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A L S E S C R I P T O R S V A 
L E N C I A N S l A L E S P U B L I 
C A C I O N S V A L E N C I A N L S 

Recollim del darrer niimero de 
•Taula de Lleires Valencianes»: 

•Plenament convençuts dels per-
Juins que Irroga l anarcjuia ortogrà
fica de la llengua valenciana, pre-
n t m hu i la responsabilitat d'una Ini
ciativa que pot ser utllisslma sl tota 
aquells als quaU dir igim la nostra 
cr ida responen com 6s degut. Eixa 
Iniciat iva va encaminada a l'esta 
bl lment d'unes normes fixes que dei
xen ío ra del gust o del caprici per
sonal los formes gràfiques dol va
lencià , que faciliten la labor del 11-
t e r í t . que unifiquen totes les aporta
cions a la nostra literatura 1 que 
donen la sensació al lector de què 
el valencià és una llengua ordeua 
da, coherent i opta 

Ouan hom guaita en el camp de 
les lletres valencianes, se n'adona 
en primer terme de la Uimitada 
varietat ortoftràflca. Cada escriptor 
usa la llengua d'una manera dife
rent 1 Incitis moltes vegades el ma
teix escriptor Incorre en enormes 
contradiccions, Mgons el destt que 
d ó n a al sou escrit I la necessitat 
de fer-ho mtm 0 menys assequible 
a l prtblic, mlnt jançant «conceslonsi 
que consisteixen en evitar les formes 
figurades, perquè l'Ideal del públ ic 
seria que el valencià s'escrlguera 
Igual que es parla, sense les dife
rències convencionals que hl ha en 
altres l lengües. Aquesta varietat po
dria estar presidida per l 'existència 
de dlferenw criteris ortogràfics, pe-
rft tncara que semble rar en la mat-
Joria dels casos, no és la raó siste
matitzada la que produix divergèn
cies en una mnterla en la qual no 
deuen existir, sinó el gust, l 'Instint, 
preferències inexplicables, etc. 

L'estat caòtic del valencià ens ha 
fet perdre una gran cantltat de pü-
bllc i és una diflrutlnt insuperable 
per a l'escriptor. SI acl t inguérem 
gramàt ics d'autoritat reconeguda — 
no ignorem alguns treballs I alguns 
noms—el problema fora regla*, des de 
fa temps, amb els consegüents be
neficis per a tots. No es podria pre-
sentr el cas revoltant de que es 
pose en dubte l 'existència l i teràr ia 
del valencià per el fet de qrue no 
h l ha«en normes precises i comunes 
a fets per a escriure-lo. 1 hem de 
suplir aquella falta evident, perquè 
la reglamentació ortogràfica del va
lencià és Inajomable. Un dia o al
tre, sl les corrents actuals no s'es
tronquen, el valencià assolirà la ca
tegoria que tots tíesltgem, però ales
hores seria Imperdonable que man
t inguérem la confusió actual. 

iCom podria arribar-se a u n à uni 
ficació ortogràfica? Hem pensat di
verses vegades sobre l'asurapte. El 
públic vol seguir la l ínia que re-
presente cl min lmln esforç, és dir . 
vo l trobar-se amb un valencià que 
no slea distint a l que parla 1 que 
s'escrlga lo mateix que es pronun
c i a L's ' r lptor. massa Identificat amb 
el públic, t ambé es produix amb 

Idènt iques condicions. Ambdós obli
den que la l l e n í u n escrita ha de ser 
per naturalesa distinta a la parlada, 
com ocorre en tots les lileratures, 
fins al punt de que aoúella es consi
dera un llenguatge artiflclaí amb re
lació al parlat. En castellà no es 
parla com escriuen quasi tots els 
autors 1 àdhuc el dlnleg tfatral . que 
ha de semblar natural, té les ma
teixes condiclon» d'artlficl. En quant 
a la pronunciació, que és purament 
convencional en totes les l lengües, 
no h l ha mén que saber les equi
valències, F'ti»hlli1<»s aquestes, tot és 
redntx a... connlrer-les. 

Per a arrfrar a la unificació or-
tonràfli-a no velem més qu* 1111 c*" 
mf. No és el de les autoritats, que 
Ja està vist que nlnirú reconeix, n l 
el de la Imnoslcló. s inó el de l'a
cord. E I dia que tots els que escriuen 
valencià, amb més habltut. es posa
ren d ' ao rd resoecfe a les normes 
que calla emnrar en tots els casos, 
l'unificació ortoffrftflca seria un fet 
1 la nostra llenTiia hauria realitzat 
nn dels guanvs més positius Es pre
cisament aquest pensament el que 
en» Insntra «anestes ratn»s, P e ^ el» 
que escriuen en valoncià convocats 
Indlvtdualmnnt donarien potser un 
resultat distint al que es parse-
guix. SPUS" PÍTI'II de nue nn es sa-
h^ra nrnn ho fins a miln l imlf s'h u-
r la rt'nT'bxr en In ronvnrr<^rln P m 
• i x h creiem qu1" 1" Wea <1eu " a l l t -

rar-se a t ravés de les publicacions 
valencianes. Afortunadament en te
nim en calltat 1 cantltat suficients. 
•Butlletí de la Societat Castellonen
ca», «Cultura Valenciana». «L'Estel», 
«Acció Valenciana, I «Taula», per 
mig d'una representació, podrien 
pendre aquesta feina de redactar les 
normes ortogràfiques que haurien 
d'adoptar aquelles publicacions 
tots els escriptors valencians que 
vullguen contribuir a la prosperitat 
de la nostra llengua I de les nos
tres lletres. 

Aquesta és la Iniciativa que expo
sem a tota» aquelles publicacions I 
als escriptors valencians. Esperem 
la seua resposta, pública o privada, 
per formalitzar la convecatòr ia 
menpendre la obra. 

L'ocasió és oportuna. 
LA REDACCIÓ.» 

A U T C S , LLIBRES. PROJECTES 

T. Q. (Tomàs Oaroé·T) ha recollit 
a les pàg ines de «Mirador», unes de
claracions del Pare Miquel d'Esplu
gues sobre la t ragèdia ü* Verda
guer. 

* • 
Piu t'IHustre caputxí al final de 

les declaracions: 
«Infinitament obligat al senyor 

Brunet. 11 prometo — a ell. director. 
I a tots els lectors del setmanari 
que dirigeix amb tanta competèn
cia — que no hauria pas gosat en
tretenir-los. 0 ensopir-los. amb aques
tes declaracions, sl no cregués qu*. 
després dels articles, elles podien 
contribuir poc o molt a aclarir l 'am
bient de glòria Immortal en què és 
interès de tots veure progressiva 
ment nlmbada la figura de Verda 
guer.i 

Marcel Brlon signa a la p à g i n a de 
•Les Lletres», de «Mirador», n n ar
ticle sobre ^Le souller de satln», de 
Paul Claudel. 

Ruiz Manent tradueix directament 
del nomec l'obra de Slgfrid Und-
set .Kr l s t ln T.avransdater». honora
da amb el Premi Nobel IÓ» Aquesta 
obra serà publicada en tres volums 
de la Col·lecció Els d'Ara 

Francesc PayaroU treballa ara en 
la versió de «Tama. I «El fossar de 
les noies», de Kuprln, 

Salvador Perarnau ha obtlncnt 
l'Enirlantina als Jocs Florals de 
Manresa 

REVIST* DE REVISTES 

«Marlnadan. Sota aquest títol ha 
aparegut a Badalona un periòdic 
oulnzenal d 'Informació gràfica, ER 
fet amb molt de BUS! 1 les foto-
errafles són molt clares 1 vistoses. 
Es un del» treball» ex^eflents dels 
tallers gràfics Herma A. G. 

El primer número rstà dedicat al» 
actes més sobresortlnts de la Festa 
Major. 

També publica el començament 
del conte de Tomàs Roig l Llop «En 
Janet 1 els altres dos», un poema 
de la senyoreta Concepció Casanoves, 
titulat «L'ombra» 1 anuncia que més 
endavant publ icarà una secció dedi
cada a la mainada. 

A la sa lu tac ió que dedica a IB 
premsa, corresnonem també nos
altres afectuosament. 

Un tdegrnma 
del senyor Ulloa 

El senyor Lluís Ulloa en el mo
ment de sortir de Valladolid cap a 
Hamburg, on pendrà part en el Co 
grés americanista 1 h l defensarà la 
seva tesi de la catalanitat de Co
lom, ha adreça t al «Comitè de la 
subscripció pro estudis cniombtns» el 
següent telegrama: «Ag^adezco pro-
funrtamente generós 'dad catalana n 
que únense hoy meiores notlclas 
Peni. auguri os triunfos Verdad / 
Justícia.» 

N O T E S P O L Í T I Q U E S 
E l cas 

del Centre de Dependents 
«Exmo. Sr. Presidenta oel Conse-

jo de Minis'.ros. — Madrid. — La 
«Cambra de Directors i Auxiliars de 
la indús t r i a Tèxtil de Sabadell», en 
nombre de 500 asociados. se dirige 
respetuosamente a V. E. en deman
da se restitnya al «Centre Autono
mista de Dependents del Comerg i 
Indústria», a «us legít imes prople-
tarlos. — Presldenle. Emllio Lladós.» 

L'Associació de Comptables de Ca
talunya, per acord del «• u Consell 
Directiu, ha cursat al següent tele
grama; 

•Excmo. Sr. Presldente del Con-
sejo de Ministros. — Madrid. — As
sociació de Comptables de Catalu-
nnya ruega V. E. restablezca norma-
lidad en «Centre Antonomista de 
Dependents Comerç I Indústr ia», de 
Barcelona exonerando a qulenes se 
abrogaron llegalmente su goblemo 
al amparo de la Dictadura. — Alzi
n a president actual; Feliu, secre-
tar.i» 

L'Agrupació Excursionista Catalu
nya, creient un deure da ciutada
nia l'adherir-se al clam genera! dï-
manant el retorn a la normalitat al 
Centre Autonomista de Dependents 
del Comerç I de la Indús t r i a , ha 
adreçat al cap del Govern el segfient 
telegrama: 

«Excmo. Sr. Presldente Consejo 
Ministros.—Madrid.—«Agrupació Ex
cursionista «Catalunya», sumandose 
grlto Justícia reglón ruega pronta 
restituclón derechos Centre Autono
mista Dependents Comerç Indftstra. 
reponlent'o Junta legal mlsmo desti
tu ïda dictadura, — Emtlto Jové, pre
sldente; Amadeo TIÓ, secretarlo.» 

El governador ha manifestat que 
no prohibeix le$ campanyes contra 
determinades entitats, com ho prova 
la que es porta a terme actualment, 
respecte el cas del Centre de Depen
dents, que apassiona bastant l'opi-
nló. 

Afegí que el que no podia consen
tir, i posarà les senclons que cal
gui, éa que, amb el pretext de la 
campanya, es vagi a l ' insult perso
nal, n l per i'una nl per l 'a l t ra banda. 

•Excelentlslmo Sr, Presidenta del 
Consejo de Ministros: 

Montepio Dependientes Cobradores 
Mozos Comercio Barcelona •La 
Unlón Comercial. Integrado por m i l 
quinlentos asoclados ambos sexos. 
adhlérese carapafla favor reposiclón 
Junta directiva •Centro Autonomis
ta Dependientes Comercio I Indús
tria», desti tuïda per Goblerno Dicta
dura. 

Por acuerdo Jun tà goblerno: José 
Bella Carllnes. presidenta. 

•Senyor president Consell minis
tres. — Madrid. 

important grup dependenu Lleyda 
s'adhereixen petició leta companys 
Barcelona reposició Junta legal Cen
tre Dependents aquella localitat. — 
Rosell, Vinyes. Vilanova. Castillo. 
Ferrer, Beltran. Garcia, Juàrez . Ve
ra, Eorròò 1 altres.» 

í a «Joventut, de la Lliga Regiona
lista, de Gràcia, ha adrevat al se
nyor president del ConseU el tele
grama següent: 

«Joventut Lliga Regionalista, de 
Gràcia, prega V. £ . restabliment le-
galiíat jurídica Cenire de Depen
denta, avui pertorbada per arbitra
rietat del passat govern dictatorial. 
— Josep Abadal, president; Agustí 
Mart. secretari.. 

«Senyor president ConseU minis
tres. — Madrid. 

L'Assocl&cló Coral Mutualista Ger
manor Barcelonina prega V. E. nor
malitzi situació del centra de De
pendents del Comerç I ia indúst r ia . 
I reintegri els seus legítims propie
taris per ésser cas ds Justícia.—Pre 
sldent. Jaume Mas; secretari. Juli 
Balaguer.» 

'Excm. Sr. President del Consell 
de ministres. — Madnd. 

Grup socis I ex-socis dul Centre 
Autonomista de Dependent del Co-
mar-j 1 de la indústr ia de Barcelo
na, a V. E. preguen es sarvelxt re
integrar antiga Junta govern abans 
Directori, per ésser de Justícia — 
Asencl Andreu, Prats.. 

La bandera catalana a l'Ajun
tament de Ventalló 

Avui 1 demà es celebra la festa 
major dei poble de Ventalló. 

Avui serà h isvida per primera ve
gada, al balcó de les Cases Consis
tori 11. la bandera catalana, que ha 
estat pagada per subscripció. 

E l Dret Foral 
El president do la Dlpuiüciú de 

Tarragona, senyor Guasch, ha con-
tes:ai la lletra rebuda del ministre 
da Gràcia i Just ícia sobre l'oportuna 
publicació dels apèndixs del Dret 
Foral al Codi civi l . 

En aquesta contesta afirma la fre
tura d'efectuar ona Idea tan trans
cendental per tal qué les Institucions 
de Catalunya puguin apllcai-se l'ad-
minlstracK de la Jus t íc ia oblidades 
amb el motiu o amb l'excusa de la 
unifleneló del Dret espanyol, la qual 
cosa constitueix un greuge per la 
secular Jurisprudència f o r t l . 

Els catalanistes dt Caldetes 
l l a estat circulada l'al·locució se

güent: 
• CaJdetencs: Després d'uns anys 

d ' involuntàr ia Inacció, enfortits i pu-
rificais els nostres entusiasmes a 
l'escola a- la persecució i de l'ad
versitat, el Centre Català de Caldes 
d'Estraoh obr i rà les ssves portes el 
dia X dol corrent, a les deu de la 
nit. amb nn acte al qual assistiran 
significades representacions de l'es
perit ca ta là . 

Durant els anys transcorreguts, 
naturalment, esponiàn iameni s'és fe
ta la selecció del poble; 1 a aquest 
poble seleccionat pel dolor ens d i r i 
gim perquè tot ell té el dret I el 
deure de per tànyer a la nostra ins
t i tnciS. Tots els que hen patit per 
Catalunya, tenen el dret de triomfar 
amb Catalunya 

Caldetencs: Heu's a d el nostre 
programa: 

Tots els amants de Catalunya «ni t s 
espiritualment a Catalunya 

Caldes d'Estrach, asost 1M0. — El 
Consell directiu: Joaquim Soler. Mar
cel·lí Xampenv. Joan Baró. Josep So
là. Sndreu Torrents. Josep Marca-
r l t . Manuel Naval, Joan Salvà. V i 
cens Vila. Romà Baró. Augost M. 
Arglmon. . 

Una qüestió de justícia 
Sota els epígrafs «Una qfiestlo de 

Justícia. — El cas del centre de De
pendents», diu «Mirador»: 

•Unes quantes associacions de de
pendents, totes elles de solvència 1 
honorabilitat Innegables, s'han d i r i 
git al Govem fent-li observar que 
«en la labor de normali tzació i pa
cificació que realitza destaca, com a 
nota discordant, la persistència d'u
na si tuació anormal con t rà r i a a to
ta mena de dret I lusticto. Es tracta 
del ca» del Centra Autonomista de 
Dependents del Comerç 1 de la In
dústr ia , agrupació de caràc ter parti
cular i voluntari, composta de deu 
mil associats i que. per disposició 
del Govern dictatorial, fou posada 
en novembre de lOïí a disposició 
dels titulats sindicats lliuren, des-
posseint els seus legítims compo
nents de la direcció dels destins de 
l'entitat, en l 'ocflu de ïa qual figu
rava una labor mer i tòr ia en diver
sos ordres de la vida social i un 
respectable patrimoni j-ropl consti
tuït en vint-I-tres anys d'incessants 
esforços». L'exposició de la petició 
elevada al Poder públic subratlla 
que mentre l'actual Govem ha nor
malitzat la vida d'altres coroora-
rlons pertorbada per la intromissió 
de la dictadura, per una estranya 
excepció perdura aquesta Iniquitat. 

Posteriorment, un grup d'antics 
socis del Centre d? Dependents ha 
facilitat a la premsa una nota en la 
qual es fa la història d'aquesta ex-
poliarló. El govemado' damiolla 
vergonyosa època. •! general Milens 
del Bosch, va clausurar el Centre 1 
no va autoritzar mai la reunió de 
cap Junta Ereneral. Pel novembre de 
l'any 10S6 va pnhUcar-»e la R O. 
posant el Centre a mans del» sindi
cats lliures. La Junta de R. O. va 
convocar Junta treneral per al dia 15 
de mala de 1927. «Aquella assemblen, 
rom recorda encara tot Barcelona, 
malgrat qua la censura no va per
metre a la premsa dir-ne nl una so
la paraula, fou dissolta a tret» oels 
pistolers dels sindicats Klure», prè 
viament anortats en els punts estra
tègics dels loca's del Centre,• .En 
arribar aquí. el document, publicat 

D I E T A R I E S C È N I C 
N O T I C I A R I 

La t · J i n p · n y l a d 'òpera que ha ac
tuat Uns ara al Teatre ü lympla pas 
s i al Teatre del Bosch, on continua
rà la seva actuació amb el mateix 
èsiL sens dubte, que a l 'Olympla. 

Ch. Siivain, degà honorari de la 
Comèdia Francesa, ha mort a Mar
sella. Tenia 79 anys. Amb ell la 
mort s'emporta un tros de la tra
dició de la casa de Mollère. 

. • . 
Amb tot i que a la companyia de 

Saus de Caballé, que debutarà al 
Teatre Nou «1 pròxim 5 de setembre, 
figuri» el dlvo tenor Joan Roslch que 
tant de cartell té entre el nostre pú
blic, l'empresa no ha descuidat els 
altres elements que formen la t em
penyia I que han estat seleccionats 
entre els millors. 

La figura principal d'im cartell, ol 
dlvo que diríem, es fa avui dia obli
gada en tota temporada Impor
tant que a'aprecll de tal. però amb 
tot és molt exposat comptar solament 
amb aquesta figura i descuidar 4S 
altres elements per la notòria dife
rència que, en ta l cas. es nota entre 
aquests I aquell. 

Que això no succeeixi ha estat 
la prtnclpallsslma preocupació d'a
questa empresa, que, ser.se reparar 
en sacrificis, ha aconseguit un con
junt de companyia exepcional. con
forme poden haver comprovat d s 
nostres lectors pels noms donats en 
les diverses notes. 

... Darrerament han entrat a en
grossir aquesta important formació 
el notagle baríton Robert Ughettl, al 
baix Antoni Ripoll l el tenor còmic 
Miquel Arteaga. valuosos elements 
que proporcionaran major Importàn
cia a la companyia 

La revista es presta a ésser un 
camp d'experiències. Pe- les *sves 
varietats 1 mobilitat és l 'únic gènere 
teatral que pot sortir triomfant del 
tan temut «cine sonor». La constant 
agitació del seu programa, la fuga 
de nome l l'aurora de noves estre
lles obltea el públic a tenir sempre 
fixa llur atenció al cartell de re
vista. 

EI cinema aquesta vegada ha estat 
base de reclam. Tots els que han vist 
Chevaller falnè) en «El- desflle del 
amor», voldrà veure Chevaller fca-
det) a la revista. Chevaller (cadet) 
té el somriure del germà. I una co
sa que el triomfador del cinema no 
pot comprar: la Joventut. 

_ • -
Blanca Hegrl és avui l'artista pre

dilecta del públic pel seu art orisi-
nal íss lm. L'empresa del Teatre No

vetats ha pogut aconseguir que hl 
actués, encara que únicament per 
quatre dies, perquè el segui da con
tractes que té signats no 11 perme
ten fer una actuació més llarga. Mal
grat que l 'art de Blanca Negri om
ple ell tot sol el cartell, l'empresa 
ha rodejat la dita estrella, per a 
completar el programa d'artistes 
tots coneguts com a notables. 

Alx i , al costat de Blanca Negri. 
hl trobem Pilar Alcayre. Roslta de 
York. Tomasln. germans Ma-bel. et
cètera, etc. 

io-ep Santpere acaba avui la se
va actuació al Teatre Barcelonal L ' h i 
obliguen els compromisos contrets 
amb diverses ciutats comarcals ca
talanes. 

* 
• * 

Avui, a la nit . t indrà Hoc. al tea
tre Circ Parcelonès, un gran festival, 
amb motiu de la Inauguració de les 
obres de decoració i embelliment del 
local. Hl prendran part quinze atrac
cions, entre elles Tr io Monton. Sta-
llna. Mlss Mira. Carmelita Campa. 
Selvaggio. Isaurita Espafia Evange-
l ina Moreno. Peplta Marquès. Los 
Ubal. Gedeon. Derby et Groma. Xal-
ma l Odena, que cantaran el dueto 
d'«El desfile del amor». 1 la gran 
estrella Goylta. 

Les obres de decoració i embelli
ment del coliseu de les varietats del 
carrer de Montserrat són veritable
ment magnífiques. El vestíbul l la 
façana han estat decorats I moder
nitzats. El «ball» del teatre ha estat 
també decorat amb magnificència. 

Els empresaris senyors VIve» 1 Ru
bio, amb la coUaboracló del seu di
rector artístic senyor Sala, es pro
posen fer desfilar pol dit coliseu les 
més Importants estrelles de les va
rietats I les atraccions Internacionals 
de més renom. Té Ja contractats 
Amèlia Isaura. I.ulslfa Esteso. Ram-
per 1 d'altres, el debut dels quals 
és m^lt pròxim. • * . 

El Teatre Apolo, completament re
format, obr i rà les seves portes diu
menge vinent. La reforma efectuada 
ha convertit la sala de l'Apolo en 
una de les més elegants del Paral·lel, 
La Inauguració serà amb la compa
nyia del mestre Josep Serrano, en 
la qual figura l'eminent ten Bml i i 
Vendrell, el primer actor i director 
I concertador Francsc Palos. les pri
meres tlples cantants Cora Raga 1 
Empar Romo. la tlple còmica Trlnl 
Avelll , el tenor Antoni Latorre. eU 
barí tons Pau Hertogs I Joaquim Tor
ró, el tenor còmic Eugeni P idrà I 
l 'actriu de caràcter Maria Zaldívar. 

Diumenge, a la tarda, es represen
taran les obres del mestre Serrano 
•Los claveles» I «La Oolorosa». 

pels diaris, conté una afirmació re
ferent als mossos de IVsquadra in
finitament més greu que la carica
tura humoríst ica referent també als 
mossos de l'esquadra que ha valgut 
a «Mirador, un procés pér llei de 
Jurisdiccions.) Per a la sessió de se
gona convocatòria el general Milans 
del Rosch va disposar que els que 
no assistissin a la reunió s'enten
dria que votaven a favor del Consell 
directiu. I , naturalment, amb els an
tecedents de la sessió de primera 
convocatòria, molt» socis varen abs-
tenlr-se d'anar-hi 1 la Junta de R O 
va euanyar per 3,000 vots contra 300. 

Tai és la història de la desnatu-
ralltzacló d'una obra qu? era única 
a Rarcelona que most ràvem amb 
orgull . 

No cal ]a parlar de l 'actuació pro
fundament educativa 1 benfactora 
que el Centre de Dependents ha rea
litzat durant la seva llorga vida, ac
tuació que anava adquirint cada ve-
sada major amplitud. També són sa-
bufs de tothom els grans beneficis 
socials que el Centre de Dependents 
ha reportat a una nombrosa classe, 
per la dleniflcncló de la qual n ingú 
com el Centre no havia fet mai tant. 
Però «1 Centre, alhora que duia a 
terme nna obra social, tenia un ca
ràcter profundament català, i a 
aquesta característica. Junt a la de 
la seva prosperitat, és deenda l'ex-
poltacló de què fon víctima. 

Es un cas per l'estil del de l'Ate
nen de Madrid 1 dels CoPesrl» d'ad
vocat». Posteriorment a la R. O. po
sant ni Centre de n?pendent» en al
tre» man». es pod^ti haver fet 1 la 
Rambla de Santa Mònica mi l com
binacions per donar la Impressió 
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una part del seu servell va dir, referint-se a la resta : — Estic 
boja. Es un deliri. 

Era un fet que Lluís havia volgut que li fessin, per al seu 
6s, una clau nova. Però era impossible que aquesta clau pogués 
ésser ara al pany. Delirava. I després sentí, inequívocament, la 
porta de la façana oberta. Son cor saltà amb la més dolorosa 
violència. Estava a punt de caure damunt la catifa, però li sem
blava que l'aixequessin en l'aire. Quan reconegué les passes de 
Lluís en el corredor, les llàgrimes brollaren de sos ulls «n tor
rent impetuós. 

Capítol X V I I 

E N E L MONESTIR 

Quan la senyora Tams va entrar la tassa de te de primera 
hora, aquella tarda de Dissabte Sant,, Lluís no tenia cap projec
te al cap i estava carregat excessivament, fins a l'exasperació. 
Un quart d'hora abans havia acabat de llegir la novella que ha
via minvat el negre tedi de la seva avergonyida convalescència, 
i l'estat del seu esperit no era millorat pel fet que, segons la 
seva opinió, l'autor de la novel·la no havia sabut complir fran
ques promeses : havia, fet i fet, abusat de la seva confiança. 
D'altra banda, se sentia més fort, ben apreciablement, i la seva 
estimació de si mateix era exaltada per la completa correcció de 
la seva toilelte. Aquell matí s'havia vestit amb art i compte per 
primera vegada d'ençà de l'accident. L i agradava una mica de 
dandisme; fet un dandy, millorava; la «caiguda» d'uns pan
talons sobre el genoll, la lluentor dels punys blanquíssims, des-
cobrint-se tot just sota l'estofa nova d'una mànega ben tallada, 
eren fenòmens que no solament li plaïen sinó que li donaven con
fiança. I aquell era l'únic punt radiant del seu univers quan la 
senyora Tams va entrar. Va ésser bastant sec amb la senyora 
Tams, perquè havia trigat dos minuts; per espai de dos minuts 
interminables ell havia conreat el ressentiment d'un home ne
gligit i oblidat de tots aquells que tenien per missió a la vida 
de socorre'l, complaure'l i amorcsir-lo. 

L a senyora Tams va comprendre el seu tarannà amb pre-

que els sindicats lliures són uns re
llogats del Centre. Sigui com sigui, 
totes les mformes d'ordre estatuta
ri i totes les decisions d'ordre eco
nòmic que puguin existir, I els t r i 
bunals discutir, són posteriors a la 
R. O. expoliadora. I . fet l fet, sem
pre serà la caixa del Centre de De
pendents la que p a g a r à els plats 
trencats, 

SI el oas del Centre de Dependents 
és Idèntic al de l'Ateneu de Madrid, 
als dels Collegis d'advocats i als de 
tantes altres associacions que feien 
goig als amics de la dictadura, per 
què el Govem Berenguer no ha re
solt aquest plet de Justícia? 

S'ha dit que el Govern té por que 
sigui pertorbat l'ordre públic, afir
mació inadmissible que serviria, sl 
fos certa, per consagrar tota mena 
d'Injustícies i violències. Tot això 
no és cert. I sl ho fos. ens troba
ríem davant del Govem més espaor
dit i incapacitat del món. S'acosta 
molt més a la realitat la creença 
que el Govem vol conservar els qua
dres que sostenien la dictadura 1 
que aguanten el règim, l cal reco
nèixer que. des d'aquest punt de vis
ta, l 'actuació del Govern Berenguer 
ha tingut moments genials. El Go
vern no vol l lençar cap carta que 
pugui tenir alguna uti l i tat per als 
seus fin». Segurament la seva acti
tud davant del cas del C. de D. res
pon al programa governamental so
bre política social. I si la pess'vltat 
del Govem no té aquest sentit, es 
pot assegurar que no en té cap. 

I és tan greu la consolidació d'a
questa injustícia com que es pugui 
suposar que l 'actitud del Govem en 
aquest cas resumalx tota la seva 
política social. 

Tomar el Centre de Dependents 
als seus leeí t ims nrooietari» és ' T 
nlca solució pacificadora I de sentit 
comú lue pot fer-se. 

El Cas del Centre de Dependents 
no és un afer de tribunal»: és una 
qüestió política, un afer de just ícia 
govemamen'al. La Inhibició ha de 
prestar-se a tota mena d'interpfeta-
-i^ns, cap de les quals no pot ésser 
favorable al Govem.» 

Retorn dc l'Infant D . Carles 
L'al tra nit . l 'Infant don Carles. 

nmh la seva família, t o m à de la seva 
estada per l'estranger 

Ahir estieueren a compilmentar-lo 
el governador civi l 1 l'alcalde. 

E l president de la Diputació 
EI senyor Maluquer t ineué ahir a 

mlcdla una entrevista amb el gover
nador. 

Grup Socialista Obrer 
A la barriada de Sant Martí, ha 

estat constltuuda l'entitat d'aquest 
nom. Ha estat nomenat el segeOnt 
Consell Directiu: 

President, Emil i Valero Berdejo-, 
secretarl-comptador. Vicens Valls: 
tresorer, Joan Montserrat: vocals. 
Francesc Salvador Aracll 1 Vicens 
Frías Garcia. 

Aquest Grup seguirà en tot moment 
les orientacions del partit Socialista 
obrer espanyol. Té el seu domicili 
al carrer de Sant Joan de Malta, 
113, baixos 

«La Vanguardia » 
bilingüe 

•La Vanguardia. d'ah'.r omplia la 
seva primera plana amb cinc es
queles totes en català. 

A la segona plana Inseria .mes 
altres dues esqueles, també en ca
talà 

Es a dir. totes les esqueles que pu
blicava ahir « l a Vanguardia.. set 
eren redactades en ia nostra parla. 

Cal reconèixer que és un símpto
ma ben afalagador. 

N O T E S DEL. D U 

L L E G I N T 
LA PREMSA 
L'AUCA D E L S B A L A D R E R S 

A Rovira i V i r g i l i diu. a La Nau 
que aquella vella auca pintoresca dek 
baladrers de Barcelona podria ésse 
augmentada d'un redoli més-, el delí 
vocíferadors de revolucions. Si el f«i 
revolucionari fos una qüestió de go-
la. aquesta mena de baladrers serien 
uns herois. Però la feina de cridar 
sistemàticament, amb paraules gro*. 
ses i insults barroers, no és cap fein. 
revolucionària. 

D» tot» d> TerbilUme» buits, t\ ma km, 
I trist «• el «erbclltme tnieiilcnt. L» re»olu?iÍ 
*s d'«qafUM cou» a les qual» pot é«»er «iii 
c«d« la famosa frase de Oambetta: peni«hi 
sempre o no psrlar-ne mai. I qui diu mid. m 
ben poques vegades. EU erits I les Inldrlü! 
epllèptlques no són coses revolucionàries 
escuma Impur», secreció d'intoxicacions ò iT* 
Ucion» Interiors. 

Els minyons 1 els homes madurs que trull < 
Bavls o amb la ploma parlen a cada pnn. ! [ ! 
revolueid 1 presumen de revolucionaris BM 
tundeota, fan tanta angúnia com aquells 
me» que proclamen, en tou» les ocasions aZ 
es presenten, llur mascullnlut nslolftaJ.. 
Aquests presumiu arriben a vell» amb la , 0 Í 
seca 1 amb la fulla dels heroismes en blanr 
sens dubte per manca d'ocasid. • 

J« estk bt qae nn homo sigui tot aitò Pcri, 
encara estt m<s M que ho sigui sense dlr h„ 
1 sense fer-ne ustentacld Innecessària. La va 
nltat no és pas una qualitat gaire masculina 

Per aquest» valent» Hílolbgle», el mún mg»! 
no existeix. I no comprenen altre herol<me <m» 
d df la violència, nl altre coratge que el groi 
ser esforç de la còrpora. Els més nobles extm 
pics de civisme, els quiets «acriflcl. per l idm 
l'obra «ilenclota de la vida, sdn coses que tl', 
passen per alt, perquè ells nom<s veuen allò 
que M una realitat flslea sorollosa o escan 
naloaa. 

Alxft, en el fon», és barbàrie. Jn feren bi de 
dlr-se «Jóvenes bàrbaros» aquella Joves de temps 
enrera. La barbàrie autèntica é% la netacld 
dels valors espirituals, des del coratge d'àulm. 
fina a la IntcHIgènela. ^ 

Els herois de debò són més aviat taelturni 
So •'esbraven amb paraulea. No es deilogaen 
amn gesticulacions. 1 no ds plau presentar« 
en pdbllc com a valents. I menys que la 
eU senyali pel carrer com a persone» tremen-

cLa revoluclí—deia PI i MargaU-no vindrà 
• forta de cridar ia, «Vió de merèlxer-Ia. Un 
revolucionari autínllc I humorístic deia cn cer 
ta ocasió a un Jove que baladrejava demanant 
U revolució: cl per qnè servireu vós. quan 
vingui el dia? Per cridar, com ara! Doncs, pen
seu que de baladrers no en necessitarem. .Vos
altres som de la conspiració... del silencia 

L L I B E R T A T 
P R O V I S I O N A L 

L I . Nicolau d'Olwer escriu, a La 
Publicitat, que els presos governatius 
que h l havia a la presó de Barcelona 
han estat alliberats. La lletra—afs-
geix—plena de raó i de sentit Jurídic, 
que havien adreçat a la Junta del 
Col·legi d'Advocats, ha produït un 
efecte decisiu i ràpid. Encara no hi 
ha hagut temps a la intervenció que 
soülcitaven i ja no ha calgut fer-la. 

<}uí demortra això! Oue les arbitrarietats l 
les Injustlcle sneccsslten l'ambient resclosit de 
la clandestinitat. Tretes a ple aire I a plena 
llum no poden subsistir. Si la premsa hagués 
callat, l i la lletra al CoKegi d'Advocat» no ha
guí» existit o no «'hagaés fet pública, aqnells 
presos governatiu»—! d'altres que haurien anat 
a fer-los companyia—encara seguirien. I per 
temps, potser, tancats a la Uodel. m ha un 
cert dertrum—I ens cal aprofitar-lo—que Im
pedeix da fer sota el control de l'opinió pú
blica allò que una consciència poc escrupolosa 
e» permetria d'amagat. 

Demostra també, el fet que comentem, aliú 
altra: que el les dictadures són Injusui. les 
mitges dictadures, ultra Injustes, són almr-
de». Quan un vol cometre arbitrarietat!, b>-
«ant-sa en el» plens podèrs que ell mateix s'ha 
conferit, el primer que ha de fer és tancar no 
solament lea portes sinó àdhuc totes les es-
df t te». 1 sl un vol entrar amb passa ferma 
pel eaml de la normalitudó, el primer que ha 
de fer és 'deixar-se de tota mena de mesures 
arbitràries. Ara, voler normallttar amb proce
diment-» dictatorials és absurd i és Inestable, 
perquè és lllóglc 

Cal, tanmateix, que ta part anecdòtica de 
l'afer no en» faci ara oblidar aquella altra, 
aabstanolal 1 permanent. Felicitem-nos de la 
llibertat dol» detinguts, però no ens n'aconten
téssim pal. Rem de treballar fins uue en 
aquests procediments no algui possible de rein-
ddlr-hl. Els vlnt-l-dos milions d'habitants que 
hl ha a Espanya e»tem avui en llibertat pro
visional, cora diu amb frase encertada I Justa 
la lletra dels detinguts En llibertat provisio
nal, perquè depèn de no re» que nn hom vagi 
a parar a la presó: del ma·Jcnm·r d'una auto
ritat, de la denúncia anònima d'un brètol o 
simplement de la ignorància J'un policia—recor
deu el cas recent d'aquell aerbl detingut uns 
quant» dics perquè, segon» nn tenyor inspector, 
Belgrad, d'ou duia expedida la documentació, 
é» la capital de Kússla. cEl Sol. va parlar ne. 

Bé, doncs: éa aJuò que cal evitar. Perquè la 
detenció governativa és la pitjor de tote» Ics 
pri!»on»: é» la presó sense justícia, sense jut
ge, sense proeé» i sense advocat. El detingut 
governatiu entra a la presó «perquè sl., i en 
surt Igualment «perquè »i.; és a dir. per 1» 
voluntat arbitrària i Incontrolada d'un altre 
home. que us pot tenir tancat Indefinidament, 
i quan us deix» sortir ni 11 cal dlr-vos «per
donen!., àdhuc pretín que 11 regracieu de no 
haver-vos-hl tingut mé» temps. So eren p»' 
altra cosa les «lettres de c-.chet. de l'antic rè
gim, arma poderosa de revenges I chantages, 
que van dur com a conseqüínoln la presa de 
la BaitUla. 

L'esperit autocràtic és una mena d'esperit 
proteic: quan os penseu tenir-lo aferrat, can
viant d* forma se us e»muny. El codi «ancioca 
com a delicte la detenció il·legal. D» penseu 
tenir alxl la vostra llibertat assegurada! Doncs 
Bo n'hi ha re». El Govern suprimeix—«suspèn», 
diu reafemlsmft—le» garanties, supressió que 
sempre és «legal. (!). i alxi resten «legalltxa-
des» tote» les arbitrarietats. Es possible que 
algú no s'adoni de com és monstruós tot això, 
I de eom és Impossible de baetlr l'ordre ol da
munt d'aquest desordre! 

UNA P U N T A D E T E D I 
A El Matí U sembla que. tot 1 la 

mica de pugnalitat que a tots en3 
encomana la voga creixent de certs 
esports, l 'opinió pública dóna algun» 
símptomes de lassitud davant la per
sistència en la nostra premsa, en la 
premsa que v iu per Catalunya, de de-
teiminades polèmiques. Això. és ciar. 
íora d'aquells—no'en manquen pas— 
que s'ho miren amb morbosa o Inte
ressada complaença. 

-M Catalunya no a'esteogué· mé» enllà de 
Barcelona, nosaltres ben segur que no ens en 
sabríem plànyer massa, sobretot ara que le» 
rigors estivals I l'escassedat de temc» P"1*» 
justificar molles coses; a tot estirar, no en. 
plonyerlem de la cançó, »Inò en certs roomcnM 
de la tonada. Però és el ca» que això que a 
Barcelona pot resultar sl fa no fa Inofen»»!. 
en transcendir a lea comarques—com ja. dis
sortadament, hem vl«t que hl comença a tr·n ' ' 
cendir—temen que fatalment ha de produir 
efecte» desmoralltiador» I portar molt deplo
rables conseqüències. . 

Sense desconèixer nl mancar al respecte d^ 
gut a les diverses opinions que existeixen l 1"" 
é» lògic que existeixin, 1 sense el menor inteni 
de menysvalorar qualsevol actitud honcsUmcni 
mantinguda, hem de constatar que el poMe u« 
Catalunya, en general, «'tia sostingut fin» »"] 
«au dessu» de la méléu. Comprenem I"8 " 
mateix sel. posat al servei de la mís P"'* " 
lalanitat. pot ompènyeyr eU un» cap a deter-
minaU viarany» I fer girar els altres vers or 
recrlons oposades. Allò. com a tàctica, naiu-
ralment; la Bnallut suprema, però, és. en c| 
un" I en els altra», perfectament Idèntica. P»u 
aquesta diversificació, eminentment OT» J g 
ara eom ara, a tots els Indret» de la "O"? 
terra igualment comportable! Comprengui"-
aquells que puguin 1 hagin de compemire. 
resFonsablIltat que con traurien davant " P°t 
H l de Catalunya »L a «ansa t'^.^,'"." 
insensatament o amb inconscient é·^e·"*"^ 
aquesta dlversltlcació més enllà de« 
ella pot ésser bonament comiwrtad* 1» •T·r·j 
aentadó legal de Iwna part de la »05,·'» "J, 
ra anés a parar a mans eítranye». Per f1" V 
que tots aquell» qui. de l'un costat I de i » 
t r e.amb Uur respectiu procediment (•••"Sr 
bona f» qne faran drecera, cal que j U g » 
cur» que la paMió de la lluita no el» 
perquè amb Uur eacciwment. Catalunya po.in 
fer marrada. Nosaltres, com que, com a » " 
lan», no anem contra ningú qne dignament « 
signi, potser estan co coodldó de veure 
situació actual una mica clara. 
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