anglaterra,

seva

començar els

es

cura

esperar?

mestre i batlle, en manifesta contra
dicció arnb la llei; que ha colpít amb
l'amargor de totes les indignitats més
arbitrarles a l'home digníssim que és
el pare del nostre estimat amic Do
manec de Bellmunt; que ha pertorbat
la pan de nombroses families i s'ha
fet un codi tallat a la mesura de la

a

es

ment

disposat a enverinar, al
per sorpresa,
pau, el dret,
menor descuit, la vida, la
d'aquells
ciutadans
nobi
Ilinsstat
la
liSsims de les terres lleidatanes, a qui
sota el jou d'un caci
eh l prelén tenis
quisme desrordat i intolerable.
Sol, aillat a casa seva, desns(stiat de
tothom, aquest home, que ds asna el
cárrec d'alcalde sense cap dret, puix
que no havia tingut arree polític ni
alhora,
és rnajor contribuent; que és,

moments per

—,

i es vigila escrupulosa
per tal d'evitar el desvetllament
ciutadá. de Catalunya i d'Espanya.
I si aixó no és dictadura, i dictadu
ra de la més incivil, qué
cal, dones,
tan.

e:1

505

té

es

les

presidente genuinamente espanol, y
no gravarían
el erario ni su mujer,ni sus hijos, ni sus padres, ni ni:s.:.
gún otro pariente, y la cantidad a
aquél asignada sería sensiblemente
menor
'

que la que por

col

parte

su

bra el rey solo.
Cón la diferencia entre la lista
civil de la casa real y el sueldo de
un presidente de República podrían
construirse anualmente uno o dos'
pantanos importantes que fertiliza-.
seis
las tierras yermas, convirtién
dolas en sostén de tantos desgra
ciados que tienen que emigrar a bus-car en el extranjero el pan que les;

niega

su

patria.

economfal,

Por patriotismo y por

hay que abogar por la pronta des-1
aparición de la monarquía capa4
fiola."

1

No és veritat que hi

hagt
,

nidal

Ilihertat de Premsa.
día

es

tes i

periodIs

processen

es

..,

recullen peribtlics.

•

tampoc, desvetllar les bai
bornes; voleas es
xes passions deis
mergar la nostra voluntat a des
pertar altres emocions que els om
plen un xic mes l'anima. Altrament,
confiem que a aquesta edat, moltes
haurem complert els deures més sa
can el que no
grata de la dona
ni

ara

—

siguem

unes

descregudes,

no

vot de castedat
leal, si es realitzen els nostres an
hels, complir la missió més formo
i més
sa, més elevada, més íntima
veritat que la vida i l'amor ens con
fien. Per tant, els nostres amics,
coneguts i tots els qui es relacio
nin amb nosaltres, ens miraran ben
diferentment qu no pas amb ulls
amarats de baixa luxúria, sentiran
el respecte que ens deuen, compre
nent que es troben enfront d'una
dona i no d'una nina d cotó-fluix."

que hem jet

Hem rebut una
nota de l'Or
feó
Gracienc

impugnant

neepgut.a

an

al

p a nya
segons la

contra

d'elements

COrfeó Gracienc
de l'Orfeó
Gracienc maeix, apiaritart el pri
vilegi de disposar de les planes d'un
d'aria,"

Trobern, francament,

que potser
aquesta broma
i entenem que
hi ha coses de
malta més impor
tancia a discutir i a resoldre.
Fef j fet, el millor será potser
dernanar a l'Orfeó Graciene que can
ti i que
es deixi de carnosas.

dura massa tota
de l'Orfeó Gracienc,
ja

IEn
Ll

1' article de la
nostra collabo
radora Rosa M.
Arquimbau, que

publicávem
Cl(

da

a

en

edi
delica

nostra

anterior, hem

i.11arga

carta

rebut

signada

una

per la

sc

senyoreta, que

Euglnia

no

ho

sa

Huc.

car-la. Tanmateíxx, per a
ció deis lectora i de la nostra in
.

coneguda comunicant, relern publi
parágraf, que ja
emane el següent
dona una idea bastant precisa del

contingut del text en qüestió:
"...També ens considerem massa
dignes per a cometre la covardia
fástigs con
la vilesa de dir quatre
massa generases
tra els capellans i
ri
sobretot per a entretenir-nos a
diculitzar una senyoreta de cinquan
ta-cinc anys (per més que la seva
contra la lu
figura sigui "a
estat re
que
hagi
per
bé
i
xúria",
d'una
ma
plauria,
pera,
gidora). Ens
formidable, contemplar els ti
pus
a

la

edat, oferiran
que, a
contemplació deis esguards sen
aquesta

suals, les que tenen idees de l'altre
moral.
cantó del feminisme i de la
aparai
desitgen
Ilavors,
encara,
Si
dones amb un físic afa
xer coas a

lagador

de la

luxúria,

no

els alaben

el g-ust.

Nosaltres, francament,

.:esitgem

ni als

cinquanta-cinc

no

anys,

—

Els
que

republicana
van
llegir
"

La
Publi
d'ahir,
a
la
secció de Ma
"

proposit

nera

réplica

o

satisfac

cam

de

—

La seva excessiva Ilargada ene,
priva, a desgrat nostre, de publi

article de

gun
la
que,

Q.

nyora
bem

vol dir
i va

*el

drid,
passar

degueren
un

en

consideraci6
de
surt
I és que, de vegades, quan els
ansias linotipistes tradueixen tele
grames de darrera hora, ho fan tan
al pe ude la lletra, que és qüestió
d'esverar-se. La informació que
comentem fa referéncia a una en
trevista de prohoms conservadora
Madrid, i comença textualment:

a

"Madrid, 6.
Avul han danat
junta al Palau els senyors Sánchez
Guerra, Matos, Rodríguez de Vigu
rí, Estrada i Gálvez Canero, eas
quals han tingut una llarga sobre
—

taula."
Evidentment, aixa que Sánchez
Guerra dinas "al Palau" és, a aques
tes altures, una mica fort, no/
L'amk linotipista havia traduit
"Palace" per Palaul...
....10¦11.11111,

da la Campa sápiga totes
aquestes coses, no és cap mota;
perqua contmul al front de la Co

discurs. Un parágraf que co
mença alai; adreçant-se al senyor

varez

seu

missaria

Jatune de Riba:
—"Porque usted,

regia-Prestclancia-Direcció

del Consorci del Port Frene; ja que,
si amb saber aiitó s'así havia prou,
haurien d'ocupar aquests cárrecs la
majoria de ciutadans de Barcelona
que coneixen tot aireó molt abans
d'assabentar-se'n ell.

senor Prat de
la Riba..."
El conste de Fígols hagué de ple
gar immediatament.

AMO

a

periodistes

1

com

ciutadans, protestem de
l'expulsió de César Falcón.

:

alee.

Aquesta setma
na
passada iii
ha hagut a la
Diputació unes
sessions molt tu
multuoses amb
la
d scuss i 6

011101.1¦1~2~••¦••ff

El

senyor Al
varez
de
la
Campa, que en
zara no ha di
nitit la presi
lIncia del Pont

Franc, després
.,Orn
un
pontífex,
que anava a parlar, ex-cátedra, del
Port, del Passeig Maritim i del riu
Llobregat, ha publicat en tres en
tregues una série de repeticions d'al
gunes de les coses que, en el seu
dia, es van dir, per persones verita
blement capacitades, en dotzenes de
conferancies i mítings que sobre el

Port i el Passeig Marítim s'han
a
Barcelona i tot Catalunya,
en l'apoca anterior al Primo
de Ri
donat
vera.

Sincerament,

;t.

que

el senyor Al

comptes de la dictadura ar
tística
és un dir
Mil i Camps,
en el Palau de la Generalitaa A re
marcar, d'aquestes sessions, l'infor
me que presenta el senyor Jaume
de Riba sobre la curiosa manera
amb qué el senyor Milá
"conde
de Montseny", per més senyes
altres distingits anales seus, des
penien els diners que anaven a pa
rar, procedents del poble, a les cai
xes de la Diputad&
Fina que el comte de Fígols es
aixecar, i amb gestos napoled
va
nics intenta sortir a la defensa dele
seus
amics. L'home feu quatre fra
ses
i parla de tot alió que parlava
la gent de la primera dictadura.
Peró tothom reja per sota el nas.
Fina que, en vista de l'éxit, l'ho
me envestí un parágraf definitiu del
deis

—

—

—

dls.;

Aquesta

vegadii
que

l'Ajuntament no/
s'ofendran pezi

—

Com

fonos'

sernbla

It.:s curiosa la
tramitad() del
permís
final

a

cia aquest senyor necessita la
pública, caldrá veure qué necessitark
el dia que hi hagi elecciona
al
tricte!

:nent

denegat

de la conferén
cia que el dia
30 del mes pas

Jaurne Comte en
entitat política de Peraleda.
De moment, l'alcalde de la pobla
ció negá el perrnís sollicltat. Tan
mateix, la cornablió organitzadora de
l'acte insistí, i després d'una reunió
s.

I

e

a

del

iniciatives1

Sr. Malu-'

quer, coas suc
vaga, motivat
per haver-se encarregat el venerable,
president de la Diputació de l'orga.
nització de la recollida d'escombra.
ce,

c,ILLa

aarrera

ries.

,

Dijous, aconsellat

una

de

l'Ajuntament, aconseguí

el per

ita,

pel que sembla, a l'alcalde
de Peraleda no li ve d'un compronús
més o menys. Una regada anuncia
da públicament la data i hora de la
conferéncia, l'alcalde, segons es diu,
anit a consultar amb el sergent de
la guárdia civil del "puesto", i junts,
s'adreçaren al tinent de Castelló
d'Empúries, el qual es negá resol
tament a qua fos concedit el perrnís.
"Quien manda, manda.." i vet

el

del qual

per

un

diputat,

ignorem,

aria a
visitar l'alcalde perqué fes gestiona
per tal que la próxima sessió de
la
Societat de les Nacions fingui lloc
a Barcelona.
—Puix que l'alcalde--digué el se
nyor

Maluquer

no

ala

periodistes

és

l'únic que pot parlar en nom de la
ciutat.
Si aiicó ho hagués sabut el senyor,

Maluquer la setmana de la vaga no
hauria hagut d'aguantar les paraules
de censura d'un regidor de la Lliga,
que li digné textualment que s'havia'
ficat on no el demanaven.

Com

I segurament aquest bon

alcalde
de Peralada está ben convençut que
dl és un gran home i que l'autoritat
és l'autoritat... Si per una conferén

nom

a

periodistes i

com

ciutadans, protestem de
l'expulsió de César Falcón.
a

-

1

ABRICS
confeccionats; vegeu els n4s
tres modela, dibuixos 1 colora

ram

de moda

Confeoció 1 qualitat igual
eta de mida

'Sastrería

Braçalets fantasia
Agulles novetat

que

J. ROCA

die(multo

Modelo'

Rambla de Canaletes, núm. 11

tesport

eíatadanía)

i

Un que se'n

Rbla. del

Centre, 33

Passatge Bacardí, 2
muzi"~111111~11.

1 un que el treuen

va

El Comandara Franco 1 Ci
_

Falcón

sar
n'encarrega igualment rautortat
produeix per la seva mediació.

se
es

o

Unes

setmanes enrera un lxin
vell
tornava a la seva patria fou se
grestat i enviat Europa enllá, ben
Iluny de la seva terra. Després, un
jove company nostre és passejat em
manillat pels carrers de Barcelona, i
sense tenir en compte per a res el 'loe
delseu naixement i la patria que ehl
inaieix s'havia triat, és deixat com un
fardell Inés erala del Pireneu. Fran
co i Falcón. Qui
será densa la víctima?

que

EL QUE HA FUGIT
—On és Franco?
Aix6 hb sentiu preguntar

FRANcn
corn

ha de tenir

a

un

bona

capital d'Estat,

afer sensacional cada

set:ruma.

gairebé
En segons guías llocs, a
tots els paisas normalment organitzats,
els afers sensacionals són a arree o
de financiers que fan un crac o de ban
das que assalten una banca disposats
diners abans no els
a fer-se amb els
prengui un Oustr:c o una Madame
Hanau. Aquí no, a Espanya, que tot
es
vol que estigui controlat i carigit
pel govern central, de la nota del dia

A nosaltres

no

ens

ha

—Parleu--ens díu aquella persona.
—Doneu. Espereu, que U3 presertaré.

—Ara.:
.

que és a Brusselles o a Lis
boa -6 al Marroc o a Madrid mateix

tothom,

•

UN TRANQUII,

ditien alguna.

com

PARLANT AMB FRANCO?
Hem parlat amb algú que el coneix
i li és mea próxim.
—El comandant—ens diu—está bé i
ja es deixara veure quan sigui oportú.
Que on és? No ho.sé. Vóleu
hl ?—ens din finalment.

parlera

—Parlar-hi dieu? Que pot ésser ? No
diueu que no sabeu on és la,
—Jo no sé on és, pecó puc par
lar-hi, i vós també. Teniu, preneu l'a
parell--. I em dóna un apareli tele
fónic

—On és Franco ?—pregiintent
ciutadá que ens ve a ma.

a

un

.que

té

a

la irá. —Parlar.

que

parlar.

vol

us

que

I

—On sou?— No contesten res.
—Perdoneu. Vólíem dir, carn us

te

havia

l'altra punta del fil telefónic.

a

HAN TRET. CESAR

QUE

EL

FALCON

—Ah,

fuga?

—Vós direu. Perqué

A César Falcón l'hem pogut acure
la redacció de Nosotros, aquella ma
teixa redacció que els legionarios de
Espana assaltaren convençuts que no
hi havia a dins ningú que els pogués

he nascut
per estar engabiat, i no hauria faltat
més que .podent ésser lliure .encara
m'hagués quedat tancat o més enca
ra que jo mateix m'hagués triat el Roe.
No ho compreneu?
raó. Peró quan penseu aei
no

a

contestar.

A la porta hi hem trobat un senyor
que no ens ha enganyat gens ni mica
i al qual hem filiat de seguida.

acure?

xar-nos

—Aixó depén de les circumstancies.
l'Ira) espero que será !T'eh aviát.

—Ara sí que no perilleu—hem dit al
senyor Falcón—. Veig que us tenen ben
guardada la casa.

—Que sigui així, perqüé

tenim mul
de saludar-vos per Barcelo
volant ben .11ipee per l'espai.

tes ganes
na

,

.

—Us
saludeu

tots

els

ens

meus

amics

de

—Que

per

queaárem sense comuni

Franco ?—preauntem
persbna que,está amb nosaltres.

—Pera,

era

dieu! A mi és

casa,

a

qui vi

gilen!

anar-hi, i de passada

prometo

allá—. I
cad&

El prenem desconfiats. En efecte, hi
ha comunicada

—La

sou

perillós?

sí. ?No reieu aquesta
nota comunicataria en la qual cm pre
guen que en el terme de quaranta vira
hores sigui foca d'Espanya?
—Es

4

veu

sou etranger ?
—Home, vós ern podeu ajudar a sor
tir de dubtes. Un hispano-america és

—Que

era

era

tro

beu?
mblt be I
—Per que heu

motiu.

acomiadárem dubtant. Si

ene

no

ES S NO ES ESTRANGER UN
HIS PAN O-AMERICA ?

no

Di

Franco no us ho puc assegu
rar, peró en un lloc o altre ha d'ésser,
i podría molt bén ésser aquell que hi
o

pel

Per que

—Es veritat; no hi ha cap
perque no ho sigui.

aiu.

—Sou laranco?—preguntem.
—Sóc Franco--ens responen
léfon.

am—.

gueu.

Tenlu

podeu

sa—ens

ha d'esser el camandant Franco!

.

—Es ciar
ens

convençut,

peró qué hi farem? Té dret a creure-ho
així, el mateix que tenen els altres de

senyór

un

—Chi lo

.

creure

i tothom sembla que sap on és Franco.
El que passa és que no ho volen dir.
Nosaltres també hem volgut saber
on era i ens hem dedicat
a
cercar-lo
independentment de la policia. Aviat,
perb, ens hem convençut que aixó és
poc menys que impossib!e, perqué cada
ciutadá de Madrid que se sap que hagi
pensat pel seu compte almenys una
vegada, té un o dos polícies que el
guarden de nit i de día, amb gran
placer deis ciutadans que es guanyen
la v'da &a:cana-se a l'expropiació for
losa.

asaaa3.

Madrid,

a

—No us hi amoineu—ens diu—. No
heu vist de la manera que ha figut
de la presó? Dones, mireu, de la ma
teixa manera que n'ha sortit, qualse
vól
que vulgui hi tornará a en
trar. Tot depén de la feina que tingui
a jora. Comprendreu
que si eh l tenia
quelcom a fer al carrer no podía pas
encarregar a un altre que ho fes per
ell. Ja es veu que esteu desenfei
nats !a- I se'n va olímpicament.

que

no és estranger
—No hi entenc

o

a

Espanya?

aixó de l'his
Vós, qué creieu?
—Jo em creia que no, per& es 'veu
que no sé Ilegir les notes i discursos
deis ministres espanyola Aix6 que els
en

pano-amer:canisme.

hispano-americans som aermans i es
panyoa no &u ésser mes que el dia 12
d'octubre per tal de poder fer discur
sos al peu d'aquell mbnument gótic que
té Colom a la Castellana.
—Deu ésser abre,. I on anireu ara?
--A Hendaya si m'hi volen. Es veuen
tatúes coses que un ja no está ni se
gur a la democratica França.
--I un cop allá...
—Continuar lluitant com fins ara
contra la tiranía que aplana aquesta
terra, a la qual considero cm a pa
tria meya encara que ofícialment no
ho sigui.
—I Nosotros?
—Nosotros continuará sortint com
si tua hagués passat res. Aquí quedará
la meya esposa, i amb els altres com
panys de redacció continuaran la lluita
con, si no hagués
passat res.
—Ja deuen haver agafat algun d'a

quells valents legionarios, veritat?

FALCON
—Ca, home, ca! Aquells legionarios
els poden agafar perqué els coneja

no

totham menys la policia. A més, com
s'ho farien per assaltar l'Ateneu si
els deixen sense quells tres o guata
valentsf No ho compreneu?
—Tedu raó. No hi quesam.

Amic Falcón,

us

saludem de

des

cor

de les planes estant de LA RAMBLA
DE CATALUNYA, i encara que par
lant una llengua que no és la vostra

comprendreu, perque volem que
estimeu i comprengueu les coses de Ca
ens

talunya.
N. MOLINS I FABREGA

Madrid, desenibre.

DESPRES D'UN" SUMARI

IDemanem que Jaume Comte sigui
proeessat per difamació
les quatre
Segons Ilegun

a

la

i

a-caldra dir que amb
ha estat declarat dos
anib tristesa?
instruit
amb mbaiu deis fets
el sumara
de la Presó Model de Barcelona
fets que els peribdics liberals de Bar
celona, i LA RAMBLA DE CATA
LUSTYA va tenir !'honor de cornp

versiu, Jet

—

un

d-els

justificar

escarce

on vaig ésser visitat pel met
ge de la presó, per dos policies
i pel jutge de guardia
que ho
fou el dia 10 de desembre, él del

la,

—

districte de la

Universitat —,a1

qual vaig explicar les ordres, no
complertes, donades pel seu col

lega, i, a ntés, el que
fet durant la nit.

se

El dia. 24 de dese.mbre es pre
senta de visita el tribunal de
l'Audancia, i vaig denunciar els
El dia 26 vaig fer-la per
escrit per ordre del president;
el dia 27, una nova visita del
tribunal militar, que, cont l'ante

m'havia,

Fou inútil: la meya denúncia
queda al tinter. Al tercer día
després d'haver-me visitat el met
ge forense, van tirar-me al ea
labós.
es

De tornada de presidi, per di
ligencies pel proas Balta, esti
guérem vuit mesos nvés sempre
de c,astig; durant els primers cinc
'tiesos se'ns obliga a vestir d'es
tite, robes de presidi fetes a mi
gues
podrides per Vía i la bru

tors i de ciutadans.
i
a

ComentanPreferim,

de moment, no fer-lo. Hau
d'ésser
dux, tan •dur que aquesta
ria
edició de LA RAMBLA DE CATA
LUNYA fara recollida immediatament
per la policía i denunciada pel fiscal
"por injurias a -la autaridad". I aix6
no interessa als nostres lectora ni ens
interessa a nosaltres. No hi ha respoa
sabilitat per a ningú. Per a ningú. Ni
per a D. Heraclio Igle ia s. Per tant, tot
el que heu escrit vós, Nicolau d'Olwer;
vais, Gabriel Alomar ; i vós, Roberto
gastrovido; i v6s, Pujol Font, i nos
altres, i t'ata la premsa liberal; tot el
que heu denunciat vs,- Moles; i vós,
Cornpanys, i vós, i vós... tot és fals.
Tot és una pura invenció i una pura.
senyor governador,
mentida. Tot és
fixi's en la paraula: potser Iiinte
tot és un
ressará alguna vegada
bula sense cap ni pella
Ofícialment, s'ha reconegut així.
Nosaltres, perb, ara volem anar mes
Iluny. Nosaltres, davant el resultat del
sumara demanaríem un procés par di
famada contra tots els que s'han de
dicat a inventar aquestes históries del
període Henchía Iglesias a la Moder.
I, atenent la gravetat de les seves afir
—

—

•

tnacions, demanem que, primer que
ningú, sigui processat Jaume Co.nte
Canyelles, el qual, des de les columnas
de LA RAMBLA DE CATAaaaJ
NYA declara. quan l'afer Heraclio.
en
alma
referint-se concretament
forma que no deixa lloc a dubtes, a
la sera estada a la Presó Cetlular de
la ciutat de Barcelona, mentre aquest
establiment era dirigit pel senyor He
,

raclio Iglesias:

"Deis vuit primers mesas, cinc
Wirts2assar-los als ealabossos. De.

DOLOIRS
Durant els dies que la viaa de la
ciutat romania alterada per la dar
vaga general, la gran massa
poblada, es preguntava: ?Qué
passa? Quina finalitat perseguim?
Quina actitud hern d'adoptar?"
No sé si els organitzadors del mo
viment es consideren obligats a res
pondre aquestes preguntes, peró
cera

de

dues a la tarda).
El día 9 de desembre de 1928
vaig catire novament pres, des
prés de la fugida amb Julia i dos
presos socíals més; vaig ésser dei
xat per mort cines vegades, apa
llissat, i a la nit, clespullat, vaig

fora de tota discussió que
el poble té dret a formalar-les. Les
lluites de carácier social, quan es
descabdellen entre elements anta
gónics determinats, encara que afee
tin els interessos de tots, es justi
fiquen per causes concretes que són
sembla

de

ésser portat a una de les cenes
on porten
els boigs. Em !liga
ren els peus amb unes ballestes,

clies al sal de la cel

conegudes. Quan

prenen

as

elements de judici. Del partit que
prengui el poble en resultará una
actitud i d'aquesta actitud l'éxit o
el fracas d'una empresa de consi

i

vassar tres

tots

pecte general, els ciutadans, la mas
sa de
poble, ha de prendre partit
i és necessari que no li manquin

aqueste's foren fermades a una
cadena. Abans, el director »l'ha
via copejat la cara amb els peus

Despullat, matalt, sense me
decines en. gravissim estat, vaig

DE

PART

per M. SERRA I MORET

tícia. Quan se'ns .deixava sortir
passeig pel pati, només ens eren
permeses dues hores de passeig,
separats del contacte amb els
altres presos (els aitres tenien
dues hores de passeig a2 matí

un altre escarceller havia ballet
sobre el ineu abdomen unes pete
neres... Mentrestant, el director
féu córrer per la presó que jo
havia mort. Unes kores eiesprés,
el jutge de guardia i dos secre
tarís, es presentaren amb el met
ge Joan Peris Maselexeixars. El
jutge, en constatar que se m'es
tava assassinant, dona ordres que
se'm tragués d'aquella celta, se
m'a.11iberés d'aquells aparens tor
turaclors i que se'm traslladés a
una altra cekla amb vidres a la
finestra i se'm clon-essin flassa
des tot es complá rapidament,
-pera en sortir el jutge i el metge
se 'm posa en iguals condicions.
A mitja nit em portaren des
pullat pels patis de la infermeria
(galeria 6), á per últim em tin
gueren una hora <11 mig de la
rotonda de la presó, despullat i
amb ele peus emballestats.

cm. .veié lligat de peus amb
ballestes. Ni ?'un ni l'altre orde

nos,

que cm fossin Itrets sets
aparells de tortura, essent així
que són privats internacional
naren

ment.

Noms: Heraclio

Iglesias, direc

COMPTE

tor; executors, Gregorio Lasala i
un tal Demetrio; el metge cam

un itou

eastig.

a primer rengle, pogueren ex
plicar detalladament a milers de lec

,

per

llers per tal de

tar-s'hi

sumara
s'ha trobat responsabilitat per
no
ningú. Alai', per a ningú.

vaig és

escrit que hi havia
esborrar
en una de les parets; escrit sub

—

Ha estat declarat dos el

que

ser portal al calabós, tres d'enes
ignoro el per qta. La darrera ve
gada fou per haver-me negat a

premsa diaria

estupefacció

vegades

derables proporcions.
El judici públic en aquest cas s'ha
hagut de fonamentar damunt de ma

terials d'una inconsistencia lamen
table.

.

`

Primer

de la Con
federació Nacional del Treball de
claratai que aquest organisme no
tenia pactes ni relació amb altres
organismes de carácter revoluciona
ra Segon, una nota deis dirigents
de la Unió General de Treballadors
manifestant que la solidaritat amb
els obrera de Madrid alegada cam
a
motiu de la vaga de Barcelona
era un pretext, i que per tant es re
butjava per innecessaria i linpro
ceder t aquella solidaritat que no ha
via estat soihicitada. Daspres d'a
nota

una

questes notes desconcertants, el pú
blic no compta amb altres peces
de convicció que la aioléncia de la
policia esbravada contra ciutadans
pacífics i la tolerancia de la ma
teixa policía' davant d'actea de van
dalisme propis de tota situació caó
tica a que moltes. vegades no terten
cOnnexió amb'els movimenta
'
-tius.
Admetem que fóra una pueril
tat infantil creure que un moviniena
-

.

ha d'anunciar-se com
article de "saldo". Peró entre
els molts conceptes que pugui me
réixer la fórmula revolucionaria hi
ha el nostre, que té dues fases: una

ni han de fer mai res per
els irresponsables.

revolucionani

corrent

un

complaure

negativa,

que

diu que la

ens

Tot abra) són dolors de part. Si
nosaltres haguéssim recorregut el
cicle que porta a la democracia po
lítica europea, no ens trobarlem en
la penombra i la desorientació que
permet de confondre els verbalismes
i les idees de l'home prehistóric amb
la gran revolució que hem d'acom
plir. El mes lleuger examen dels
fets actuals ens confirma aquell cri

revo

lució no és un concurs d'audácies
on
tothom serveix per a director
ami) tal que demostri disposició de
sortir al carrer; l'altra positiva, que
ens diu que lá revolució és el non
ordre que començará per liquidar
l'actual desordre i donará lioc a
l'establiment d'un nou estat de co
ses
que afecta les arrels mateixes
de la societat. Aquest concepte el
trobem comparta per la massa ge
neral de la població, que compren
que hi ha molt

compren també

a

corregir

i

que

revolució
no
será un senzill canai de deco
ració, sinó una cosa molt més se
riosa. r, com que tothom endevina
que al fons de l'escenari apareixerá
l'obrer amb .totes íes séves reivin
dicacions, tothom vol saber que pen
sen,

com

que

actuen i

una

per

qué

actuen

organismes obrers
consciencia de la Iluita
els

que tenen
de classes i
que semblen els,cridats a donar les
primeres anticipacions del futur or
drb social.

L'espectacle

teri

de la darrera vaga de

Barcelona no és pas ben bé aix6.
Horn constata una resignada sub
tnissió a les ordres d'atur abans de
poder esbrinar si procedien de bon
origen. Hola constata també una
resistencia a obeir les ordres de re
presa del treball, ordres que eren
públiques en tant que les d'atur eren
clandestines. L'actitud de la massa
és comprensible. No ho, és tant la
deis. dirigentsa I 'sóta iatiesfs els„ qur
en. tot ruoment hata de dohar,laa sensació que el mód que arriba, no tan
scils• es aiferent, sino que es .millor
que el món que mara Encara que
tot ho
esteren d'una elevació de
la"massa
el, cor ens din que es
caaseiencies
fa rriolt de carril en i
deis homesa els' capdavanters no
-s'han de' deista'a arrossegar per cap

.

tantes

vegades sostingut

que

els revolucionaris més actius són els
que detenten el poder. Set anys de
dictadura han fet més revoluciona
ris que les propagandes de mitja
centúria. La post-dictadura promet
una collita no menys abundosa. La
virtualitat de les idees té una força
íntima que triga a rendir fruit; el
contrast deis fets i de les actuacions
té una acció més fulminant. I ara
que trobem una generació verge de
política, una gencració que té més
el sentit de l'educació física que de
la moral, cal que li donguena el curs
d'orientació política a base d'imat
ges. Cal que li presentem en
forma
clara i tangible tota la podridura del
regim i totes les possibles excellén
cies del régim nou. I aixó no es fa
_aria) actuacions clandestines, ni amb
moviments enigmátics, ni amb shn
bolismes transcendentals.
Encara que molts no ho creguin,
la diplomacia secreta ha mort.
Res
ta en el camp d'observada,
l'home
no amb la seva actitud que és
sent
are una conducta. La difamació
sis
temática és aliment de masses estul
tes. Si els.homes del régim
no tin
guessin cura de certifidar ambllur
condacta aotes les nostres assevera
cions, la nostra victória es retarda
rla. I .si ,eatre les foreesd'oaóaició
'al regim hi ha distintes gradacions
i categories anorak, .1a tasca
difama
'd'ora no evitará que s'imposin més
aviat o més tard els de
conducta
mes recta. Per actuesta raó dema
nem
publicitat, Ilum, difusió de tots
els acords, de tots els motius, de
•

totes

les

resolucions,

de tots els

ac

meta estada a la presó. He do
plice, un tal Sanchis.
nat set conferencies explicant els
Quatre »tesos després vaig fer fas ocorreguts, i confio arribar
una segona denúncia,
ampUació
haver-ho expli
de ?'anterior, fent constar una al centenar sense
cat
tot.
Tino
en preparació les
infinitat d'atropells de tota me
nieves memZries, en les quals do
na: fer-me dormir a terra; ves
!cilla
tir-me amli. robes d,e leprosos; naré una petita idea de la
fer-me vitcre, durant cinc mesos, d'aquesta gent..."
entre ele quinzenaires pederastes.
Davant d'aixta, nosaltres, convençuts
Quinze mesos cense comunica com sempre,. de l'altesa de mires de
ció, robatori de robes, ~lijar,
la Justicia del país, no saben dubtar
diners i segells; sense llegir ni
Jaaune Comte que
escriure; amb vigilancia de nit i que un home .com
tants de de
tan decididament, i amb
de ¦clia,; contínuament molestat
aques
•

—

amb escorcolls i canvis de cel
les —he estat 47 vegades canviat
de cella, sempre a La pitjor—.
Encara, les nieves dues denún
cies han estat robades del Jutjat.
Dos oficials de presons que es
taven a Figueres (de castig), per
haver denunciat que el director
havia falsificat la signatura, un
d'ells declara al Jutjat de Fi
gueres, a primers de j'un, haver
vist patejar-me la cara. De segur
que a aquestes denuncies els pas
sara el mateix que a les meves.
er ia llargutissim d'explicar
mil minúcies, botes elles de gran

valor,

per
de delictes

justificar

tota

d'aquells' organismes que ultra
tenir assignat un lloc preeminent
en
l'obra comuna de la revolució,
tenen totes les nostres simpaties i
tots els nostres afectes. I estern se
gurs que l'evolució en el sentit de
nostres
som

a

—

injúries

que

oradors republicans que prenen part
ele
ser

qui,

en

mítings i conferencies, podria é5
Iglesias
el mateix Don Heraclio
fonament per Jaume
acusat

sense

corres
Comte, presentes la &t'anda
ponent.
fenales-hi
Posats a fer les coses be,
tetes. Tetes...

mena

ocorreguts durant la

tes

les
No

talls s'ha atrevit a explicar t'ates
tes coses
será processat !inmediata
mena per difamada.
I si els jutges estan ara massa en
cada
feinats en els delictes que comet
greus
i
en
les
día la premsa d'esquerra
pronuncien cada día els

exigencies será rápida.
l'any 19 ni al 21. Som

l'any 30 i no endebades els obrers
de Catalunya han viscut uns quants
anys mes d'opressió i han pogut ob
servar que per a oprimir-los calia
oprimir tot el poble. L'apoliticis

L'expulsió de César Fal
cón—com la de Madi, corn
acu
la de Granier—és una
ciutadania
sació més que la

pot fer al régim.

a

Me, la clanclestinitat i altres defor
arracions infantils aniran desaparea
xent tant com la criatura
adquireixi
plenitud de capacitat i de vida. Ella
tindrá cura de respondre aquelles
preguntes del començament ,potser
abans que el poble tingui nova oca
sió de formular-les.

•

