
12

Suposem...

Suposeni que

torués14ex-rei
La primera cosa que us ve a la

punta de la ploma en disposar-vos
a escriure d'una impossible tornada
de l'ex-rei, éš que si tornava, pitjor
per a ell. Es la veritat. Pera ata

tanquem per uns mometats els ulls
a la realitat, i adrnetem que qual
sevol dila, per qualaevol motiu, la se.

va aparieió fos un fet, i es ptesen
tés a Madrid disposat a tornar a

ésser amo i senyor d'aixó que els
que no saben de qué va en dluen
'la Espana grande".

Que succeiria? Doncs que tots els
que hala-leen escrit quatre conside
racions no massa falagueres per a

la sera persona, ens veudem obli
gats a fugir del país abans que per

metre que els seus servidors ens

portessin a la torre, a estiuejar, tar

dorejar. hivernejar i prirnavcrejar di
verges vegades consecutives. Aques
ta primera conseqüenelia seria fatal
per al cena del paf,. Almenys en

rebaixaria la matan Penaste, ?mil és
el que amb dos das de front i amb
una oportunitat per a manifestar-se,
no ha escrit o no escriurá una quants
mots, que ele fiscals trobarien pu
nibles amb guasee o vint anys

"d'ombra"?

La majoria d'intellectuala del país
hauria d'emigrar i molts diaris i pu
blicacions ea veurien obligats a ple
gar per falta de redactora i coHa
boradors, que encara que de vega
des no ho semana eón una de lea
primeres matarles deis diaria. En
quedarien, és dar, alguns, perqué
encara n'hi ha que en previsi6 del
que comenten, s'estimarien més pas
sar la maroma o callar, pera hau
den de fer una diaris tristos, acose

cap ninot, aquests ninota amb un

acudit que de vegades valen tant o

més que la resta del diera I els
haurien de fer cense ninots, perqué
aixl com de redactors i callabora
dors en quedaria algun que podria
circular sense perita de n'notaire no

en quedaria cap.
I no en quedaría cap perqué a

horca d'ara es pot assegurar for
malment, sense por d'eragerar la
nota, que no hi ha cap ninotaire
al país que no hagi fet "la seva"

reproducció, mes o menys ridiculit
zadora, del senyor Borbó. Per les

pagines deis diaria i de les revistes,
se n'han srribat a veure a centenars.

Solament els autors d'avestes, ja
representen les tres quartes parta

del cens deis díbuixants de la na

dó. Dones, a mes, encara hi ha les

que han circulat i circulen clandes
tinament. San les que han sortit deis

Ilapis dels ninotaires afectes a l'an

tic régim. que no poden exhibir-les
públicament perqua les seves creen

ces no els ho parmeten, pera que

no han pogut resistir la temptació
i han volgut demostrar que ells
també vist". Totes aquestes
caricatures i tots aquests nasots que

ara són la nota de tothom, sembla

que no pera quan seria hora sor

tinco tots, perqué almenys hi ha

un parell o tres d'ex-pupistes que

es dediquen a recollir-los i

cionar-los.

Amb alai!) d'haver de fugir ens

hi trobadem la majoria deis que
tenim una ploma a la nostra dis

pos'cia i les pagines d'un díari per

poder-hl dir la nostra. Peró també
trabarien rnolts que no saben

llegir ni escriure, i molts d'altres
que saben Ilegir i escriure, pera que

no n'abusen gaire. Aquests han dit
en una banda o altea quatse incoa
veniencies a propbsit de l'ex-rei, i

encara que hi ha un adigi que diu
que les paraules el vent se les cm

porta, en aquest cas no hi hauria
adagis que hi valguessin perqué sor

tirlen mitja dotzeneta de bones ani
metes gran; fisonomisten que se

sobrarien per a recordar-se que el

ciutadá Tal dula una bandera re

publicana pel mig de la Rambla, i

que el ciutadá Tal Altre cantava

"La MarselIesa" dret darnunt l'im
perial d'un "foronda" deis que van

de Colom als Josepets, i que el ciu

tadá De Més Entra va dir a la tau

la del café mentre feia el dómino,
que ell havia estar federal de tota

la vida. Abrí, doncs, l'axode seria
grandiós, i amb tota aquesta gens
ens en poddern anar a qualsevol
país despoblat, i allá sí que podrlem
formar una república d'entats fede

rals, sense que hi haguessin monar

quics que ens vinguessin a fer la
guitza.

I no ens falsaria res, pef qué els
bisbes i els capellans ara són gai
rebé tots dels nostres, igual que els

soldats amb els seus tinents i els

seus capitana i comandants i coro

nels i generals, i igual ente la guar
dia civil i els carrabiners, i la ma

rina mercant i la de gt:erra. De

manera que ens poddern fer pas

sar el gust de fundar un país nou,

que si volguéssim en podríem dir

perfectament Espanya, perqué e!

nora no el tenen pas registrat els

monárquica i com que els que fu
gidem serlem majoria, cris el po

dríem ben emportar. D'aquesta ma

nera l'ex-rei deis espanyols no ho

podria tornar a ésser inerqué a la

nostra nova Espanya no l'hi voldríem,
i els nostres carrabiners no el dei

xarien entrar. I si aconseguia bur

lar la vigilancia de les nostres fron

teres, el ladera enipaitar pels nos

tres generala i els nostres soldats

i eh s nostres guardies cívils.
I fulera un país perfecte. sense

censera, sense aristacrates amb sei

xanta vuit noma i connotas cada

un, sense impostosa sen

se Beis de jutisdiecieins 1 ense fer

rocarril. d'Oistaneda a C alatassid.

"Ara que aguest afer-el de la "lengua-está resolt amb honor 1 equi

tat, tant per Catalunya eom per Espanya, jo trobaria grn gust en

eseriure també en eastellit si pogués 1 sabés ter-ho

CATERINA ALBERT

Gairebé sempre es diti, i es creu,
que els artistes artistes de valua
i de fama — estan un xic pagats
d'ells mateixos, que es volten duna
aureola de superioritat i d'extrava
giincia, que eis fa ínassolibles i enig
mitics ala nostres ullo. La majoria
adopten la "pose" dels eternament
incompresos, o deis qui varen una

vida extraordiniria, plena d'inca
dents i d'inquietud', que nosaltres,
pobreta insignificants, ami) la rios

tra anfmeta petisa I ponga, no arri
barem a capir mai. A algun d'ells,
potter sí que li escauria aquesta fi
liada moral, misma retrat absurd i
poca-solta, pera no seré pas jo la
que digui i cregui que tots els ars

tistes són així en realitat. Nj ho
he cregut mai, 1 si alguna vegada
per un cas isolat ha hagués pensat,
després de la coneixença de Cate
ring Albert — "Víctor Catali" —

correria tot tegua a rectificar. "Víc
tor Catali", gran artista, gran ta
lent, gran escriptora, no té res d'ex
travagant, ni de complicada, ni d'or
gullosa; al contrari: és franca, sen

zilla, cordial; viu una vida tran

quilla 1 silenciosa, una vida amb
anheis 1 inquietuds interiors — natu

ralrnent —perla metódica 1 vulgar
en l'exterior. Ni "pose", ni afany de
fer sentir la seva superioritat, ni
complicacions perilloses. Tota ella
és com un gran espill prodigiosa
ment ciar, com un 'tac de transpa
rencia viva, con' un matí de maig
iluminas i radiant i encés de sol. La
neu del cabell li posa un pols de
serenor en el front, i un accent de
majestat i de respecte en les pa
rcu'es.

He hagut de vencer no poques
resisténcies per fer-li aquest in
terviu, que ha estat concedit, no a

la periodista, sinó a l'amiga, en un

gest de gentilesa i de tolerancia.
Caterina Albert cm diu que no sa

brá qué contestar-me, quan jo co

menci a fer-li preguntes.

L'ESCRIPTORA

—No he estat alai un bon "caus
seur" per a donar amenitat a fute
ses sense importancia, i, d'altra
banda, res de curiós tinc per expli
car. La meya vida, que ha Iliscat
en reposas isolament, no és per a

interessar el públic; no és una vida
espectacular.

—Aixf i tot, contestam, Ii ho pre
go. ?En quin any va escriure el seu

primer llibre?
—En 1899. i me'l publicaren per

Sorpresa uns amics en snoo. Eren
unes guantes composicions en vers

que es titulaven "El canta dels
mesos".

—?Quants Illares porta pubileats
fina a la data?

—No podria dir-ho amb exactitud
en aquest moment, pesqué tinc poca
memória. Seran segurament una

deu o onze.

—?Ha trobat obstacles en la seva

vida d'escriptora?
—Cap, en absolut. Ni privada ni

literáriament. Ningú va decantar
me a escriure, ni ningú me'n va pri
var. Fou un pur afer de vocació
que respectaren, en l'ordre intim,
els que haurien pogut desviar-lo, i,
que estimularen amb la seva apro
vació benévola, els que després ha
vien d'ésser els meus estimats mes

tres i amics. I aquí puc repetir el
que ern deja la meya illustre davan
tera, Dolosa Montcerela de Maca,
a la qual havia passat el mateix
que a mi: que mai alabarem prou

I fina i tot el dia que ens dones la

gana, podríem organitzar manifes

tacions comunistes i anarquistes,
perqué, grácies a Déu, de senyors

d'aquests en surten a tot arreu com

els bolets.

I amb el ben entes que si a més
de tot aixó encara ens volíem per

metre el luxe de tenir un retrat del
Duc de Toledo —que ara no és ni

duc ni de Toledo— a les golfes de

cal President de la República n'hi

podríem posar un de ben bonic i

ben carregat d'historia, que el re

construiríem amb els trossets d'a

quell que hi havia al saló presiden
cial de la Diputació de Barcelona,
i que va baixar pel baleó el dia de

la proclamado de la República per

qué entre una colla de ciutadans
cns en poguéssim repartir els tros

sets i guardar-los per record.
De manera que si tornava es que

daría amb un pam de nas, perqué
només podria ésser reí tse quatre
súbdita comptats. I no podria calar

pesqué els conills i les perdius i els

cérvols i els anees mansois han per

dut aquell esperit de sacrifici que

els caracteritzava, i com •, le també

s'han tornat republicana, vindrien a

viure al nostre país. I no podria
jugar al "polo" pesqué cis cavalls,

que tenen fama d'ésser les bestio

letes mét intelligents que es conei

xen, abans que portar-lo damunt

l'esquena, s'estimarien més anar a

parar a una plaça de breas qual

sevol. a que les tripes de les seves

panxes fessin denteta a les puntea

'de les banyes deis miuren o deis

"

Víctor Catalá
DONES DE CATALUNYA

ahorne de la nostra tersa, el sentit
defetent i liberal, de senzilla i fran
ca companyonia, amb qué tractava

el nostre sexo quan a tot el món
inmeraven encara ets prejudicis que

convertien en punt de mofa o de re

provació, el mes Ileu intent d'actua

ció femenina, fosa el dos estret de

la llar. La prova del que dic casi en

la facilitas que ha trobat aquí la

dona per a independitzar-se de fet
i sense Iluita, com la cosa més flor

"TU ESCRIURAS..."

mal. Si vol dedicar-se a l'art, s'hi
dedica; si s'estima més entrar en

una casa de comem en un despatx,
ha fa; si sent predilecció per una

carrera liberal, se li obren de bat a

bat les portes de la Universitat.
Practica els esports, competeix en

concursos, concorre a conferencies,
finalment, comença ja a interes

sar-se per la política, amb la ma

teixa Ilibertat i la mateixa dignitat
que qualsevol company mascull.
L'origen d'aqueas tracte fraternal

ha de cercar-se tal volta en el tem

perament assenyat i práctic de la

dona catalana, que no li fa mal

gastar la pólvora en salves, que la

fa fugir d'extremismes i utopies
més o menys engrescadores, pero
renyides amb la seva naturalesa,
en el fet d'haver-la trobada l'honse

al seu costas com una collaboradora

resolta i abnegada en tot moment

d'esforç penós, tant en el si de la

familia, com en la fábrica, la bo

tiga, les tasques agrícoles, etc.

—?Com va ésser que penséssiu
en escriure?

—No vaig pensar-hi, vaig fer-ho

senzillament i de bona horeta, com

si cm lliurés a un petit joc infantil.
Els primera intenta recordo que

fosen als sis anys. Entre els catorze

i els quinze vaig escriure el primer
drama rural. Ningú parava esment

en els meus entreteniments de cria
tura, pesó un dia, una amiga poc

més gran que jo, en veure'm amb

la ploma a la má, volgué de totes

muruves. I tampoc no podria par
ticipar a cap regata, perqué l'aigua
de la mar també tornat repu

blicana i escupiria el balandre on

anés dl. I com que no podent
caçar ni jugar al "polo" ni córrer
regates ja no sabria qué fe:, s'avor
riria de tal manera que qualsevol
cha es moriria d'ensopiment, i resul
tara que el remei haúria estat pitjor
que la malaltia i els quatre súbdita
comptats que Ji haurien d.t que tor

nes se n'haurien de penedir tot el
que els restes de vida.

XAVIER PICANYOL
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AQUESTS DIES, GRANS DEBAIXES

!atina. I, n.• 11 Telefon 11655

Patiu de 1'Est6mae i intestina (res
trenyiment)? Valen depurar la vos

tra sang?

CAMPONAL
De venda a totes les fan-nades

Concessionari: J. TORROELLA
Fígueres (Girona)

la rambla

passades que li llegis el que feia;

ja aleshores no sabia dir que no, i,

bo 1 contrariada, vaig Ilegir-li un al

tre drama rural. En aixecar ele ulls,

acabada la lectura, l'amiga tenia la

cara plena de llágrimeá. Davant la

nieva sorpresa, vaticina solemnial

ment: "Tu escriuris!", i ambdues

vara restar avergonyides de l'ocur

rencia.
—?No penseu reeditar i donar a

traduir les vostres obres?
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"SOLITUD"...

—Traduides a diverses Ilengües
ja ho catan, de manera parcial o

completa la majoria. Quant a re

editar les que fa anys catan esgo

tades, me n'han parlat diverses ve

gades, pera no he tingut fins ara

lleure d'ocupar-me'n.
—?Teniu predilecció per algun

dels vostres llibres o personatges?
—No. Quan caerle, tots els as

sumptes i totes les figures m'inte
ressen per igual. Un cap acabada
la feina cm desprenc d'ella de tal

manera, que sovint fina se m'esbor

ren els títols í ni que volgués po

dria recitar quatre ratlles seguides
del que he fet.

—?Com va escriure "Solitud"?
—A fragments setmanals, a me

sura que anaven publicant-se en el

fulletó de la revista "Joventut".
Treball molt penós, per cert, per

que mal vaig poder tornar entera

per rectificar, ni tan sois llegir el

que havia escrit.
—?Qué hi ha de subjectiu en la

s'ostra obra?
—Res, fosa de la concepció i la

caligrafia. Es fama que les escrip
torea fan sempre autobiografia dis
fressada. Pel que a mi respecta, he

cleixat sempre perfectament separa

des la meya vida privada i la lite
raria. Res hi ha de comú entre éls

meus llibres i jo.
—En general, ?qué penseu del

nostre moviment literari?
—No cree que hi hagi cap país de

l'extensió geográfica de Catalunya,

que tingui una tal riquesa de tem

peraments. S'ha de tenis en compte

que la nostra literatura está en la

infantesa, i no obstant, no hi ha

cap escriptor una mica forrnat que

s'assernbli o recordi a cap altre. En

efecte, ?poddeu emparentar gaire

estretament, per exemple, Guimerá

i Verdaguer, 011er i Rossinyol, Ber

trena i Soldevila, Matheu i Segarra,

Font i Lleonard... per no allargar la

'lista fina a l'infinit? Cada ú és

LA POLITICA

La nostra redactora Anna M.' Mar tínez conversant ansb C,aterina Albert, "Víctor Catali". (Foto Cases.)

ací el seu cap i la seva escola...
—?Quina és habitualment la vos

tra vida, les vostres preferéncies?
—Per temperament i per pressió

de les circumstancies, malgrat el

que m'hauria agradat l'esport i la

vida a !'aire lliure, sóc casolana;
potser massa. Al costat de la meya

mare, molt delicada de salut, cm

passen els dies i els mesos sense

adonar-me'n. Quan tinc lleure, o,

més exactament, quan m'hi obliga
algun compromis ineludible, escric.
I aixd és tot.

—?Sentiu la política com a actora

o com a espectadora?
—Amb el que acabo de dir, queda

virtualment contestada la pregunta.
M'interesa° fortarnent, con per al

tra infinitas de problemes, pela de

lá causa pública, peró la meya vida
retreta, i la meya propensió natu

ral, cm deixen en absolut al marge

del que passa lora deis círcols de
la llar i de les lletres. Peró sóc
catalana de soca í arrel i coro a tal
desitjo per a la meya patria el tni
Ilor que per a la seva desitgi el pa
triota més aferrissat. Estimo igual
ment Espanya, l'Espanya gloriosa
de Cervantes i de Santa Teresa, pes
qué estic convençuda que aquestes
dues superbes mentalitats, si vis
quessin, tindrien a gran honor ésser
compatricis de Ramon Lhul. I sóc
una enamorada de la llengua cas

tellana, una de les més belles que
en el món es parlen. Mentre un ins
tint orb la volia imposar amb un
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exclusivisme vexador, en tot el que

vaig publicar en castellá, encara que

origináriament ha llagues escrit en

aquesta llengua, sempre hi leía

constar "traducida del catalán",

puix que per res del món hauria

volgut renunciar, o que ho semblés,

a la meya catalanitat. Ara, que

aquest afer está resolt amb honor i

equitat, tant per a Cataluny-a corn

per a Espanya, jo trobaria gran gust

a escriure també en castellá si tin

gués temps 1 ho sabes.

LA DONA...

—?Sou partidaria que la dona

actui en política?

—?Per qué no, si li sembla be,

i se sent amb prou aptituds? Jo

cree que la dona pot i deu fer tot

alto que desitgi, en el catrip modal,

mentre estigui capacitada per a fer

ha, tal com fa l'home. Impedimenta
basics, insalvables, poca en té, corn

ha demostrat en aquests última

anys. "Valor, se le supone" — dejen

deis militars. "Incapacitat, se li

atribueix", es podia dir abans de

la dona. Pero, de la guerra ençá,
ella prou ha demostrat amb els fets

de tot el que era capa/. Fina erran

mateix del gran conflicte mundial
°brava gairebé coin una perfecta
nullitat, era una pobre miamia que

respirava. Perca l'acte no és la po

tencia, i absí que la necessitat, amb
les seves exigancies imperioses, talla
els embenaments que la impossibi
litaven, que la fossilitzaven en vida,

la transformado ha estas rápida i
total; quelcom verament meravellós.
Deixant el regne pueril del menut

folk-lore, del "vals de las olas", del

brodat interminable, del joc de Bit

nuvial i altres utilitats decoratives
per l'estil, s'ha Ilançat a les reali
tats practiques de la vida corrent

—febrosa per l'entrexo: de múlti
ples activitats devoradores — amb
l'ardidesa deis nedador que es llança
de cap a una mar esvalotada, ac

ceptant a la bestreta tots els 'riscos
que es derivin del seu acte.

puls está donat. El que manca és
sois qüestió d'entrenament, de per
sistencia, de conreu de les própies
forces, com ha hagut de fer l'home
per passar d'esclau — cosa acuse

ánima — a ésser humás i d'ésser
huma a membre útil del cos social.
Ara el que hi ha és que, en el nao

estat de coses, la dona s'envellItia
més rápidament que abans. Potser
dintre un segle, en el cena de po
blació universal, ja no tindrá, com

ara, un tan fort sobrepuig numéric.
Viurá menys anys, pero eta vuirá
mes a gust, 1, sobretot, respirant
més a pie palmó, i de cara a horit
zons més amples.

—?Sou partidaria del vot femení?
—Si, pesó no del sufragi univer

sal. Han de votar, siguin homes o

dones, tots aquella que tinguin plena
consciencia del que significa votar.lr-seoeosent així, hauria de prohi-

CATALUNYA...

—I ara, per acabar. ?Que és el
que mis desitgeu per a Catalunya?

(Hi ha una lluissor d'esperança
en els ulls, i una profunda emoció
en la veu, quan diu):

—Que ella, ella tota sola, pu,gui
governar-sa dintre d'Espanya. Aix6
és el que desitjo de cor: la seva

Ilibertat...

Anua Maria Martínez-Sagi
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L'ANARQUISTA DE TERRASS A. —Senyor: No hi ha res a fer. La República está consolidada. Hatrassat la prova del foc.
(Per Quelus.)
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18 de maig de 1931

Panorames

Les petites
Re públIques

El nou régim ha portas necessá-
riament una transformació radical
a les ciutats, en les gneis, tot i es-
sent libe als de mena, sofrim el
indigne dels política adventicis e

s

jou

creats a l'escalf de les dictadores
Dintre l'aire sa que ara es respiraeis nuclis ciutadans de veritablesignificació esquerrana poden viure

.

si no com el peix a l'aigue, almena'
amb aquella llibertat de moviments
que els permet operar seguint la
forma de Ilurs peculiars dostrines
dins la trajectória governamental
En toses les dutats i pobles i viles.
el que eh diem caciquismo s'hi man'
tenia des de temps immetnorial
havia rebrotat en l'época ominosa
de l'imperi de la Dictadura. L'acta
vitat política, l'engranatge social
havia quedas zubordinat al control
d'una individua que no tenien altra
facultat d'iniciativa que manar
Manar! Heus ací l'emblema de le;
dissoltes promociona caciquistee, les
quals iivien a l'ernpar de la gent
de dreta, més o menys velada de
liberalisme. I com que manaven
s'havien fet un culte de l'autoritat'
un de les seves presuncion;
de casta. Pugné és evident que sen
se ideals i acose fe i acose tina res
ponsabilitat cívica, nornés es pot
sentir el plaer d'ésser superior en

lea actuacions públiques per mea
quineses d'un poder personal qus
és sempre arbitrad.

/ no cal dir que dios els media
comarcal& tot havia baixat de tes
Des d'aquesta cosa tan object1V5
com la nomenclatura deis carrera

dona administratives, tot demos-

fina als actes popular" i a les fue.,

trava una estéril qualitat domés
tica i casolana. La mateixa buro
cracia nsniicipai, salvant les excep
ei as necessáties, va ésser equipada
per ;rups d'individua nse catego
da social, incapaços de saber tre
ball— dignament per la cosa públi
ca, i sois amb l'incentiu hipócrita i
amb la voracitat egoísta de gua
nyar-se les mongetes i de procu
rar-se una poma per a la set.

El s enquadraments municipals
que avui s'ofereixen a les ciutats
conn rcals són una mica desoladora.
En aquest aspecte s'havia arribat a

un punt tan baix de feblesa i d'im
potencia, que permeté que es pren
guessin totes les posicions d'una
man -a estratégica i artera per
aquella individus més distingits
el període del pupinisme incons
cient, els quals eren representats
per Ilusa amics i parents i pels que.
apro-`ant-se de la situació, sabien
vinclar l'esquena, presentar-se hu
mils, carregats de pretensions mo

derades, i que raspallaven cómoda
ment aquelles autoritats sense pres
tigi. Saber respallar1 Era el secret

de l'epoca, i a manca de partits dis
ciplinats i de masses austeres que

eIs dignifiquessin Ilur presencia en

el tron de vanitats suspectes, la pe

tita burocracia s'havia fet apta per
a esgrimir els dúctils aparells de

la manyagueria, deis somriures idio
tes, deis copets a l'espatlla plena de

veneració mentidera.
Els municipis es troben avui amb

una tasca de sandament i d'ende
gen- •

que és superior a les cacas

sea forees de que disposen per ésser
hipotecades les hisendes, per ésser
tots els serveis desorganitzats, pero

com que la majaría d'aquests mu

nicipis catan formats per ciutadans

que tenen una virtut cívica, una fe

republicana, i s'han fet un deure de

llora principia democratics, reso1-

dran els obstacles dintre lea nor

mes de la justicia i el dret, factors

que no varen respectar ni tenir en

compte els vells servidora de la

monarquia, tarats de concupiscen

cia. Dintre els municipis no poden

tenir-se avui gaires contempiacions

en aquest aspecte. Per higiene i per

profilaxis, cal privar la República

de contagis indecorosos, de l'enea

manadissa déria de deixar-se caspa-

mllar, i tanateix, pels idantics ras-

per tantee es-

ciSi la República Federal té ja

u

cansí ascendent, una monjoia glorio

sa, es deu a les petites repúbliques

que formen els municipis, dIntre els

com dintre les ciutats, hi ha

una mena de perfum nou que no

sabem d'on ve. Ja no us mira de

redil ni el municipal, ni us
parla

amb menyspreu l'agutzil, i adhuc

l'escombriaire té mes educació.

Hom va pel carrer emparat per la

invisible cuirassa de la Llei, i el

respecte mutu, dintre les
desavinen

ces ciutadanes de criteris política o

alcalde
lque

de procediment social o religiós,

comença a fer els seus efectes. Es

ata justifica sovinte
d'aquell

JOAN PUIG

deja per les seves
transigencies for-

çades: —Encara voleu mes? Aissb

mentablement els termes.

és la Repúblical— En confonia la-

a

El Cardenal Segura pot

estar satisfet. El senyor

Borbó — sota l'ombra deis

arbres de Fontainebleau

també. Entre els dos

portat hores d'angoixa i

d'alarma a un poble que

volia viure en pau.


