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C O N T R O L A T S I I N T E R V I N G U T S PER «DEPENDENCIA MERCANTIL» U. G. T. 

Avinguda de Nicolás Salmerón, 2 - Telèfon 1 3 9 2 2 - VALENCIA 

DISTRIBUCIÓ DEL MAGATZEM 
SOTERRANIS 

Vaixella, Cristall, Porcellana, Serveis de taula, Ferramentes, Paraments de casa. Recepció de mercaderies 
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Camiseria, Gèneres de punt, Merceria, Perfumeria, Articles per a presents, Guants, Paraigües, Ombrel-les, 
Objectes d'escriptori, Bisutería 

PIS ENTRESOL 

Llanerla, Sederia, Cotons, Llenceria, Jocs de llit, Jocs de taula, Tovalles, Draps de neteja, Cobrellits, Flassades, 
Articles de viatge, Joguines 

EXTENS ASSORTIMENT <•> P R E U S DE R E C L A M 
E N T R A D A L L I U R E 

GALETES VICTORIÀ 
E M P R E S A C O L L E C T I V I T Z A D Á 

Oficines: BÀLMES, 261-263 

Venda al detall: P E L À I, 8 
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PER APQIMAQ-SE 

Composició d'herbes medici
nals. No deixa senyals de 
l'OBESITAT i conserva les carns 

fortes i sense arrugues 

MAI NO PERJUDICA 

ES VOL CONVENCER? 

Provi tan sols una tassa o de
mani fullet a 
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LABORATORIS 
S O K A T A R G 

carrer del Ter, 16 - Telèf. 50791 

B A R C E L O N A 

EL ANCORA DE ORO 
CASALEOPOLD 

= E. O. C. = 

JOGUINES 
Especialitat en 
trens elèctrics 

Corts, 642 BARCELONA 

MANUFACTURA GENERAL DE CORRETGES 
DE CUIRO I CORRETGES TEIXIDES DE PÈL 

DE CAMELL, COTÓ I CÀNEM 

«FRENAUTO» «AUTOMBRAGUE» 
(Cinta de fre í Discos d'embragalge per a 
Automòbils í Camions - PATENT N.° 91.615) 

Olis, Valvolines i Greixos «HALCÓN» 
Empaquetatges, Gomes, Amiants 

Accesoris Industrials 

JOGUINES * BASAR 
ARTICLES DE VIATGE 

Cooperativa de Treballadors Falcó 
Av. Nicolás Salmerón, 11 - VALENCIA 
Fàbriques a Benetuser: Garcia Hernández, 2 al 18 



La nostra secció de C O N F E C C I O N S PER A 
SENYORA ofereix actualment els seus models 
per a hivern, en els quals hi trobarà un gust 
refinat, una qualitat immillorable i uns preus 

convenients 

Ú5ZS 

RESERVAT PER A 

F. L M. P. E. C. 
S A L M E R Ó N , 7 1 
P E L A Y O , 1 1 
ESCUDELLERS, 4 i 6 
RONDA TARRIDA DEL 
MARMOL, 1 6 (abans Sant 
Antoni) : C O L O M , 2 
H O S P I T A L , 1 2 6 



Fàbriques Farines Socialitzades 

de Valencia i la seva província 

ü. G. T. 16 Fàbriques C. N. T. 

P R O D U C C I Ó 

350.000 pilos diaris 

ÈN. 

<s> 

Despatx: Cran Via Gemianías. 16 
Telèfon 14550 

V A L È N C I A 
Á 
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L a s s o r t i t més comple t i de bon gust en: 

VAIXELLES - CRISTALLERIES - JOCS 
DE TE I CAFÈ - COKCTAIL OPORTO 
COBERTS - ORFEB.RERIA - MOBLES 
AUXILIARS - OBJECTES PER A PRESENTS 

Tot el necessari per a la taula i la decoració 

FIVALLER, 36 i 38 © RAMBLES DAVANT LICEU O MORERA, 11 
PI ! MARGALL, 13 

BARCELONA 

A l c a l à , 3 0 M A D R I D 

COMPREU 

Gabán 

Mio 
EL M I L L O R 

CASA CONEJOS 
M A G A T Z E M S C O L ' L E C T I V I T Z A T S 

Largo Cabal lero , 4 
labans Sant Vicençl V / A I F K I ^ I A 
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G R A N H O T E L 'JLU 
HOTEL RITZ 

L'Agrupament de la Industria Gas
tronòmica, conscient dels moments 
que viu la nostra terra, no ha repa
rat en privacions ni sacrificis i des
prés de setze mesos ha procedit a 
la reobertura de l'Hotel Ritz, com
pletament restaurat. 

Per la seva situació, pel seu gran 
confort i pels seus magnífics salons, 
el que des de la reobertura s'ano
mena Gran Hotel, ha estat sempre 
classificat com un dels millors hotels 
d'Europa. 

Arran de l'aixecament feixista, el 
Gran Hotel fou transformat pels 
obrers gastronòmics en un Menjador 
del Poble que durant un període de 
vuit mesos servia diàriament 8.000 
coberts. Els obrers, al costat del Go
vern, col·laboraren amb gran eficà
cia amb la Conselleria d'Assistència 
Social. 

Més tard el Gran Hotel, igual 
que altres establiments gastronò
mics, fou posat a disposició del Go
vern per tal que fossin cobertes les 
necessitats exigides pel moment. 

En tenir notícies de l'arribada del 
Govern Central a Catalunya, el Ritz 
fou acondicionat en sis dies per tal 
d'allotjar-hi el major nombre possi
ble de funcionaris, ajudant d'aques
ta manera la causa a la qual col-
laboren en diversos aspectes, els 
obrers gastronòmics. Avui podem 
veure el vell Ritz superat en totes les 
seves excel·lents condicions. 

La capacitat constructiva del ram 
de la gastronomia ha superat, amb 
la reobertura del Gran Hotel, l'ex
cel·lent impressió que causà al po
ble l'obertura de menjadors popu
lars a tota la ciutat. 
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BARCELONA A OBERT EL C O R " 
AL VALOR DE L'ESPÀNYÀ MÀRTIR - ™ S A iMB 

¿TVilatL <zeaivaJiá 
En la dura i tràgica guerra contra el 

feixisme invasor, Barcelona ha estat la 
ciutat oberta de sempre, disposada al sa
crifici i al màxim esforç. Els problemes 
ciutadans que plantejà des d'un principi 
l 'alçament feixista foren resolts amb una 
altesa de mires digna de la fama hospita
lària de la nostra urbs, generosa i humana 
per naturalesa i cordialment acollidora. 

Però l'esforç realitzat per la ciutat, 
que ha estat generosa i ha estat màrtir , 
que ha acollit els refugiats i els indigents 
i que ha vist sangnar la carn viva del seu 
poble, no és conegut amb l 'amplitud que 
haurien de conèixer tots els que, fills de 
Catalunya o vinguts d'altres terres màr
tirs, fidels als postulats de la República 
que lluita pel seu alliberament, consti
tueixen la població actual de Barcelona, 
propera als tres milions d'ànimes. 

Es per això que hem cregut oportú 
de recollir de llavis del seu Alcalde popu
lar, el dinàmic i actiu Hilari Salvadó, totes 
aquelles dades que poden il·lustrar-nos i 
poden il·lustrar els que, amb una insidio
sa malfiança, pregunten : 

— Què ha fet Barcelona per tal de 
guanyar la guerra? 

— Quin ha estat l'esforç que, de cara 
a la guerra, h a realitzat la Corporació Mu
nicipal? — preguntem sense preàmbuls al 
nostre amable interlocutor. 

— El primer problema que plantejà[al Municipi l 'alçament feixista fou el de l'ordenació econòmica, de cara a la normalització 
de les hisendes locals. Es lògic que, enmig de la convulsió dels primer dies, els problemes tributaris es ressentissin del trasbals revolu
cionari imposat per les circumstàncies ; però a mesura que la normali tat renaixia — una normalitat que tenia tota la seva realitat en 
les realitats de la guerra — s 'anà ordenant el problema financer i avui l 'Ajuntament es desenvolupa normalment dintre de les lògiques 
dificultats que la tràgica realitat del moment imposen. 

— Les tributacions s 'han ressentit molt del col·lapse produït per la revolució? 
•— Es natural i lògic que fos així, però gràcies a la col·laboració de tots els organismes que integren la Corporació, arreladament anti

feixistes, s 'ha arr ibat a una solució que ens honora. Actualment totes les empreses, col·lectivitzades o no, aporten a l 'Ajuntament la part de 
tr ibut que els correspon mentre , per altra banda, el poble, aquesta massa viva que sent com a propis els problemes de la ciutat, ha aportat 
el seu ajut entusiasta a la tasca que realitza l 'Ajuntament, satisfent els impostos extraordinaris que han estat creats, puix que s'ha fet 
càrrec de l'esforç gegantí que representa la construcció de refugis, els quals no poden, però, enllestir-se amb la rapidesa que tots desitja
ríem, degut a les dificultats que planteja el problema dels transports. A aquesta obra de previsió, la Generalitat h a aportat 400,000 pessetes. 

— I el problema dels refugiats? 
— En aquest aspecte Barcelona ha obert el cor al dolor de l 'Espanya màrtir , car malgrat tractar-se d'un problema de Govern,l'Ajun-

tament l 'accepta a m b orgull, malgrat les enormes despeses que proporciona i a les quals s 'atén amb regularitat per t a l que els que han 
estat víctimes de la invasió feixista, trobin un acolliment fraternal, generós i humà, a la reraguarda catalana. 

— ¿Quines atencions preliminars comporta l'acolliment dels refugiats, especialment en allò que fa referència als problemes d'instal-
lació i d'higiene? 

— En primer lloc i com a mesura preventiva, tots els refugiats són sotmesos a una acurada revisió mèdica, car, com és natural, alguns 
arriben en estat llastimós, degut a les penalitats sofertes. En aquest cas se'ls facilita l'assistència mèdica gratui ta fins al total guariment. 
I és aleshores quan s'inicia la tasca d'estatjament, d'alimentació i totes les altres atencions vitals, per a la qual cosa l 'Ajuntament ha habi
litat diversos locals i ha posat en joc una sèrie d'elements tècnics que tenen cura del funcionament normal del servei d'atenció als refugiats. 

— I en l 'aspecte cultural?.. . 
— Permeteu-me que us digui que, no solament no s'ha descurat res, sinó que, pel contrari, s'ha intensificat la tasca cultural de l'Ajun

tament en el sentit de construir nous Grups Escolars i d'haver creat diverses escoles especialitzades i de preparació técnico-professional. 
S'han construït , també, deu parvularis, un a cada districte, i es va a la construcció de guarderies, necessitat creada per les activitats de 
la guerra, que obliguen la dona a ocupar-se en les tasques que forçosament han hagut d'abandonar els homes en incorporar-se a l 'Exèrcit. 

— Ha augmenta t el nombre d'escolars? 
— Del 19 de juliol ençà h a augmentat en una proporció extraordinària la població escolar barcelonina, puix que s'ha hagut de donar 

acolliment a gran nombre d'infants refugiats que, per haver vingut amb llurs familiars, escapen a les atención dels organismes de protec
ció infantil i entren de ple en el pla municipal de protecció als refugiats. 

— També tenim entès que s'ha treballat molt en matèria sanitària, no és així? 
— Certament. L 'Ajuntament de Barcelona té en construcció, seguint el pla traçat , una xarxa de policlíniques que seran instal·lades als 

deu districtes de la c iutat i la primera de les quals serà inaugurada aviat a l 'antic local del Banc de Barcelona, al final de les Rambles. 
Aquestes policlíniques seran dotades del més perfecte material d'urgència i vindran a substituir els vells dispensaris municipals, les aten
cions dels quals es multipliquen cada dia. Pel que fa referència a l 'activitat del Laboratori Municipal, que ha fet un esforç enorme en 
benefici de la guerra, elaborant gairebé tot el sèrum antigangrenós que es consum als fronts de batalla, em plau d'elogiar la tasca me
ritòria del seu director, el Dr. González, el qual ha desplegat un zel i una abnegació patriòtica que cal tenir en compte. Aquest servei, 
prestat de cara a la guerra, és un desmentiment rotund de la capciosa insídia dels que, servint l'enemic emboscant-se en el rumor, afirmen 
que l 'Ajuntament no ha fet res en benefici de la guerra. Podeu dir, encara, que a conseqüència de la manifestació excessiva de ràbia en 
els gossos, cosa que ha succeït sempre en els països en guerra, es procedirà a la seva recollida total per tal d'evitar els perills que el dei
xar anar l l iurement els gossos comporta per als ciutadans. 

— I en matèr ia de proveïments, què hi ha? 
— Amb franquesa, el problema dels proveïments és un problema nacional que el Govern de la Generalitat t racta de resoldre amb 

urgència, però que avui per avui no pot solucionar-se plenament degut a certes dificultats insuperables. Potser la creació d'stoks de de
terminats productes bàsics disminuiria el problema i faria que els preus disminuissin en una proporció que els fes assequibles a tothom. 
Per a l t ra banda l 'Ajuntament té preses totes les mesures per tal de perseguir i acabar amb els acaparadors, però per a portar a terme 
aquesta tasca de sanejament la corporació municipal necessita de la cooperació entusiasta i decidida del poble. 

I res més ; no hem preguntat res més. Les paraules de l'Alcalde de Barcelona han estat suficients per a donar una idea clara i con-
tundet de l 'aportació franca i generosa del Municipi barceloní a l 'obra constant i de sacrifici que realitza la República per ta l de mante
nir vives les essències vitals d 'un poble que lluita per la seva independència. M. V. 
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iCIEG, 

INSTITUCIONS 
DE LA REPÚBLICA 

LA tfllXA NAÜOtl l ' S I l A I f l D I L U Í ! DEL TREBALL 
La primitiva Llei d'Accidents del Treball, promulgada a Espanya l 'any 1900, significà un dels primers passos donats pel nostre país en ma

tèria de legislació social, i, evidentment, el més important , perquè trencant amb la teoria clàssica de l'acció i de l'omissió com a úniques fonts de res
ponsabilitat, féu que aquesta nasqués de la simple relació laboral. Sense necessitat de culpa activa o passiva del propietari d'una indústria, aquest 
quedava obligat a reparar els incidents que en el seu treball habitual sofrien els operaris i els produïen incapacitat o mort . D'acord amb l 'esmentada 
llei, els accidentats o, en cas de mort , els seus hereus, rebien una suma global equivalent al salari de determinat nombre de mesos, segons el grau 
d'incapacitat permanent a què quedessin afectats. El mateix passava en cas de mort, amb relació als hereus. 
I Naturalment que el sistema de reparació establert per la Llei de 1900 i mantingut en reformes posteriors, resultava deficientíssim, perquè 
una vegada esgotada la quant i ta t percebuda en concepte d'indemnització, l'obrer incapacitat o els seus hereus beneficiaris, restaven abandonats 
a la més absoluta misèria. 

Es deguda a la República l'adhesió a les normes de Ginebra i la consegüent modificació de la Llei d'accidents del Treball, en el sentit 
de fer-la més humana y de major eficàcia reparadora. D'acord amb el projecte de Largo Caballero, reflectit en la Llei de 8 d'octubre del 1932 i 
Reglament del 31 de gener del 1933, les indemnitzacions deixen d'abonar-se en capital i són satisfets en forma de renda, d'acord amb 
l'escala següent : 

Si l 'accident produeix una incapacitat permanent parcial per a la professió a la qual es dedicava la víctima, aquesta percebrà una 
renda vitalícia equivalent al 25 % del seu sou. 

Si la incapacitat és permanent i total per a la professió habitual, la renda s'elevarà al 37'50 %. 
Si la incapacitat resulta absoluta per a tota mena de treball, la renda abastarà el 50 % del sou. 
Les rendes dels hereus, en cas de mort de l 'accidentat, oscil·len entre el 15 i el 50 % del sou de la víctima, segons el grau 

de parentiu. 
Com és natural , els capitals dels quals provenen les rendes pugen sumes crescudíssimes per la qual cosa es declara en la Llei 

vigent l 'obligatorietat de l 'assegurança, que pot ésser concertada pels empresaris en una mutual i ta t , en una Companyia de les 
autori tzades per a cobrir aquest risc, o a la Caixa Nacional d'Assegurança d'Accidents del Treball. Aquest és un organisme oficial, 
apa r t a t de tot fi lucratiu i creat per atendre les necessitats derivades de la nova legislació d'accidents. La Caixa Nacional depèn 
directament de l ' Ins t i tu t Nacional de Previsió, ent i tat de vella i plausible història en el camp de les assegurances socials, que 
ha sabut agermanar el rigor tècnic de llurs operacions al sentit proteccionista dels treballadors. L ' Inst i tut Nacional de Previsió 
que depenia del Ministeri del Treball, ha passat a dependre del de Finances en vir tut d'un recent Decret. 

La Caixa Nacional, a més de la seva funció com a ent i ta t asseguradora, rep de les mutual i ta ts i companyies, o dels 
patrons, en cas d'inexistència de l'assegurança, els capitals necessaris per al pagament de les rendes. Aquests capitals es 
calculen, no perquè produeixin les rendes que han d'ésser satisfetes, sistema que representaria un cost elevadíssim, sinó 
actuarialment perquè es consumin amb el pagament de les rendes mateixes. A fi de comprendre la importància de les 
operacions realitzades per la Caixa Nacional, n 'hi haurà prou amb assenyalar els següents detalls : 

Import dels capitals constituïts per la Caixa Nacional com a ent i tat asseguradora, durant els anys 1933, 34, 
35 i 36, per incapacitats permanents i m o r t s : 14.017,602*92 pessetes. 

Import dels capitals ingressats per mutual i ta ts i companyies durant els anys 1933, 34 i 35, a la Caixa Na
cional per al pagament de rendes per incapacitat permanent i m o r t : 39.283,282*32 pessetes. 

Només l 'examen d'aquestes xifres dóna idea de l'enorme quanti tat de sinistres a què ha fet front 
l 'assegurança. 

Una al tra importantíssima missió correspon a la Caixa Nacional, o sigui l 'administració d'un fons espe
cial de garantia destinat a suplir la insolvència dels patrons que haguessin incomplert la seva obligació 
d'assegurar. L'obrer víctima d 'un sinistre no pot ésser responsable de la dexaidesa del seu patró, ni del retard 
d'aquest o de les empreses asseguradores, en consignar a la Caixa Nacional els capitals o primes úniques per 
al pagament de les rendes. Per això l 'Estat , d'acord amb les normes ginebrines, s'ha preocupat de formar 
el fons indicat i de lliurar la seva gestió a l 'organisme oficial de l'Assegurança. Els beneficis que la classe 
treballadora ha rebut d'aquest serv»i són incalculables. 

Però la Caixa Nacional, en el seu desig de realitzar una tasca d'ampli sentit social, ha creat un 
al tre fons anomenat de prestacions complementàries, per tal d'atendre diverses necessitats, entre les 
quals figura l'assistència d'operaris l 'assegurança dels quals té concertada el patró amb aquella enti tat , 
encara que els al·ludits obrers estiguin mencats de drets d'assistència, o bé perquè les lesions no tin
guin el seu origen en un accident laboral, o bé perquè no restin afectes d'una incapacitat permanent. 

Per la prestació, t an t de les assistències mèdiques obligades, com per les voluntàries, la 
Caixa Nacional té muntada a Madrid la Clínica del Treball que pot ésser t inguda com a modèlica 
entre les de la seva classe, no solament per les instal·lacions sanitàries i de reeducació d'invàlids, 
sinó pel confort de vida a què es col·loquen els accidentats. El servei mèdic d'aquesta clínica 
està complementat per una xarxa d'inspectors, també metges. 

Afegeixi's a això la tasca perseverant de la Caixa Nacional per tal d'aconseguir que les 
indústries tinguin assegurat tots llurs operaris, estenent cada vegada més la protecció de 
l 'assegurança a diverses classes de treballadors i l 'afany amb què persegueix, per mitjà del 
seu servei jurídic i d'inspecció, els pactes fraudulents en perjudici dels obrers acciden
ta ts , i es t indrà una idea aproximada de la intensitat de la tasca i de la qualitat de la missió 
social que realitza. Del desinterès amb què actua, ningú millor que les classes treballa
dores, i més concretament els obrers accidentats, no poden donar-ne fe. Això és conse
qüència lògica d'un rsistema que per haver apar ta t tota idea de lucre, ha permès que 
un organisme assegurador no hagi d'afrontar el seu interès econòmic al dels obrers acci
dentats, el qual permet a la Caixa Nacional una gran amplitud de criteri en l 'apre
ciació dels sinistres i en la qualificació de'.les incapacitats. Es clar, però, que aquella 
ampli tud interpretat iva no constitueix obstacle perquè la Caixa Nacional tracti de 
tallar els abusos amb què, sovint, incorren les parts interessades en l'assegurança, 

per a la qual cosa procura realitzar una tasca de tipus educatiu. 

LLEVA à 
LA PUNA 



M, Lentre a l 'Extrem Orient continua l'incendi 

bèl·lic i el nombre de víctimes i de danys 

augmenta cada dia, a Brussel·les es reuneix 

còmodament l'anomenada Conferència del Pa

cífic, la qual es proposa d'apagar el foc. 

A Brussel·les, doncs, s'han reunit els bom

bers internacionals. La contracta d'aquests 

serveis d'extinció d'incendis la té oficialment 

la Societat de Nacions. Però aquesta s'ha de

clarat pràcticament en estat de fallida. I la 

feina que, davant la guerra asiàtica havia de 

realitzar-se a Ginebra, ha estat confiada a 

Brussel·les. La Conferència del Pacífic pren 

el lloc de la Societat de Nacions. 

Però si el lloc i la composició de la reunió 

diplomàtica han canviat, resten els mateixos 

directors tècnics. No cal dir que els directors 
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de la Conferència brussel·lesa són Mister 

Edèn i Monsieur Delbos. Bé és veritat 

que s'hi ha afegit un representant dels 

Estats Units, que és Mr. Norman Davis. 

* * * 

Hom fa constar que tots els Estats 

representats a la Conferència, menys Ità

lia, són favorables a la Xina. Es tan 

evident la culpa japonesa, que aquesta 

té el caràcter d'una culpa universalment 

reconeguda. 

El Japó ha agredit la Xina, l'ha en

vaïda i aspira a continuar el trosseja

ment d'aquest immens territori del Con

tinent asiàtic. El delicte és greu i és 

públic. ¿I què fan, davant l'incendiari, 

els bombers reunits a Brussel·les? Co

mencen per renunciar a tota idea de 

sancions i es limiten a discutir la con

veniència de proposar una mediació. 

Res de rigor, res d'amenaces, res tan 

sols de mala cara davant l'agressor. Els 

homes d'Estat que assisteixen a la Con

ferència del Pacífic s'esforcen a presentar-

se davant del Japó (que ja els ha desai-

rat negant-se a trametre un representant), 

en la forma més afectuosa i més amable 

possible. 

Quina degeneració de l'ètica en les 

relacions internacionals! Imagineu-vos 

que, en un afer d'ordre privat, la policia 

i els jutges tracten un delinqüent en la 

forma com les potències tracten un Es

tat que és també delinqüent en l'ordre 

col·lectiu. No serà això un escando!? I 

bé : escàndols així els veiem ara a cada 

punt en la vida internacional, que perd 

ràpidament el poc o molt contingut ètic 

heretat del període liberal i democràtic 

del món. 

* 

Una mediació? A Toquio diuen que 

només escoltarien una proposta de me

diació si fos feta per una potència amiga. 

Hom creu que això és una al·lusió a Ale

manya. I tot just aquesta ha declinat 

la invitació per a assistir a la Conferència-

Pel costat de la mediació, doncs, no sem

bla que els bombers de Brussel·les puguin 

fer gaire cosa. 
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I en un altre terreny? Es 

molt dubtós. Ells mateixos han 

dit que no és cosa de sancions 

ni d'amenaces. De totes mane

res, és possible que algunes de 

les potències més interessades, 

com és ara Anglaterra, mudessin 

de parer si els Estats Units, con

vertint en fets les paraules de 

Roosewelt, s'avinguessin a una 

determinada actitud. Es inte-

ressantíssim el següent parà

graf d'un recent discurs d'An

toni Edén a la Cambra dels 

Comuns : 

« Tota acció, qualsevol que 

sigui el seu caràcter, que pogués 

ésser empresa en aquest conflicte 

(el sino-japonès), depèn essen

cialment de la cooperació dels 

Estats Units. Jo no dubto a dir 

que a fi d'obtenir l'entera coo

peració del Govern nordamericà 
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en un conflicte internacional, viatjaria, no sols 

de Ginebra a Brussel·les, ans encara de Melbourne 

a Alaska, sobretot en l'estat present de la situa

ció internacional. » 

Una fórmula sintètica expressa l'actitud de 

la Gran Bretanya davant la guerra sino-japonesa: 

« Nosaltres anirem tan lluny com vagin els Es

tats Units. » 

¿Els bombers de Washington, seran més de

cidits que els de Brussel·les? Aviat ho sabrem. 

A. R. V. 
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L ' E S T A L V I 
I L E S S E V E S I N S T I T U C I O N S A. 

C A T A L U N Y A 
El 31 d'octubre s'escaigué el Dia Universal de l'Estalvi, el qual es celebrà per tretzena vegada, des de l'any 1924, 

a totes les Caixes d'Estalvi del món, per tal de difondre arreu, per mitjà de la premsa, conferències radiades, etc., les 
virtualitats de l'estalvi i fomentar-ne, així, la pràctica constant i, per tant, eficient. Enguany és fàcil que aquesta 
commemoració, degut a les greus circumstàncies que travessem, hagi passat bastant desapercebuda per a molts dels 
ciutadans. Però és tant el que el motiu d'aquesta celebració s'adiu a la psicologia del nostre poble, que, a desgrat 
de tot, convé meditar una mica sobre el seu significat. 

Molt s'ha parlat, en sentit encomiàstic i també pejoratiu, del seny dels catalans. A vegades aquest mot s'ha 
utilitzat com a eufemisme per a no haver d'anomenar l'estreta mentalitat, l'egoisme, la manca de capacitat construc
tiva i esperit obert i emprenedor de part de la nostra antiga burgesia. Però, en general, i especialment entre les classes 
més modestes, el seny s'ha manifestat en no viure solament al dia, en tenir un concepte objectiu de les coses, veient-les 
no com hom voldria que fossin, sinó com realment són, en preveure les contingències del demà amb serenitat, sense 
confiar en miracles, però sí en els fruits del propi esforç. I és, doncs, per raó d'aquest esperit pràctic i previsor dels ca
talans, per aquesta visió clara de la realitat, per la natural tendència que tenim a posposar les coses supèrflues del pre
sent a les necessàries del futur, que l'estalvi ha arrelat tan pregonament a la nostra terra que ella sola té la meitat del 
saldo total amb què compten totes plegades les Caixes d'Estalvi d'Espanya. 

A Espanya, durant la monarquia, mai no havia existit una política reeixida de l'estalvi i, per consegüent, l'o
rientació en l'abrandament d'aquest a Catalunya i la seva organització, són realització exclusiva d'uns quants ciuta
dans que més que saber protegida la seva obra pels poders públics, hagueren de lluitar contra nombroses dificultats. 
Per això, doncs, els instruments d'aquesta obra, les Caixes d'Estalvi, entitats completament alienes a fins especulatius, 
ja que en elles no s'hi reparteixen dividends de cap mena i ni tan sols es satisfan — ni s'hi han satisfet mai — dietes o 
compensacions a consellers d'administració, mereixen una especial atenció i àdhuc agraïment de tots. 

En el règim d'abans del 19 de juliol, podríem dir que aquelles institucions constituïen una excepció en el seu 
temps i en certa manera poden considerar-se com un avanç de règim col·lectivista. Enmig de l'afany de financers i 
banquers, alta burgesia i grans empreses d'obtenir crescuts beneficis amb absolut menyspreu de les necessitats i drets 
del poble, únicament les Caixes, en quant a entitats econòmicament potents, es preocuparen d'aquell, creant o aju
dant a crear, en la mesura de la potencialitat respectiva, els fogars de cultura, d'assistència i de treball que havien 
d'ésser uns dels factors fonamentals de la seva emancipació moral i material. I aquesta tasca no l'han realitzada les 
Caixes a títol d'aquella beneficència de tan trista recordança. Es el concepte que tenen les Caixes de les idealitats es
sencials de l'estalvi, en quant a finalitat social els beneficis de la qual han de revertir no solament a aquells ciutadans 
que han tingut la sort de poder estalviar, sinó també s'han d'estendre a aquells estaments més malaurats que prou 
feina tenien abans en poder atendre a algunes de llurs necessitats més peremptòries ; és l'estricte compliment de les 
conviccions que tenen en l'organització de la productivitat de l'esforç comú i són, en fi, llurs propis estatuts el que 
les ha obligat a aquelles actuacions. 

Moragas, el gran impulsor de l'estalvi català, digué : 1 Les Caixes d'Estalvi són per al poble i els seus adminis
tradors representen el règim social servint el poble »; lema que no ha esdevingut un tòpic més, sinó realitat tangible 
en el cas de Moragas. De la « Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvi», la institució per ell creada i que és actual
ment de molt la més important de la Península en la seva especialitat, puix que aplega a Catalunya més de 600,000 
impositors i la quarta part del saldo total correrponent a Espanya, cal reconèixer que no hi ha ciutat ni poble de la 
nostra pàtria que no s'hagi beneficiat de l'acció que li permet desenvolupar la seva potència econòmica, ja sigui remeiant 
en part i'atur obrer, facilitant la construcció d'escoles, grups de cases barates, hospitals i altres obres d'utilitat pú
blica, impulsant la tasca de Sindicats, especialment agrícoles, Cooperatives i Mutualitats, pensionant a vells desvalguts 
o assistint directament a malalts i mutilats. 

En la major part de les nacions capitalistes l'estalvi constitueix, d'una manera primordial, la reserva necessària 
que ha de procurar crear-se el treballador per tal d'atendre, individualment, a aquelles contingències adverses — 
malaltia, invalidesa, incapacitat per al treball en la vellesa — que en un règim organitzat de cara als interessos col·lec
tius han d'ésser previngudes mitjançant una política recta d'assegurances socials. No vol dir això, però, que un cop 
guanyada la guerra i afiançades i àdhuc millorades les conquistes de la revolució en el nostre país, l'estalvi hagi de 
desaparèixer ni tan scls minvar. Ben al contrari, encara que s'esvaeixin aquells pesombres que gravitaven constant
ment damunt l'esdevenidor dels treballadors i que convertien l'estalvi en un enguniós afany, aquell podrà encara aug
mentar de volum global degut a un major benestar econòmic de les classes productores. Mireu, sinó, com a laU.R.S.S. 
l'estalvi, considerat com a element integrant de la seva revolució social, alhora que multiplica les institucions pròpies, 
les Caixes d'Estalvi, constitueix les grans reserves del seu esdevenidor. Es comprenent-ho lixí que Stalin ha dit: « Cal 
que no hi hagi cap obrer sense la seva llibreta d'estalvi.» 

En la política emprada fins ara pels governs del Front Popular en matèria tan delicada com l'estalvi, els fruits 
han correspost a la voluntat de salvaguardar el valor econòmic d'aquell. Quan passat el natural trasbals dels primers 
mesos subsegüents al 19 de juliol, la situació del país s'ha anat aclarint paulatinament, els ingressos, a desgrat de l'e
norme pertorbació motivada per la guerra, han augmentat amb ritme accelerat i en proporció a la considerable min
va que han sofert els reintegraments, els quals podem dir que avui es realitzen en el nombre i forma habituals. 

I és aquest fet, que confirma el que hem indicat en començar, respecte l'estalvi com a virtut racial dels cata
lans, i el creure que en la política que es continuarà seguint en el successiu, orientada en un sentit d'avenç paral·lel 
de l'esperit dimanant de les disposicions oficials i el criteri dels estalviadors plasmat en les institucions avui 
existents, el que entenem que produirà, encara, una major incrementació de la font de riquesa que és l'estalvi. La qual 
riquesa, com a patrimoni de tot el poble treballador, ha d'ésser considerada com un dels factors principals per a un futur 
esplendorós de la Pàtria i per al benestar moral i material dels ciutadans. 
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c a r a a 
F U T U R S O C I A L 

LA G.E.P.CI. INCORPO 
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EMANCIPADORA DEL 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

PROLETARIAT 

INICIS 

De l'ànsia d'emancipació que és patri

moni racial dels catalans, nasqué, amb un 

esclat vital que supera tota possibilitat de 

càlcul amb relació a altres països, la carac

terística menestralia catalana, de tan arrelada i profunda tradició económico-

social. 

L'obrer català, manual o intel·lectual, obeint imperatius categòrics que tenen 

la seva gènesi en una natural i lògica ànsia d'independència en el treball, s'ha sentit 

atret, sempre, per una justa ambició : arribar a ésser propietari d'un petit comerç 

o d'una petita indústria, no pas amb el propòsit d'abandonar el camp proletari, sinó 

per desfer-se, a còpia del seu treball, del jou de domini i d'injustícia del capitalisme 

explotador. 

Si resseguíssim la línia biològica i eugenèsica dels Gremis catalans veuríem com 

és de certa la nostra afirmació i podríem comprovar, a través dels més petits detalls 

com la menestralia catalana, la històrica menestralia catalana, no ha deixat mai de 

sentir-se estretament lligada amb el proletariat, puix que d'un esforç proletari prové 

i amb el proletariat alterna, actua i lluita contra les envestides dels magnats de la 

indústria i del comerç, tan enemics de l'obrer com del petit industrial o comerciant. 

Es per aquesta raó poderosa, que respon a un estat d'ànim cosubstancial amb 

la peculiaríssima manera d'ésser del proletari català, que la petita burgesia catalana, 

en esclatar la revolta incivil i criminal del 19 de juliol del 1936, es trobà desarticulada 

i injustament separada del moviment reactiu de les masses proletàries, car si bé es 

trobava a una prudencial distància del capitalisme absorbent, les organitzacions pro

letàries s'havien negat a acollir-los en el seu si a causa, precisament, de la seva indepen

dència i per no considerar-los, segons la lògica sindical, com a mers assalariats. 
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El Consell Cen
tral de la G. E. P . 
C. 1. en una de les 
seves sessions ordi
nàries. 

En realitat, però, les organitzacions gremials i entitats de petits comerciants 

i industrials, que reuneixen una massa importantíssima de treballadors, car el pe

tit taller o la petita botiga ha estat mantinguda a còpia de sacrificis i d'esforços per

sonals i, sovint, familiars, no podien restar al marge del moviment social que s'iniciava 

aleshores i la U. G. T., amb molt bon acord, cregué oportú d'organitzar una Federació 

Catalana de Gremis i Entitats de Petits Comerciants i Industrials, tenint en compte 

que la immensa majoria de menestrals catalans s'havien col·locat al costat de la classe 

obrera en la lluita contra el feixisme bàrbar i destructor i perquè, a més, calia gua

nyar-los definitivament a la nostra causa. I fou així com sorgí 

LA G. E. P. C. I. 

La « Federació Catalana de Gremis i Entitats de Petits Comerciants i Industrials », 

nasqué, com ja hem dit, en plena lluita i sota l'escalf de la Unió General de Treballa

dors. El Secretariat de Catalunya, atent a les necessitats imperioses que exigien 

aquells moments de prova, considerà oportú l'aplegament d'una massa que dispersa 

no donava cap rendiment, malgrat la seva adhesió entusiasta a la causa antifeixista, 

i que, r e u n i d a 

convenientment 

en una Federació 

podia resultar, 

com així ha estat, 

una excel·lentcol-

laboradora del 

proletariat autèn

tic. Elements d'o

posició sindical 

criticaren la crea

ció de la G. E. P. 

C. I. i els serví 

de pretext per a 

a tacar injusta

ment i amb evi

den t desconei

xença de la reali

t a t , la p ròp i a 

Unió General de 

Treballadors. La 

posició dels^detractors no podia ésser ni més absurda ni més il·lògica, car responia al 

despit de no haver pogut aplegar-los sota els propis anagrames, en preferir, la petita 

burgesia, acollir-se sota la garantia d'una organització plenament capacitada. I era 

absurd l'atac a la U. G. T. perquè volia significar la desconeixença de la veritable 

forma orgànica de la G. E. P. C. I., la qual s'adheria a l'organisme sindical d'acord 

amb l'apartat cinquè de l'article tercer dels Estatuts i se'ls imposava, com a condició 

prèvia, l'acceptació de la tàctica i orientació de la Central Sindical i el compliment dels 

acords dels congressos i Comitès responsables. Per altra banda, els Gremis i entitats 

aplegats en la G. E. P. C. I. resten organitzats a part dels Sindicats Obrers, amb uns 

Estatuts especial si no poden formar-ne part aquells comerciants o industrials que tin

guin més de deu assalariats. 
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Es més : d'acord amb el Decret de Col·lectivitzacions i Control Obrer, cadascuna 

d'aquestes petites indústries o comerços que fornien part dels Gremis, tenen el seu 

Comitè Obrer de Control i qualsevol denúncia dels representants dels treballadors, 

contra el patró, per incompliment de les condicions de treball vigents, per oposició 

a les justes rei

vindicacions dels 

treballadors o per 

activitats políti

ques contràries a 

la classe obrera, 

implica l'expulsió 

i m m e d i a t a del 

Gremi respectiu. 

Era absurda, 

doncs, la campa

nya que es feia 

contra la G. E. 

P. C. I., perquè 

s i g n i f i c a v a un 

desconeixement 

de la realitat. Si 

la U. G. T. aplegà 

en un organisme 

adient les forces 

disperses de la 

petita burgesia ho féu amb el propòsit aconseguit d'incorporar al moviment antifei

xista els milers de ciutadans que, per no ésser pròpiament proletaris, malgrat la seva 

condició moral de tais, es trobaven deslligats de les organitzacions que lluitaven, i 

que lluiten encara, per la reivindicació dels treballadors. 

: -j. • • -

El Secret? ri Ge
neral de laG. E. P. 
C. I., compa:.y Jo-
s e p Ò l i v a , arla 
amb un dels .edac-
torsde"Morr.'nts". 

LÒGICA PROSPERITAT 

La G. E. P. C. I. reuní, en els seus inicis, deu mil associats. La suma era important, 

però no era, encara, tot el falaguera que hom esperava. Potser la campanya de rezels 

que emprengueren les organitzacions confederáis determinaren el fet. El cert és, però, 

que iniciada l'actuació de la Federació Catalana de Gremis i Entitats de Petits Comer

ciants i Industrials en un sentit d'equanimitat i de responsabilitat professional, el 

nombre dels afiliats augmentà i actualment passen dels vint mil. 

Nosaltres hem tingut ocasió de constatar com i perquè treballa el Consell de la 

G. E. P. C. I. i l 'activitat que es desplega en les seves oficines de la Plaça de Ferrer i 

Guàrdia, número IT . Local espaiós, amb unes oficines ateses per personal competent, 

es veu concorregudíssim durant tot el dia per tàl de fer peticions relacionades amb 

l 'activitat industrial o comercial dels associats. Peticions que, sigui en el sentit que 

sigui : d'orientació, de resolució o de queixa, són resoltes immediatament. 

En realitat, l 'activitat de la G. E. P. C. I. és una pintura amb contrastos de con

torn, en la qual es reprodueix, de manera sinòptica i en mate, la peculiaríssima psico

logia del comerciant català, actiu fins a l'exageració —segons el concepte meridional 

quan treballa per tal de multiplicar l'esforç del país en els seus dos aspectes essencials: 

l'econòmic i l'espiritual. Àdhuc el seu Secretari general, el company Josep Olivo, 
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Vista parcial de 
oficines. 

dinàmic en un grau que multiplica la seva capacitat natural de treball, es veu empès 

per la tasca permanent i continuada de la G. E. P. C. I., en la seva tasca de reestruc

turació econòmica i de salvaguarda dels interessos d'aquesta col·lectivitat proletària 

que a Catalunya és coneguda per menestralia i que és una de les bases impulsives de 

l'estímul emancipador de l'obrer. 

LES ASPIRACIONS DE LA G. E. P. C. I. 

Les aspiracions dels petits comerciants i industrials es sintetitzen en una resolu

ció adoptada ía poc per una assemblea plenària a la qual assistiren ¿450 delegats i en 

Sa qual restà clarament manifestada la condició de lluita, ferma i decidida, dels mili

tants de la G. E. P. C. I., ferms col·laboradors de la classe üeballadora i decidits an

tifeixistes. En aquesta resolució hi consta taxativament que l'Assemblea declara la més 

absoluta i fervent adhesió a la causa antifeixista, representada pels Governs de Cata

lunya i de la República. 

Pel que fa referència als problemes econòmics, fonamentals per al futur de la 

nostra pàtria, l'Assemblea estimà d'apremiant necessitat l'aplicació d'una ferma i 

decidida política d'aprofitament de totes les activitats industrials i comercials 

del país. 

Amb relació a les col·lectivitzacions, l'Assemblea propugna i reclama l'estricte 

compliment del Decret de 24 d'octubre del 1936 i d'acord amb ell reclama un autèn

tic i efectiu respecte i ajut al petit comerç i a la petita indústria, base de l'economia 

catalana. I, finalment, l'Assemblea es declara partidària de portar a cap una aus

tera i lógica política de proveïments. Heus ací, en la síntesi de la resolució darrera

ment adoptada per unanimitat, recollida la voluntat d'una col·lectivitat treballa

dora que, obeint 

imperatius cate

gòrics de la prò

pia consciència, 

s'ha sentit lligada 

al moviment so

cial que ha de 

destruir mites ar

caics i que ha 

d'obrir-nos les 

portes d'un futur 

i m m e d ia t de 

prosperitats infi

nites. Heus aquí, 

doncs, pintada a 

grans trets, l'àni

ma de la G. E. P. 

C. L, organitza

ció que aplega 

els petits comer

ciants i indus

trials, expressió exacta de l'anhel, generosament humà, del proletariat de tot 

Catalunya. 

Francesc CURELL. 
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La primera equivocació del viatger que s'endinsa per terres 
de moro, és l'aprensió injustificada que mostra per puces, mos
ques, vespes, fornrgues, xinxes, polls, i d'altres animalets inofensius. 

El disbarat més gros que pot fer, és d'esverar-se per detalls tan 
insignificants. Influït per aquesta mena d'escrúpols anirà a raure en 
un hotel francès o espanyol — on no sempre es lliurarà de les es
mentades bestioles — lluny de l'apassionant espectacle del barri 
moresc. 

Sortós aquell que se n'adona i rectifica, i accepta, a la fi, la 

. / • 

COM m \ 

UN 

VAIXELL 

SENSE 

RUMB 
convivència dels amables insectes. Solament llavors estarà en condicions de comen
çar l'estudi de l'ànima musulmana. 

Jo, com la major part dels viatgers, vaig cometre la covardia d'estatjar-me 
en hotels europeus, on els gerents es vanen de prescindir del servei indígena. Com 
més categoria té l'hotel menys moros trobareu a l'abast. 

Aquesta fou una de les causes que m'allunyà dels musulmans, els primers 
temps. 

A Ceuta, unes hores després del desembarc, jo havia començat de veure alguna 
xilava i algun tarxhux, però els qui les lluïen mostraven un caràcter tan diluït, 
que cap afeccionat etnòleg no hauria volgut considerar-los. Parlaven de toros, mi
raven les dones picardiosament i escopien d'una manera mestrívola, solament com
parable a l'escola andalusa o xinesa. 
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Entre la multitud europea, 
aquests pocs abillaments inóres
eos feien un xic el carnestoltes. 
Llevat en el vestir, aquests ho
mes semblaven perfectament cris
tians. Almenys tan cristians com 
els venedors de dècims, de lliga
cames, i d'encenedors, que om
plien els carrers de crits histèrics. 

D'un grup de joves moros, 
sortí al meu pas, un « Holésalda, 
ací me guta la mnhere 1», acom
panyat d'un ronc expressiu. 

Aquests detalls d'identifica
ció m'esveraven. Començava a 
témer que no trobaria el Marroc. 
Mitja Andalusia s'era abocada 
damunt d'aquestes terres prote-
gibles — com fa nou segles ho 
feren els almoràvits al sud d'Es
panya. — Una colla així de cen
túries, fent adés d'invasor, adés 
d'envaïs, certament agermana els 
homes. 

Però les meves perplexitats 
creixien. «Qui són els mestres?» 
« Qui són els deixebles? ». 

El mateix mirar desconfiat, 
curiós, poruc i engelosit, em llan
çaven les fembres musulmanes, 
entre els plecs de llurs haics, que 
les cristianes sota llurs capells de 
palla. Amb idèntica beatitud as
sistien a l'exhibició del film « Las 
Carceleras», i escoltaven Ràdio-
Sevilla a les voravies dels cafès, 

els gecs que les xilaves, els pantalons que els seruals, les sabates que les babutxes 
Hom es demanava sovint, inquiet, esmaperdut: «N'hiha de disfressats? I si n'hi ha, qui són? » 
Era difícil deslliurar-se d'aquesta sensació aclaparadora: « Juguen els moros a cristians? Els 

cristians, jugarien a moros? » 
A Còrdova habia començat d'adonar-me de la manera destra i provocant de llençar les 

escopinades. (Jo crec que els psicòlegs i els etnòlegs demostren una negligència punible no con
cedint a l'estudi d'aquesta pràctica la importància social que es mereix). Aquella eterna escu
rada de goles que jo creia haver deixat a l'altre banda de l'estret, seguia perseguint-me al Nord 
de l'Àfrica. Pels carrers de les ciutats moro-espanyoles, així que sentia prop meu un « hoooo » 
massa profund ja em posava a tremolar. Tant era que la contracció es produís dins una gola 
hispànica com aràbiga, el perill era sempre el mateix. ¿Escopiria enlaire fent descriure a l'esput 
cèrcols i espirals complicats? ¿El llançaria recte i dinàmic tres metres endavant? ¿Es giraria i 
me'l projectaria sense possibilitats de refús? O més modestament, ¿es limitaria a deixar-lo caure 
a terra? 

L'amenaça pesava damunt meu. Anava sempre amb l 'ai! al cor. 
Una altra cosa desorientadora era la predisposició a embriagar-se de crits que mostraven els 

habitants de la Zona Espanyola, tant els moros com els cristians. 
Al cinema de Tetuan, de Ceuta, d'Arzila o de Larraix, el públic — com en alguns cine

mes d'ací — prenia part espontània a la representació. Reia i s'escridassava segons les escenes. En 
girar-me pensant: «Què escandaloses són les criatures àrabs» em trobava que els menuts cridaires 
anaven vestits de cristià. 

Sovint, mentre prenia cafè amb llet en la terrassa d'un restaurant, un eixam de criatures 
m'assaltava: «Senyoreta, tinc el pare malalt...» «Senyoreta, una caritat...»« Senyoreta, dóna'm 
el sucre...» 

Si s'hagués tractat de noiets moros, jo els hauria repartit alguns terrossos de sucre i algu
nes monedes de coure, i cercant el bloc-notes il·lusionada, hi hauria anotat: «les criatures 
àrabs són això o són allò, però tota aquella quitxalla era espanyola! 

Una nit vaig perdre'm pels afores de la ciutat i vaig trobar-me, sense saber com, en un barri 
fangós i brut, construït amb caixes velles, bidons de gasolina, llaunes i canyes. « Gràcies a Déu 

vaig dir-me — que he ensopegat un reco netament moresc ». Però, de darrera la cortina de sac 
d'una barraca torta, sortia la veu d'un murrià cantant un «fandanguillo» acompanyat de guitarra. 

Cada dia, en tornar a la fonda, jo examinava decebuda i confosa, el meu quadern encara vir-
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ginal. Què descriuria sobre moros ' " 
si no arribava ni a trobar-los? 
¿Com destriaria, entre els escassos 
vestits de musulmà — que no em 
convencien — els protegits dels 
protectors, els civilitzadors dels 
civilitzables? 

Un dia, però, vaig descobrir 
el primer barri moresc, amagat, 
misteriós, entre velles muralles. 
Sota l'arc ogival circulava una vi
rolada multitud: xilaves i tur
bants, haics i tarhuxs de tots 
colors. Com una serp eixampla i 
estreny les seves vèrtebres, ells 
passaven pels carrerons o s'atu
raven per les botigues dels jueus. 

Grups de dones, sota l'apa
rença monacal, s'embadalien en
front d'un caftà de setí, color 
de mandarina o de poma, que, 
penjat a la porta del marxant, 
semblava obrir-los els braços. 
Més enllà sospiraven amb els ulls 
esbatanats a frec de vidre, darrera 
el qual lluïen els joiells filigranats 
dels orfebres. 

Al barri dels babutxers, cu
rull de botigues, on pengen enfi
lalls de brodades babutxes, les 
dones s'entretenien acaronant amb 
la punta dels dits tenyits de han-
na, el temptador calçat. 

Homes barbuts i enturba-
nats, ajupits a l'entorn d'una cai
xa buida de panses, discutien 
afers, bevien te verd i fumaven llargues pipes al fons dels cafetots entapissats de fines estores. 

Més lluny, els carnissers, seien a la mateixa taula de la mercaderia, amb les cames encreu
ades al bell mig dels trossos sagnants de cabrit i de moltó. Llurs peus nus i llurs mans vermelles 
es barrejaven amb l'aliment. 

Els especiers, voltats de flairosos sacs de safrà, pebre negre i roig, hanna, curri, claus i nou 
moscada, discutien per una unça de pols amb el client regatejador. 

Un apotecari feia les seves píndoles i barreges a la porta de la botiga aprofitant la claror del 
carrer. 

Infants de peu nu, ulls brillants i nas mocós, venien pans i manats de cebes. 
Dones barabers, amb polaines i capell ample, ofrenaven àmfores i cassoles de terra cuita. 
Grups d'adolescents mascles passaven llangorosos, agafats de les mans. 
Processons silencioses de creients es dirigien a les mesquites amb l'estoreta sota el braç. 

Les sales d'ablucions eren plenes d'homes que s'estaven purificant, mentre altres abandonaven 
les babutxes i s'endinsaven temple enllà. De la porta estant, pels costats de la mampara, es veia 
una sala ampla i bella amb llànties de vidres de color i filigrana. 

Els captaires, terra enllà, cantaven llurs tragèdies amb estudiada monotonia. Allargaven els 
braços amb gest dramàtic i tiraven el cap enrera mostrant les conques buides i les genives esdente-
gades. En sentir el soroll d'una peça de coure que queia a la bacina, paraven un moment de can
tar i, canviant de to, regraciaven el donant. 

Els jueus, amb la gàbia de moneda al costat, feien dringar tota una rastellera de duros has-
sani, lluents i temptadors. Se'ls passaven ràpidament d'una mà a l'altra donant la sensació que 
estaven lligats. Algun míser passant s'hi encantava. 

Romania enfront del joglar, bocabadat i ull trist. L'altre, per a esbargir-se, li allargava les 
peces a frec de nas i, en veure'l massa entusiasmat es feia enrera amb vestiginosa llestesa. 

Aquesta multitud xerraire o silenciosa, estàtica o bellugadissa, pulcra o pudent, passava sota 
els meus ulls curiosos, sempre enigmàtica i atractiva. Jo no interessava als musulmans. Ellsm'en-
penyien, em trepitjaven, m'apartaven a cops de colze, em tiraven a sobre el carregat burret men
tre cridaven : « Balak ! Balak ! », sense aturar-se. 

Jo pensava : Com trobar el camí de llurs cors? Què pensen, què senten, què volen? D'ont 
venen, on van i per què hi van? Sóc entre ells com un pobre vaixell sense rumb, singlant sobre 
una mar agitada. AURORA BERTRANA 
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ESFORÇ IGNORAT D'UN 
Són molts els que, malgrat viure intensament les activitats de la guerra, es pregunten, amb capciosa- T\ A T\ T T \ 

persistència : Qué fa Catalunya per a la guerra? I I i r \ I n 
Es immensa, extraordinària, l'obra secreta o ignorada que el poble català ha realitzat en benefici de la I I I j X, \ . 

guerra, a còpia d'enormes sacrificis individuals i col·lectius. A part de les indústries anomenades de guerra, 
especialment dedicades a la fabricació de material bèl·lic, hi ha altres activitats de tanta o més importància, la 
direcció de les quals correspon a determinats organismes oficials i que el poble ignora, potser per manca de difusió. 

Se'ns podria dir, és clar, que l'obra ignorada, la que es realitza en la quietud constructiva del taller o del la
boratori, és la més estimada, perquè no respon a ambicions especulatives o d'ordre extern, sinó, simplement, a les 
necessitats de la guerra, infinitament superiors, en els moments la història dels quals vivim, a tota altra manifestació 
esporàdica. 

En aquest cas, entre els organismes que, quietament, amb una laboriositat constant, treballen per la guerra, 
hi ha l'Ajuntament i, d'entre les seccions específiques d'aquesta Corporació ciutadana, destaca d'una manera pre
ferent, no pel volum — que és extraordinari — de l'obra realitzada, sinó per la seva altíssima qualitat humana, el 
Laboratori Municipal, regit per una figura mèdica de rellevant prestigi i de inusitada modèstia : el doctor Pere Gon
zález, veritable esclau de la ciència. 

UNA VISITA AL «LABORATORI MUNICIPAL» 
Quan ens assabentàrem de l'esforç que realitzava el Laboratori Municipal en benefici de la guerra, elaborant 

gairebé tot el sèrum que es consum als fronts de batalla : antitetànic, antigangrenós, antidiftèric, sentirem una viva 



El personal femení del nostre Laboratori Municipal, ocupat 
en la preparació injectables 

En primer^terme, de dreta a esquerra: el Dr. Gonález; l'Al-
calde de Barcelona, Hilari Salvado, i el Conseller de Higiene 

i Sanitat, camarada Joan Borràs 

curiositat per veure de prop com era portada a terme una 
tasca de tanta transcendència i tan ignorada al mateix 
temps. I planejàrem la visita, d'acord amb l'Alcalde de 
la ciutat, Hilari Salvadó, i el Conseller-regidor d'Higiene 
i Sanitat, camarada Joan Borràs. 

Els que no coneixen el funcionament d'aquest impor
tant laboratori han de restar sorpresos, forçosament, de la 
magnífica obra social i sanitària que realitza. El seu direc
tor, Dr. González, ha trobat una entusiasta cooperació en el 
camarada Borràs, el qual ha facilitat la tasca científica — 
d'investigació i d'estudi — que constantment realitzen els 
metges encarregats de les diverses seccions en activitat. 

Les instal·lacions — magnífiques dintre de la lògica ca
pacitat d'una institució municipal — responen en tot a les 
necessitats del moment i el personal tècnic que hi treballa 
ha hagut de realitzar esforços meritoris de cara a la guerra. 
Com a anècdota indicadora de la capacitat de treball d'a
quests laboratoris, dels quals surt la gairebé totalitat dels 
serums que es consumeixen al front, recollirem el fet que, 
durant el període de trenta dies, han estat servits, al front, 
700,000 tubs de vacuna, la qual cosa representa l'esforç mà
xim que s'hagi pogut realitzar. 

ELS SERVEIS ANTIRABICS 
El primer que hom observa, en entrar al Laboratori 

Municipal, són les instal·lacions dedicades al servei anti-
ràbic, dirigit per l'intel·ligent especialista Dr. Manuel Roig, 
el qual ha creat una vacuna especial que permet d'estendre 
els serveis antiràbics a les poblacions més apartades de 
Barcelona. 

Els serveis d'aquest tractament són completament gra-
tuits i, fins ara, no s'ha donat el cas que fallés cap dels ma
lalts assistits. Ara, amb motiu de la guerra, els casos de 
ràbia han augmentat en una proporció alarmant. Hi ha dies 
que els tractaments han arribat a tres-cents, en contrast 
amb la trentena de mossegats que s'assistien normalment. 
Aquest augment de la ràbia canina no és exclusiu del nos
tre poble. A tots els països on la guerra ha obligat a res
triccions naturals es declarà aquest augment proporcional 
de la ràbia, fins al punt que, tal com s'ha determinat a 
Barcelona, s'hagué de procedir a la recollida total dels gos
sos, com a mesura preventiva. 

El procediment clínic seguit en aquest servei, malgrat la 
seva gratuitat, és excel·lent. El malalt és atès curosament 
fins a la desaparició de tot perill i per a l'ús escaient resta ar
xivada una fitxa amb les característiques especials de l'as
sistit, amb el corresponent diagnòstic histològic de la ràbia. 

.- j 

Per altra banda, el doctor Roig actua contra la ràbia 
canina per mitjà d'una vacuna especial que s'inocula en 
els gossos i que, fins ara, ha donat resultats excel·lents. 

LA VIGILANCIA DE LES AIGÜES 
Un altre dels serveis especials del Laboratori Municipal 

és el de la vigilància constant de la puresa i qualitat de les 
aigües, servei importantíssim encarregat als doctors Ribera 
i Miravitlles. 

Diàriament, amb una pulcritud en consonància amb la 
importància preventiva que té la vigilància de la solubritat 

de les aigües de Bar
celona, es realitza el 
control dels pous i 
de les fonts per mitjà 
d'una anàlisi cons
cient que garanteix a 
la població la segure
tat — la tranquil·lit
zadora seguretat — 
de saber que hi ha qui 
vetlla, amb una con
tinuïtat exemplar, per 
la seva salut. 

L'anàlisi bacterio
lògica és registrada 
dia per dia en els fulls 
de control i a la més 
petita indicació d'a
normalitat— fins ara 
no registrada — es 
porten a terme els tre
balls necessaris per a 
garantir la solubritat 
de les aigües barcelo
nines. 

També , aquesa t 
secció s'encarrega de 
l'anàlisi de la solu
britat de les aigües 
del Llobregat, pel que 
es refereix a llur sa
nitat. Per tal de re
soldre aquest proble
ma, plantejat per les 
explotacions de po
tassa d'aquella co
marca, està projecta
da la construcció d'un 
canal, on aniran a pa
rar, els residus de les 
mines po tàss iques , 
pressupostat en dotze 
milions de pessetes i 

Aplicació de la vacuna ant i-
ràbica, pel Dr Roig 



Vista parcial d'un dels estables 
de cavalls, dels quals se n'estreu 

el serum 

Exàmens al microscopi 

s'han deixat ja enllestits els projectes 
de realització, cosa que serà portada a 
terme en un futur immediat. 

Per cert que, tot el que fa referència 
a la canalització d'aquestes aigües, ha 
estat matèria d'atenció especial per part 
dels caps del Laboratori Municipal i molt 
especialment de la Corporació Municipal, 
el Conseller regidor encarregat dels ser
veis d'Higiene i Sanitat de la qual, com
pany Joan Borràs, esmerça bona part de 
les seves activitats a l'activació d'un afer 
de tanta transcendència. 

UN SERVEI DE GUERRA DE PRI
MER ORDRE 
A part de l'esforç que en diferents 

aspectes realitza l'Ajuntament de Bar
celona en servei de la guerra, cal des
tacar de manera preferent, per la seva 
importància extraordinària, els que rea
litza el Laboratori Municipal per mitjà 
de la seva secció de vacunes i sèrums. 

Teníem notícies de l'enorme transcendència d'aquest ser
vei, d'una importància vital en aquestes hores de lluita heroica 
per la independència de la pàtria; però ignoràvem, ho confessem, 
que aquesta transcendència arribés al grau vital que realment té. 

En realitat, el servei de vacunes i sèrums, a càrrec del doc
tor Josep Vidal, serveix, gairebé exclusivament, totes les vacu
nes i sèrums que es consumeixen al front de batalla i amb les quals 
es salva la vida dels nostres braus combatents. 

No volem ésser indiscrets especificant llocs ni hem d'endin
sar-nos en consideracions d'ordre tècnic ; però si ens plau d'as
senyalar l'esforç que realitza el personal tècnic i les dificultats 
amb què topa dificultats lògiques en aquests moments — per 
a portar a cap el seu comès. S'ha d'elogiar, però, la labor con
junta i la intel·ligència amb què són resoltes totes aquelles di
ficultats materials que sorgeixen sobre la marxa, una marxa 
accelerada que, una vegada acabada la guerra, haurà d'ésser 
posada a la consideració pública per a premiar l'esforç de l'Ajun
tament i el dels homes que, al servei de la Corporació Munici
pal, han cooperat de manera tan desinteressada a fer possible 
una labor de tal naturalesa. 

Que fa Catalunya per a la guerra? Heus ací una pregunta 
que haurà de merèixer el nostre menyspreu quan ens sigui feta 
capciosament per aquells que pretenen ignorar la col·laboració 
eficaç i desinteressada d'un poble que lluita i que treballa a l'om
bra, lluny de tot elogi i de tota consideració. Si no fos prou la 
tasca enorme de les indústries de guerra, que tenen el seu prin
cipal element a Catalunya, bastaria assenyalar l'obra que realitza 
el Laboratori Municipal per a valorar l'esforç ignorat d'un poble 
que sap a bastament el que es juga en aquesta guerra cruent i 
criminal que ens ha imposat el feixisme com a conseqüència de 
l'alçament d'uns generals traïdors que no saberen fer honor a 
la paraula donada ni a la seva condició d'espanyols. 

Per a donar idea de la importància de la tasca realitzada pel 
;ïrvei de vacunes i sèrums del Laboratori Municipal n'hi haurà 

prou amb fer una suscinta estadística numèrica 
pe les vacunes i sèrums que s'han servit al front 
en el que va d'any. Es així : 

Vacuna hipodèrmica 145,000 

Vacuna antivariòlica 200,000 

Vacuna per os 50,000 

Sèrum antitetànic 40,000 

Sèrum antigangrenós . 25,000 

Sèrum antidiftèric 4,000 

i a quines quantitats cal afegir 20,000 
vacunes Calmette. 

Aquesta relació parla amb més elo
qüència que les nostres paraules i res
pon adequadament als que, amb ig
norància o mala fe pregunten : Què 
fa Catalunya per a la guerra? 

MOTS FINALS 
Quatre paraules finals per a justi

ficar una afirmació. Catalunya, que 
ha ofert als fronts de batalla el millor 
de la seva joventut, que ha dedicat 
tota la seva activitat al servei de la 
guerra, no ha volgut que el seu esforç 
sortís a la superfície per entendre que 
la millor tasca, la més eficaç, la més 
digna, és aquella que, per ésser desin
teressada, noblement desinteressada, 
simbolitza les característiques racials 
d'un poble que ofereix, al món, el seu 
esforç ignorat. 

Un aspecte de la secció* destinada a la preparació 
del serum 

Unase.-rió d'anàlisis c:i plena activitat 
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N o r s D l 

C O N G R S 
Un gran"retrat de Sesé 

presidia el III Congrés de 
la U. G. T. de Catalunya. 
Els delegats van rebre, amb 
altres publicacions — totes 
elles acrediten el bon gust i 
l'experiència editorial dels 
companys Ferrer i altres — 
el millor present: aquell vo
lum dens i sobri Els homes 
de la U. G. T... Antoni 
Sesé. 

Els Sindicats portaven ini
ciatives basades en consignes 
d'ell. La memòria, els dis
cursos, l'ambient, tot era 
ple del seu record enorme, 
del seu estil. La presidència 
d'honor del company caigut 
esdevenia efectiva. 

Un revolucionari no és 
sentimental. No en pot ésser 
per manca de temps, de cos
tum, d'utilitat, sobretot en 
temps de guerra. Però això 
i tot, la suggestió pesant 
d'aquell gran camarada es
devenia tangible i creava, a 
estones, una atmosfera irreal. 
Allò era una obra, una gran 
obra, de tots, col·lectiva. Però 
era també la seva obra, la 
creació política personal d'un 

EZIL. :R,:EOO:R.:D T> IB 
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home dotat excepcional
ment. 

Antoni Sesé era alt, cepat» 
amb uns ulls negres, vius, i 
uns cabells rinxolats, d' 
atzabeja. Tenia el rostre de 
color d'oliva, les espatlles 
corbades, el nas agut. La 
seva veu era forta, però 
havia adquirit un bleix de 
fatiga per la malaltia crò
nica. Tenia, encara, les mans 
fines i expressives; el parlar 
enèrgic i clar. 

Anys enllà va tenir les 
galtes begudes; ara, una 
inflor malaltissa li atenuava 
la rigidesa dels trets. 

Era aragonès, de Sara
gossa. El seu ofici primitiu — 
ni ell el recordava — depen
dent de comerç. Havia cone
gut tots els horitzons i totes 
les rebel·lies, però guardava 
la puresa i la fe revolucionà
ria. I això que Sesé havia 
viscut la lluita en uns anys 
temibles, i havia tocat de 
prop les desviacions més pe
rilloses. Aleshores, per part 
de certs grups, l'expropiació 
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Un aspecte del Congrés 

El camarada Del Barrio, durant el seu 
informe. 
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personal era elevada a la categoria de doctrina, ungida amb a t r ibuts de 
dogma. Sesé es refugiava per contracop en l ' individualisme intel·lectua-
lista més e x a c e r b a t : Stirner, Henri Ner, Armand.. . Però allò no el po
dia satisfer, i la seva autént ica volunta t d'acció l 'acostava insensiblement 
a nosaltres. 

A la presó, to t eren disputes. Els marxistes semblàvem una cosa nova a 
to thom : als anarquistes , als republicans, als catalanistes purs . Els fanà
tics ens odiaven ; els temperants callaven desdenyant-nos en el fons ; els 
intel·ligents, i r r i ta ts de primer, acabaven es tudiant curiosament aquell 
aplom que els molestava. Sesé t robà en el grup de marxistes, dividit i tot, 
una segureta t inesperada i reconfortant. I, cal dir-ho, un dels artífexs prin
cipals de la seva evolució fou encara Miquel Ferrer. Més tard, també, de 
manera fugaç, Maurín. 

Un dia, to t par lant , va fer una afirmació que no esqueia en un home 
de la seva postura pública. Jo li vaig objectar, de bona fe : « Parece men
tira que, siendo anarquis ta , digas eso. » I Sesé va respondre amb un ram
pell : « i Y tú qué sabes si soy anarquista? ». D'ençà d'aquell dia, vam veure 
clarament que el gran caramarada havia re t robat el camí. 

Sesé genia u n interès especial per Catalunya i la seva cultura. Quan 
trobem tan t s de falsos internacionalistes que desdenyen les nacions na
turals — com si la idea d'internacional no inclogués, implícita, la idea 
de nacions diferents — i quan tan ts de furibunds «catalanistes » que no 
feren res duran t la dictadura comencen per escriure i parlar en públic un 
català indecoros, propi de qualsevol Duran i Ventosa, és un goig recordar 
com Sesé llegia, apreciava i comentava els nostres clàssics antics i els nos
tres nous au tors moderns. El seu diari era un diari c a t a l à ; i, amb nosal-
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tres, fins quan continuàvem parlant-li en 
castellà per la força de l 'hàbit, sempre res
ponia en el nostre idioma. I l'escrivia de 
manera impecable, millor que molts escrip
tors professionals que tenen fama de pulcres. 

Era esquerp, Sesé, però només en apa
rença. La seva t ivantor superficial ocultava 
una gran tendresa i una timidesa supe
rada. Darrerament, la malaltia i la fatiga 
el feien més brusc. Però els vells companys 
de l'època heroica no ens vam sorprendre 
mai pel seu acolliment, puix que sabíem 
prou que al capdavall resoldria el proble
ma que H plantejàvem, d'una manera 
adequada. 

I un dia el van matar . Va sortir del Par
tit, quan encara hi havia al carrer l 'espetec 
mortífer i molts claps de sang calenta. Era 
un conseller, un company conseller del 
Govern de la Generalitat de Catalunya que 
anava a prendre possessió del càrrec. Ni 
la investidura ni la persona no foren res
pectades pels assassins, que havien cone
gut aquell company en llurs pròpies 
files i no n 'havien rebut cap greuge i el 
mataven sabent que desobeïen llur pròpia 
organització... Després, la revolta a poc a 
poc s 'apaivagava, en gran part pel seu es
forç, i el deixàvem per sempre mai més a 
la tomba florida i lluminosa. 

Ningú no el va plorar. El portaven en 
braços uns homes rígids, avesats a la lluita, 
forts com ell del sentiment i la doctrina 
que havia arrelat a la nació antiga. Noel va 
plorar ni tansolsla seva companya,;que era, 
com els altres, forta i enèrgica, alt iva. 

Ara Sesé anima i canalitza el moviment 
que impulsà. El seu record no és cap en-
gavany, sinó un estímul perenne. 

Entre els companys de la nova Execu
tiva — Vidiella, Moix, Ferrer, Molinero, 
Cid, Fronjosà, Alloza, Hernández — n 'hi 
ha molts que han seguit Antoni Sesé pels 
vells camins tortuosos, i que varen trobar 
junt amb ell l 'ideari polític de la nostra 
classe proletària. Hi ha també, per mes 
fidelitat al guiatge pòstum, la seva com-

P a n y a ' G R A N I E R B A R R E R A . 

El camarada Comorera explica la gestió dels represen
tants de la U. G. T. al Govern de la Generalitat 
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Lloyd George, l'any 1917, lluitava aferrissadament per a vèncer les dificultats inextrincables de les 
industries de guerra. Hi havia un problema greu, el de les matèries primes per explosius, car, mancats de vai
xells, no podien exposar els que tenien a la guerra submarina. Així, per exemple, mancava acetona, matèria 
indispensable per a fabricar grans quantitats d'explosius. 

— Si trobessin un substitutiu — deia Lloyd George a Scott, el gran periodista fundador del «Manches-
ter Guardian!». 

— Conec un gran químic, un jueu rus nascut en qualsevol lloc del Vístula, que és professor de química 
a la Universitat de Manxester. Si vols, te'l presentaré. 

El doctor Weizmann — aquest era el professor de Manxester — fou presentat a Lloyd George. En 
quinze dies va resoldre la inextrincable dificultat de l'acetona. 

— Quina recompensa voleu — va demanar-li Lloyd George. 
— Per a mi no en vull cap — va dir Weizmann. — Només voldria que 

Anglaterra recolsés la constitució del « Fogar nacional » jueu a Palestina. 
I el doctor Weizmann començà a interessar Lloyd George en aquell 

projecte que la seva sensibilitat semita rodejava de totes les virtuts messià
niques. Quan Lloyd George va ésser primer ministre, pocs temps després, va 
cridar un dia Balfour, ministre d'Afers exteriors del seu ministeri, i li va indi
car que estudiés el problema del Fogar jueu. I l'any 1920, després de la Confe
rència de Sant Remo, Anglaterra rebia l'encàrrec d'executar a Palestina el que 
s'anomena declaració Balfour, a fi de facilitar l'establiment dels jueus sense 
pàtria a Palestina. 

En menys de 20 anys la tenacitat exemplar del doctor Weizmann ha 
fet miracles. Actualment es calcula que hi ha a Palestina uns 400,000 jueus 
provinents de tots els llocs del món ; s'han recollit de 50 a 60 milions de dòlars 
per portar a cap aquesta magna empresa; i, finalment, ens trobem avui en una 
crisi perillosa per a aquest Fogar que tantes dificultats ha costat vèncer. 

Efectivament, el Govern britànic, en l'Assemblea de la Societat de 
Nacions últimament celebrada, va declarar, davant de la Comissió de Mandats, 

L la tivautut 
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que « s 'havia conven
çut que el règim de 
manda t s por tava a un 
carrero sense sort ida 
— a Palestina — i 
volia dividir el país 
en dues zones, per tal 
de facilitar la coexis
tència d 'àrabs i jueus. 
Aquest projecte t é 
una dificultat gairebé 
insuperable: i és que 
hi ha moltes c iu ta ts 

que tenen àrabs i jueus, on fan vida conjunta. Es crearia una tercera zona on Anglaterra conservaria el poder, per 
tal de garant i r la protecció de les poblacions civils. 

Com es veu, les dificultats pràctiques, per a resoldre aquest problema ètnic de la rivali tat àrabo-jueva, són con
siderables. Però aquesta r ival i ta t ètnica va unida a problemes de gran envergadura i es pot dir que el problema de 
Palestina és aprofi tat per tots els que no estan contents del « s ta tu quo » creat després de la gran guerra. En primer 
lloc hi ha la solidari tat à rab i mussulmana que no pot admetre que Palestina, ocupada el segle vn* pels Califes, sigui ara 
tornada, ni que sigui en part , als antics habi tan ts . Mussolini aprofita aquest problema i, amb ocasió de la seva anada 
a Líbia — que precisament coincidí amb la derrota de Brihuega de les forces italianes de Franco — s'oferí com l'espasa 
dels mussulmans. Què pretén Mussolini? Es evident que la forma mussulmana és una de les més considerables que hi 
ha a la Mediterrània. Des del Marroc fins a l 'Aràbia, passant per Egipte, a tot arreu hi ha comunitats mussulmanes 
d 'una gran importància . Mussolini, doncs, seguint una mica l'exemple del gran Lawrence — l'home que féu triomfar 
Allenby — empeny els àrabs a la revolta i, sobretot, s'alia amb el Gran Mufti de Jerusalem, personatge fanàtic i ambi
ciós que somnia en restaurar una mena de Califat que reuneixi sota el seu poder espiritual tots els mussulmans. A més a 
més, els 70 ó 80 mil i talians que hi ha a Egipte fan feixisme i campanya contra Anglaterra, igualment que els italians de 
Tunis fan campanya contra França. Aquesta agitació mussulmana, recolzada i segurament pagada per Itàlia, s'esten, 
doncs, a to t el Mediterrani i passa a l 'Yemen, on Ibn Seud, el rei dels wahabites, es disposa a ésser rei de tots 
els àrabs . Efectivament, Mussolini recolza aquesta tendència pan-àrab, és a dir, la política que consisteix a no 
acceptar la repartició en Esta ts de l 'Aràbia, política que ha es ta t la d'Anglaterra. Tothom coneix el desencís del co
ronel Lawrence de no poder crear la Gran Aràbia. Anglaterra, més prudent, va preferir col·locar, en minúsculs trons 

creats per ella, a gent 
de la seva confiança. 
Però l'ambició, les in
t r igues , la pol í t ica 
« borgiana » que ca
racteritzen les corts 
d'aquells regnes mi
núsculs, fan possible 
la revolta de palau, 
que practiquen els es-
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pies i t a l i a n s . Ibn 
Seud, tot i tenir al 
s e u c o s t a t J o h n 
Philby, el formidable 
agent de la política 
britànica, somnia a 
esdevenir el rei de 
tota l'Aràbia i ha 
prodigat les demos
tracions d ' amis ta t 
amb Mussolini. Amb 
l'amistat amb el rei 
d' Yemen, Mussolini 
busca un avantatge estratègic concret : cal recordar que amb la conquista d'Etiopia, domina una costa de l'estret 
de Bal-el-Mandeb, que només té 40 quilòmetres i que, a l'altra banda, hi hales tropes wahabites (fanàtics del desert), 
que mana Ibn Seud. Bab-el-Mandeb tanca tot l'ajut que, procedent de les índies, podria portar Anglaterra a les po
sicions amenaçades de Suez. 

El problema palestinianà -— com el problema espanyol — forma part d'aquesta anella inacabable de conflictes 
que s'han creat al món per a prosseguir allò que Paul Reynaud qualifica •— amb frtse insuperable — «la guerra que 
no s'ha declarat». Efectivament, a Espanya, a Palestina, al Marrec francès, a Xina, una mica a tot arreu, les potències 
rivals van menant una guerra sorda, callada, primer amb notes diplomàtiques, emb discursos amb clau, que només poden 
entendre els iniciats. Després, qualsevol dia, és la guerra, amb tota la terrible realitat. Anglaterra i Itàlia van menant 
aquesta lluita oculta, que consisteix a reforçar les bases navals, a rearmar-se, a sublevar les poblacions afectes, a subven
cionar revoltes en països aliats. Avui les impaciències imperials de Mussolini topen amb dos rivals : amb la força 

anglesa i amb la te
nacitat semita. En 
aquesta guerra ocul
ta, hem de confessar 
que Mussolini no té 
gaires avantatges. I, 
sinó, al temps. 

FERMI VERGES 



V a ésser Mussolini qui, temps enrera, va 

aplicar aquest nom, La Casa dels Morts 

— plagi del títol de la famosa novel·la 

de Dostoievski — a la Societat de Nacions. 

El Dnce, amb u n ferotge sarcasme, presen

tava l 'organisme ginebrí com el darrer re

fugi dels Esta ts morts , entre els quals po

sava Etiopia i la República espanyola. 

Cal reconèixer que l 'actuació de la Socie

tat de Nacions en aquests últims anys jus

tifica que li sigui aplicat un t an tètric nom. 

Però no pas per tenir entre els seus membres 

Etiopia i l 'Espanya republicana, sinó per 

haver mort de fet, a Ginebra, els principis 

que eren el fonament jurídic i ètic de l'or

ganisme internacional. 

La Societat de Nacions ha fallat en els 

tres problemes més greus i transcendentals 

en què ha hagut d 'entendre. Ha tingut al

guns èxits en qüestions secundàries, en 

aquelles qüestions susceptibles d'una so

lució diplomàtica ; però s'ha mostrat in

capaç — vergonyosament incapaç — de 

complir el principal deure que li era imposat 

pel pacte, o sigui evitar, sancionar i en 

darrer cas reprimir per l'acció col·lectiva, 

les vulneracions del dret internacional i 

sobretot les agressions d'un Estat damunt 

d'un al tre . 

Ni en el cas de la Manxúria, ni en el 

d'Etiopia, ni en el d 'Espanya, no ha com

plert la Societat de Nacions els seus deures 

mes elementals. I el seu fracàs mée^gros — \-po: 
no sols materialment, sinó també moral
ment — ha estat el d 'Espanya. Hom ha 
pogut veure a Ginebra, ul tra la denegació 
de justícia i d'auxili a un país agredit i 
envaït, l'exhibició impúdica de la tendència 
filo-feixista i filo-franquista per part d'alguns 
dels Estats que van excloure Espanya del 
Consell Permanent . 

Per Aal de portarr a la pràctica aquest 

òsít, els Govern* de Londres i París 
nV_decidir, com a u j t í m esforç, de pro-

La reunió de la Societat de Nacions en 

el passat mes de setembre demostrà que no 

podia esperar-se cap acció col·lectiva eficaç 

per a deturar l'acció luso-italo-alemanya 

contra la República espanyola. Però va fer 

creure que les potències democràtiques obra

rien per llur compte en l'afer de la no in

tervenció. 

Les paraules del ministre francès, M. Ivon 

Delbos, van ésser enèrgiques. Davant la 

persistència escandalosa de la intervenció 

d'Alemanya i sobretot d'Itàlia en favor dels 

facciosos espanyols, M. Delbos va dir : 

« Això no pot continuar més ! >>. I encara 

que els vots adversos de Portugal i Albània 

van impedir que l'Assemblea de la Societat 

de Nacions aprovés oficialment la proposició 

presentada per la Comissió Política, va 

quedar ben entès que succeirien una d'a

questes dues coses : efectivitat rigorosa de 

la no intervenció per part de tots els sig

nataris del compromís de Londres, o fi de 

la política de no intervenció. 

sar al de Roma una conferència triparti ta. 
Si Roma no l 'acceptava, o si la conferència 
no donava resultat , Londres i París repren
drien la llibertat d'acció, i França començaria 
per obrir la frontera catalana. 

Dins la Comissió Política, el representant 
espanyol Alvarez del Vayo, preguntà a Del
bos quin temps es donaria a Mussolini per 
a contestar i acceptar la conferència. 

— Un termini molf breu — va respondre. 

— Què enteneu per termini breu? — in
sistí Alvarez del Vayo. 

— Deu dies com a màxim — afegí Delbos 
amb to ferm. 

Deu d ies ! ! Aquest termini acabava el 
dia lo d'octubre. I davant la resposta ne
gativa de Mussolini no hi va haver l 'anun
ciada represa de la llibertat d'acció, ni l'o
bertura de la frontera oriental dels Pirineus. 

En canvi — trist canvi ! — ha ressuscitat 
el Comitè de Londres amb els seus llargs 
t ràmits i els seus enutjosos debats. Encara 
que al capdavall hi hagués un acord, s'hau
rien perdut algunes setmanes més, les quals 
han estat guanyades per Franco i els seus 
aliats. 

Mentrestant, a la Casa dels Morts, de Gi
nebra, hi ha un fred i un silenci de glaç. Els 
pobles, per a defensar-se i salvar-se i viure, 
no poden ja esperar res de la fúnebre So
cietat de Nacions. 

A. Rovira i Virgili 
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ia — la figura històricament gloriosa del Presi
dent Azaña — simbolitza l'Espanya generosa i demo

cràtica que uns generals traïdors han volgut destruir en 
>posició manifesta amb la voluntatdel poble. • L'home que per 

damunt dels imperatius categòrics de la realitat tràgica ha sabut 
mantenir viva la moral de la República, s'ha declarat deixeble de 
la lliçó — tràgica lliçó — del Madrid heroic. • I és que els homes que, 
com Manuel Azaña, porten arrelada a l'ànima la força anímica de 
la raça, no poden desprendre's de la sensació d'horror que produeix 
el contemplar com l'Espanya republicana, d'arrelada tradició senti
mental, cau destruïda per la metralla criminal dels bàrbars, insensi
bles a la dolor dels que, víctimes de la psicologia feudalista del 
feixisme, lluiten amb coratge — amb el coratge que encomana la 
rectitud moral de S. E. — a les trinxeres de l'Espanya que triomfa del 
crim. • Azaña, en aquesta guerra contra els invasors, que ha tingut 
el seu període de gestació i la seva etiologia misteriosa, manifestada 
en els camps de batalla per un sentit d'irresponsabilitat nacional en 
els sublevats, representa l'esperit virtuós d'un poble que lluita per la 
llibertat i que per la llibertat ha ofert el millor i el més sa de la seva 
joventut. • Azaña és, en aquests moments de tanta transcendència 
històrica, el símbol d'un poble que lluita per la seva llibertat. • I en 
!a figura del President hem de veure-hi, per la se\a significació i pel 
seu esperit, la imatge viva de la llibertat! 

El vot del Parlament ha reafirmat en el seu lloc ae 
President de Catalunya, l'home que el 16 de febrer del 

1935 hi era elevat pel vot sentimental d'un poble que té 
noció exacta de la seva responsabilitat històrica i que, en tot 

moment, ha sabut expressar justament el sentit moral i patriòtic 
de la seva sinceritat ètnico-socia!. • La reelecció del President Com
panys a la magistratura de la Catalunya autònoma té una alta signi
ficació política, no solament considerant el fet des del seu punt de 
vista nacional, sinó també de cara a l'exterior, puix que la figura he-
gemonitzadora de Lluís Companys té tota la força d'un aglutinant i 
és una garantia de rectitud, de sinceritat i de continuïtat política, 
manifestada a través de tots els esforços i de totes les contingències 
d'ordre ideològic • Companys és la imatge justa de la constància 
en la persecució i defensa de l'ideal. • Es l'expressió viva de la força 
defensiva i la més clara manifestació de la voluntat de vèncer, tan
tes vegades demostrada al llarg de la lluita que el poble català ha 
mantingut, i manté encara, contra els enemics seculars de la Cata
lunya recobrada. • "Moments" es complau en saludar al President 
Companys — imatge de la Catalunya victoriosa que sabé esclafar 
el feixisme i que s'organitzà per a vèncer — en el moment de la 
seva reelecció, tant per la significació moral que aquest acte re
presenta, com per a recollir, amb ell, la sobirana voluntat d'un poble 
que veu expressada, en Lluís Companys, la imatge encesa per l'ideal 
de la seva afirmació nacional. 
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LA PEDAGOGIA, 
ESTRUCTURA BÀSICA 

EN LA FORMACIÓ 
DE L'HOME DE DEMÀ 

Es en aquest moment cim, que l 'Estat espanyol republicà ens dóna un home la figura 
del qual creix encara més en eixamplar els abruptes camins i fent-los planers amb la seva 
preclaritat de causa els ajusta del tot a una revolució psicològica i amb quines encertades 
disposicions forja el nou escolar com a lema i norma de la gran pensadora i educadora Maria 
Wortley. Sorprès un pare en veure el canvi experimentat pel seu fill, díscol i rebel abans, 
sense poder sortir del seu astorament, sense articular paraula, mirant fixament a la Wortley, 
el mutisme de la qual era un interrogant, li respongué amb la seva senzillesa habitual : « Cap 
entreteniment resulta tan barat com la lectura ni n'hi ha cap que proporcioni plaers tan du
radors... En efecte, l'home del qual ens ocupem en aquests moments aporta la seva fluida 
iniciativa, la seva ajuda i comprensió a l'infant d'avui, per tal d'instruir-lo, alliçonar-lo i 
encarrilant a dolls el germen pedagògic forma el dinamisme de la seva saviesa per a honorar 
el lema « Treball i laboriositat ». Formós colofó per a encimar la nostra pàtria, que té el seu 
propulsor en el camarada Jesús Hernández, ministre d'Instrucció Pública. Tots els seus 
anhels, tots els seus afanys, són l'ensenyament de l'infant. I ací hi ha la seva obra, fruit de la 
filantròpica i pròpia encarnació de l'amor als infants. El Consell Nacional de la Infància 
Evacuada ha hagut de lluitar en tots aquells principis que, p«r ésser principis, resulten sem-
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pre obstaculitzats. Amb tota urgència s'hagueren de 
preparar vint-i-cinc allotjaments. Però el contingent 
d'infants anava creixent. D'ací provingueren les amar
gors i els obstacles. Actualment, dues centes finques 
de les anomenades de gaudi destinades abans a aquells 
que vivien només per al seu propi egoisme, allotgen, 
emparats per l'Estat, els fills del poble. El mes de març 
darrer començà a regir aquesta admirable obra peda
gògica amb tota la seva intensitat cultural, però els di
rectius no estan encara satisfets fins a veure-la acabada 
i convertida, de fet, en l'Escola Lliure Universal. 

El mestre? Oh, el mestre ! El mestre ací — ens 
diu el Ministre desapareix per a convertir-se en 
l'amic, el company de l'infant. Es l'animador de la 
seva vida, l'encarregat de portar l'alegria a llur ànima, 
quina música sapientíssimafa que entrin a llurs sentits 
els deures educatius i d'instrucció, sempre amb un 
somriure de comprensió per tal que mai el plor no 
faci mella en ell. D'aquesta manera modula els homes 
en tots els aspectes. 

• • 

Magnífic lema! He 
tingut ocasió d'admirar 
de prop aquesta evolució 
cultural en casos com el 
d'uns adolescents atrets 
pel vici sexual, el virus 
comatós del qua! hauria 
estat llur herència idio
sincrásica de la mal for
mada societat. L'impera-
tiu d'una sana pedagogia 
els ha redimit de llur 
morbositat , re tornant -

los als camins saludables en obrir pas 
a la seva dormida intel·ligència, 
guiats amorosament per l'home que 
ensenya i reeduca. Oh, mestres ! 
Companys encarregats d'higienitzar 
l'home futur ! Els meus respectes i 
la meva admiració envers vosaltres. 
La vostra obra és de tan alt relleu que 
imposa a l'Estat espanyol un altíssim 
deure interpretat fidelment pel seu 
Ministre d'Instrucció Pública, l'Il·lus
tre camarada Jesús Hernández. 

UN ALTRE CAS DE PEDA
GOGIA. — Els adults. Aquests éssers 
nobles i valerosos fills del poble, dis
posats a donar la seva vida per la 
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pàtria i dels quals no hi ha poeta que no 
hagi cantat llur gesta, ni pensador que no 
els hagi dedicat un record amorós. Oh, fills 
del poble! Abandonats com un ramat en 
una nit de tormenta, sense pastor que us 
guiés. Heu estat instrument de gran và
lua per aquells governants que no pensa
ren mai en donar-vos un llibre en el qual 
llegir, ni una escola per tal d'aprendre. 
Avui ja teniu el llibre ; l 'Estat us el lliura 
amb amor paternal, no us insulta, però 
sí us ordena que no sigueu analfabets. 
I crea les Milícies de la Cultura. El vostre 
entusiasme creix. S'agiten els cors de 

satisfacció. Segons dades 
faci l i tades pel company 
Sub-inspector Armand Du-
val, existia un seixanta per 
cent d'analfabets i en el 
curt espai de temps que fa 
que actua aquesta institu
ció — fou creada el mes de 
maig darrer — s'ha redimit 
ja a un quinze per cent. 
Es possible una major con
versió? Crec que la labor 
cultural marxa d'una ma
nera vertiginosa, confiada 
a l 'intel·ligent Inspector 
General camarada Cèsar G. 
Lombardia, auxiliat eficaç
ment pels Sub-inspectors 
Domènec Amo, Lluís Er-
quiliche i l'esmentat Duval. 
Vosaltres, homes compren

sius ! Homes doctes ! Homes de la Repú
blica ! Només a vosaltres serà deguda l'es
tructuració d'un poble nou, en il·luminar 
amb la vostra intel·ligència als analfabets 
que no foren responsables del seu mal. 

Com a premi a tan magnífic gest, 
quan un soldat de la República ja ha après 
d'escriure, la seva primera salutació és per 
al Ministre d'Instrucció Pública. Entre la 
infinitat de targes que tinc davant meu en 
prenc una a l'atzar i transcric. A l'anvers, 
imprès, diu : «Milícies de la Cultura. — 
Tarja Postal de Campanya. — Camarada 
Jesús Hernández. — Ministre d'Instrucció 
Pública. — València ». I al revers diu tex
tualment : « Camarada Jesús Hernández : 
Tinc a poder meu la Cartilla que ens envies 
a tots els que per culpa de la burgesia no 
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hem tingut ocasió d'apren
dre. Espero adquirir molta 
cultura. Viva PExèrcit Po
pular i el Govern de la 
República. Sa lu t . León 
González. Rubricat. » 

Oh, germans ! La vostra acció cultural és la gesta més for
mosa i la més humanament divina. Deixeu que us veneri i plori de 
satisfacció... L'obra és gran, llur mètode infinit; el fi perseguit l'ha
veu trobat conreant un camí ple de bonesa i d'amor al poble, creant 
l 'Institut per a obrers, concedint beques per tal que llurs fills, 
aptes per al treball, honrant els seus pares honorin la República. 

RICARD UTURBI. 

València i octubre del 1937. 



D E L A C À T E D R A 

DE B l O L O G I À DE 

L À U N I V E R S I T À T 

DE M A D R I D , A LA 

P R E S I D E N C I A DEL 

G O V E R N D E LA 

R E P U B L I C À 

f a un any, un jove metge català, que havia estat deixeble de la càte
dra de biologia del doctor Negrín a la Universitat Central, ens feia 
l'elogi del seu mestre : 
— Es un home considerable. Ultra l'investigador cèlebre, conegut 

ja en tot el món científic, hi ha en Negrín un gran economista. La seva 
cultura és immensa en tots els camps. Parla correntment l'anglès, l'ale
many, el rus, el francès i una mica el xinès. Ha viscut en tots els països 
de l'Europa Central, a Anglaterra, a Alemanya molt de temps i ha estat 
a Rússia diverses vegades. 

Pocs mesos després, els tombs de la política nacional confirmaven 
les previsions del nostre amic metge. Joan Negrín es feia càrrec de la 
presidència del Govern de la República enmig de l'esperança de tots els 

antifeixistes. 
Pels qui havíem seguit l'actuació del doctor Negrín al Ministeri de 

Finances del Govern anterior, l'elevació de Negrín a la presidència del 
Consell no ens va sorprendre gaire. A l'estranger, entre el gran públic, 
hom va preguntar-se : Qui és Negrín?, car el nom del nostre polític no 
figurava pas fins aleshores entre els de les « vedettes » ibèriques. Però 
aviat, en periòdics i formats, aparegué aquesta resposta : El nou cap del 
Govern de la República espanyola és un europeu, que es trobaria com 
a casa seva en qualsevol capital europea. 

La carrera política de Negrín pot resumir-se en unes quantes dades. 
Militant socialista des de fa temps — des que era estudiant — és candidat 
per primera vegada a les Corts Constituents al setembre del 1931. Es 
elegit diputat de les Canàries, on va néixer al 1889. Professor, com hem 
dit, a la Universitat madrilenya, i malgrat que el seu valor científic 
eclipsi la seva personalitat política, els seus amics del partit aprecien 
prou el seu talent i la seva fidelitat per a escollir-lo com a president de 
Uur grup parlamentari, després de la renovació de les Corts al novembre 
del 1933. 

Es al seu darrera que un any més tard els socialistes abandonen 
solemnement el Parlament, al qual han decidit no assistir més. En el 
curs de l'any 1935 e n <Juè les crisis ministerials foren freqüents, Negrín 
participa activament a les consultes presidencials, intèrpret de l'opinió 
del seu partit. Finalment, quan les darreres eleccions, el 16 de febrer 
del 1936, el Front Popular l'inscriu, cosa que el situa bastant bé política
ment, entre Besteiro i Largo Caballero, en la llista dels set candidats de 
Madrid, que fou elegida triomfalment. 

Negrín fou, per primera vegada, Ministre el 5 de setembre del 1936-
Amb la seva cartera de Finances acceptava una responsabilitat al menys 
igual a la del Ministre de la Guerra. Tot l'or, tots els valors espanyols 
havien estat concentrats a Madrid per Gil Robles, amb l'esperança de 
què la seva caiguda, des del principi de la guerra, els lliuraria als rebels. 
La resta del país, dragat d'aquesta manera, restava exsangüe. En algunes 
setmanes, Negrín, treballant dia i nit, dreçà una economia de guerra 
original : reorganització del sistema i de la xarxa bancària, defensa de 
la moneda, trasllat del Banc d'Espanya a un altre indret, i, en un altre 
terreny, importacions de matèries primes gràcies a una garantia de rem-
borsament acceptada en els mercats estrangers. 

Cap del Govern, Negrín en el camp internacional ha desenvolupat 
una política de prestigi igualment admirable. Els seus discursos a la So
cietat de les Nacions feren sensació a les rives del llac Leman. La seva 
categoria de polític europeu fou ratificada per tota la premsa. En veure'l 
obrir l'Assemblea, algú va dir d'ell : 

•— S'ha segut a la cadira presidencial com si l'hagués ocupada tota 
la vida. 

Perquè la principal característica de Negrín és la naturalitat. Gover
na amb la freda confiança d'un home de ciència. Quan Negrín afirma 
que la República guanyarà la guerra, els més escèptics senten llur con
fiança renovada, car vinguda d'un home com Negrín, l'afirmació té un 
aire d'irrebatible proposició científica. Espanya confia en els diagnòs
tics del doctor Negrín. 

Traslladat el Govern de la República a Barcelona, hem vist treba
llar Negrín de la vora. Hem rebut les confidències dels seus col·laboradors, 
que ens han acabat de dibuixar la personalitat vigorosa d'aquest metge 
posat a polític. Jove, ple de vida, porta personalment la presidència del 
Consell i dos ministeris delicadíssims : Finances i Economia. 

I per aquells que creuen, sobretot, en els detalls reveladors, podem 
comptar que Negrín, els dies en qué se celebra Consell de Ministres, puja 
invariablement les escales de la Presidència de quatre en quatre, la car
tera sota el braç. A cent mil llegües dels polítics clàssics, Negrín és l'home 
dinàmic que va per feina. 

I, encara, un altre detall, i aquest particularment agradable pels 
catalans. Negrín que parla una pila d'idiomes, parla també el català. 
Parla el català amb els polítics catalans, amb la desesperació dels seus 
secretaris que no el poden seguir en la conversa. 

J. P. 



EL MINISTER 

D'ESTAT 
EN DEFENSA 
DE LA 

bu ewiwLLca e^yul·iiiaiíi wanrn i 
El Ministeri d 'Estat ha dut i porta a terme 

una tasca importantíssima encarrilant i desenvo
lupant la política internacional del Govern de la 
República. 

En temps de la monarquia realitzà dues 
funcions igualment tristes : va ésser lacai dels 
interessos estrangers que s'apoderaven « pacífica
ment • del nostre país, i refugi d'aristòcrates i 
privilegiats de la fortuna que aspiraven a exercir 
una professió sumptuària, costosa i inútil. En el 
Ministeri d 'Esta t s'eixoplugà el més florit de la 
nostra reacció medieval. La República, condescen
dent i generosa, ingènua en esperar lleialtat en 
pagament a la seva noblesa no va saber tallar per 
l 'arrel les branques frondoses de l 'aristocràtica 
burocràcia diplomática-consular, i quant, el 18 de 
juliol, la clerecia, el generalat i el gran capital 
executaren la traïció a què els impel·lien els seus 
amos de més enllà de les fronteres, els professionals 
de la política internacional — diplomàtics, cònsuls, 
agregats de diversos tipus — varen difondre arreu 

la burla indigna de la nostra « llegenda roja », per a justificar la i croada > anticomunista prescin
dint de la realitat indiscutible del nostre parlamentarisme i de la nostra democràcia liberal, oblidant 
la composició exclusivament republicana del Govern moderat, que regia els destins nacionals, com a 
conseqüència d'un triomf electoral aconseguit des de l'oposició. 

Al traïdor Franco no li calgué crear una xarxa de representants de la seva Jun t a de Burgos. La va 
trobar funcionant, lliurada a ell, com hauria estat lliurada a Sanjurjo o a Goded si haguessin viscut. 

La immensa majoria d 'aquesta diplomàcia es proclamà monàrquica o, el que encara és pitjor, 
es fingí lleial al Govern legítim, per a traicionar-lo. Des de les Ambaixades d 'Espanya es va actuar contra 
Espanya. Les seves oficines varen ésser medul·la de l'espionatge franquista, dirigides amb astúcia per la 
Gestapo. Els que tingueren l'honor de representar a la República espanyola, lliure i progressiva, es con
vertiren en mandatar is de la metròpoli alemanya, en representació d'una Espanya colonial. 

El Ministeri d 'Esta t es lliurà d'aquest podrimener i reorganitzà els cossos diplomàtic i consular. 
D'aquells funcionaris venals i retrògads no en resta ni un. Tots han estat llicenciats i llançats dels llocs 
en els quals no varen saber romandre amb dignitat. La República està ara representada a l'estranger 
per homes del més encès entusiasme antifeixista, i d 'un sa esperit autènticament espanyol, entre els 
quals figuren, en proporció mínima però d 'al ta qualitat i significació, alguns antics funcionaris que sa
beren servint a la República, fer-se honor a si mateixos. 

La labor àrdua i dificultosa de la substitució del personal ha estat una de les que s'ha realitzat 
amb més cura. Era la primordial. Sense aquesta depuració el Ministeri d 'Estat perdia eficiència. Ara, 
els seus organismes són els més importants col·laboradors de la seva labor fonamental : defensar els drets 
de la República en llurs relacions exteriors, esvair les falses versions de la nostra lluita, restablir la nostra 
dolorosa veri tat davant el món i reclamar el compliment dels compromisos internacionals en defensa de 
la pau, contra la més iniqua de les agressions armades. 

Aquesta tasca, de transcendència vital, és portada a terme amb fermesa i activitats il·limitades 
per l 'actual Ministre senyor Giral i pel Sots-secretari senyor Espià, continuadors de la ben orientada 
política internacional d'Alvarez del Vayo. 

A Ginebra, a Nyon, a Londres, a París, el dret de la República espanyola a subsistir lliure i sense 
entrebancs, i en pau amb els altres països, ha estat vigorosament defensat. La nostra veritat restablerta. 
La realitat de l'agressió i de la invasió patent i tzada. La llegenda del nostre i bolxevisme • esvaïda. Els nos
tres representants han parlat clar i amb fermesa. I han dit a aquells sords que, atents a llurs interessos 
de classe, han oblidat els interessos dels seus respectius països : <• La lluita d'Itàlia i d'Alemanya no ho 
és tant contra Espanya com contra la vostra pàtria. Si avui us mostreu impassibles davant la violació 
del dret internacional i de tots els pactes vigents, demà haureu de lamentar l 'haver portat al suïcidi als 
pobles als quals representeu. Espanya no demana la vostra ajuda per a resoldre els seus conflictes inte
riors. Per això en té prou amb ella mateixa. Espanya vol el restabliment de la integritat dels seus drets 
de país lliure i pacífic, per a poder lluitar emb tots els mitjans al seu abast, contra els països que volen 
sotmetre-la a coloniatge ». 

Cada dia a totes les ciutats del món simultàniament la veritat de la tragèdia espanyola s'aferma 
i guanya adeptes. La situació internacional millora i la nostra dignitat nacional es manté més ferma 
cada vegada. Aquesta és la tasca del Ministeri d 'Estat que regeix el senyor Giral amb la col·laboració 
del senyor Espià, d'acord amb el Govern de què formen part i seguint la línia política que s'ha fixat a 
si mateix el Front Popular. 

J- B. 
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GOVERNACIÓ 
Quan, després d'una tasca intensa de periodista, arribà al ministeri de la Governació 

Julià Zugazagoitia Mendieta, amb els seus trenta set anys entusiastes, es donava compliment 
al criteri del partit Comunista, tantes vegades manifestat i que fou compartit per socialistes i 
republicans, segons el qual « tant el ministre de la Guerra com el de la Governació havien 
d'ésser persones que gaudissin de l'adhesió de tots els partits i organismes que entressin a formar 
part del Govern ». 

Zugazagoitia — «Zuga i per als seus col·legues — reunia aquestes condicions essencials 
i era, a més a més, un home cordial que escampava arreu la seva simpatia. Bilbaí, socialista 
de sempre, antifeixista integral, pogué sacrificar el seu amor professional, no abandonat ni en 
aquells anys de trista recordança en què, des de Santonya, desterrat per la dictadura de Primo 
de Rivera, enviava els seus articles a « El Socialista », només que per a compartir, en hores 
de greu responsabilitat, les tasques del Govern legítim de la República. 

El periodista entusiasta, l'antifeixista irreductible, l'home cordial, sabé assistir a l'èxode 
de la seva terra basca, per tal de compartir amb els seus germans el dolor de la tragèdia 
cruel d'un poble que s'enruna, amb la mateixa enteresa d'ànim que assistí a Madrid, alentant 
el poble amb els seus escrits, en aquelles hores crítiques del mes de novembre, en què la capital 
de la República es convertia en la tomba del feixisme. 

El seu cor, el seu cervell, la seva consciència d'home honrat i la seva intel·ligència, els 
posà sempre al servei de l'ideal. Forjat en un ambient de tenacitat i de treball, sabé ésser te
naç i actiu a totes hores i en tots els moments de la seva vida. Es per això que quan la respon
sabilitat de la cartera de la Governació el reclama al servei de la República, es resigna a aban
donar els seus dos grans amors : Bilbao i Madrid i amb la nostàlgia pròpia del que estima 
profundament la seva tasca professional, deixa les pàgines d'« El Socialista •>, la seva tribuna 
estimada, segur que amb el triomf de la República, del que no ha dubtat mai, podrà tornar de 
nou a la sincera alegria de la llar madrilenya. 

Així és Zugazagoitia : simple, cordial, entusiasta, antifeixista... Però periodista per 
damunt de tot. 

Julià Zugazagoitia arriba al ministeri de la Governació en un dels moments més difí
cils. El trotsquisme, amb el seu instint criminal, intenta destruir la força vital de l'Espanya 
republicana, de l'Espanya autèntica, la única, dessagnant-la per una de les seves artèries capi
tals : la reraguarda. Encara sagna la ferida quan l'home cordial però enèrgic que hi ha en el 
periodista bilbaí, ocupa el seu lloc de lluita a les trinxeres d'una tasca ministerial que, malgrat 
ésser essencialment coercitiva, no deixa, a les seves mans, d'ésser cordial. Tot el cordial que 
permet la insensatesa dels que dobleguen el cos a les exigències materials, oblidant la seva con
dició d'espanyols. 

I Zugazagoitia, amb la tenacitat de l'home del nord, aconsegueix dominar la situació i 
imposar la raó als que, influenciats per un petit nucli de traïdors, persistien encara en la seva 
obra derrotista, inquietant, suïcida. I Espanya, l'Espanya republicana, l'Espanya única, emprèn 
el camí de la victòria per tal de no abandonar-lo fins a l'hora del triomf. Tasca gegantina la 
del nou ministre, amb la que s'assegura la permanència de l'ordre a tot el territori lleial. I s'ini
cia la unificació de totes les forces armades, de quins resultats pràctics parla amb més eloqüèn
cia que podríem fer-ho nosaltres, la realitat viva. 

Sorgeix després una campanya de premsa que Zugazagoitia, com a periodista, talla 
cordialment. El domina l'instint professional i és per això que li dol en el fons de l'ànima la 
incomprensió d'alguns companys estimats. Es la campanya de difamació iniciada contra el poble 
germà deia U. R. S. S. campanya que s'acaba amb aquella ordre dictada el 15 d'agost i que co
mença : « Amb reiteració que permet endevinar un propòsit deliberat... » i que és en el que 
quedà — en propòsit — aquell intent de pertorbació encoratjada pels enemics del règim. 

La tasca de Zugazagoitia segueix el seu curs. Els detractors intenten continuar de nou 
la seva obra derrotista i inicien una ofensiva contra els preus de taxa, encoratjant els especu
ladors, els agiotistes i els acaparadors, per tal de reduir la força moral del Govern. El ministre 
dicta normes cordials per tal de posar fi a la situació creada pels enemics emboscats, però els 
que s'aprofiten de la guerra, iniciada ja llur obra derrotista, intenten desoir les paraules gene
roses de Zugazagoitia, obligant-lo a dictar ordres coercitives que tallen de soca-arrel la tasca 
dels traïdors. I així, en una ordre ministerial de primers de setembre, diu : « Atès el fracàs de 
les mesures suaus, la duresa haurà d'ésser exemplar... » El resultat obtingut fou excel·lent. 

Un altre èxit de Zugazagoitia, aquest en col·laboració amb la presidència del Consell de 
Ministres : l'alliberament absolut del poble aragonès. Els que hem estat testimonis i actors de 
l'amarga realitat de l'època nefasta del Consell d'Aragó, sabem tot el que significa per aquell 
poble laboriós i honrat l'obra realitzada pel Govern en aquella terra alliberada. I ja n'hi ha 
prou, per a un anàlisi suscint de la labor ministerial del company << Zuga », deixar registrat 
el fet, de la importància del qual parla amb eloqüència la prosperitat actual dels camps arago
nesos i l'entusiasme d'aquelles gents per la causa de la República. 

També és enorme la tasca realitzada en persecució dels espies, però pel seu caràcter re
servat no ens és possible de parlar-ne amb l'amplitud que voldrien els nostres lectors i que vol
drien, segurament, els nostres enemics. 

L'actuació del periodista Julià Zugazagoitia al front del ministeri de la Governació no 
pot merèixer de nosaltres, els seus companys de professió, millor elogi que el de l'obra realit
zada i que té com a base el portar al poble antifeixista el convenciment d'una raó sublim: « Pit
jor que una guerra llarga fora una pau falsa ». 

MANUEL V. JAQUETOT. 
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L À ] U S À 
À LA 

ESPANYA 
R E P U B L I C A N A 

A LES NOVES LLEIS HOM COP

SA ELS ANHELS DEL POBLE 

QUE SOTA LA BANDERA DE LA 

DEMOCRÀCIA LLUITA PER UN 

MON MILLOR 

— Atent el Govern, des del Departament de Justícia, a procurar la normalització de la 

vida jurídica, han estat adoptades mesures d'eficàcia en diversos ordres. Amb la reorganització 

de l'extingida Direcció general dels Registres que canalitzi les activitats de Notaris, Regis

tradors de la Propietat i Registres Civils, atribuides de bell nou als Jutjats i la reconsti-

tució de les quals ha estat escomesa de tal manera que, dintre poc temps, tindrem lega

litzada i al dia l'estadística demogràfica de la zona lleial. Amb disposicions reguladores de 

l'indult, la revisió de sentències anteriors i commutació de penes imposades en moments 

d'exaltació popular contra la facció alçada en armes, els seus còmplices i col·laboradors. 

— N'han estat creats quatre nous Tribunals : De Responsabilitats Civils, a l'objecte 

d'exigir als facciosos en els seus béns, aquelles en què varen incórrer en sublevar-se ; de sub

sistències, per a aplicar les disposicions del Govern en matèria de taxes i sancionar les in

fraccions comeses contra aquelles ; d'Alta traïció, Espionatge i Derrotisme, amb el fi 

de dotar la República d'una defensa eficaç que sancioni de manera inexorable aquells 

delictes, defensi les nostres línies de combat i netegi la reraguarda d'enemics ; d'Equitat, 

que té per objecte voltar de la màxima garantia jurídica els falls dels tribunals, amb l'aplicació 

de principis generals de Dret, a casos concrets, en els quals, l'estricta execució de les lleis 

pot significar injustícia notòria. També s'ha donat congruència al Cos Orgànic de l'Administració de Justícia, reconstituint la unitat 

al·legada de les Audiències, de les quals passen a ésser Sales els Tribunals Populars, Jurats, d'Urgència i de Guàrdia, amb un 

sol Cos Fiscal en ordre de jerarquia. 

Ha estat prohibit als jutges actuar en política. I s'han suprimit els nomenaments fets per arbitri ministerial per tal 

d'acordar-los amb ajust a les propostes raonades d'organismes tècnics. 

Existeixen projectes de bases per a amnisties. Una per als delictes políticos-socials comesos pel poble republicà des del 19 de 

juliol del 1936, data de la sublevació militar fins el 19 de maig prop passat en que es va fer càrrec del Poder l'actual Govern. I una 

altra per als que equivocats o facciosos, combaten contra nosaltres, si s'acolleixen als seus beneficis i n'acompleixen les condicions. 

Tot i trobar-nos en guerra cruenta i dura, les Presons de la República són les més humanes d'Europa. Les reixes i masmorres 

han estat substituïdes per edificis amplis, moderns, plens de llum i de sol. Els nostres contraris, els que tan aferrissadament ens 

combaten amb metralla mercenària, troben a les presons de la República el testimoni de l'esplèndida generositat d'un règim 

nascut per a la pau i la fraternitat. 

Complement de l'actuació del Departament de Justícia és la reorganització de la Comissió Assessora a base de representa

cions autèntiques lliurement designades pels Col·legis, Facultats, Tribunals i Organismes que tenen per finalitat l'estudi del 

Dret, a l'objecte que elaborin les noves Lleis, en el contingut de les quals hom copsa els anhels del poble, que, sota la bandera de la 

Democràcia republicana lluita per un món millor. 
VICENÇ VIDAL CORELLA 
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DOS CLIXÉS 
1935. En el Poder, en vergonyós 

contuberni, el desvergonyit Lerroux i tot 
el predomini capitalista i clerical d'Espa
nya, representat per Gil Robles. Tota la 
mística i picaresca espanyola de segles pas
sats. Per la carretera espanyola la tètrica 
visió del clergue, que passeja la seva ocio
sitat i les sombres terroses de la Guàrdia 
Civil, que vigilen el treball exhaust, esgo
tador dels camperols, que treballen de 
sol a sol, per un jornal d'1'50. 

1936. Lliberació dels camps. 
La revolució expulsa el caciquisme ru
ral, la usura eclesiàstica i la inhumana 
tirania dels propietaris. El pic i la pala 
s'han transformat en armes per a defen
sar la terra que els pertany, perquè ella 
s'ha fecundat amb llur treball. El Go
vern del Front Popular obre les seves 
fonts neutrals a les justes reivindica
cions camperoles dels proletaris de la 
terra. 

L'EVANGELI 
El Front Popular i la políti

ca de col·laboració antifeixista esta
rien mancats de contingut si no po
séssim a primera plana la possibili
tat de donar als nostres camperols 
una forma de vida millor que la que 
tingueren fins a la data de la suble
vado feixista. I hem anat a la base 
del problema realitzant quelcom 
que és substancial, com a mesura 
de govern : Hem pres la terra als 
sublevats feixistes i l'hem lliurat 
als camperols i als obrers agrícoles. 

Hem suprimit la renda, aquest objecte infame d'explotació a través del qual els senyorets ganduls s'emporta
ven la major part del treball del camperol. 

Això ha dit el Ministre d'Agricultura, Vicenç Uribe. 

COMPROVACIÓ 
La mesura governativa, que cristal·litza aquelles paraules, que sonen a Evangeli, han estat traduïdes 

en un Decret, de data 7 d'octubre del 1936. Heus ací els dos principals articles : 
Article primer. S'acorda l'expropiació sense indemnització i a favor de l'Estat, de les finques rústi

ques, sigui com sigui la seva extensió i aprofitament, pertanyents en data 18 de juliol del 1936 a les persones 
naturals o als seus conjugues i a les jurídiques, que hagin intervingut de forma directa o indirecta en el mo
viment insurreccional contra la República. 

Article quart. L'ús i profit de les finques rústiques expropiades, segons l'article primer, es dona
ran als bracers i camperols del terme municipal del seu emplaçament o dels colindants, segons els casos. 

La resultancia de l'aplicació de dit Decret es desenrotlla en la següent Estadística : 

Terres lliurades als camperols per l'Institut de Reforma Agrària, en les següents províncies 

Albacete 445,605 hectàrees. 
Alacant 80,402 » 
Almeria 25,265 » 
Avila i 3.7ÓI » 
Badajoç 253,558 » 
Castelló 35>Ó73 » 
Ciudad Libre 746,139 » 
Còrdova '. . . 62,423 » 
Cuenca 311,685 » « 
Granada 12,468 » 
Guadalajara 58,265 » 

46 



ESCOLA PRACTICA 
D'AGRICULTURA 

Jaén  
Madrid  
Murcia 155,020 
Terol 4,148 
Toledo 240,100 
València 103,377 

368,000 hectàrees 
136,287 » 

Total 3.042,176 hectàrees 

Crèdits concedits als camperols per l'Institut de Reforma A grària, per a fomentar l'agricultura 

Abacete 7.452,145 
Allacant 2.612,257 
Almeria 735,831 
Avila 245,000 
Badajoç 487,200 
Ciudad Libre 6.175,460 
Còrdova 160,586 
Cuenca 2.270,207 
Granada 713,800 
Guadalajara 1.269,180 
Jaén *. 8.235,951 
Madrid 2.098,074 
Múrcia 1-855,077 
Toledo .'. 2.605,936 
València 3.141,718 
Castelló 449,990 
Aragó 1.500,000 

Pessetes. 

Cultivant la terra sota el guiatge d'enginyers agrícoles 

Nocions pràctiques d'agricultura 

Total 42.003,854 Pessetes. 

CONTRASTOS 
Com a panorama anterior a la revolució, serveixin unes dades, més eloqüents 

que el millor discurs: A Alburquerque, per una jornada de sol a sol, es pagava un dinar; 
a Salamanca i Toledo, per treballar de sol a sol, s 'abonava l ' s o ; a Extremadura, per 
jornades de segar, de sol a sol, 2*25; a Astorga, 2*50 ; a Còrdova, 3 pessetes; a la província 
de Sevilla, 3 pessetes; a Toledo, el treball de les dones del camp era remunerat amb o'6o 
diaris i a València, a les dones acupades en el magatzematge de la taronja, per un treball 
de més de deu hores se'ls donava 2 pessetes per dia. 

Mentrestant , noranta nou grans propietaris reunien sota el seu domini una ex
tensió superficial de 577,359 hectàrees; catorze reunien 383,062 i sis, 264,637 hectàrees. 
L'ex-duc de Medinaceli, ell sol acumula al seu favor 79,147 hestàrees amb un ingrés anual 
per a r rendament de 1.978,675 pessetes, calculant l 'arrendament de les mateixes a raó de 
25 pessetes hectàrea, t ipus baix d 'arrendament per existir gran part del terreny erm i d'al
tre dedicat a pasturatges. 

ALTRES ASPECTES 
Per una Cooperativa a cada poble, dintre de l'organització de l ' Inst i tut de Re

forma Agrària. Aquesta fou una de les mesures que enarbolà Vicenç Uribe, arrel de pro
nunciar en un dels seus discursos, aquestes paraules : << Les Cooperatives són la fórmula 
més viable que permet als camperols, que els seus productes trobin en el mercat el preu re-
munerador pel seu treball». Després d'això... l ' Inst i tut de Reforma Agrària va crear un 
Depar tament de Cooperatives Camperoles, l'objecte del qual e r a : Fomentar la cons
titució de Cooperatives camperoles i inspeccionar el seu funcionament; auxiliar-les mit
jançant concessió de crèdits i d'altres mesures de caràcter financier; regular els preus i 
el valor dels productes agrícoles de les Cooperatives ; assesorar comercialment a les ma
teixes en to ta classe d'operacions mercantils; promoure la Federació de Cooperatives de 
productes agro-pequàries i d'indústries derivades ; coordinar les ofertes i demandes de 
primeres matèries i realitzar totes aquelles funcions tècniques, econòmiques i comercials que tendeixin a aconseguir el desenrot
llament de les cooperatives. . t _ 

Les necesitats imposades per les circunstancies enfront a la legislació vigent de cooperatives, obra exclusiva de la Re
pública, encaminaren i fomentaren el moviment cooperativista espanyol, tan dèbil i endarrerit en temps de la monarquia 1 
reconeguda la urgència del cas per Decret de 4 de juliol del 1931, convertit en Llei en 9 de setembre del mateix any, l 'obra 
va quedar parali tzada durant la intromissió en el Poder del bienni negre. A Vicenç Uribe estava reservat 1 honor de legislar 
sobre la cooperació agrícola i camperola, dintre dels principis generals i bàsics de la tècnica del Front Popular 1 es a tot això 
que es deu el Decret de 27 d'agost del 1937, pel qual es modifica la legislació vigent sobre Cooperatives per a l'aplicació en 
el camp. 

Aspecte d'un sembrat 

47 



LA NOSTRA CONVERSA AMB 

E E R N A R D 
GINER DE 
LOS RÍOS 

V OBRA REALITZADA PEL MINISTERI DE 
COMUNICACIONS, TRANSPORTS I OBRES PUBLIQUIS 

La importància que té per a la guerra la tasca realitzada des del 
Ministeri de Comunicacions, Transports i Obres Públiques per Bernard 
Giner de los Ríos, esperit incansable i batallador actiu, obliga el reporter 
a interrompre, per un moment, l'activitat del Ministre per tal de portar 
a coneixença dels lectors l'esforç que en matèria de comunicacions, de 
transport i d'obres públiques ha portat a terme l'esmentat Ministeri. 

Sense preàmbuls, tal com correspon a una època d'agitació i d'ac
tivitat, comencem el nostre interrogatori. El somriure ample de Bernard 
Giner de los Ríos s'uneix a la nostra primera pregunta : 

— Quina ha estat la tasca primordial que ha portat a cap el vostre Ministeri durant la guerra. 
— Permeteu-me que corresponent a la vostra pregunta us adverteixi que fins el 18 de maig en qué es constituí el 

Ministeri de Comunicacions, Transports i Obres Públiques, el Ministeri que jo regia era el de Comunicacions i Marina Mercant, 
Per tant, he de referir-me, segons els vostres desigs, a la tasca realitzada pels dos Ministeris que, no solament durant la guerra 
sinó abans, he regit. 

La tasca més important del de Comunicacions i Marina Mercant ha estat la de mantenir els serveis telegràfics i 
de correus adaptant-los a les necessitats de la guerra de tal manera que, sense eufemismes, puc fer un elogi complet d'a
quests serveis que, possiblement per excepció, s'han vingut prestant amb absoluta normalitat. 

En relació amb les comunicacions s'ha atès també, i d'una manera preferent, el problema de la Radiodifusió, que 
ja havia estat preferència de la meva atenció quan vaig encarregar-me de la Sots-Secretaria del Departament, el mes de 
febrer del 1936, després del triomf del Front Popular. La llarga història, impossible d'explicar-vos ara, del desenvolupament 
dels estudis d'aquest aspecte capital de les comunicacions, ha donat com a resultat el que fou un desig meu des d'un principi: 
la constitució d'un organisme de caràcter autònom que s'ocupa d'aquests problemes amb una visió de pla nacional. Aquest 
organisme, que funciona ja des del mes de maig, es denomina « Consell Nacional de Radiodifusió », i està a cobert de qual
sevol canvi polític en virtut de la seva autonomia. Actualment té ja al seu càrrec tota la xarxa d'estacions de tots els 
tipus i ara es treballa en el seu millorament en termes que aviat podrà conèixer el públic. 

En la gestió a què em refereixo, anterior a la constitució del Govern que presideix el Or. Negrin, un altre dels as
pectes interessants ha estat el de la Marina Mercant que també, quan sigui oportú, passades les actuals circumstàncies, podr 
apreciar-se el magnífic servei que ha prestat a la causa, dedicada, com ha estat des del primer dia de la sublevació mili
tar, a serveis complementaris de guerra. Disposicions posteriors i algunes actualment en estudi asseguren un pla de comu
nicacions marítimes que ens situï, el dia següent al de la victòria, en condicions de comptar amb una marina mercant or
ganitzada per als serveis de l'Estat. 

En constituir-se l'actual Ministeri de Comunicacions, Transports i Obres Públiques, als serveis esmentats s'unireu 
els d'Autotransports, Ferrocarrils i els ja existents anteriorment al Ministeri d'Obres Públiques, de Carreteres i Obres Hidráu'.-
ques i Ports. O sigui : que actualment aquest Ministeri està integrat per set Direccions generals agrupades en tres Sots-Se-
cretaries. 

Disposicions aparegudes recentment a la « Gaceta »> demostren quina ha estat la meva preocupació, per tal de po;ar 
fi a la situació creada de fet en iniciar-se la guerra a les antigues companyies ferroviàries, en el sentit d'organitzar els ser
veis de manera que sigui possible l'explotació de totes les línies, constituint amb elles una xarxa única nacional. D'aquesta 
manera en dirigir directament l'Estat, amb l'organisme que es crea en la disposició a la qual em refereixo, els ferrocarrils 
podran complir d'una manera més perfecta la importantíssima missió que en aquest moment tenen a complir com a ele
ment indispensable i auxiliar de la guerra. Amb ells, després d'un estudi de coordinació amb altres mitjans de transpat, 
amb els transports per carretera i els marítims, aspiro a tenir un pla coordinat de transports que faci possible un ton 
proveïment de tota la zona lleial, arribant, car aquest és el meu propòsit, a què desaparegui el que durant tant de temps 
ha estat preocupació de tots els governants i que constituïa una de les causes de la crisi dels ferrocarrils, o sigui la supressió 
d'aquelles línies d'auto-transport que puguin representar una competència al ferrocarril i, en canvi, protegir i reformar aque
lles que siguin llur complement i que, per aquest sistema de transport mixt es puguin realitzar les funcions de proveïmsnt, 
tant en la qüestió de queviures com en el transport de material, d'una manera racional i econòmica. 

— Quins són els vostres plans per al futur i els que actualment teniu en vies de realització? 
— Fins allà on és discret que jo parli dï plans en execució i dels que hi ha en projecte, puc dir-vos que en la se-
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LA LLUITA PER 1 DE 0 0 1 A [ O l i LA VERITAT SOBRE E l i 
La propaganda s'imposa com una necessitat dels temps moderns. En els països ca

pitalistes la propaganda és el motor impulsor dels comerços i de les indústries. Sense 
propaganda no hi ha empresa que prosperi. Els negociants ho saben perfectament i per 
això quan estableixen una nova indústria, dediquen una gran part del capital a l'orga
nització de la propaganda. D'aquesta manera la propaganda s'ha convertit en una in
dústria, considerada en ella mateixa. S'ha estudiat com una nova ciència i com un nou 
art. Escriptors, pintors, psicòlegs, dediquen llur talent i llur activitat a perfeccionar 
els mètodes de la propaganda. 

En arribar a aquest grau de perfecció, la propaganda saltà de les empreses par
ticulars, adquirí més subtilesa i amplitud i caigué en mans dels Estats com una nova 



arma. No hi ha un sol Estat modern que no usi la propaganda, emprant-la a l'interior de la nació 
0 portant-la fora de les seves fronteres. En alguns té una organització reconeguda oficialment-
En altres s'empra de manera encoberta. Hi ha Estats que la fan amb honradesa. Per altres és un 
preparat més amb què injectar al món la vessania que el dóna vida. Els Estats totalitaris, ensems 
que dediquen tots llurs esforços a la fabricació d'armaments, lliuren la propaganda a formar l'am
bient precís per tal que aquestes armes puguin ésser usades. Es una propaganda dolenta com el 
verí. Separada de tota ètica, lliure de tota moral, no hi ha altres frens que continguin el seu mal 
que una bona contrapropaganda. Tots els procediments, tots els camins tortuosos, són bons per 
a ella. Compra declaracions d'homes que es venen ; compra columnes de periòdics; compra cons
ciències. Assassina amb calúmnies, com un bandit amb un ganivet. Falsifica amb un cinisme ro
tund, fets que no convenen als designis dels Estats que els empren. Les insídies, les veritats hàbil
ment tergiversades, els infundís que poden ferir susceptibilitats i dividir pobles i persones, amaguen 
llur cap de rèptil darrera l'escut d'una aparent bona fe. 

La República espanyola, des dels primers moments, fou atacada per" aquesta xarxa de la 
propaganda feixista. 
Periòdics als quals un 
prestigi adquiri t en 
altre temps els dóna 
encara autoritat, dedi
caren a la nostra Re
pública insíd:es i ca
lúmnies, unes vegades 
de manera capciosa, 
altres de manera clara 
i audaç. Insídies i ca
lúmnies que s'escrivi
ren en tots els idiomes. 

1 que eren ben pagades 
pels serveis de propa
ganda dels Estats fei
xistes, aliats amb els 
t ra ïdors espanyols . 
Quan es produí la re
bel·lió militar, en de
terminades capes so
cials de diversos països 
se'ns coneixia a través 
d'aquesta deformació. 
L'Espanya que teixiren 
els feixistes no tenia 
res a veure amb la neta, 
puixant i honrada que 
renaixia. I en trobar-
nos lligats a la lluita 
contra uns traïdors i 
tres Estats feixistes, 
aquesta propaganda 
de desprestigi aoig-
mentà de manera ex
traordinària. I tàlia i 
Alemanya començaren 
a despilfarrar or del 
destinat a pagar la 
venta d'Espanya i Es
panya tingué necessi
tat d'organitzar la de
fensa en aquest camp 
de la lluita. Igual com 
defensa el seu territori 
amb la sang dels mi
llors fills del poble, 
destrueix les falsetats 
i les calúmnies que 
ens llancen. En aquest 

aspecte, entre els fei
xistes i els espanyols 
existeix la mateixa di
ferència que en tots 
e!s altres. Els feixistes 
italians i alemanys de
diquen llurs ràdios, 
els periòdics i tots els 
mitjans al seu abast 
per tal d'injectar al 
món la mentida. Nos
altres, simplement, 
donem expansió a la 
veritat. 

Propaganda de 
la veritat. Propaganda 
necessàr ia . P ropa 
ganda que defensa Es
panya amb tanta efi
càcia ccm els canons. 
Nosaltres no anunciem 
específics falsos. Nos
altres presentem als 
ulls del món la veritat 
comprobable. Aquesta 
propaganda és neces
sari que sigui perfec
cionada i que s'inten
sifiqui. En cap reco 
del món ha de mancar 
el nostre contraverí. 

Hem parlat amb 
molts estrangers que 
han vingut a Espanya 
durant la guerra. Uns 
coincideixen plena
ment amb la causa que 
defensem. Altres ha
vien estat formats en 
altres concepcions po
lítiques i socials. Du
rant els primers mesos 
tots coincidien en 
aquesta apreciació. 

— No crè iem 
t r o b a r aques t a Es
panya tan forta, tan 
sana, tan vigorosa. Ens 
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mig d'aquest drama 
contemplaren un poble 
seriós que treballa amb 
afany. La visió que ha
vien adquirit en con
templar-nos per l'en-
teixinat de la propa
ganda feixista desapa
regué radicalment. I 
en el seu lloc hi quedà 
clavada la nostra rea
litat. Hem vist, també, 
estrangers fortament 
impressionats en en
trar a les escoles esta-
lertes a les trinxeres. 
Es recent encara la vi
sita a Espanya de dos 
conservadors anglesos: 
mister Kenyon i mister 
Mann, els quals obser
varen atentament la 
labor de la República 
en el que fa referència 
al salvament i conser
vació del nostre tresor 
artístic. La bena que 
havia posat davant els 
seus ulls la propagan
da feixista desapare
gué de manera ins
tantània. 

Aquesta és la 
nos t ra propaganda. 
Que yinguin aEspanya 
les persones honrades. 
Que cerquin per tots 
els recons, al seu lliure 
albir. Que vegin com 
treballen els campe
rols. Que admirin els 
nostres obrers. Que 
observin el dolor, sense 
angoixa, del nostre po-

ha sorprès aquest ordre perfecte. Aquest 
respecte'mutu en la vida ciutadana. 
Aquest exèrcit que adquireix disciplina 
i s'organitza amb astoradora rapidesa. 
Hem vist els camps conreats. Hem 
abservat una mateixa passió i un ma
teix esperit: el de defensar Espanya 
per damunt de tots els dolors i de totes 
les dificultats. 

A Madrid, visitants d'una for
mació política conservadora s'exaltaven 
d'indignació contra la crueltat increï
ble dels facciosos. Observaren les runes 
d'infinitat d'edificis. Veieren cadàvers 
d'homes, de dones i d'infants destrocáis 
dintre de llurs domicilis. Parlaren amb 
dones mutilades per la metralla. I en-
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ble i llur decisió de posar-ho tot en defensa de la nostra independencia. 
Aquesta és la nostra propaganda. 

També és reflexa la nostra propaganda en els cartells enèrgics dels 
nostres artistes joves, en els quals viuen les escenes d'heroisme i de dolor 
arrancades de les escenes terribles que han viscut. Entre aquests artistes 
d'Espanya, Barral, actor heroic de la lluita, restà amb la vida arrencada 
a trets. I amb la seva vida es truncaren les imatges que laJUuita terrible 
de la defensa de Madrid havia, clavat en el seu cor. Morí, amb ell, la con
tinuació de la seva obra ; però la que ha deixat viu cada dia amb més força, 
igual que el seu record. I aquesta continuació la creen altres artistes que 
viuen entre els soldats o entre la convulsió de les cases que s'obren entre 
el terrabastall de la metralla. 

Es també propaganda nostra les fotografies que recullen les runes 
fumejants i les ferides humides de les nostres dones i dels nostres infants. 
Les que capten un gest de valentia o de dolor. Com dóna a la nostra reali
tat una major força la paraula escrita, que brolla de l'escriptor asfixiat 
d'emocions patriòtiques o premut en l'horror de tants crims dels feixistes, 
que res no tenen a veure amb la lluita cara a cara de la guerra. 

A còpia d'escampar la nostra veritat, de colpejar en les mentides dels 
Estats que envaeixen terres d'Espanya, la nostra veritat s'obre pas arreu 
del món. L'heroisme del poble espanyol imposa respecte. 

La bonesa dels seus fins guanya simpaties. No reculem en aquesta 
lluita de la propaganda. Que cadascú l'ajudi amb l'amplitud que pugui. 
Estrangulem les mentides que brollen a l'interior i a l'exterior d'Espanya. 
Fem el que estigui al nostre abast per tal de conèixer-nos nosaltres ma
teixos. Ens estimarem, entre nosaltres, si ens coneixem. I continuem en 
l'afany de fer-nos conèixer. -Tal com som. Propagant el nostre esforç 
sobrehuma i la noblesa que ens inspira en aquesta lluita, acabarem per 
guanyar totalment la volunta6 del món. 



CARA A LA 
I , LA TASCA EFECTIVA DEL CONSELL 
U J === MI MCIPAL DE VALENCIA = 

O 

Escala de 45 metres desplegada 
del Palau Minicipal 

Salvador Sánchez i Hernández, Alcalde substitut de València 

t ç que han de portar a cap tots els organismes oficials per tal de superar les dificultats de la guerra, 
es multiplica en els Ajuntaments, per tal com a ells correspon, gairebé d'una manera exclusiva, 
l'atenció de la reraguarda, base essencial de la victòria. Aquestes dificultats augmenten encara 

quan, com en el cas de València, la població civil ha de sumar centenars de milers de refugiats a la seva xifra regu
lar d'habitants. 

El Consell Municipal de València, constituït a primers de febrer, quan la febre allotj adora era més intensa, su
perà totes les dificultats i portà a cap una tasca eficient, la marxa ascendent 
de la qual continua avui encara. 

En constituir-se, el Consell Municipal de València era integrat pels se
güents partits polítics i organitzacions sindicals : socialistes, 3 ; comunistes, 3 ; 
Izquierda Republicana, 3 ; Unión Republicana, 3 ; Esquerra Valenciana, 2 ; 
sindicalistes, 2 ; Valencianistes d'Esquerra, 2 ; F. A. I., 3 ; P. O. U. M., 2 ; 
U. G. T., 6 i C. N. T., 6, o sigui, en total, 23 representants de partits polí
tics i 12 dels organismes sindicals. En el moment de constituir-se, però, els 
representants del Partit Comunista es retiraren per incompatibilitat amb els 
del P. O. U. M. 

En la primera sessió celebrada fou elegit Alcalde el ciutadà Domènec 
Torres i Maeso, de la C. N. T. i Vicepresident primer el camarada Salvador 
Sánchez i Hernández, de la U. G. T., el qual ha portat a terme una meritíssi-
ma tasca al front del Consell Municipal de València, la direcció del qual ha
gué de portar en els moments que es procedia a l'endegament de la vida 
ciutadana. 

Una de les primeres providències preses fou la d'evitar l'augment del 
preu del pa i procedir al seu racionament equitatiu. Aquesta mesura defensi
va exercida contra els propòsits dels especuladors, va seguida d'altres acords 
dictats en el mateix sentit. Això vol dir que el Consell Municipal de València 
es féu càrrec, immediatament, de quina era la seva altíssima missió ciutadana 
en aquestes hores greus, i a la posta en pràctica del pla traçat dedicà totes les 
seves energies. Els resultats han estat ben satisfactoris i alliçonadors. 

Calia, perquè les circumstàncies ho exigien de manera apremiant, proce
dir a la depuració de la burocràcia, per tal que els esforços de la Corporació 
donessin el màxim resultat. A aquest propòsit es nomenà una comissió mixta 
depuradora que ha de dictaminar i procedir a la reorganització de les plan
tilles. De moment, però, han quedat centralitzades totes les activitats de la 
casa en una secció de Personal, amb la qual cosa s'ha evitat la pràctica de 
certes lamentables immoralitats, la continuació de les quals no podia per
metre's. 

El Consell Municipal ha portat a cap, també, una tasca eficient en 
matèria financera. A aquest propòsit és rebaixat en un cinquanta per cent el 
tipus d'interès del Deute Municipal i es contracta un emprèstit amb la Banca, 
de deu milions, per tal d'atendre despeses de Sanitat i les especials del Parc 
de Bombers. Per cert que, en matèria de defensa passiva, la Corporació va
lenciana ha realitzat un iour de force adquirint a Paris, diverses unitats i ma
terial d'extinció d'incendis del més modern, amb el qual ha estat possible de 
portar a terme una enorme labor en les hores greus dels bombardejaments cri
minals efectuats pels bàrbars. Val a dir, però, que el personal del Cos de Bom
bers i el de Sanitat ha treballat d'una manera extraordinària, per la qual cosa 
els fou concedida una gratificació. 

a la 



S'establí, també, un impost de deu cèntims d'accés a 
la platja, amb " impor t total del qual s'ha procedit a la rea
lització d ' importants obres de sanejament. S'arriba a un 
acord amb el Frontó Valencià per tal que liquidi el deute 
contrat a m b la Corporació anterior. 

Un dels acords presos i que determina la capacitat 
directiva del Consell Municipal valencià és el de la posta en 
vigor de la Carta Municipal per la qual ha de regir-se en 
el futur la Corporació. Aquest acord, pres en sessió extraor
dinària, fou revalidat en sessió corrent, el dia 23 de juliol 
darrer. Més tard es passen a període voluntari tots els valors 
que es t roben a Executiva, s 'aprova un pressupost extraor
dinari complementant l 'ordinari i es crea l 'impost sobre con
sum de cervesa i licors. 

En el que fa referència a proveïments, el Consell Mu
nicipal valencià porta a terme una tasca feixuga, però d'èxit, 
impossibilitant l'acció desmoralitzadora dels acaparadors. A 
tal fi creà la Comissió de Proveïments, d'acord amb les dis
posicions ministerials, la presidència de la qual ha recaigut 
en"un company de la U. G. T. 

Cortina d'aigua amb el nou material 

Escala de 45 m. Cotxe de primer auxili. Dos motobombes remol-

cables. Material de nova adquisició davant el Palau Municipal 

S'aprovaren els projectes, posats ja en vies de rea
lització, de canalització d'aigües potables als poblats d'7-7 
Oliveral, Castellar, Pinedo El Saler, Plaça d'El Safor ( El 
Palmar. Darrerament es celebrà una conferència de muni
cipis de Llevant per tal de parlar, entre altres coses, de la 
municipalització de la viyenda. I. finalment, es prengué 
l'acord de declarar les següents municipalitzacions de ser
veis públics : Pompes Fúnebres, Tramvies, Neteja i Es
corxador, les respectives comissions dels quals redacten, 
actualment, els projectes corresponents. 

Com es pot veure per aquesta breu ressenya sumà
ria de la tasca efectiva portada a terme pel Consell Mu
nicipal de València, aquesta Corporació ha estat atenta, 
des del primer moment, a les necessitats ápremiants de 
la guerra i ha procurat en tot moment, sota el guiatge 
expert del camarada Salvador Sánchez i Hernández, Al
calde substitut exemplar, barrar el pas a les maniobres 
dels emboscats, dels derrotistes i dels acaparadors, pres
tant, d'aquesta manera, un ajut valuós a la causa del 
poble que lluita per la seva independència nacional. 

V. V. 

UN PERIODISTA AUTÈNTIC 

J./Z tfil 
La concessió del «Premi Valentí Almirall i al mestre de 
periodistes, orientador i guia de la política catalana, An
toni Rovira i Virgili, ha estat un acte de justícia que ve 
a premiar els justos mereixements de l'home que, du

rant el llarg període de la renaixença política de Catalunya, s'eregí en far il·luminador dels camins 
que havien de menar-nos a l'esplendorosa realitat autonòmica que viu, avui, el poble català. Els seus 
articles, mostra excel·lent de concreció i de subtilitat estilística — Rovira i Virgili és un filòleg de 
vàlua excepcional — constitueixen el breviari polític de les noves promocions catalanes. Per això 
no podia sorprendre'ns — la sorpresa l'hauríem tinguda en el cas invers — , que el jurat encarregat 
de concedir, per primera vegada, un premi de qualificació periodística, l'atorgués a Antoni Rovira i 
Virgili. El fet no podia ésser ni més just ni més oportú. Catalanista format en els secrets de la histò
ria, no pas en el complex insubstancial de la faramalla externa, joguina irresistible a tots els vents 
adversos, Rovira i Virgili ha estat e! forjador d'una Catalunya autènticament catalanista, conscient 
d'ella nateixa i sensible a les valors racials, etològiques i substancials d'un poble que es redreça, des
prés d'un tombat tràgic de la seva història viva. — Rovira i Virgili és un català dels que no es do
bleguen a les adversitats, un català catalanista que lluita amb les adversitats internes ¡externes que 
estenien una ombra negra damunt el nostre passat i que obrien un parèntesi, excessivament llarg, a 
la nostra vida nacional. I Rovira 1 Virgili, periodista incansable, historiador conscient, polític clari
vident, lluita sense desmai, al costat dels que comprenien la seva obra, d 'unarrelat contingut nacio
nalista, contra les adversitats internes, en el sentit de re crearl 'ànima d'un poble i de fer sentir, a les 
joventuts vacil·lants, la convicció substancial i específica deia pròpia personalitatracial. La tasra fs 
feixuga, àrdua, però Rovira i Virgili trionfa a còpia de tenacitat. I així veiem com a finals del primer 
quart d'aquest segle, mentre la dictadura de Primo de Rivera agonitza, l'esperit català — l'autèn
tic esperit de Catalunya — es redreça amb una empenta tal, que ja no pot ésser contingut pels que, 
des de l'exterior, tracten d'exercir l'hegemonia política a la penírsula ibèrica. — I Catalunya esdevé 
un cos viu, amb les artèries vitals inflades per la potencialitat de la sang jove que la fa invencible i 
potent, mentre es tanca el parèntesi o ter t en la nostra vida nacional i el poble català s'incorpora de 
nou a la seva història, aquesta història viva de la qual Rovira i Virgili s'ha servit, en la seva qualitat 
d'historiador, per a forjar la Catalunya nova, tan íntimament l ligada al seu passat esplendorós. 

* * * 
Per damunt de la triple condició d'Antoni Rovira i Virgili: periodista, historiador, polític, hi 

ha la seva condició de català. Com a periodista, àdhuc quan analitza les qüestions internacionals, l'eix 
al voltant del qual es mou és Catalunya.Con a historiador, ha estat Catalunya la seva preocupació i a 
reconstruiria història pàtria ha dedicat tots els seus esforços, realitzats en els laboratoris obscurs dels 
arxius i de les biblioteques. Com a polític, ha estat el reconstructor de l'ànima catalana, a través de 
conferències, discursos i articles. Conferències, discurses i articles que, ja ho hem dit, són el breviari 
polític de la Catalunya actual. — Només un home del tremp de Rovira i Virgili podia seguir el camí 

traçat, ple d'obstacles, ambla constant tenacitat que ell ho ha fet. Però aquests sacrificis i aquesta ab
negació, que un dia o altre Catalunya haurà de reconèixer amb tot el fervor que mereixen, han obtingut 
ja un premi : el redreçament de Catalunya, en benetiri de la qual ha treballat, i treballa, Antoni Ro
vira i Virgili. Manuel VALLDEPERES 
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Gertrude Michael i PaulLukas, 
protagonistas de "Pare Brown, de
tectiu". 

Quan les novel'les policíaques arri

baren al grau màxim d'èxit entre el 

públic lector d'Anglaterra, un dels més famo

sos literats anglesos, el paradòxic J. K. Chester-

ton, escrigué dues obres mestres d'aquest gènere, 

apartades, naturalment, de la vulgaritat i monotonia 

de tots els models i patrons concebuts, i plenes d'aquell 

humorisme i d'aquella originalitat que són les qualitats mà

ximes de l'estit de l'insigne polemista anglès. Són dues les 

obres a les quals en referim: "L'home que fou di jous" i "Pare 

Brow, detect iu" . La primera és una sàtira innocent però formida

ble. La segona és una exquisita i ensems divertida lliçó de moral. 

L'esperit paradòxic de Chesterton juga, en ambdues concepcions, amb diver

sos elements estètics, literaris, ètics, dogmàtics, etc. Però per damunt d'aquesta 

part que podríem qualificar de tesis o doctrina, hi ha sempre l'originalitat de la fábula i l'interès de la narració 

La segona d'aquestes dues novel'les policíaques de Chasterton és la que ara ha estat portada al llenç 

per la important editora americana Paramount Films, donant a l'assumpte tot el 

relleu que mereix. El caràcter bondadós i humorista alhora del Pare Brown, quina 

perspicàcia i conciencia de la missió salvadora van més enllà de les recerques 

de ia policia per tal de trobar un autèntic i novel·lesc lladre, està meravellosa

ment interpretat per l'actor de caràcter Walter Connol ly, el qual realitza una 

creació que el situa al cim de la seva carrera. El paper del galan seductor, aven-

rurer i misteriós — nou tipus de lladre de guant blanc, al qual l'autor i el direc

tor conserven totes les característiques essencials, dotant-lo ensemps d'una exqui

sida originalitat — està personificat per Paul Lukas, l'actor cavaller, el qual el 

revesteix de tanta distinció i elegància com passió i esperitualitat. La dama, a 

honor de la q j a l es realitzen els robatoris i es salven les ànimes, és l'encanta

dora Gertrude Michael, una de les més recents adquisicions de la Paramount i 

la gloriosa actriu. 

El tema de "Pare Browm, detect iu" gira, com en tota obra detectivesca, 

entorn a la detenció del lladre, però no simplement a la seva capció física a 

l'estil detectivesc, sinó especialment a la seva presa sentimental i moral. Aquest 

nou i profund element és el que dóna a aquest film policíac una qualitat extra

ordinària, atorgant-li profunditat i altura alhora. 

La dama sembla espantada, però ¿a qui 
no li succeiria si el seu galantejador se li 
presentava amb sis grans bri lants? 
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La psicologia del "Pare Brown" és un encert màxim i el seu 

tipus un dels que restaran com a clàssics del cinema, tal com ho és ¡a 

la novella. Per la seva presentació, realització i interpretació, aquest 

film Paramount és, alhora, l'obra d'art que el tema reclama. 

¿La detenció d'un lladre? Si però ¡de quin l ladre! 3 El descobri

ment d'un robatori de joies? Si però, ¡quin descobriment! Quant la 

definitiva paraula " f i " tanca els plans d'aquesta pel·lícula sense parió, 

l'espectador es confessa que realment ha vist una producció que fa 

sentir i fa pensar i lamenta que tots els procediments policíacs no 

puguin — a causa possiblement de la feblesa humana — seguir els 

camins que li marquen l'admirable exemple del "Pare Brown". 

Es tracta, doncs, d'una veritable pel·lícula de caire detectivesc, 

segons el nou concepte que de l'art policíac ha creat Chesterton. 

FILM POLICÍAC 

Una confessió originalfssima en el film esmentat 

Es, per tant, un film en el qual hi ha contingudes — en estret lligam 

amb l'essencialitat específica d'art — poderosos ensenyaments tècnics i 

humans, car la detectivesca universal no té, en realitat, el to humà que hau

ria de tenir i que en "Pare Brow, detectiu" trobem meravellosament concebut. 

Aquest darrer film de Chesterton, ve a confirmar les excel·lències del 

seu art novel·lesc aplicat a la realització cinematogràfica. Un bon escriptor, 

un bon polemista, un bon psicòleg, ha de fer el que ha fet J. K. Chesterton 

en benefici del cinema. 

Realitat, bellesa, profunditat: heus aci les característiques essencials 

de "Pare Brown, detect iu" . 

V 
* l 

Gertrude Michael i Paul lukas estan 
deslinots o no poderse abracar. 
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Is cinemes barcelonins han reprès la projecció 

del film « La Vida Futura ». Hom ha tingut 

ocasió d'horroritzar-se novament presenciant 

la destrucció metòdica de les ciutats i de les 

civilitzacions pels enginys bèl·lics, i aquelles 

escenes d'imaginació, connectades en el nostre esperit 

amb d'altres que hem viscut tots més o menys en el 

transcurs de la guerra que ens fan les potències feixis

tes, han vist augmentat llur patetisme per la força del 

record i per l'expectació del futur. Aquelles ciutats 

destruïdes per l'aviació, aquells exèrcits embrancats 

en una guerra inacabable, que en-sorrava lentament tot vestigi de cultura i de progrés, ens 

oferien, damunt el llençol de la pantalla, un espectacle punyent i un interogant dramàtic: Seria 

aquella tragèdia imaginada superada per la realitat imminent? ¿Què hi feia, però, quina fos la con

testació que el destí ens hagués de reservar? Com l'heroi de « La Vida Futura », com l'aviador John 

Cabal, ens sabíem innocents, ens sabem sense cap mena de culpa .en la tragèdia que vivim, i fem la guerra 

en tots els terrenys, perquè en tots els terrenys ens ha estat imposada. I com John Cabal, com els avia

dors representants de la ciència i la cultura, nosaltres sabem que hem de guanyar. Totes aquelles possi

bilitats fantàstiques de progrés i de perfecció que ens ofereix la segona part del film, i que a algú han 

semblat puerils o ensopides, seran nostres, si volem, pel nostre esforç i per la nostra victòria. I tota aquella 

intriga tènue, aquella expedició inter-estelar, era justificada pels mots finals de Cabal. ¿Qui posa fites a 

l'esperit de l'home? ¿Qui gosarà dir-li: Atura't , el teu camí ha arribat a la llinda final de les possibilitats? 

He volgut recordar els punts culminants d'aquest film que ara passa en represa per les sales 

barcelonines, abans de parlar del seu autor, Herbert George Wells, nat a Bromley, comtat de Kent, l'any 

1866, i home que posseeix, segons afirmació pròpia, un cervell ben ordinari, que en un concurs de cervells, 

si hom en fes, no assoliria pas més enllà d'un tercer premi. El propietari d'aquesta massa cerebral tan vul

gar és, però, al dir del món, un dels esperits més importants del nostre temps i, sense cap dubte, el més 

famós dels escriptors vivents. Un crític exigent trobarà, em sembla, que les novel·les de Wells no són 

gairebé mai novel·les en l'autèntic, i tanmateix ben elàstic sentit del mot. Renovellador i continuador 

del gènere científic, tal com el gran Jules Verne el concebia i llançava a la voracitat de milions d'adoles

cents de tot el món Wells ha reeixit a injectar en aquest gènere literari una ambició i uns ideals que fan 

més transcendentals les seves utopies i més exemplar la seva obra. Hom podrà, avui, posar davant la 

figura de Wells, com a superiors seus en qualitat literària, els gloriosos noms d'altres autors vivents com 

Bernard Shaw, com Thomas Mann, com Paul Valéry. Ningú no gosarà, tanmateix, discutir la popularitat 

superior de Wells, la transcendència immediata de la seva obra, l'originalitat de les seves faules i la seva 

fidelitat a una idea central, que l'ha guiat en tots els seus actes : la fe en l'esperit humà. 

Voldria ara oblidar el fet que la signatura de l'autor de « L'Home Invisible » s'hagi trobat en pri

mer rengle a tots els missatges de simpatia que des de la gran Anglaterra, des de l'egoista i imperial An

glaterra, han vingut a donar més força i legitimitat a la nostra causa. Voldria només recordar la seva 

presència física, els seus ulls mig clucs, el seu aspecte robust i rosat d'anglès mitjà, tal com vaig conèixer-

lo, fa dos anys, en el Congrés del Pen Club celebrat a Barcelona. La seva veu somorta, d'orador inexpert, 
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advertia, des de la taula presidencial, en la sessió d'obertura del Congrés, tots els escriptors aplegats en 

la sala, i procedents de totes les terres del món, de l'amenaça mortal que totes les dictadures, que totes 

les tiranies, representaven per a l'esperit. A la sala hi havien alemanys exilats foragitats de llur pàtria 

per la dictadura de Hitler. Hi havien, en la representació gesticulant i unipersonal del funambulesc Ma-

rinetti, els pocs escriptors italians que, sota Mussolini, tenen esma de servir l'esperit i la ploma. Hi érem 

els catalans, que, en aquells moments, vivíem una caricatura de dictadura, prefigurado atenuada de la 

que els mateixos senyors, emparats en ajuts estrangers, intentarien d'imposar-nos, per sorpresa i per la 

força de les armes, un any més tard. I Herbert George Wells, novel·lista famós, feia un panegíric encès 

de la llibertat i proclamava la seva fe en l'esperit i en la cultura i tots els escriptors assistents havien de 

sirbscriure els seus mots. 

Més tard, vaig tenir la satisfacció de mantenir una conversa amb l'autor de « l'Esquema de la 

Història Universal ». En aquells moments la seva més gran preocupació era el cinema. Estava embran

cat en la feina de dirigir aquell « Things to come » (Les coses que han de passar), que en venir a les nostres 

pantalles ha estat batejat amb el nom de « La Vida Futura ». Va explicar-me les innovacions que volia 

implantar en el cinema, els problemes tècnics d'adaptació que es proposava resoldre per a fer d'un film 

una fusió absoluta de la imatge, el so i la idea. Argument, música, decorat, vestits, joc escènic dels intèr

prets, tot havia d'estar regulat per endavant per la intel·ligència que concebés el film. Per això, Wells 

trobava inadequat el procediment de l'adaptació i escrivia directament els « scenarios » dels seus films. 

Es més, anunciava que no escriuria més novel·les i que només faria « scenarios » per a pel·lícules. 

Han passat dos anys, i Wells haurà trobat motiu per a noves cogitacions interessants i per a fres

ques fantasies sensacionals en la corrua d'esdeveniments dels quals nosaltres som, alhora protagonistes i 

víctimes, H a u r à vist 

com una clica interna

cional de bandolers in

tenta, pel foc i per la 

sang, imposar un ordre 

que recordaria aquell fe

rreny estat, bastit da

munt l'obediència cega, 

descobert en un llibre 

seu pels primers homes 

a la Lluna. Haurà vist 

com les forces de des

trucció embriagues de 

sang i de foc, volen 

arrossegar el món en 

• y" 
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un conflicte gegantí, tomba de la civilització, con aquell que desfà el món modern en la seva 

novel·la. « La guerra en els aires ». No sé, però, si la seva fe infrangibie en l'home s'haurà sentit totalment 

decebuda. Al llarg de la seva obra literària, entre les seves novel·les, i els seus contes i els seus volums 

d'assaigs, que fan una tossa imponent i que l'acrediten d'un dels treballadors més constants de la cultura, 

el pensament de Wells té alts i baixos : moments que la seva fe en el progrés i en la civilització flaqueja 

i que l'esdevenidor ens és pintat per la seva fantasia amb tintes negres i ombrívoles. El constant avanç 

de la cultura i el maquinisme, conjugats de vegades sense massa harmonia, pot produir resultats deto

nants, i àdhuc pot conduir al fracàs vertical del progrés humà. En algunes de les utopies de Wells aquesta 

temença és ben viva. En la primera part del film « La Vida Futura » també és palesa aquesta por. Però, 

al capdavall, és l'esperit humà que ha de triomfar. 

De les lliçons que el món pugui treure de la nostra guerra, aquest espectacle sagnant i exemplar 

que les nacions contemplen amb curiositat morbosa i amb indiferència suïcida, n'hi ha una que haurà 

d'interessar a Wells, i que serà com un compliment d'una de les seves profecies predilectes. En una de les 

primeres novelies, en « La Guerra dels Móns », es descrita la invasió de la terra per uns éssers monstruo

sos, habitants de Març, armats de totes les armes de destrucció que el refinament científic pot imaginar. 

La persecució metòdica de la raça humana és empresa amb èxit. El carnatge és inexorable i els envaïdors 

semblen haver-se apoderat totalment del nostre món. Però, al capdavall, moren víctimes dels mateixos 

germes de destrucció que han escampat, emmetzinats pels virus de corrupció que són incapaços d'assi

milar. La raça humana torna a triomfar. Damunt nostre han caigut també, invasors monstruosos i asse

degats de carnatge, les larves sanguinàries del món de l'autocràcia. Assagen damunt nostre llurs enginys 

de guerra i de destrucció. Seran ells, però, i el temps ens ho dirà, els que seran víctimes de la disgregació, 

de la corrupció, de la mort. I contra d'ells, immoridora, s'alçarà entre la desolació i la sang, la flama 

de l'esperit humà, la llibertat del pensament i de la raó, de la qual Wells ha estat sempre un soldat con

vençut, i el triomf de la qual ha predit amb la seva veu sonora de darrer profeta. 

B. TAS IS I MARCA 
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Cap epígraf podia 
^___^^_____^____— _ _ .___S ésser més encertat que el 

^—. ^ ( ^L· m ^ F d'aquesta magnífica i simpàtica 
« ^ t | % ^ A ^ ^ ^ Revista. MOMENTS encarna inquietuds i es-
M^k J ^ ^ perances pròpies de l'hora present. • MOMENTS, actuali-

* ^ * * tat, present, no es presta a velles i arcaiques concepcions; però tam-
B poc pot ésser paladí de deliris i fantasies per al futur. • El moment actual, 

prenyat d'inquietuds i precursor de noves aurores de llibertat i de treball, es caracte
ritza pel desig, unànimement sentit per la classe treballadora, d'unificar llurs esforços com a primera 

condició per a aixafar l'enemic del nostre poble i de tots els pobles que volen ésser lliures. • S'ha avançat 
molt, cer tament , en el camí de la u n i t a t ; però resta encara un llarg trajecte a recórrer, en el curs del qual hem 
de trobar, indubtablement, grans obstacles. • El « Sindicat Provincial del Transport de València » ha realitzat la 
seva un i t a t interna malgrat i en contra d'organismes i individus que han intentat provocar en els seus rengles la 
discòrdia i el confusionisme, a La nostra uni ta t interna és la més ferma garantia del nostre desig d'unitat i la que 
ens col·loca en immillorables condicions per tal d'establir, d'una manera ferma, els fonaments de la uni ta t entre 
els treballadors del t ransport i la classe obrera en general. • Oferim el nostre exemple a totes les organitzacions 
obreres i molt especialment als Sindicats de la nostra gloriosa Central Sindical que, igual com hem fet nosaltres, 
procedeix a l'eliminació de to t sentiment egoista i personal. Cal pensar que no solament tenim l'enemic a les trin
xeres, sinó que també té bons servidors a la reraguarda i que molts d'aquests es parapeten darrera el carnet sin
dical de la nostra pròpia organització. • A 
aquests és als que cal descobrir i treure'ls la careta davant els treballadors, per tal que els coneguin i puguin dir, 
quan es trobin davan t d'ells: — «Heus ací un enemic de la uni ta t . I essent enemic de la uni ta t és un enemic del 
nostre poble i, per tan t , un feixista ». • El nostre Sindicat ha hagut de lluitar amb enemics de dintre i de fora; 
ha es ta t objecte de calúmnies i maniobres del més baix estil caciquista. Se'ns ha volgut col·locar en la mateixa 
situació en què fou col·locat el nostre Sindicat germà : el «Sindicat Regional del Transpor t de Catalunya». • No 
hem sofert pèrdues irreparables com les que han sofert els nostres germans de Barcelona. La història del nostre 
Sindicat, que s'ha distingit per la seva actuació enèrgica i decidida, ha es ta t la nostra millor garantia Que arreli l'e
xemple, que els nostres germans de la U. G. T. de to ta Espanya meditin un moment el que passaria si fossin ven
çuts en aquesta Uuitia t i tànica que sosté el poble espanyol contra els seus enemics. Que pensin que per damunt 
de totes les coses hi ha la nostra uni ta t i que amb la nostra uni ta t emprendrem el camí gloriós que ha de conduir-
nos a la victòria i a una era de pau i de prosperitat. 

MANUEL GARCIA 
President del Sindicat Provincial del Transport, 

U. G. T., de Valencia 
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anònims que formen la legió d'obrers i tècnics que lluiten 
per a la defensa dèl nostre patrimoni nacional, ofereixen 
l'esforç del seu treball generós a les mateixes línies de 
combat, puix que altra cosa no són els sectors bombar-
dejats, i d'entre les ruïnes dels quals aquests valerosos 
soldats de l'ideal extreuen tot el que hi troben de valor, 
per tal de classificar-ho o fondre-ho, segons quin sigui el 
seu valor. 

El més elogiable però d'aquest servei, del qual les nos
tres paraules en donen una pàl·lida idea davant l'eloqüència 
real que ofereixen els gràfics que il·lustren aquest repor
tatge, està en el substancial, o sigui que la reparació dels 
danys produits per l'aixecament militar van a càrrec dels 
que participaren, d'una manera o altra, a la rebel·lió. A 
tal fi l'article tercer del decret de creació de la « Caixa Ge
neral de Reparacions» diu textualment : « Respondran 
de les obligacions de la Caixa els béns de les persones in-
curses en responsabilitat civil a conseqüència de la seva 
participació directa o indirecta en el moviment sediciós ». 

De manera, doncs, que el contrast entre l'al·luvió fei
xista, destructor per naturalesa, i l'esperit constructiu de 
la República és ben manifest. Mentre les hordes faccioses 
de Franco i els seus aliats destrueixen tot allò que cons
titueix el nostre patrimoni nacional, nosaltres, contrària
ment, atresorem, recollim i cataloguem els béns que dei
xaren abandonats els que, fatalment incomprensibles àdhuc 
amb la pròpia consciència de ciutadans, participaren en el 
més criminal dels pronunciaments que registra la història 
dels pobles civilitzats. 

Com a conseqüència, doncs, la missió d'aquest organisme 
és doble : formar el seu patrimoni amb els dels facciosos i 
atendre, amb aquest fons, a la reconstrucció de l'economia 
pàtria malmesa. Una política atenta, que actua mitjan
çant organismes de la més fina sensibilitat, permet isolar 
els enemics del règim i procedir a la retenció dels seus béns 
per acord raonat que es basa en documents o elements 
de judici que deriven la presumpció racional de la tal 
desafecció. En consonància amb aquesta conducta hi ha 
la d'aixecar aquestes mesures en els comptats casos en 
els quals les presumpcions esmentades desapareixen com-

62 » 

EN DEFENSA 

N A C l 
MPORTANTISSIM 

En contrast amb l'esperit destructor dels facciosos, la 
maldat dels quals arriba fins a extrems d'incivilitat que 
es manifesten en el bombardeig d'escoles i museus, s'aixeca 
amb altivesa, gallarda i arrogant, la figura simbòlica d'un 
organisme creat per la República que tendeix a mantenir 
i àdhuc a conservar tot allò que pel seu valor artístic < 
específic constitueix el patrimoni nacional. 

Aquest organisme és la « Caixa General de Reparacions» 
creada per decret del 23 de setembre del 1936, època en 
què l'aixecament militar, amb llur cúmul de barbaritat-
impròpies de qui sent un mínim d'amor a la pròpia pàtria 
amenaçava destruir tota la riquesa artístico-cultural d'Es
panya, dispersant-la o destruint-la sota les cendres fu-
mejants de la seva pròpia obra criminal. 

I Era lògic, doncs, que el Govern, dolorit en el més pre
gon de la seva entranya per l'acció criminal dels bàrbars, 
sentís la fonda preocupació de corregir el mal, amb quin 
propòsit concebí la «Caixa General de Reparacions >, 
que tan magnífics resultats donà aleshores i dóna actual 
ment, a conseqüència de la intensificació de bombarde-
jaments a les ciutats obertes, especialment a la vila màrtir 
de Madrid, la heroica capital de la República, on els heroi-; 

EL PATRIMON 

N A L 
ABOR DE LA REPUBLICÀ 

pletament. I tot plegat d'una manera preventiva, fins 
que el Tribunal de Responsabilitats Civils determinin el 
que s'ha de resoldre en definitiu. 

Aquesta actuació tenaç i silenciosa ha permès d'acu
mular una considerable quantitat de metàl·lic, pedres 
fines, metalls preciosos, valors públics i privats i tota 
mena d'objectes valuosos, la majoria dels quals són lliu
rats a la Junta Central del Tresor Artístic i els restants 
són catalogats, estudiats i fitxats pel personal expert en 
cada matèria que treballa en aquesta patriòtica tasca. 

Es a Madrid, singularment, on la tasca és més feixuga 
i perillosa, car es treballa en zones urbanes que són prò
piament de guerra i la majoria de les vegades sota el foc 
de l'enemic. L'atenció d'aquest dinàmic organisme es con
centra en tot allò que afecta la riquesa dels facciosos o a 
l'abandonada o incautada per entitats o particulars. Re
centment ha estat lliurat a la Junta del Tresor Artístic 
un tros de cadena del tresor de Jàvea (Alacant), ingènua 
manifestació d'art oriental, sense cap valor aparent, que 
ha estat recuperat a Benisa. 

Pel que fa referència als objectes emmagatzemats, es
pecialment a Madrid, per ésser la ciutat més castigada i 
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també aquella on residien la majoria dels elemets facciosos, 
constitueix un veritable arsenal. Durant la nostra recent 
visita poguérem admirar valuosíssimes col·leccions de 
porcellanes, objectes que, sense merèixer els honors de 
la catalogació per la Junta de Museus, tenen un veritable 
interès artístic. 

Es tracta, doncs, d'un organisme aplegador de totes 
les incautacions oficioses i que lluitant amb les naturals 
i greus dificultats dels primers moments revolucionaris, 
ha rescatat a poco a poc tot el que havia estat objecte 
d'espontània apropiació, unificant d'aquesta manera el 
patrimoni dispers que només a l'Estat corresponia i que 
havia de posar-se al servei d'una finalitat tan alta com és 
la de reparar l'estrall que ocasiona a la hisenda pública i 
a les particulars la traïció militar. Aquesta tasca li ha estat 
encomenada oficialment i a ella suma actualment la col·la
boració d'entitats polítiques, sindicals i de particulars que 
comprenen que és un deure exigible a tot ciutadà el d'o
ferir la seva ajuda fervorosa a la tasca d'evitar que els 
culpables d'aquest crim amaguin llurs patrimonis i que 
els desaprensius sostreguin una part d'ell a l'important ob
jectiu a què està destinat, canalitzant-lo al propi profit. 

El radi d'acció d'aquest organisme comprèn tot el 
territori nacional, car el fonament de la seva existència, 
que és el gran crim feixista, no pot reduir-se a límits di
ferents als que comprèn la sobirania de la República. I 
com que el conjunt de béns per ell aconseguits servirà 
per a finançar un pla nacional de reparació dels estralls 
ocasionats per la guerra, en el qual s'atendrà no a prefe
rències locals, sinó al conjunt dels béns lesionats i a la 
utilitat de la seva reconstrucció, s'observa l'amplitud i 
la generositat de la tasca, que només hauria de trobar en
tusiastes col·laboracions. 

Les fotografies que il·lustren aquest reportatge donen 
a conèixer els llocs en els quals han d'actuar, sovint, els 
benemèrits obrers d'aquest organisme, a l'abast del plom 
de l'enemic que, foll, destrueix la pròpia carn en els palaus 
d'una aristocràcia incomprensiva i corrompuda que rep 
la seva mateixa .metralla com un càstic de l'Antic Tes
tament. 
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Mwa Espamyoía 

Raimóla 
Telèfon 

Aparells 

Raimóla 
Telèfon 

per a la permanent 

Raimóla 
Telèfon 

Secadors 

Raimóla 
Telèfon 

Utillatge em general 

Raimóla 
Telèfon 

per a 

Raimóla 
Telèfon 

perruqueries 

Raimóla 
Telèfon 

Catalunya, 32 
ISíéj 

BARCELONA 

ik (yjMDOiM 
E M P R E S A 

C O N T R O L A D A 

VENDES À L'.ENGROS 

DE P E R F U M E R I A . 

DROGUES I QUEVIURES 

Trafalgar, 55 

Ronda Fermí Salvochea, Ó8 

TELÈFON i i i í f 

AiCI 

COL LECTIVA OBRERA PONS 

m i l S T H h COTONERA 

FILATS I 
T E I X I T S 

F A B R I C A a 

P U I G - R E I G 

O F I C I N E S a 
B A R C E L O N A 
Rambla Catalunya, 22 

T e l è f o n 4 3 ^ÍP T e l è f o n 1 2 6 7 1 

S e n y o r a : La seva màquina de 
cos i r la p o d r à 
vendre, adobar o 
canviar a 

AVINYÓ, 30 
(enfront del «Bolsín») 

T E L È F O N 2 4 3 8 1 

Casa 

Lluís Estilles i Solé 
on trobarà un extens assortiment en 
MAQUINES I MOBLES ENFON-
SABLES a l ' abas t de t o t h o m 

Gran assortiment en agulles de tots els 
sistemes i classes 

Descompte: 5 % contra presentació d'aquest anunci 
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ti Jare de Calella 
E m p r e s a C o l ' I e c t i v i t z a d a 

aban¿ 

%lebet^uri, Ó. tf. 

fàbriques a Calella i Manlleu 

Gèneres de punt 
i 

fils per a ecsir 

Despatx: Corts Catalanes, 584 - Telèfon 34807 

fiareelena 

FARMACIA I LABORATORIS 

AÏÏRELr'GAMÏR 
PLAÇA DE MARIANO BENLLIURE, 3 

VALENCIA 

Mares, en el període de DENTICIÓ 

DELS INFANTS 

doneu-los-hi 
E l s e v i t a r e u m o l t e s m a l a l t i e s 

™ Papers Yhomar 

FABRICÀ DE GÈNERES DE PUNT 
AZCÁRRAGA, 29 - Telèfon 12168 

CÀMJSERIÀ 

CONFECCIONS 

NOVETATS 

dScl GIL 
Casa Centra l : 

AVINGUDA DE BLASCO IBÁÑEZ, 1 

Telèfon 17776 

Sucursal: 

ADREÇADORS, 15 . Telèfon 10530 

VALÈNCIA 
Apartat 257 

ARTICLES 
PER A 

BOTERS 

Ramoneda Germans 
EMPRESA CONTROLADA 

U. G.T. C. N. T. 

SUCURSAL 

a Tarragona 

D I P Ò S I T 

a Vilafranca 
del Penedès C A S A C E N T R A L ; 

Avinguda Icaria, 197 

B A R C E L O N A 



r À B P I Q U C S 

HARQUÉS, c. c. 

T E I X I T S 

C O T Ó 

DIPUTACIÓ, 244 Telèfon 11501 

BARCELONA 

Alfred H. Schütte i G.a 

S. L. 

MÀQUINES 

E I N E S DE 

P R E C I S I Ó 

B A R C E L O N A 
L L U R I A , 18 

B I L B A O 
COLON DE L A R R E A T E G U I , 4 7 

MANUFACTURA DE RA5PALL5 

r ^ EN 05 I CEL·LULOIDE 

Fill de 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

R. T rabal Palet 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

TRAVESSERA DE LES CORTS, 340 

T E L È F O N 3 6 9 0 4 

B A R C E L O N A 

! 

Fabricació Nac iona 

de Colorants 

i E x p l o s i u s 
Empresa CoNectivitzada 

Direcció telegràfica 

¡"telefònica 

«COLORANTES» 

DESPATX: 

Rambla Catalunya, 102, bis 

Telèfon 71500 

B A R C E L O N A 
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FABRICA DE CORRETGES, 
GOCDES I AflQIANTS 

fleeessonis per a la Indústria, 
CDines i Cellers 

Labrifieants "Lax-Oil" 

JAUME ASENSIO 
INTERVINGUDA 

Pascual i Genis, 17 - Lilúria, 18 
TEliÉpOflS 1 4 5 9 4 I 1*595 

Difeesió | ItUf^i0' 
l Teletonie» 

" O S I N E S A " 

V A ü È N C I A 

QUEVIURES 

Francesca Martínez 
Plaça de les Olles, 2 

Telèfon 18546 

BARCELONA 

==st^= 

Sdntid^O 
ÀI ;dlTd 

FABRICÀ DE 

G E N E R E S E s P e c i a l i t a t 

D E P U N T 
i i i i in i i i i i i i i i i i i i i i i i i f i i i i i i i i i i · i i i i i 

EL 

"ÀS DE OROS" 

(Marca Registrada) 

en 

Mitges i Mitjons 

ADRESÀDORS, 2 

T e l è f o n 1 2 8 7 5 

V A L E N C I À 

FABRICA DE FILATS I TEIXITS DE LLANA 

• I LES SEVES MESCLES = 

LES PLANES ( G I R O N A ) 

Higini Majem 
Col'lectivitzada 

Despatx: Corts Catalanes, 610 

Telèfon 10096 

BARCELONA 
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