Del

viatge d'En Manuel
Azaña a Catalunya
Viatge triomfal

honor de l'honradesa política. Viat¬
ge emocionant. Via ge transcendental. Viatge de franca i
vibrant cordialitat i d'afirmació republicana. Ha estat tot això
la vinguda del Cap del Govern de la República, dels Minis¬
tres i de les Comissions parlamentàries. Ho ha
reconegut
tothom a la capital de Catalunya. No hi havia possibilitat de
de desvirtuar l'èxit de l'eficàcia, de l'organització i de la sig¬
nificació. Les abraçades de Manuel Azaña amb 1 exemplar Pre¬
sident de Catalunya i'insustituible Francesc Macià, han estat
expressió simbòlica de l'unió de pobles que es miraven rece¬
losos junyuits a la uniformitat imposada perla Monarquia.
Azaña i Macià, vidents i comprensius, són els dos grans
tirrioners de la República i de Catalunya. Per això els acla¬
ma el poble i els vol el poble a despit de totes les desferres
de la vella política deslleial, escarni del poble i instrument
de totes les injustícies que vold'ía fer reviure encara els pro¬
cediments més vergonyosos.
Ens suggeria aquesta afirmació que no
MW»

el comentari d'un

periòdic local, orgue del contuberni de
negatives socials, pubJital en 1 edirió
d'abans d'ahir nit. Fracassat en totes les temptatives per la
desqualificació noble de l'opinió pública, es permet aijfualir
la significació del viatge de Manuel A zana i donar consells
a l'il lustre President de
Catalunya dient-li cínicament que «si
es retirava despiés d'obtenir l'Estatut, la seva
figura que¬
daria envolcallada en un record agradable i sentimental».
No es cansin. Hi ha brams que no arriben en Hoc fora del

en

totes

les

valors

redós de la família. Les insinuacions sobres diferències

Catalunya i els hostes, són

entre

manifestació mé.s de la seva
habitud antipatriòtica. Les proposicions per resoldre a gust
seu els problemes de Catalunya — salvant el nom de Jaume
Carner

són

una

de cinisme

inexplicable. No es cansin,
doncs, i deixin que la Catalunya sana doni a la llevor del
viatge del Cap del Govern i a l'exeiqplaritat del President
de Catalunya, tota la. calor per la major fructificació de la
República.

podíem somniar,

—

un cas
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s'inicià el desglaç dels canvis en la Borsa

Finances

de

New-York, i fou seguida per les demés

borses del continent.
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No, Espanya hauria seguit, com' ho ha fet»
tendència que marquen els canvis in-

la
No

comprendria

es

.sàtll sense

una

comentari bor-

un

comparació del pre.sent amb

el passat; no es podrien anotar
ción."! sofertes sense un

les varia¬

punt de mira, i si

bé la crònica serà setmianal, permeteu-me

la casa

exportades,

implantació de la

blica; des del moment

en

segona

Repú¬

què tot cl poble

espanyol, amb

una rara

nifestar-se,

tots els punts i llocs d'Espa¬

en

categòrica, iniciant amb

nya, en forma tan

ella una nova

unanimitat va ma-

època

que

tots hetó de desit¬

jar pletòrica de vida, i abundant en ben¬
estar tant material com
No

ésser

podria

víem vist cotitzar

ments financiers que

contribuïren amb els

vots i els seus treballs a

seus

implantar el

règim de llibertat, que el canvi podria apor¬
tar, per la seva importància política, transtoms

econòmics, i així

talant

en

canvi de

el món d'haver-se

règim

tampoc hi és
se

com no

sense

hi ha sem^-

aconseguit un

derramament de sarg,

l'aspecte econòmic, d'ha-

en

alterat tan lleugerament les cotitzacions.

Pou uns dies

després,

poble, responent

a

quan

les braonades dels ar.iar-

les cotitzacions dels valors en

en

Pou també llavors,

quan

general.

les repressàlies

soi-des, però no menys alarmants dels par¬

la pesseta i

passar a

a

amb ella

un

de nosaltres hi por¬

un

esforç.
•

•

•

Podria dir-se que aquesta

passat

en

va

per

.setmana

Sr.

ta

ta i la

vé seguint

d'algún temps ençà. Els francs

s'inscriuen

a

Cambó, sobre l'estabilitat de la pesse¬
implantació del patró or.
Amb la República ha deixat d'ésser Es¬
la ventafocs d'Europa, joguina dels

panya

financiers estrangers que sempre veien en
la nostra
Un any

que

cié el crèdit de la

la República despre¬

casa

servir per a preparar
nostra ensenya

Morgan, que devia

el patró or per la

monetària, la potentíssima

Inglaterra es vela obligada
-lo per
ça

la

la petita raó de

seva

garantia

no

a

abandonar

inspirar confian¬

238'50, i els dòllars

l'única

despi-eciar, des de maig de 1931

que

a

ha vist

juliol de

millor podríem^ dir, s'ha limitat a re¬

flectir el

curs

No manca,

a

de les borses internacionals.

és clar, qui diu

que

de no ha¬

implantat el canvi de regim gaudi¬

econòmica, però

aquests sels pot contestar que

no

hi havia cap

de

vist molt

a

12'25 de 12'36.

na

estrangeres s'han

mogudes i tomen a guanyar bo¬

part del que havien perdut dies enrera,

principalment

en

le de New-York. En élla

podem veure avenços de 4 punts per l'Ame¬
rican

Telegraph, de 2 1/2

2 3/4 per

per

l'Anaconda, de

la Woolworth, sobressurtint l'aug¬

se

motiu per

bacle financiera del Juny

Electric que ho

Westinghou

és de 6 1 6 1/2 respectiva¬

ment.

París segueix el mateix curs, destacantse

les Accions Royal Dutchs, que de 16.725

passen a

17.000 francs.

L'últim trimestre de l'any sempre acos¬
tuma

a

ésser favorable

a

la baixa i per ai¬

xò, malgrat el millorament de les cotitza¬

Espanya

cions

a

a

soífrir la de¬

és de

creure no

de

1929, quan

a

que

48'40, les lliures a

Pel contrari les borses

1932, l'índex de les seves cotitzacions, si no
que,

48'05

ment de L'Unitet States Steel i

or.

No ha estat Espanya

mantingut la tònica favorable

42'35 de 42'95, els francs suissos a 236'50 de

pobre pàtria la bota d'All Babà.

després

ha

l'estranger, cal estar previngiit nuix

valorització.

és arribada l'hora de la

re-
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ha

les Borses espanyoles,

puix les modificacions són tan petitse que

exportant moneda a l'estranger, qaan

vist, malgi'at Fanül.lació del préstec de

tem el nostre

ni mereixen comentari. Solament la pe.sse-

Ventosa, dirigit pel

nya,

hem.

història l'hi assenyala, i que ara és

seva

i orientacions del Sr.

ver-se

pesseta, i

si

suspirava per

que

shaguessin portat a la pràctica els desitjós

ríem d'una millor posició

accentuar la baixa de la

poble

l'economia nacio¬

canvi d'homes en el govern;

per la

va

què l'ha¬

interior d'ün

recobrar la llibertat i expansió que la

a

nal, si no hagués vingut la Repúbüca, i

tidaris de l'antic règim, patrocinats i diri¬

es

a

ternacionals, potser- agravats pel mal viu¬
re

possible si cada

gits

majoria de la noblesa d'Espa¬

límits

temps del Sr. Wals,

Espaordeix pensar el que hagués pogut

l'expansió del

gats monàrquics, quan s'Inicià el retrocés

el

en

ministre de Finances.

espiritual.

desconegut pels ele¬

el nostre signe monetari

com

ha rebassat quasi, els

no

iniciar els comentaris 1 fer rm breu estudi
de.s de la

Morgan i els mfiliohs -de pessetes

