FRANQUEIG CONCERTAT

ACCIÓ
30
CIUTADAMA
de la

Impressions parlamentàries
La

marxa

de la discussió de l'Estatut in¬

ha seguit

terior de Catalunj'a

un

ritme len-

ha fet que eus trobéssim en el
d'avui tot just a l'entrada del capítol

tíssim que
dia

tercer.

Els

entrebancs, cada dia, s'han anat es¬

tenent al

llarg del

seu

camí;

precs

i

pre¬

lar

de

problemes

d'aquests perquè

de

comanar

el

desconfiança

home recte,

cret, podem dir que passa

el temps i el
actuacions con¬

gent i

ben malaguanyat

aclarir

llir les

passa

al bé

en
un

el nostre petit món de
Conseller de Finances,

doble fons,

sense

dubtes, delucidar la veritat i aco¬
suggestions que puguin contribuir
de la causa col·lectiva. Aquest, que

el millor camí

seguir

eixamplar l'àrea del seu proseli¬
tisme i els diputats d'aquest partit no pla¬
nyen pas ni les paraules ni les ocasions.
Millor diríem si consignem que forcen amb¬
dues coses. Quin excés de discursos i qui¬

d'aquesta delicada qüestió,

na

llargada que tenen aquests discursos!

Quin afany d'exhibir-se en llur conjunt i

quines ganes de mostrar llur convenciment
de superioritat! Que se'ls en dóna de l'hora
de Catalunya i de la Eepública. De llurs in¬
teressos de partit se'n fan l'exclussiva de
llur actuació i tot l'interès suprem del mo¬
ment
no

present de la col·lectivitat catalana

els interessa sinó

a

través de llurs

con¬

veniències de classe.
Per

no

anar

més lluny, tenim ben fresc

i ben viu

en

la nostra ment el fet d'una

discussió

de

la tarda

d'ahir, referent

a

intel·li¬

té amablement

que,

aquesta: impulsar tots els ressorts per a

no

cordial,

portes del seu desijatx per a

era

procurar

ha estat el

a

a

per a

ben

tractar

segur que

preferit pels representants

de la minoria de

Lliga Catalana. I és

que

trobem inalterablement en el mateix punt de què no reparen
en els mitjans per a fer feina de proseli¬

en

concret

sempre ens

tisme.

L'excés de verbalisme tan

propici

les

en

nostres latituds i tan consubstancial

a

la

d'excés de verbalisme posat

na

El

29, ha produït una mena
pànic en les rengleres de la Lliga. La
Lliga, que vivia tan confiada entre el tou

de coixins de l'article de l'inèrcia i de l'atrofiament del

electoral, no sap avenir-se
l'engany i la ficció que represen¬
tava en la generalitat dels pobles que estan
a mercè del caciquisme de quatre senyors
que es consideraven amb el dret exclussiu
a

de llur

privilegi

car

mal

va

de cada

nalment

de sessió

llur

discurs

Cap qüestió més delicada

durar més d'una hora, i
l'amic Espanya en respondre-li i al·ludir el
concepte de l'abús oratori posat de mani¬
fest pel diputat socialista va parlar tan¬
mateix una mica més del compte. No direm
fadigant que

pas

un

va

quant, perquè es

massa

en

tracta d'un amic i

feina fan de triturar-nos i de

xar-nos

ni bons

pels

gossos

no

dei¬

aquests senyors

de

destituir-los immediatament. El

ésser, precisament,
poble, com que el
era

als

que

massa.

creien

I part

nou amo.

I el mal

seu

cada cacic
afany i la

els hi

va man¬

que

podien ésser

de polítics els

va creu¬

pitjor, l'enemic de

pro¬

duir aquest fet natural i necessari per a
la vida de la

pròpia Eepública, va ésser
Maura, el ministre de Governació de lla¬
.

vors,

el qual

de l'obra

es va oposar a

sanejada

que

la realització

demanaven els cata¬

lans, pels motius d'anticatalanitat que més
tard la realitat va anar posant al descobert.
Qui pot contradir que la gairebé totalitat
d'aquests Ajuntaments són la viva manifes-
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manar,

que

temps per a anar-se a oferir incondicio¬

i per

d'oratòria

els pobles. Va
previssió de la Eepú¬

a governar

manca

idea única

seva

re

cos

desfer

de C. també

demnava l'excés

en

de

no

això, ens trobem com en una tarda
parlamentària plena de gràcia i
d'ironia que Euiz i Ponsetí retreia i con¬

deure de les concrecions

projecte de substitució dels Ajunta¬

blica

seductor,

pe¬

a en¬

ments de l'article

Lliga i els multiplica, per conveniència i
per pressumpció, la virtut o el defecte de
l'origen.
Els diputats de l'Esquerra i de la D. S.
el parany

reincidir-hi,

devassall de mots.

una

en

con¬

l'exemple de qnè els nostres diputats par¬
lin de forma clara, justa i cenyida i no es
repeteixi aquella forma habitual de què
l'enunciat de "dues paraules només" siguin
l'equivalent de mitja hora d'exposició d'un

ésser

cauen

no

me¬

al servei de

pluma. Deu ésser efecte de

taminació. Procurarem

llatina, s'apodera dels diputats de la

raça

l'emissió de

l'emprèstit de quinze milions.
que aquesta d'acu¬
dir al crèdit públic i haver-li de guanyar
la confiança. Més que més en circumstàn¬
cies de depressió i de recel com les actuals.
Molt bé que es vulguin tótes les seguretats
i totes les garanties, però cal anar amb
molt de compte amb les paraules i amb els
conceptes que s'emeten públicament en par¬

Aquesta crònica pecarà, també, d'una

sempre un

culte, auster,

obertes les

mig d'un excés de verbalisme.
Naturalment que la feina de la Lliga és

cenyides,

pia satisfacció i la de llurs seguidors.

el Parlament sigui propici

l'altra. En con¬

i

delicada

mena

rò cal que

taments de l'article 29 per

cretes

de la

la nostra

l'estalvi. Tenim

•en

tan

anfany de no¬
torietat i de ganes d'ateiidre els interessos
de partit pot ésser un mal pel mateix po¬
ble que tots diuen estimai-. Són una arma
perillosa les paraules que potlen semblar

guntes d'una part; snbstitució dels ^Í^Jun-

temps d'ara, c[ue recomana

Lliga, i només faltaria que nosaltres
proporcionéssim el gueixet de què són
pròdigs a fabricar-se per a llur prò¬

els
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POLÍTICA

brut

guanyar

Partint
podem trobar la defini¬

d'aquesta base, on

de

La
període ben curiós
de la política catalana. Ha vingut un mo¬
ment en què s'han volgut perfilar actituds
i en traçar-se cada partit una recta que es
pretén que sigui fins i tot invibràtil, s'ha
palesat, ben manifesta, una recta feta en
Estem assistint

a

un

espiral.
Tots els

partits obren d'acord

a uns pos¬

moltes vegades s'estiren i s'arroncen, segons els moments en què es viu
i les possibilitats amb què compta. í)e con¬
següent, en política, el traçat de rectes és
tan difícil com trobar la quadratura del
crecle. Precisament, cal assentar la teoria

tulats que

de

què

lució,

per avançar

un

és imprescindible l'evo¬

cert papelloneig que permet tirar

moltes vegades
sembli que es faci un punt de parada en
la cursa ascendent. La política, preeisaavant sempre, encara

que

Catalunya

ment, és això: traçar una línia, amb regle
o a

pols, i arribar a la meta (quan és pos¬
flxar-la) sigui seguint la bala o sigui

De què ens servirien, sinó. els
triomfs morals f
avançar.

I

admetre
la tesi de la parada que restaura força, in¬
defectiblement es cau en la paradoxa més
quan

pretén

desorbitada
de la

irer una

banda, i la de l'ac¬

l'altra. I quan no, més pa¬

ció directa per

radoxal resulta

combatre-la, i

sense

ho és el sostenir la teoria

com

política

avançar

encara

no

negar

una

teoria,

obstant seguir els passos

el veritable poble

es

Tots els

hi ha

I/Esquerra, que nasqué d'una coaligació
voluntats, sent més fort que ningú la
discòrdia intestina. Cal que vingui una de¬

cat la minoria socialista del Parlament de

Aleshores

serà

Catalunya. Estigueren d'acord

sense

amb

l'Es¬

el programa

i el de l'Es¬

da és

dent.

cions.

de¬

sitjós? 1 qui no sap que la vinguda de la
República ha portat l'alliberació de la cons¬
ciència dels ciutadans, i que aquest fet ha
posat en evidència, en successives eleccions,
que aquests Ajuntaments estan en desacord
amb la volrintat dels pobles?
I qui podrà desfer que en moltes pobla¬
cions

realitzen

boicot

a

una

acció

x>ermanent

de

la

República?
Estem ara en mig d'aciuesta discussió. La
Lliga obstrucciona el projecte amb la pre¬
sentació d'una quantitat enorme d'esmenes.
Tot plegat, ara, cada dia que passa, ens va
afermant en la convicció de què la vingu¬
da de la República havia de portar apare¬
llat el fet d'assegurar per tots els costats
les

necessitats

gim.

consolidadores del

nou

rè¬

F. .VRNATT I CORTINA

Barcelona, 23 de març de

1933.
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El programa

de l'Esquerra no el poden

discutir, perquè abans digueren que era bo.
Què tenen de discutir, doncs? Conductes?
Ai!... No
tes

ens

aturem

a

parlar de conduc¬

perquè si els partits fracassen, és úni¬
les conductes de llurs afiliats.

cament per

Admetem que

l'Esquerra no ho fa prou bé,
siguem sincers; però 110 volguem entrete¬
nir-nos en definir el que faria l'Unió So¬
cialista de Catalunya en el cas de què ar¬
ribés a governar. Ni ha prou de pensar el
que podria fer el que per triomfar no dub¬
ta en emprar la calúmnia, basant-se en el
principi molt materialista de què val més

L'LTnió

forta.

clara.

Socialista,

Homes repi-esentatius,
no pot viure els problemes en què es mou
l'Esquerra, perquè l'ünió Socialista, com a
partit responsable, encara no existeix.
La tàctica que segueix la minoria socia¬
lista és equivocada, és absurda i, a més,

l'Esquerra i pot dir-.se que, solapadament, s'han valgut de les deficièn¬
cies momentànies del partit governant per
aixecar una bandera que porta enganxada
a llur drají la fel d'una traïdoria ben evi¬

seus

manera

sense

massa,

darrera de

als

manifestin de

es

als homes que es

oposar

partit

de

innoble.

volien

el seu sí, unes

part més moderada i una part

una

Republicana. Tothom parlava de
l'Esquerra, i el nom de l'actualment mino¬
ria socialista, només féu que
escudar-se

per a oimsar-se a

en

méS-estrident, i aquestes forces en discòr¬
dia, moltes vegades són, piecisament, ço
que dóna vida al partit.

querra

impotent

partits tenen

divisions intestines. Dintre de cada

la vo¬
luntat de cada cacic que disposava de tots
els ressorts per a fer la vida impossible

trobava

pel Govern de la Generalitat?

Serra Moret

dissidents

lUnió Socialista de Catalunya

no sap que

Quina petjada ha deixat el pas del senyor

Aquesta és la posició en què s'ha col·lo¬

lana?

Qui

idearis, els postulats que
la seva vida?

l'essència de tota

puració dintre d'ella i que les voluntats

de la teoria que es nega.

gat de sempre, tot intent de rea(!ció ciuta-

ha ofe¬

de la Generalitat de

formen

les eleccions, prengue¬
esquerrà, i ells
foren els primera en fer ressaltar les afi¬
nitats que hi havien entre l'ideari
de

que

tingueren la Conselleria de Treball
Catalunya? Cap on

quan

papellona. De sempre, el poder
mantenir-se en una posició sense recular, és
vol de

ren com a seu

caciquisme tradicional

pundonor?

encarrilaren els

a

net.

preguntar; Què feren els Socialistes

Cal

sible

querra per anar a

tació del

ció del

perdre

que

La lluita que

vol

es

porta és rebaixant. Quan
demana, i si la deman¬

cosa es

una

justa, s'exigeix, es prèn, i de bon

grat o per força, per convicció o per vio¬

té raó tots els ca¬

lència, ja

que quan es

mins són

justos, s'arrebassa de qui sigui,

forma el punt de les nostres aspira¬

el que

Es vol

un

És vol

Poder? Doncs

una

Força,

neu-les. Si teniu

una

a

la lluita!

Autoritat? Preus la donarà.

raó, el Poble

Pins i tot arribarà

a

tots els sacrificis per

vosaltres.
Però

no

exigiu

un

Dret, si

per

conseguir¬

lo heu de fer deixament de la vostra lliure

determinació. I sobretot, no us

partit

per

contra
heu

La

uns

alieu

a un

fer partit, si després heu d'anar

principis

que

de primer antuvi

acceptat com a bons.

personalitat

es

demostra demostrant-

la.
HECTOR PUIG BUSSOT

Per la

dignitat
professional del Magiste¬

En la premsa

ri s'ha començat una

amarada

campanya

raó, clamant justícia vers el professio¬
a l'escola Primària, i com¬

de

nalisme titular

batent amb braó l'intrusisme que es

foleta

contra raó en la nostra carrera.

bolameut ha d'ésser el

No

periòdic

o

segueix conce¬

l'absurda tolerància que es

dint

l'ensenyament, com si l'obra esco¬

en

lar fos

cosa sense

cap

importància

a

l'abast

qualsevol i com si els que varen tenir
de conquerir el títol, ho haguessin fet per
caprici o per luxe; com si la Pedagogia
fos cosa que es vengués a la plaça, i un
fuster, un manobre, un barber, un banquer,
de

anessin a comprar-ne una
ja tinguessin suficiència i dret per

posem per cas,
lliura i

exercir de Mestre. Això

a

no

devia, però

podia tolerar-se fa dos o tres segles. Avui
és incomprensible que pugui admetre's.

Català, periòdic regional,
començà la lluita amb un crit d*; fora in¬
Kl

Magisteri

trusos. El President de

tres del
tre

l'Associació de Mes¬

partit de Figueres, company Mes¬

Borrassà, En Celestí Roigé, la se¬

de

gueix amb decissió i fa una crida a tots
Mestres

els
a

cap una

sentir

a

perquè hi collaborin, portant
creuada dignificadora que faci

la Direcció General i a totes les

esferes de Govern

flecteix el Decret

l'impremeditaeió que re¬
de 21 de Maig de 1931,

evidència tristíssima una car¬
rera, que hauria d'ésser la més depurada,
la més respectada i la més intangible per
la seva responsabilitat ciutadana, no igua¬
lada per cap altra.

que posa en

Recordem amb satisfacció

les

del nostre estimat President de

paraules
Catalunya

una gj-eu (equivoca¬
fa necessari esmenai· com més

indiscutible, demostra

Magisteri

ció que es

aviat millor

l'obligació, gaireM, de parlar amb
del premi "Crexells"

mica d'extensió

d'enguany. Fou a propòsit d'Aidons Hux¬
ley

creguí obligat de defensar una
manera d'expressió que l'autor il·lus¬

que em

certa

tre de "Point

counter Point" domina mes-

na,

aixequin
No

permet llntrusisme ni en Medici¬

es

crec

és

tadans

Avi, sent més

qne

ningú, la realitat de la vida dels pobles i
asenyala els vertaders artífecs de les noves

generacions, cridant-los per a què agerma¬
nin llurs esforços jml pervindre del poble
i cossos sans i

forts, cervells esclarits, in-

telligències aciençades, homes dignes. Pe¬
rò jo pregunto: És que la nostra carrera
és una Institució tan important com la
d'Esculapi? Sense pretensions i sense cap
desig d'ésser mal interpretat, ni despertar

recel al digníssim cos de Medicina,
poder tenir el dret de sostenir, que ho
molt més,
doncs sense Escoles, sense

cap

Mestres,

no

pot haver-hi cap altra carrera

ésser ells, els fonamentals forjadors de
totes les intel·ligències i els preparadors i
per

de tota noció científica, que fa
un futur Metge, un futur

precursors
de

l'home-infant,

posar-lo a mans d'un altre
Professorat d'altra categoria, després de
passar pel procés d'ensenyament primari.
Cal però, remarcar, que l'Escola d'avui no
Arquitecte,

en

és la vuitcentista

d'ensenyar de llegir, d'es¬

comptar més o menys bé. L'Es¬

criure i de

en

ni

en

cap

citin els governants

títol

professional, i

sima,

poder portar

per

a cap una

cada dia més difícil en el camp

missió

pedagògic,

l'evolució que comporta el perfecciona¬
ment i l'avenç continuat de l'obra civilit¬
zadora dels pobles arreu del Món.
El Decret mentat, representa un retrocés
per

tes meus,

va

era

per

rament

en

què Lawrence lluita¬

l'admissió del dret del cos
en

una

l'esperit conscient, no
existència repugnant,

i
me¬

sinó

igual honor amb ell. L'home és un ani¬

defensa, volent ésser una resposta a unes

ré,

Per tal d'ésser un subjecte
primera classe, l'home deu ésser un ani¬
mal i un pensador de primera classe. Del
iemps de Plató ençà, hi ha hagut una ten¬
dència a exaltar el pensament l'home es¬

ta

piritual

lar novament del

premi "Crexells" exposa¬

a manera de pròleg, el meu punt de vis¬
sobi^e la literatura sensual que, tot i
gaudint d'un cert favor té, no obstant, nom¬
bre de

El
nal.

meu

punt de vista no és gaire oi·igi-

Prefereixo,

en

lloc d'utilitzar concep¬

podran negar-nos.
21

de

Maig de

pi temps

ha de fer enrogir de ver¬
a la l'cbel·lió

que ens

ha de predisposar

Companys,

per

envien vostra
de

la dignitat del Magisteri,

protesta al digne

company

Borrassà, perquè els nostres drets, con¬

querits amb penes i sacrificis, siguin res¬
pectats i els paràsits intrusos de la car¬

siguin definitivament escombrats.

rera,

ARTEMT

Canya, 26 de febrer de 1933.

La

i

CASANOVAS

en

Huxley

en

defensa de Lawren¬

defensa d'una llibertat

d'expressió

tal de bandejar les paraules tabú que
innombrables literats u.seii
per descriure

er(>tiques en llurs novel·les. Per tal
precisar una mica més les paraules
transcrites, hem de declarar que. al nos¬
tre entendre, el
naturalisme, desacreditat
escenes

de

per

seves obscenitats, no ha deixat mm
pàgina sensual. En canvi, l'hotel de

les

sola

barrera

d'erotisme

mal que pensa.

Rambouillet

de

disciplinat. Les novel·les de Lawrence, mal¬

rence,

de l'animal. Per a Law¬
el problema era fer marxa conjun¬
a expenses

tament l'animal i el

detractors.

posin remei ¡d

per

traduir-ne d'altres del llibre d'as¬

dels instints

no

del Decret disbaratat del

ce

saigs "Music at Night", de Huxley. Ileuvos-los ací: AUò per

que

1931, protegeix Escoles privades sense títol
i això als Mestres de la província, al pro¬

contra dit Decret.

damunt de

i

El Consell Provincial de txirona. fent ús

cal ésser d'una

voluntat i

j)erar en

una

qui, en llegir-les, sent curiositats
collegials, no ho són, en canvi, pei- un adult
normal que dóna al sexe un lloc normal i
sanes

per

seriós.
*

De "Vida

pensador, fer-los coo-

la formació d'una humanitat per¬

feccionada.

era

garra,
se

*

*

Privada", de Joseii Al." de Sa-

la primera consideració cxue a hom
fer, és la iniportància del te-

li acut de
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és

ells mateixos ; altrament, nos¬
altres voldrem també el dret de poder exer¬
cir altres professions sense cap mèrit ni

ta i

capacitació, d'una força de
d'un tremp inigualable i, per
tot, posseir una Cultura amplís-

Primària

mal creat per

gonya, ens

exigeix al professorat, una vas¬
acurada preparació. Per ésser Mestre,

L'Escola

conscients.

seriosa i responsable, (jue ho reca pa

cosa

cola d'avui

trívolament, i he de reconèixer que la meva

paraules del meu amic Manrici Serrahima,
fou justa del tot. Per això, avui, en par¬

protesta enèrgica fins a lo-

una

grar-ho.

Farmàcia, ni en Veterinària, ni
més carrera de responsabilitat, i és
vergonyós que nosaltres ens haguem de veu¬
re posposats o enfront de qualsevol altre
ciutadà que, amparat en un Dret injust i
equivocat, s'ei-egeixi en pedagog pedantesc,
nou de trinca, sense cap títol professional
ni cap prova de capacitat legal.
Poc profit donarà el consell del senyor
Macià,'si a l'obra del Metge s'hi agermana
la d'un flequer o d'un talmrner convertit
en Mestre per obra i gpràcia d'una dispo¬
sició que aixecarà tard o d'hora una i>r<)tpsta per part dels propis Metges i demés ciu¬

El nostre venerable

en

no

Mestres, totes les

ciutadans de l'avenir.

premi "Crexells" d'enguany

Tenia
un

tots els

Associacions, la Federació regional, la Con¬
federació i l'Associació nacionals, cal que

Fins ací

El

i

a l'auditori que assistí a la vi¬
féu D. Francesc a l'Hospici i a
l'Hospital de Girona el dia 22 de febrer;
Els Metges i els Mestres han de treballar
de comú acord i sempre junts, per crear els

adreçada

sita que

i)ro-

nacional dels Mestres,
el que lluiti en aquest sentit; cal fer-nos
ressò en els periòdics comarcals i els dia¬
ris de gran tiratge, per fer saber u tothom
TÍncial, regional

del

Sn el Centre d*Unió

ûtepuhlicana de 01-

han quedat instal·lades les oficines del
pawtit Jítm
de les ^oina^qúes Qii^ó^ines^
ronu,

^TC^uetn a les nostnes of^anitxacions 'éh
prenguin Vopo'ctuna notum
ma.

En

una

interviu que

iérem

temps enrera, l'autor de "Coses

digué
ria

que

una

a

Josep Pla

Vistes" ens

la novel·la catalana no coneixe¬

vida

pròspera

per

l'absència d'una
l'absèn¬
els inte¬

societat catalana cristal·litzada, per
cia de contrast
ressos, en
comentant

el

en

seu

l'educació,

en

tarannà. .Josep M.® Junoy

aquestes paraules, ens

digué

que

negar la veritat de ço dit, potser Jo¬
Pla desconeixia l'existència d"a(]uesta
societat, amb possibilitats restringides, pe¬
sense

sep

rò

a

la.

la fi prou

interessants per a nqvellar-

Josep M.® Segarra, coneixedor d'aques¬

ésser-ne ell un membre, ha
emprès la tasca de donar-li vida literària
ta societat per

i "Vida Privada" amb

les

consideracions

marginals que volgueu, resta un bell exem¬
ple de novel·la catalana.
Un cop

d'ull sobre la producció noveMís-

tica catalana bastará per

donar-nos comp¬
te que enfora de les novel·les rurals, quan
un literat català ha volgut donar vida a
una obra ha recorregut
als motllos més

recents de la novel·la francesa o

anglesa.

psicològic, amb l'aplicació de
la manera de Eside, amb la imitació de
James Joyce. Dintre la novel·la, però,
no
hi descobrim cap esforç original, cap pos¬
sibilitat d'exemple. Si la novel·la de Josep
M.® Sagarra té els defectes propis de l'au¬
tor, i repetint-los, hem de blasmar la seva
Un conflicte

despreocupació, l'absència d'equilibri, aque¬
lla manca d'esforç i de concentració, hem
de reconèixer que l'abast del tema i alguns
capítols són a bastament ben acabats per a
atorgar-li una qualitat literària.
D'antuvi és innegable que la novella és
excessivament llarga. Suprimint totes les
disquisicions filosòfiques de l'autor, que
traeixen la seva preocupació d'allargar el
seu contingut, l'obra hagués quedat més de¬
purada, més novel·la. Aquest retret, l'allar¬
gada excessiva, no és de cap manera una
posició partidista, una mania de Paul Mo¬
rand. Josep M.® Sagarra, si hagués pretingut de fer una obra voluminosa, tenia
cicles suficients per fer una obra paral·lela
a la de Croust o, comparant-la amb
una
obra de tipus semblants, amb les novel·les

amb
...& Cie., continuades recentment amb "Sybilla", història de la família jueva dels

de Jean

Richard Bloch que comencen

Simler.
Els

personatges de la

novella resten ben
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sovint boii'osos i
comet la

ra

lista:

iucoiicreis, perquè Sagar¬

dotat d'una

d'un novelprimera subjecte. Aquest

tres

falta més grossa

parlar

en

prurit de l'autor converteix la

novel·la en

però el joc de
la novel·la en pateix, la unitat de l'obra
queda esberlada. Èn tot el llibre aquest to
monorítmic es fa tan palès, que el verba¬
lisme excessiu ofega l'interès del relat. Hi
ha, en el llibre, tres parts fàcilment destriables. Evocació de la Barcelona vella, la
ciutat en els temps anteriors i presents de
la dictadura, la proclamació de la Repú¬
blica. Son Tomás de IJoberola, de família
feudal catalana, ennoblida en temps de
Ferran "Vll.è, és un prototipus de propie¬
tari vuitcentista, desplaçat i anacrònic en
mig d'una urb industrial i progressiva,
reportatge interminable,

un

necessitada de totes les innova¬

oberta

i

cions.

Foren els més intel·ligents

aquests homes, els

d'entre

qui creaven la Renaixen¬

catalana, fadrinsesterns de masies, que
portaven la catalanitat en l'ànima, els crea¬
dors no solament d'una Renaixença espiri¬
ça

tual, sinó els iniciadors del

desvetllament

Tomàs de

Lloberola, pintoresc i carregat

és un ninot que explica ell
història del nostre vuitcents. El
novel·lista, però, si bé s'atura a contemplar
amb ironia aquell home i la seva societat,
no té intencions de convertir la seva obra
de ròmansos,

sol mitja

en

una

crònica. I entrem de ple en la se¬

la genera¬
ció engendrada pels contemporanis de D.
Tomàs, orgullosos d'un passat i desplaçats
en un món en el qual la riquesa havia subs¬
tituït els pergamins. Potser Frederic, amb
el banquer Bobby i amb Maria Rosa, la fi¬
part de l'obra, pintura de

gona

lla

de

Frederic, són els tres personatges

més reeixits de l'obra. Hom percep que
garra

locat

Sa¬

els ha estudiat d'aprop, els ha colmedi analitzat i conegut, els ha

en un

que no

personatges, una mica

tenen d'al¬

absurds, tton

grotescos, car l'escriptor ha vol^t
crear ombres inflades' amb tots els comple¬

tros

aberración*

freudians, ainb totes les

xos

sensuals

què el gidisme ha donat lloc.

a

tiCS

Lloberola àrab ïtosa
Trenor, en l'atmòsfera moral de la
Barcelona de nit, són un dels trbços de no¬
vella catalana millors. Frederic, sorgit (Tiina
societat en la qual el conservadorisme sòr¬
did no era res més que egoisme, d'una so¬
cietat sense iniciativa i sense fi,'dominada
relacions de Frederic de

pel "cant", • mancada d'idees,

havia d'ésser

força l'home estúpidament vanitós, ins¬
tintiu, purament fisiològic, que es sent hu¬
miliat de tenir tractes amb l'aferistà, al

per

qual deu fer concessions societàries. Fre¬
deric, si hagués tingut personalitat, podia

perjudicis familiars,

reaccionar contra els

podia crear-se una vida adaptada a l'am¬
bient que ell respirava. Però aquest anta¬
gonisme entre el seu tarannà i la societat
en què vivia, el portarà en la seva madúrid'home,

tat

de la

material.

humanitat

seva

a

recloure's

en

masia. Seran

les velles peàres
eis seus fills éls

d'adaptació, les víc¬

qui faran aquest esforç

propiciatòries de tots els vicis i túrpituds familiars, perquè la vida que ells
iniciaran demana no absència de moral si¬
nó comprensió de la moral, fortitud d'àníma que no els fou ensenyada, ni bèn com¬

times

presa.
Maria Rosa,

doncs, que no sent cap va¬

però, els neguits
joventut i d'una intel·ligència precoç,
emprèn el camí de la vida amb una abso¬

nitat

familiar, que sent,

d'una

luta

llibertat. ' La

lisme. Una cultura

rannà,

a

moral és l'amorainadaptable al seu ta¬

seva

l'època, unes

l'erotisme

lectures

en

les quals

desvien
sinó àdhuc els nor¬

i la sensacionalitat no

solament els fervorosos,
mals. Maria

Rosa, figura de joveneta que

Sagarra sap fer esdevenir simpàtica,
vint anys es convenç

lla existència. El seu casament

irònic

als

de l'absurditat d'aque¬
és

un

més, pels joves esportius i

tema

fisiolò-

gics dels nostres dies.
"Vida Privada", malgrat els defectes, té
prous
el

qualitats i)erquè poguem esperar en

futur,

na

del

una

novella més acabada, més dig¬

prestigi literari de Josep M.® de Sa¬

garra.

Palafrugell, març 1933.

F. VERGES

L'HABILITAT
Mai

es

MANUAL

dirà prou als que

de debò volen

cert és el refrà que

estudiar quan

fer pràcticament, eren
difícilment es pot
convèncer de que, encara bufant per fer
ampolles, és feina més difícil que la d'es¬
criure un article briUant, ja que això ho
saben fer la quarta part dels espanyols, i
el primer vol i requereix obrers freqüent¬
ment internacionals, que s'han d'anar a bus¬

canvi, el

TRiBUNÂ LÜURE

que una cosa és predicar i l'altre
blat. Els llibres diuen moltes coses,

afirma

donar

la ma¬
joria d'elles grans veritats; els cervells es¬
tan plens de teories, hipòtesis, lleis i prin¬
cipis; però amb això que diuen els llibres
i el que posseeixen i pensen els cervells, no
pot adelantar endavant la màquina del
progrés; les coses no n'hi ha prou en escriure-les, pensar-les o dir-les, és necessari
ana cosa més important, que "és fer-les";
i aquesta obligació de fer-les és precís incujcar-la a tots, perquè el fruit de l'estudi
aigm fruit vertader, no exclussivament una

que res sap

que

tot es fa bufant, i

car

a

Itàlia

o

Alemanya.

Hi ha molta

dificultat,

al

el

menys en

país, pel desenrotllament de l'habi¬
litat manual. L'ensenyament previst és, ex¬
clussivament, teòric, de modo que de ca¬
ràcter pràctic sols existeix el dibuix.
No
hi ha cap classe de fusteria, de cerralleria,
de rellotgeria, de cap dels oficis elemen¬
tals en els quals pugui anar el jove sense
abandonar els estudis teòrics, i molt menys

Ú

M

S i CA

nostre

complimentar aquests. I per aquesta
,els fills de famílies acomodades que
acaben una carrera, emprenen completa¬

Quartet Genzel, de Leipzig
dimarts, dia 2S, l'.Vssociació de
presentarà l'excellent agrupació
alemanya de corda, Quartet Oenzel.
El proper

Música

per segurs un

Comprèn un Tatrassament de l'agricul¬
tura, per exemple, i li ve la idea, que por¬
ta a cap, d'escriure un llarg article analtint
les aventatges d'aquest ram de l'activitat

raó

de

humana. Doncs bé^ abans de l'article i després.de l'article, l'agricultura seguirà igual,
en,,¡çl. mateix estat. Mes contribuirà al progréfi d'ella, l'ignorant pagès, el qual en
la seva heretat assa.ja iious mètodes de cul¬
tiu ,empra abonaments adequats, prova que

direcció d'una

menys

o

bonica.

la vida.

ment desarmats el camí de
En efecte

,arriben

a un

fàbrica,

despatx, a una

a ocupar

qualsevol

allume-

càrrec interessant, i "saben" in¬
la majoria d'elles comple¬
tament inútils pel fi que volen poi-tar a
cap. I enfront tenen a qui no sap tantes
coses, és cert; però que, fill de família hon¬
rada i modesta, comenca la seva feina pel

aigües, etc., etc. Aquest és l'únic pro-

primer esgraó; comença ])«• escombrar el

millorar l'agr.ic.ultura ; el deméfi són, irnr un regular, paraules, parau¬
les i res més que paraules.
És clar que les teories preparen el camí
per a" l'execució racional, de les coses; pe¬
rò yegi's que han d'ésser les teories formu¬

despatx: per aixercar-se abans no despun¬

homes que hagin penetrat
molt dintre de la ciència o article que es
tracti. Difícil és que digui coses útils i

de

carrera"

no

fa més que

.

s'arrelin
na

les

la terra noves espècies,

a

ce<iiment per

posició

sol; portar encàrrecs i paquets; va
negoci o pro¬

ti el

coneixent tots els recons del

.

pels

lades

pràctiques el que. escriu un llibre, d'agri¬
cultura, i només conegui "de ñsta'" el
i les. seves necessitats.
Per, a fer comprendre, en els homes la di-

camp

fefièíigja qite hi.íia entre el dir i el . fer, no
hi ha

més tan útil com desenrotllar en

res

l'haliilitat manual. Conv^ que
cadascú sàpiga fer "una cosa bé", i no és

els

joves

sàpiga dir, bé o ma¬
lament, Aquesta falta d'habilitat pràctica
és el que ha produït el descrèdit dels "se¬
ñoritos de carrera", doncs, per malícia o
l>er bona fe la gent diu que no saben ,fer
contenti anib el que

res.

L'habilitat

mqnual desenrotlla en els ho¬

nii(|la de les seves forces . justes, i
eni^nya a distingir, perfectament, el que li
ha costat d'adquirir el que sap i el que no
sap fer. El que sap, li serveix de medi de
comparació per a deduir el que no sap por¬
tar a cap. El que ha après a dibuixar, a
mes

la

treballar

fusta

o

ferro, sap perfectament

li ha costat per adquirir aquestes
habilitats; i és molt fàcil fer-se càrrec del
el que

que

ell

cuidado

no
a

ha après, i veu executar amb

o

finitat de coses,

fessió, i ell

es

va

enlairant poc a poc

els detalls. I

així, el "cerebral, el señorito
(parlem sempre en general),

cipal; pel regular no servirà per a res. Ha
viscut en un lloc a molts metres del sòl, i
caminar ])er aquest

fa

sols

que cme-

pegar."
Cada

u

deu, doncs, fer per a si mateix,

gènere d'esforços per a desenrotllar, en

qualsevol sentit, però principalment en un
lligat amb la seva professió, alguna habi¬
litat manual.
S'ha de prescindir per un

sàpiga dir o scriure;
s'ha d'aprendre a fer bé, el millor possible,
el que s'ha de fer, perquè es pugiii ésser
moment del que es

un

rem

que no

sàpiga què fer, com abans fé¬
hi havia que deien que no
oficis; la

l'aprendre

a

realitzar. En

l'Associació, aquest selec¬
als socis de l'Associació
PI. de la líe-

A Casa Duran,

i familiars.

pública,

es

formalitza la inscripció de nous

socis.

Concert Cantó
magnífic el programa compost per .)osep Cantó, el notable pianista gironí, pel
concert que projecta al Teatre .Municipal
el dia 4 del proper mes d'abril.
En la propera edició el donarem íntegre.
És

És

d'esperar, i així ho desitgem, cpie Can¬

tó assolirà

un nou

èxit.

REPUBLICÀ FEDERAL
NACIONALISTA DE LES

PARTIT

COMARQUES GIRONINES
COMITÈ LOCAL
Es convida tots els inscrits en

la "Joventut", a les reunions que es
celebraran a l'estatge social, Carme,

13,

per

a

procedir

a

l'elecció de les

Juntes de Districte. Els

afiliats p^a-

al primer i segon, es reuniran
el vinent dimarts, dia 28, i els resi¬
dents en el tercer i quart, > el dia se¬

nyents

.

güent, 29.
Planas
President actaL,

POLÍTIQUES
La tasca del. Secretariat PpHtiç

completa omjilenaria moltes pà¬
gines; doncs, que escolleixi cadascú el que

dd Partit

llista

millor li

escaigui,

que

qualsevol

que

sigui

l'elegit, no sols li serà útil, sinó que contri¬
buirá poderosament a donar-li noves armes

solucionar el complicat problema, que

Han visitat el nostre

passada, una Comissió del Ca¬
Republicà de Sant .Jaume de Llierca, i

la setmana

sal
una

altra de Ventalló.

Les

riat

tapa el camí de la vida.

Seoctariat, durant

gestions portades a cají pel Seci'etapro dels seus desitjós iian estat to¬

en

talment favorables i han
Kemiteni

:

EL

POETA

TITO.

Girona.

satisfet

les

mentades Comissions.
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el

polític, socis ddi. "Centre" i de

cens

se¬

altres, hagi costat també molt a

aquests altres,

Com tots els de
te concert és per

notar que

sabien estudiar. Hi ha molts

per

con¬

treballador manual. I no salti algú que

digui

va

del

temporani EQndemith.

vegetar, no prospera; i el

pràctic, avança, adquireix una posició bri¬
llant en el comerç o indústria. Carneggie
va dir: "No et faci por el fill del teu nrin-

tot

quartet de la segona època

Beethoven, un de Schubert i un

deixar de conèixer profundament tots

sense

en

programa

d'aquesta vetllada en escriure les presents
ratlles .Tenim notícies que permeten donar

per

flor més

el

exactament

coneixem

No

es¬

Besalú

A

Homen^tfge als màrfirs liberals caiguts al 'Camp d'En Candeil" l'any 1874
Les tristeses i
de 1874, la vila de Besa¬

El 19 de març

lú

rebre

va

veure

una grossa

caure

sense

ferida espiritual en

vida

vint-i-vuit homes

dels trenta-tres sentenciats a ésser

fusellats

lluny del poble. El coratge de les dones

no

població va permetre salvar, ajudades
la casualitat, cinc d'aquelles vides con-

rebre els .seus invitats. Un
magnífic, eixit de núvols i de sol calent
com de ja entrat en la primavera, vol aju
dar a l'èxit màxim d'un record pietós. Els

tats senyors

llen¬

de les C. de

carrer

per

a

dia

músics, manejant els seus instruments,
l'aire

de la

cen a

per

salú posen cara

desmnades

a

de 1933, Besalú, recordant

nants d'un dia

aquella trista gesta dels carlius, que mata¬
ren sense pietat emparats amb el nom
de
Déu, Pàtria i Kei, acobla en el seu interior

viuen

gernació immensa que respont al lema
d'Igualtat, Llibertat i Fraternitat. Autori¬
tats i poble: barreja de germanor. Tots són
alH per reprovar, en nom de la Llibertat,

vil

una

l'acte brutal d'una collectivitat autoritària
i assassina. La Fraternitat

tida

en

els rostres

lema, és reflec¬

alegres del conjunt.

protesten de les ordres injustes del ge¬
S'apropen a

neral carií Bosch de Llers.

i
demanar justícia, amb els ulls bri¬

l'olivera, signe de pau, en so de guerra
per a

llants d'ira i el cor
el cap

patriòtics. Els fills de Be¬

alegre als fills d'altres po¬

un

venjança pels fets sag-

ja llunyà: sols recorden que

present ple de records

sentimen¬

tals, i que el poble en lloc de dol porta ves¬
tit de festa. Tothom participa en l'acte ci¬

organitzat pels caps de la vila. Ile dit
dit, doncs, malament. Una ca¬

tothom? lie
sa

gran,

amb apariència d'abandonament.

Aquella casa és la única que resta allunya¬
da del sentiment humà que batega per to¬
ta la vila.

Aquella casa, ja fa anys, era

plena d'alegria mentre el poble s'afanyava

Març de 1874. Les dones de Besalú incre¬
pen,

sons

bles ve'ins. No senten

mort.

El 19 de març

alegria d'una vila

ple de coratge, on és

per

allunyar de si una pregona tristesa^

armada sota el comandament d'un ho¬

me sense cor.

Març de 1933. Cares boniques com ram
flors. Ulls encesos per

de

l'entusiasme, radiants

d'alegria. L'avi Macià, el President de la
Generalitat de Catalunya és per unes ho¬
res

el

principal hoste del poble. Elles el sa¬
amb el somriure als

del

.sentiment.

seu

*

*

♦

Gent, molta gent, que espera alegrement
l'arribada dels

seus

convidats

i simpatit¬

aspecte animadíssim.
A dos

quarts d'onze en punt arriba el
Generalitat, senyor Fran¬

President de la

Macià, el qual sortí de Barcelona a

demanar clemèn¬
escoltar i aplaudir el Cap

secretari

aquests moments, el record
gloriosa. El sacrifici dels seus

odiosos és, en
d'una diada

avantpassats és recordat amb pietat

per

L'esperit es sent
reconfortat. Aquella olivera desplomada de
fulles per la vergonya d'uns fets de guerra
entre germans, tornarà a florir satisfeta
d'eixoplugar uns actes de peu.

una

multitud germanívola.

Per Besalú el 19 de març
tat dia de festa.

de 1933 ha es¬

El poble s'ha llençat al
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Tortellà i Torn.
Pocs moments

després hi arribà el gover¬

Girona, senyor Prunés, amb el se¬
cretari del Govern Civil senyor Oliva, el

Santaló, els quals, també complimentaren
Macià.
Una filera immensa de gent fa cap a la
Casa de Vila i al "Camp d'En Candeil",

precedida

per una

cobla que va interpretant

Segadors".
A mig quilòmetre de la població una pla¬
ca commemorativa dels fets ens explica la

cipal descarregant de cada un d'ells gran
nombre de persones. La vila presenta un

seu

d'uns fets

i moltes altres personalitats
polítiques de dits centres; els mestres se¬
nyors Casanoves i Rodeja; el tinent de car¬
rabiners senyor Gaia; el comandant del llóide Besalú; l'agent senyor Escurcell; i'advocat senyor Estartús; ultra les entitats
catalanistes i republicanes d'esquerra de
la població. Recordem les representacions
d'Argelaguer, Banyoles, Castellfullit, Foràs, Lligordà, Montagut, Olot, Dix, Les Pre¬
ses, Sales, Sant Jaume de Llierca, Serinyà,
de Girona,

particulars i autòmni-

l'olivera, però

dels catalans. La commemoració

altra de la Joventut Republica¬

rona; una
na

bus, fan la seva parada en el carrer prin¬

llavis. També s'apropen

cia, sinó per a

G., de Girona; una representa¬
Republicana de Gi¬

ció del Centre d'Unió

alternativament, 1'"Himne de Riego" i "Els

zants. Automòbils

quarts de nou del matí, acompanyat del

no per a

Puig Pujades; una

el senyor

cesc

vegaàa

senyor

vicepresident del Parlament, senyor Casa¬
novas i l'alcalde de Girona i diputat senyor

dos

aquesta

Girona,

comissió del Comitè Polític del P. R. F. N.

Aquella casa, solitària i trista en mo¬
d'alegria general, és la casa d'en
Cambó, fill material del poble, però bord

ments

luden amb veneració i

a

a

nador de

ga

ça

tat

tristesa de l'ofec.

de les forces carlines. Una descàrre¬

contra els sentenciats és la contestació
d'aquell general, i els pares, els germans,
els fllls, cauen vençuts pel plom d'una for¬

La

Casademunt, Cerezo, Dot i Fà¬

brega»; el comissari interí de la Generali¬

polític, senyor Alavedra i del

de damisel·les li presenta, en bai¬
l'automòbil, un ram de flors blan-

Un grup
de

xar

Macià i demés autoritats. També hi havia

supervivent d'aquella companyia de
Tortellà, a la qual pertanyien
els fusellats pels carlins, en Joan Plauas.
La nota galant fou el donar un lloc en la
l'únic

voluntaris de

de cerimonial senyor Kibé.

cap

tragèdia. Al bell mig d'un alzinar és im¬
provisada una tribuna presidencial bella¬
ment guarnida amb arboix i canyes.
En la presidència es situaren el senyor

quíssimes. La guàrdia civil li ret els ho¬
del cas. Una orquestra deixa sentir
"Els Segadors", el qual, remou novament

mateixa

presidència

a

la

senyora

de Mo¬

Sala.

nors

reno

l'entusiasme. Les autoritats saluden perso¬

Començà els parlaments l'alcalde de la
vila, senyor Fernández, el qual donà en nom
de la població, la benvinguda al president,

nalment el senyor
Entre les

persones

representatives

que

a

rebre el President hi havia l'alcal¬

de

Besalú, senyor Manual Fernàmlez,

eren

de

Macià.

amb l'Ajuntament en

corporació; els dipu¬

personalitats i demés assistents.
A continuació, prengué la paraula el jo¬
ve i simptic diputat senyor Dot-Arxé,
e)
qual evocà la gesta dels homes que foren

sacrificats

en

defensa d'un ideal de lliber¬

obtenir-la i per

a

de

tat.

Demostrà

aquella

com

sang no

fou vessa¬

da

en va, i com l'exemple fa prosèlits. Si
algú tomés a alçar l'espasa—digué—coiara
la República, trobaria davant seu tot un

merèixer-la, el sacrifici

cada

nostra vida. La llibertat és

amics meus,

ta i cal

dignitat humana. Que
nom

de dades.

Basant-se

la intervenció

en

les dones del

heroica

dc

1874, digué que ara, igual que

aquests noms

a

la boca

aquesta circumscripció i cap de la
catalana, senyor Santaló, especial¬

apreciat per la gent de les nostres
el seu discurs.
Establí una comparació entre el sacrifi¬
ci dels vint-i-vuit liberals i els gest civil
de les solemnes dades del 12 i 14 d'abril de

ment

comarques, comença

les llibertats humanes.

Els que

fusellaren uns homes avui fa cin¬

quanta nou anys—digué el senyor Santa¬
ló—en aquest mateix lloc, entronitzaren la
pena de mort com a mitjà de repressió po¬
lítica, i els que han fet triomfar la Repú¬

abolida, asseguren l'estabilitza¬
ció del treball i donen la carta autonòmi¬

blica l'han

a

llibertat

]>er a

me

parlem de

que en

el Govern de la Generalitat. Ha arribat

manifestat altres
vegades sobre els partits dretans, principals
causants del malestar i, els quals, amagats
en

el que ha

amb diferents i variats noms

volen cooti-

política denigrant i assas¬
sina de l'any 1874.
Afegeix que aquests elements són els que
feren sortir a donar la cara altres elements
la mateixa

del 10
d'agost de 1932 i 8 de gener d'enguany, i els
quals continuen disposats a enderrocar el

i han

nosaltres mateixos
amb lleis de rel catalana, escrites en cata¬
là per catlaans, i que, escoltant els batecs
del poble, en siguin la seva interpretació
legal. Són molts i molt importants els pro¬
jectes que, amb els ulls posats damunt la
realitat de
i

portat les diades sagnants

Catalunya té el nostre Govern;

tingueu la seguretat

que, a mesura

que

mitjants vagin permetent-nos-ho ,els ani¬

rem

realitzant.

Tingueu fe

en

el nostre

en¬

tusiasme!

Tingueu confiança en el nostre
desig de fer de Catalunya aquella pà¬
tria gran i generosa, oberta a tots els ideals,
que tots nosaltres desitgem! Tant en cul¬
tura CO men obres socials, la Generalitat
es posarà immediatament a la tasca amb
un zel que suplirà l'endarreriment en què
bon

ens

Govern de
En

trobem i les deficències dels Governs

de la

i tingueu la seguretat

Catalunya vetlla

acabar, fou calurosament a])iaudit.

a

Barcelona.
A la

quet

de la tarda

una

a

va

la fonda Siqués, amb

La

presidència estava formada pel Go¬

Prunés, els diputats
senyors Casanoves, Santaló, Dot-Arxé, Ce¬
rezo, Casademunt, Fàbregas, el Comissari
de la Generalitat senyor Puig Pujades, i
l'alcalde de la vila senyor

mor

banquet, les provés de bon hu¬
abundants. Foren repartits al¬

foren

nombres d'ACCIÓ CIUTADANA, on

guns

s'havia reservat bon

espai

tots

amb el vostre

disposats

a

entusiasme, i estiguem

defensar les llibertats

querides amb tant d'esforç, i
la lluita fins

a

anar-ne

a

con¬

prosseguir

aconseguint de

no-

Comença dient:
Ciutadans de Besalú i de la
trada:

He

seva encon¬

fruir
d'aquest magnífic espectacle que oferiu
avui. He vingut aquí, per a dir-vos, amics
meus, que la sang que va vessar-se en aquest
camp, la sang generosa d'aquells màrtirs,
fou la contribució de sang que cal que de
tant

en

vingut aquí

per

bertat.

Es necessari que sapigueu que la lliber¬
tat

no ve en una

safata, sinó

que

cal,

per

comentar els

lú de 1874. L'atenció fou

agraïda i motivà

l'inscripció de bon nombre de subscriptors.
En destapar-se el xampany, el diputat se¬
nyor Cerezo oferí el banquet amb Tina faci¬
litat de paraula meravellosa. Després ex¬
posà amb gran nombre de detalls la neces¬
sitat, àmpliament sentida, d'instal·lar el Se¬
cretariat Polític, al servei del Partit, en
les oficines del Centre d'Unió Republicana
a

Girona, al qual
afiliats

tots els

a

posava a

la disposició de
ideologia.

la nostra

Seguidament, el senyor Surroca, amb pa¬
emocionada, ratificà la nova exposa¬
da pel senyor Cerezo i, com a Cap de l'es¬
mentat Secretariat Polític, es posà a la dis¬
raula

posició de tots els assistents per tot el que

calgui pel millor èxit i expansió de l'idea¬
A

conitnuació, el vicepresident del Par¬

lament de

Catalunya,

senyor

Casanovas,

posà la tesi de la llibertat de la dona en
República. La República, digué, símbol
de llibertat, ha començat per donar-la, àm¬
la

la dona, tant en el caire polí¬
polític, li ha donat la
llibertat d'expressar clarament el seu sen¬
timent. En el social, l'ha alçada al niveR
de l'home. Ja no hi han aquelles diferèn¬
cies que feien de la dona una esclava, ame¬
naçada sempre en ésser repudiada per la
pliament,
com

a

social. En el

La dona serà

REPSESENÍANI ACTIU
important

casa

de

VINS.

Escriure amb referències:

Apartat núm. 16

Vilafranca del Panades

3

puntal més de la Re¬
Si maniobres inconfessables de
les dretes, aprofitessin la seva inexperièn¬
cia actual en qüestions polítiques, els par¬
tits d'esquerra adoptarien tots els mitjans
que els permet la seva important organit¬
zació per defensar en tots els terrenys l'in¬
dependència i llibertat que nosaltres les ha¬
un

pública.

vem

donat i volem mantenir.

Parlà

després el

senyor

Moreno Sala,
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ex¬

Societat.

poder

tant, es doni en defensa de la lli¬

per

fets commemoratius dels màrtirs de Besa¬

tic

res

Fernández.

Durant el

cions. Contribuïu al triomf de les esquer

parlar el senyor Macià,
i abans de començar es sentiren crits de
¡Visca l'Avi! que foren simpàticament co¬
rejats pel nombrós públic assistent a l'acte.

gran concur¬

vernador Civil senyor

altres.
a

tenir Roc el ban¬

rència de comensals.

Repetint paraules d'En Francesc Macià,
en defensa de la República, acabà el seu
brillant parlament, el qual fou llargament
ovacionat, com també ho havien estat els
Per fi s'aixecà

l'arribar

Macià i els seus acompa¬
nyants s'acomiadaren de les autoritats i
amics i emprenguei'eii el camí de tornada

ri i interessos del Partit.

règim.

a

ella el senyor

Monarquia.
Permeteu, amics meus, que m'acomiadi de
vosaltres, ja que he de retornar a Barcelo¬
na per assistir a un altre acte.
Tingueu la seguretat, però—i aquestes
seran les meves darreres
paraules — que
les dretes no vencerán en les properes elec¬

nou

el

que

vosaltres.

per

Reprès el camí de la població,
a

mantenir la di¬

Nosaltres

perquè volem

és

frueixin tots
els homes de la terra, i no pararem fins a
realitzar-ho, a la redempció de tots els que
no en frueixen. És per això, estimats amics,
que jo voldria que sentíssiu tots la fe que
jo sento per Catalunya i tinguéssiu con¬
fiança en l'acció paternal que durà a ter¬

els

Catalunya.

Persisteix

nuar

indigne utilitzar-los

També

l'hora que ens governem

1931.

ca

utilitzar-los

per a

volem el triomf del dret i

justícia per damunt de tot!
Una abraçada ben estreta i ben efusiva,

no

temple, estimà els
pobres, defensà els humils, i lluità i morí
per ells.
És indigne, repeteixo, posar-se

ferència de classes.

les i>er

la

ment els mercaders del

Catalunya.

minoria

san¬

en

parlin, doncs, en
llibertat, que no in¬
voquin el nom de Jesús contra la llibertat,
perquè Jesús, amics meus, tregüé violenta¬

codtra

seguit el diputat a Corts espanyo¬

cosa

demostrar que

de Déu contra la

aleshores, les dones estaran al costat dels
homes en la defensa de la República i de
Acte

una

guanyar-la. És indispensable

ble Francesc Macià.

Seguidament féu ús de de la paraula l'ad¬
vocat senyor Estartús el qual explicà els
fets de manera mestrívola i amb profusió

cada vegada més àmplia. És necessari

de la

poble i al seu davant un capdill: l'honora¬
■

ves,

dia, l'esforç de tots els moments,
per damunt de la nostra salut, del nostre
benestar i, si cal, per damunt i tot de la

pre-

viene evitar el criterio actual por

4Í·

el

També

automóviles, neumáticos, películas, motoci¬

algunos otros productos de pi-oce-

cletas y

dencia americana satisfacen derechos mu¬

los de otros países.

cho más elevados que

la

A

vez

el Gobierno
preferente a pro¬

recomienda

se

que

americano conceda trato
ductos

directamente

EMRO^DA

8AIX

SÜKO-TAPERA

DE LA INDUSTRIA

Les rel-acions a-mb Nord-A.tnèriea.

près

intressaiit l'aoord

per

—

És

projecció d'un nou tractat comercial amb
ÉÈ.

ela

i, pel que afecta a l'aspecte del

UU.

8uro, ens

plau reproduir la nota oficiosa

fa referència a l'aHudit acord.

que

"La Cámara de Comercio Americana en

reunión mensual corres¬
pondiente a marzo, en la cual se trataron
Tarios asuntos de importancia, entre los

España celebró

su

destaca por el interés actual, una reso¬
que ha sido ya cursada a Washing¬
ton,. recomendando la negociación urgente
de un Tratado Comercial con España, ba¬
sado en la reciprocidad, a cuyo efecto se

que

lución,

estima necesario la reforma de las
ciones actuales que

disposi¬

lo impiden.

En diclia resolución

se

menciona que con-

Ue])ublicà d'Oix, exposant

sideut del Centre

fent tots els

aprofitosa (pie vénen
Partits d'Esquei·ia, i la seva

confiança

el pervindre.

la tasca orientadora i

en

Governador Civil, .senyor

Finalment, el

Prunes, explicà quina és la seva missió al
davant de les Comarques Gironines. Nome¬

pel Govern de la República i amb ple¬

nat

conformitat de la Generalitat de Cata¬

na

lunya, ell ha de de<licar-8e, principalment,
a
accelerar el traspàs de serveis, iiei- arri¬
bar, tan prompte com sigui possible, a la
màxima autonomia que

la llei permet.
Jo—digué el senyor Prunés—no só(; un
governador d'aquells de la monarquia. Con¬
demno el caciquisme, i protegiré la justí¬
cia allà ou la vegi, sense tenir en compte
les diferències socials. Perseguiré tots els
actes

punibles neixin d'allà on neixin. No
la categoria del personatge,

em

detindrà

per

alt

Tja
de la

el

que

meva

estigui

quan

falti al

obligació és vetllar

seu

per

comès.

la salut

República i fer justícia. Jo compliré
deure, vosaltres compliu també el

meu

La Cámara

ITna salva

d'aplaudiments saludaren les

optimista

futuro

un

próximo."
*

—

número

rer

un

escrit

l'orientació de l'entitat

ordre

en

la carretera i ben
prompte Besalú ([iiedà esfumat dels nostres
ulls.

a

desfila I'

T fins

un

|)er

altre any.

ROMUL
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mateixa

Aquesta

sèrie d'actes

a

l'obra

feta

per

existencia de

las industrias bá.sicas, sin la

las cuales la Nación vive
diendo del

extranjero.

Rebajar

b)

precario depen¬

a

benefici dels obrers

actuales derechos

los

que

sessions de cinema

»

aquellas in¬
dustrias que se consideren artificiales y que
sólo pueden subsistir a costa de un encare¬
c)

Suprimir la protección

pcîder

per a

ció

a

la concesión de

ventajas recíprocas, la exportación de los

productos típicos agrícolas

en

facilitar

la

Gobierno

industriales,

consecución

del

en

los cuales el

Español podría conceder rebajas

arancelarias por

debajo de la segunda

Dijous de la setmana passada i amb

particular, estigueren

el Governador Civil senyor

a

Prunés i el

particular senyor Claret.
senyor

a

Molt

ca¬

Palafrugell
seu

Mani¬

Sagrera,

tornarien molt aviat amb caràcter
per

que

oficial

tractar amb els consellers munici¬

ens

plauria

que

que

la visita del

Prunés i acompanyant, a

a

tro¬

ja són algms els automòbils plens de

pèssimes condicions, fins

tats llocs

Degut
a

fer,

a

a

tal punt.,

dirigien a aquests esmeui, dayant l'estat intransitable de

les carreteres que

hi

menen,

han tingut de

la importància de les reparacioii»

ens assegurep que

la Generalitat

no

el que concedirà

serà pas suficient per a

l'import total dels adobs, i (jue per
a Palafrugell

tant, serà necessari cercar
mateix la forma de

completar la quantitat

necessària.
*

«

•*■

Regna general indignació davant el

ino-

propietari de, l'anonienada font
d'En Mascort, el qual ha deixat la riera de
la font, un dels llo.cs fins fa poc més bells
dels voltants de casa nostra, sense ni un
arbre,
La

conegudíssima font d'En Mascort era
que es pot ben bé dir que formava
braç dret de la història de Palafrugell.

Punt

l'Alcalde,

(ís

que

el

PAI^RUGEW-

a

Sebastià, les quals,

quelcom

(De El Programn).

secretari

repara,-

en

co¬

lumna del Arancel Nacional."

ràcter

les obres de

cedir del

apartado d), podría establecerse una lista
de artículos

punt

les carreteres que vau a

Sant

a

a

subvene^

una

e

debe incluirse el corcho manufacturado.

Para

d'esjjec-

ben

industriales
españoles, entre los últimos de los cuales
e)

les sales

conseqüència dels darrers aiguats,

cobrir

negociación

Impulsar, merliante la

d)

de tratados de comercio y

es

*

començar

efectuar

Tamariu i

a

cimiento del mercado interior.

forçós,

l'Ajuntament està

que

deixar-s'hp córrer.

extranjera.

en

d'obtenir de la Generalitat

tir

la

atur

població.

turistes que es

con

en

vénen celebrant el dilluns de cada setmar

los artículos secundarios al nivel
estrictamente necesario para que la produc¬
ción española de los mismos pueda compe¬
gravan

ii

♦

Sembla

española debe basarse en:
a) Proteger racional y e<|uitativaincnte

homes d'Esquerra

els

què fonamenta la

juicio la revisión arancelaria

d'algui)s,,conf^:
versaran sqbrç

l'Ajuntament.

orientació, són els següents;
"A nuestro

setmana començaran
càrrec

municipals,, els. quals

na

punts bàsics en

d'aques¬

nombrosa assistència de socis.

tacles de. la

Els

«

entitat, reclamades per la cada dia més

IKjlítica aranzelària i econòmica de l'indús¬

la nostra vila.

çaren

la

a

•

donar més cabuda al saló-cafè

a

tria suro-tapera.

oradors.

comen¬

des

qual puntualit¬

el

en

amb

la nostra Unió Rei)ud'Esquerra, unes obres encamina¬

taponera de Palafrugell, publica en el dar¬

pals dels diferents prolilemes

tard, els automòbils

El Butlletí

oficial del Fomento de la Industria Corcho¬

on compta

Han començat en

blicana

llers

*

aranselària.

Política

De

((•

Palafrugell,

a

»

una

paraules del senyor Governador, com tam¬
bé havien esclatat en parlar cada un dels
Una hora més

res¬

cara

fermes i nombroses amistats.

ta

muestra muy

estigué entre nosaltres el senyor

amic, el qual sempre és rebut amb

i bon
bona

pecto a la obtención de dicho Tratado en

festaren

vostre.

se

*

Josep Iria, diputat per aquestes comarques

no

que

algunos más.

de oliva, y

za

Diu així;

con

americana, como

la Cambra de

Oomerç Americana de Barcelona, sobre la

compiten
similares de producción
corcho, aceitunas, aceite

típicos españoles

*

que

afecten
senyor

la nostra pobla¬
ció i a la Costa Brava, els hagi deixat amb
ganes de rej)etir aquesta visita.

de

reunió, així que venia el bon
temps, d'un grapat de famílies obreres que
hi passaven la tarda de la majoria
dels
diumenges de Tany, ha estat testimoni do
les més fenomenals berenades que s'han fet
per tots aquells voltants. No s'hi podia pas¬
sai', sobretot les tardes d'estiu, sense que
els cants i crits de les colles

manessin les

I,

un

ganes

no

us

enco¬

de fer-los companyia.

rampell d'especulació ha estat

prou,

perquè el lloc, únic llevat de la (üosta, que
teníem els palafrugellencs de posar-nos a
gust en contacte amb la naturalesa, hagi
desaiiaregut

per sempre.

C.

ció de deu
ment

als terrenys que l'Ajunta¬

cases

posseeix

Montjuic.

a

En la sessió d'avui
l'acord de

Grup de Proveïdors de la Construcció,

el
a

l'Ajuntament prendrà

dirigir-se oficialment, junt amb

la Caixa d'Estalvis en demanda

del crè¬

al pagament de jornals.
Direcció de la Caixa sols espera la de¬

semblaven cstemordit, van, poc a poc, cobrant confiança, i els
vint minuts, quan ocorregué la lesió de Fla¬
vià, la partida ja era ben equilibrada i el
perill era freqüent i equitativament repar¬

<QIRONÈ:3

ELL.

Diumenge vinent tindrà lloc el Campió
de Cross, el qual, per causes

nat comarcal

imprevistes, fou suspès darrerament.

El

inscrits fa preveure

un

nombre d'atletes
èxit

deportin i espectacular.
*

It-

*

passat dissabte tingué lloc en el Cen¬
Eepublicana la reunió del Comi¬

El

tre d'Unió

partit K. P. N. de les C. G. Hi
gran nombre de ciutadants.

tè local del

assistiren

accedir-hi.
L'Arquitecte Municipal està ultimant el
projecte, i ràpidament s'auirà a la consti¬
tució del Patronat, el qual estarà integrat
i)er l'epreseutants de la Caixa d'Estalvis,
del Grup de l'roveïdors ,dels obrers i de
l'Ajuntament. Aquest patronat cuidará de
l'execució del projecte.
Probal)lement començaran les obres els
primers dies d'at)ril.
És aquesta una obra magnífica, puix que

manda per a

un

no

solament inicia la

urbanització (Laque-

criteri que

sinó també donarà treball 1
resoldre la crisi.
Confiem en què l'obra empresa serà de
tan bells resultats, que no pararà ací l'obra

nomenades

d'urbanització començada.

acceptada la dimissió presentada

Fou

pel

president del Comitè, bo i lamentant la se¬
va irrevocable decissió.
Va prevaldré el

les Juntes de Districte fossin
per les respectives
demarca¬
S'acordà, després, que pel nomena¬
de candidats a qualsevulla de llocs

cions.
ment

d'elecció, vagi precedida d'una avant vota¬
ció, procedint-se després d'aquesta, a l'elec¬
ció definitiva. S'acceptaren diverses suggerències dels companys allí reunits i després

lla muntanya,

ajudarà

a

♦

»

*

Parada de sementals.

L'accident animà

Saéosta,

'

En terrenys de

pmro

L'estacionament durarà tres mesos.

d'haver-se tractat extensament una propos¬

afiliats

ta de diferents

el sentit d'una

més freqüent assistència en les
s'aixecà la sessió, que

i

major

en

tertúlies del Centre,
com

manifesta del sen¬
inspiren els acte.^ del

tit democràtic que
*

Un

balanç.

ion

—

un

començat el

Girona el torneig

Cooperativa Obre¬

més valuosa la victòria si es té present que

"La Esperanza

consum

50 per

ha

classificat per

Gerundense",

d'aquesta ciutat, acordà la repartició d'un
per cent de percepció als seus associats
de

Bé

gua¬

En la última reunió

*

nou

i

nya

promoció. Guanyar el Badalona, equip
al campionat de tercera di¬
visió de la Lliga, ja és quelcom; però, és

*

general celebrada per la
de

amb deu jugadors,
el Badalona per 3 a 1

EI Girona,

de

partit.

nostre

ra

FUTBOL

totes, fou una nota

cent dels seus beneficis

al fons

reserva.

ACCIÓ CIUTADANA és complau en fer
resaltar la tasca de la

Cooperativa Obrera

als vint minuts de
dels més ferms

*

*

*

puntals de l'equip, el mig
petit;

però els nostres jugadors no es desmoralit¬
zaren. Beu al contrari.
Escuder passà al
i

la

pressió gironina fou
bon joc i

creixent fins assolir la victòria:
moral

gironina.

joc, quedà inutilitzat un

ala Flavià. El contratemps no era

lloc de Flavià

sòlida, qualitats repetidament, cons¬

tantment, palesades a casa. El

dia

que

vul¬

Organitzada per la delegació local de la
tindrà lloc en el Saló
de la Biblioteca Municipal, el proper di¬

guin exhibir-les a fora, el Girona serà al

i mitja de la vetlla, una
a càrrec del dipu¬

partida fou ben emocionant. Era el
partits de promoció a la cate¬
goria superior. El joc fou dur, vertader joc
de campionat: segurament que ni Flavià ni
Vilalta podran alinear-se diumenge a Gra¬

U. S. de Catalunya,

lluns,

les

a

nou

interessant conferència
tat senyor

M. Serra i Moret, versant so¬

bre "Vida i obra de Karl Marx".
*

*

•*

Republicana inicia les seves

La Joventut

tasques de propaganda amb una conferèn¬
cia del

diputat

a

la Generalitat en Xavier

Casademunt. Tindrà lloc el dia 30 del pre¬
sent

mes

i és

esperada amb molt d'interès.
•*■

Les
der

goig

col·locar

debut dels

el
magnífica escapa¬
da, després de sortejar varis jugadors con¬
traris, centra ras. Clara xuta, Florenza pa¬
ra molt bé, però no pot recollir la bala
i
Balmanya remata fort i el Girona assoleix

Badalona.

el

Pagès,

en una

primer gol.
Flavià retorna al camp

dret ;

i)erò, és

resta del

com

si

no

i

passa a

extrem

hi fos. En tota la

partit sols pot tocar dues

pilotes.

])res8Íona de valent en busca
de l'empat; el Gii-ona respon degudament,
i acaba el primer temps.
El segon temps oferí dos aspectes. En el
primer, el Girona porta contínuament la
iniciativa del joc, amb un domini persis¬
tent. Als tres minuts, un defensa badaloní
El Badalona

amb la mà. Santiago
castiga amb penalty, i Bussot assoleix el
segon gol gironí.
un j)a8se

El Girona

es

creix amb el

nou

tanto. La

cedeix, i als 14 minuts. Ferrer
passa a Clara, el (jual, d'un bon xut, mar¬
ca el tercer i darrer gol del nostre equip.
El Badalona fa esforços per a ecpiilibrar
la lluita. En un dels seus avenços, Mauri¬
ci, que ha passat a davanter centre, d'un bon
xut a l'angle assoleix l'únic gol badaloní.
Poca cosa pogué fer Gauxia per evitar el
tanto, per la col·locació de la bala i per és¬
ser tapat per varis jugadors.
A la mitat d'aquest temps, segurament
per cansament, la ratlla mitja gironina es
retrassa i s'afluixa l'atac gironí. Fins a
l'acabament de la partida, l'atac del Badalon es fa més persistent. L'ala dreta de la
costa, que ha estat sempre la més perillo¬
sa, accentua els seus esforços, que són ben
continguts. Farró i Ribas no deixen un
pressió

no

moment Betancourt i

l'anul·len. A l'acaba¬

ment, un reacció del Girona fa présentir
una variació al marcador. No és així, i la

partida acaba amb el 3 a 1 a favor del
Giron.

L'àrbitre senyor
rò

no

massa

sà netament.

fet la iniciació de la construc¬

per cap

Destaca, però, cada vegada més, la se¬

paral·lellament el se¬

joc, el Badalona s'impo¬
En els deu primers minuts,

hagué d'intervenir cinc vegades,
Florenza ,el porter badaloní. Els

Mena, Maurici, Betancourt, Fórgues,

Torres, Josa, Berruezo.

Girona.—Ganchia, Farró, Bussot, Flavià,
Ribas, Vilalta, Ferrer, Escuder, Clara, Bal¬
manya,

8.

Pagès.

Acció Cfotadana
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pe¬

jugadors del Girona, cal elogiar-los

Dels
tots.

Santiago, imparcial,

afortunat.

puny.

un

—

mig, i amb quatre davan¬

ters, encara augmenta el perill contra

tot hora.

que

Montjuïc.

més els gironins.

guia; amb tot, el Badalona fou perillós fins
el darrer moment. I l'interès es mantingué

nollers. El domini del Girona anava afer¬
mant-se i el marcador

En iniciar-se el

*

encara

guretat de la tripleta defensiva. Del Bada¬
lona, l'ala dreta, especialment Betancourt.
El públic, molt nombrós. Recolzà amb en¬
tusiasme els seus jugadors, sense excedir-se.
Els equips s'alinearen:
Badalona: Florenza, Borràs, Martin, Es-

Ganchia

a

li pertany. De moment, el poden
a primera categoria.

La

És amb verta¬
fem públic que dintre de pocs

cases

dies serà

*

lloc que

Escuder passa a

intercepta

subvencionada per
l'Ajuntament de Girona, ha començat a ac¬
tuar una parada de sementals caballars.
Palau

que

tit davant les dues portes.

dit necessari per
La

jugadors,

nostres

del demà. Una altra de les

doncs

coses

ían

que

l'escola és l'actuació dels mestres,

avorrir

n'hi ha—sortosament pocs—

encara

aqíiell aforisme pedagògic de
sang entra, però que no
compte que no és amb la dels seus

que empren

què la lletra amb
donen

es

deixebles, sinó amb la seva pròpia.
Sortosament, avui, són pocs els mestres
nat

els infants senten

CALDES DE MALAVELLA

tres. Els de

reaccionar fent el

la segona part, varen

a

joc

a

qu(1

ens

tenen acos¬

tumats, marcant dos gols. Finí l'encontre
amb el resultat de dos

gols

favor

a un a

dels caldencs.
Es

distingir pel Caldes, en Fernán¬

varen

l'Estany, els quals ens varen entusias¬

dez i

jugades magnífiques del seu

amb les

mar

repertori; la resta de l'equip, discret

extens

primera part
bons,

no

I/àrbitre

saljer aprofitar la

varen

els seus jugadors,
nota alguna fallida.

per marcar;

encara que es

nois

amb

rioritat; el mestre ha de procurar que els
infants vegin en ell un company més o un
amic

els

que

els coneixements

ensenya

ell posseeix.

que

fugíem

en veure

([uè

quan

el mestre, i

ell veiem

un

tirà

de

un

segon pare, que

veure

mestre

o

dèspota,

un

—•

El

és el

el

que

tig engendra l'odi, i

atreure's ehs

per

alumnes és necessari

seus

els tracti amb
ells correspondran de la matei¬
que

i faran que

manera

gui els fruits

que

la

tasca don-

seva

d'altra forma

no

podria

lograr.

Caldes de

Mora,

mare

varen en¬

del

Malavella,

Concentració d'Esquer¬
Republicana d'Olot, tingué lloc la inau¬
guració d'un curs de conferències de caràc¬

pulcre mestre de Ripoll, el diputat senyor
Casademunt; el tema fou "La do¬
na en la política.—La vertadera missió de
Obrí

l'acte, per tal d'explicar l'abast
d'aquest curs de conferències i p<í)' fer la
presentació del conferenciant, el company
mestre d'Olot i jjresident de (Concentració

d'Esquerra, En Ramon Calm, el qual,

d'una manera insidiosa s'ama¬
guen en l'anònim per veure de posar el dub¬
te damunt de persones honradíssimes, els
qualificà de trinxeraires del periodisme.

la

veure

tots hem sentit

D'EDTJCACIO

mesos

L'escola que
on

llurs

deuria ésser pels infants

alegre camaradería posesin en
llaços de vertadera fraternitat,

cors

és moltes vegades

física
En

per
i

ten

de tortura,

tant

trolïen mancats

es

magna

de

a

(íondi(;ions

obra de l'ensenyament,

comptes de sortir homes

sans en sur¬

éssers

Utim

i

ments

l'estada

nuílaltiços; són mancats de
ventilació, precisament, dos ele¬
indispensables per fer agradable
a

d'infantesa
que

de separació,

primera llum.

l'escola dels infants

avui, homes

i

la vila

a

de

porta

ra, en

un

benaurança;

Tot,

no.

caire trist

on

cas

record dolç
record

un

el qual la realitat social

via donat aquest

el

Segurament

transporta l'esperit molt temps

Tot és

alguns pobles, els locals destinats

complir la

en

local

intelectual.

com

escoles

un

amb

per

senyor

Ca¬

unànime

una

ovació.

l'alegria i l'emoció d'un

semblant. Cada recó

lloc

parlar el

Aquest, després d'explicar els motius de

vaig

*

par¬

lant dels que

A l'aixecar-se per a

MASSANET DE LA SELVA

diumenge passat vaig arribar
*

càrrec del bon company,

sademunt, fou saludat

Després de vuit

*

a

Xavier

lia el nostre més sincer condol per aquesta

pèrdua irre¡)a rabie.
(E. P. D.).

polític i social. I>a primera d'aquestes

conferències anà

1Í).TÍ.

març

nostre

aquest i demés famí¬

amic Andreu Caro. A

Dissabte passat, a

ra

la dona".

perquè el càs¬

«

dilluns, dia 21,

terrar N'Encarna

compte

en

representa.

El mestre mai deu pegar,

xa

petits,
perquè en

erem

era

senyor

Xavier Casademont

ter

Recordem-nos de

diputat

stipe-

CLARA
«

«

OLOT

als

dintre l'escola, deu i)arlar als

regular.

Obituari.

i

sinceritat, mai amb to de

amor, que

i amb bòna voluntat.

Els de Tossa

l'escola

a

Conferència del

El mestre,

—

Caldes,

amor

mestres.

El diumenge pasaat, la TJ.
8. C. va anar a Tossa a jugar. P^ou el pri¬
mer encontre jugat en (;anip foraster.
A la primera part va dominar el Tossa,
el qual va marcar un gol, per cap els nos¬
Esportives.

castiguen corporalment, don<;s s'han do¬
compte de què no és amb violències que

que

SELVA

1. A

no

enre¬

li ha¬

reflexa.

que

igual, vaig comentar dintre meu.
En el Centre d'Unió Republicana

hi havia dues banderes que

onejaven

puls del vent, les quals lluïen els

a

la

conferència, significà la importància que
tingut en la història de la Hu¬
manitat, per la seva intervenció en la vi¬
la dona ha

da de la llar i per
vida

la

seva

influència

la

en

dels homes

il·lustres; es referí, fent
història del (¡oncepte que ha merescut a tra¬
vés dels sigles, a la seva situació en alguns
pobles primitus, on algunes vegades, la se¬
va

bellesa i les dots sobrenaturals que

hi

conferient, le selevaven

de

matriarcat, i li servia això

a

una

per

els

situació

establir

Tim-

seus co¬

lor's simbòlics sota el sol d'un matí clar i

lluminós de març.
si allò

no

ta de la

A'aig pensar, també, que
significava l'implantació perfec¬

democràcia

en

nificava

un

testa

contra de les

en

pas per a

el

meu

poble, sig¬

arribar-hi,

i
tí

d'amor, clara i lluminosa
de març,

tasca

com

aquest

ma¬

assolirà el triomf

que

desitjat.

una pro¬

BOSCH

antigues institucions

de la

HtniíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiniiiHiiiiiiiiiiiiimiHiiiiiiHiiiiiiiii!

EXRRÈS-BAR
SHuat

a

la Rambla

>

GIRONA

Begudes de les millors

°

Teléf. 119

marques

Ressopons econòmics
OBK-RT
Del 1

Rf

NIT

I

DIA

d'octubro al 30 d'abiil, tcmpoiadi de marisc

Ostres-Percebes-Almejes-Gambes
rebudes

diàriament

a

les 5 farda-

llinniíiiiniiiiiiiiiiiíiiniiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiifiiiiiiinniíii^
Aceió Ciutadana
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política caciquista i un clam de pro¬
germanor. En efecte, vaig pregun¬
tar el jrresident del nostre Centre, el qual,
amb tota claretat va explicar-me, detallada¬
ment, els últims actes celebrats d'una faisó
grés i de

essencialment demòcrata. L'últim és el dona¬
tiu fet per
inundacions

als damnificats de les darreres
ocorregudes en la nostra ¡iro-

víncia.

S*

no

necessita propagan¬

des ni coaccions de cap mena per

És la

seva

a

pro¬

tasca plena de veritat

únicament acaba reu 1 es

vostre» mo-

Aparell Herniari

imposa

per

la

seva

constmxeció cien-

tífica 1 dispositiu especial.

Italian

El nostre Centre

gressar.

Sou herniat!
Rerordeu que

WirS.

Practicant
especialitaat
amb ei tractament orto¬

pèdic de les hernies.

Carrer del Carme 44

-

Telèfon 149

-

G I B 0 N A

assenyalament del concnrs que

Tin

i<

ordres

tot

i,

bilitat.

prestat la dona en les coses del món, con¬

cions que

trasta

què l'home, valent-se de la seva posició, ha
mantingut sempre la dona en un pla d'in¬
ferioritat, tant en l'ordre polític com en el
social. Féu
de la dona

un

resum

els

en

I

la dona serveix

aquest assenyalament amb el fc( de

cidida tots els

tant, la igualtat de responsa¬
aquí fa una sèrie de considera¬
li susciten els exemples de com

per

temps d'una manera directa o indirecta lia

com

se

fills

ser

reix

la té

això té la

en

ra

missió de la dona és la d'ésser mare,

de

com

suficient per

moments, sense descuidar, naturalment, d'in¬

a

els

saber evitar d'una

manera

de-

fluir

me

el fet d'és¬
es refe¬

fills.

seus

,

^ Progrès, 12
^ Teléf. 153

les nostres constitucions,

l'Espanyola i la Catalana, consignin, con¬
cretament, la igualtat de sexes en tots els

de fer

l'home,

-

a

l'esta¬

considerin mi¬

un

més alt destí: el

de la història.

ovació intensa la

magnífica peroració
pel company senyor Casademunt.
Finalment, el compan Calm clogué l'ac¬

una

^
Girona ^

1.®''-1.®

feta

te amb

interessant

un

epíleg, tal

com

fer-ho.

sap

ci

artística

e

Bartomeu

Proporciona calefacció i aigua
la

drets

concurrència, entre la qual hi havia
i senyoretes, premià amb

UM S©L| FOC
tota

seus
on es

Digué, resumint, que l'ho¬
història, pe¬

pare

Ceprallería

a

casa

IDEAL CLASSIC ja tenim resolt ef
probiemo del confort higiènic i econòmic Per pocs
iners podeu instal'lar-lo o casa vostra, liiurant-vos,
a la tardor i a l'hivern, del fred i de ta humitat
Amb la Colefacció

Fascicles gratuïts
Bartomeu

VENDES
PER

DE

TOTA CLASSE

BARBERIA.

—

a

Agustí
Direcció tècnica

la perfecció

D'ARTICLES PROPIS

GAVINETERIA FINA.

IIC^SIEIP SEliSliSA
C I R O N Al

na

Societat

a^ficultcfs

Magatzem de

grans
—

Jacint

de

visitar el

nou

i pinsos Enèrgic
—

€odina

una prova de els aliments concentrats
Vaques, Vedelles, Porcs, Gallines i altre
de corral. PRODUCTE NACIONAL AMB PATENl i MARCA REGISTRADA

No deixeu de fer

Enèryic,
bestiar

per

Passeig de Blai, n.» 31

Ol-OT

Telèfon, n.» 113

Casa central: VIC Rbla. Debaliades, n.° 15

c

Tei. n.° 192

Olot

en

Servei de Recader diari
i viceversa amb

combinació

de

1

entre

Olot i Barcelo¬

A

Au!.*»

AQBHCIS ATÍdS

ANÍIlMA DE

PASSEIG DEL BORN, N." T 3

TBANSPOBTES

Telèfon, T3354

OLOT
Es garanteig

Servei Ràpid, Econòmic i Perfecte.
al vespre a Olot, a les nou del matí del
dia següent són lliurats als consignataris de Barcelona, i així
mateix els que són entregáis a Barcelona ñns a la una de la
—

Abans de fer vostres compres a neu a

càrrec de LL. NEBOT

forjat en general.
portes bailestes, tu¬
bulars i ondulades, tribunes, làmpares i escales de cargol.
Especialitat

GRAN ASSORTIT EN PERFU.MERIA.

ctciftfs

a

Treballs de ferro

Agustí C

Esmoiament de Navalles

Paquets

un

entregáis

tarda,

a

les

set

S'ADMETEN
ENCÀRRECS A:

de la mateixa arriben

a

Olot.

iíHIMII HE ÍEiSPOliTES

(Carrer Antoni Llopis) i a les SUCURSALS: Plaça de ta
República, 11.- Telèfon, 48 i carrer de la Proa, 7
(ABAr>*S

CASA SINGLA» )

amb un vagó diari de
Barcelona i viceversa, pel
transport de mercaderies de Petita Velocitat que li¬
mita el temps en el trajecte a dos dies.
A més, aquesta

Societat

Sant Joan les Abadesses

compta

a

Aeeió Cfivtadajoa
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i

diverses senyores

que

calenta

la vertade¬

té l'alta missió de forjar la

La

ADVOCAT

com

aquesta missió tots els seus

rò la dona té reservat

). BALAGUER TORT

d'aquelles civilitzacions. I

tícies fent que

a

l'exercici dels

en

llor els

les noves generacions que abeu¬
ren la seva intel·ligència en uns principis
de renovació moral, reparen aquestes injus¬
a

deu

bliment d'una societat

aquesta inferioritat i de
en

la

o

aquesta responsabilitat
pobles moderns, i de com això és,
únicament, degut a que no té la preparació
en

històric de la vida

explicació

per comportar-

consciència

apreciació.
Finalment, ens parlà de

pobles de Grècia, Koma,

seva

seva

seva

pobles barbres i Semites, per tal de deduirne els motius del per què en
els nostres
còdics

prejudicis i

d'acord amb la

se

ell

FONDA

DE

RAMON ROVIRA
Ronda Dr. Robert, num.
TELÈFON,

43

GIRONA

3^0

CALDERERIA I CALEFACCIÓ CENTRAL
FUMISTE PtIA

CAFES

S«»l«lai«lu»a ^u#o^<e!n«ai i Vaill
lns€ailai«:So d^JSkpsaiv^lls SanS-tâavis
«■«»

PEREyALEN¥l FURTET
CIRON Jk

CENTRE D'específics
^

Els millors

UNIO A LA OOMARCA

productes medicinals. - TOTS ELLS D'ORIGEN.
terapèutiques garantides.

-

-

Unies de propietats

OIPONÂ
Telèfon, 144
R !fl ;!k C IJIk
RIBJIkS

Plaça de les Castanyes

F

Cl

01
Rl
Nl
E I
LL

Àl

•

SUCRES

EMPAQUETAIS

Radio
CLARION,

LES MILLORS MARQUES A

RHíLCO, FADA,

FERM i totes les marques,

dels des de 4 pessetes

últims

mo-

setmanals.

OawGv Olîv», S (davant camp

^
gg»

4 pessetes 25 cèntims setmanals
5EN5E ENTRADA

d'Esports)

-

I

Girona
TELEFON, 321

M

CALÇATS

Casa Escatllar

MALARET

APARELLS DE RADIO

"FADA"

O
FERRETERIA

I

BATERIA DE CUINA

OBJECTES PER A REGALS

1

Vendes

a

l'engrós i detall

Gràfiques

LOÇA SANITARIA

DARIUS

RAMBLA LLIBERTAT. 5

RAHOLA

BamLla LliLeríat,

28

Mercaders,
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