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De la ferida punyent que la voluntat
obrir en el cos esquifit i invàlid de "Lliga

popular va
Catalana",
contínuament supura pus virulent, convertit en atacs
als partits polítics adversaris i especialment contra el
que nosaltres representem.
El

insípid i raquític òrgan periodístic "El
preocupa en el seu nombre del 24 de
maig, per combatre-la, de la tasca admirable, volunta¬
riosa, benemèrita i necessària que ve portant a cap el
nostre Secretariat Polític, al servei de la nostra Orga¬
nització de les Comarques Gironines; per demostrar,
segons ell, que volem exercir caciquisme, quan aques¬
ta paraula la tenim desterrada del nostre ideari, i sols
coneixem la seva existència per fets consumats, pels
partidaris precisament de "Lliga Catalana", arreu de
les nostres comarques i de Catalunya entera.
seu

Gironès"

es

El que tinguem un Secretariat Polític que, a més
de cuidar de l'organització burocràtica, cuidi de pres¬
no podrà ni pot enten¬
política caciquil, ans bé de com¬
prensió i respecte al necessitat i desvalgut, a aquell
precisament, que ell s tenien convertit en esclau, i
supeditat a la seva tirania i caprici.

tar

serveis, diguem-ne socials,

dre's mai

per

aquelles ges¬
tions i passos que tot ciutadà té dret a fer personal¬
ment, per a facilitar-li el seu comès i estalviar dili¬
gències i temps. El Secretariat Polític cuida de centra¬
litzar les demandes dels nostres amics polítics, que
abans

es

de nosaltres, que en
xes

feien directament als

nostres representants

parlamentaris, perquè el nostre Partit vol fugir de
personalismes. Però el que no farà mai, ni pot fer,
perquè no en sap, ni en sabrà mai, és pressionar com
diu tendenciosament, com sempre, "El Gironès", als
Centres Oficials, ja que no podem demanar — ens
ho impideix la nostra noblesa —, coses injustes i il¬
legals. Sí, en canvi, avalem amb el nostre nom la de¬
manda d'un nostre soci qualsevol, ja que tenim ple¬
na confiança en tots ells, cosa impossible que faci mai
la "Lliga Catalana", perquè li consta, contràriament

el seu si sols predominen les bai¬
passions, interessos, sense cap espurna d'idealitat

i d'altruisme.

Estem i

al costat dels nostres afi¬
atropellats pels seus militants, per¬
què no podem consentir que prevaleixi la injustícia,
cosa que viu dintre el seu cos com a xacre incurable.
Acollim i ajudem als necessitats en les seves de¬
mandes perquè no admetem privilegis ni desigualtats,
i tot això ho fem desinteressadament, perquè és cri¬
teri de partit i perquè ens ho mana el nostre senti¬
ment liberal, conscientment liberal.
Ah, com els cou aquesta obra nostra de germa¬
nor i ajut!
Ah, com rabien en comprovar com les nostres
promeses van convertint-se en realitats!
Ah, com els molesta veure entre nosaltres l'es¬
prit de sacrifici i superació, i una cada dia més per¬
fecta organització, com correspon a un partit polític
estarem sempre

liats perseguits i

modern!

una

El Secretariat Polític cuida de fer

LLIGUERS

Celebrem,

estem

deixarem passar
les dues polítiques,
no

satisfets del

aquest

la

nostra

moment

mal humor, i

d'acarament de

i la d'ells,

sense

dir

a

"Lliga Catalana" i

a "El Gironès", que aquesta Or¬
ganització nostra, que representa la col·lectivitat del
poble afi a la ideologia que patrocinem, — que ells
no han sabut crear, malgrat totes les seves
pessetes
i mitjans, perquè no tenen els sentiments nobles ni
enlairats i indispensables per afavorir dintre el just
el conjunt dels seus simpatitzants, si els en queda al¬
gun, puix sols disposen de qualque individu a cada
poble, als quals entreguen tot el poder recollit en el
llarg temps del seu domini espiritual, moral i mate¬
rial, perquè sense cap control en facin el que vul¬
guin — que aquesta Organització nostra, repetim, el»
irà donant poc a poc els precisos cops per desmuntarlos del mal ja apuntalat pedestal que la seva política
de sota mà, d'intrigues i de soborns, els havia enlai¬
rat, i en la qual encara més o menys es mantenen grà¬
cies a les seves esmentades i "úniques" qualitats.
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El

Suít els divendres

la

laicisme

de cabals

manca

la

que

seva

això, sols

graus els treu el

ric

predomini que havien tin¬
gut damunt les consciències dels infants.
El fanatisme impugna el laicisme, el com¬
bat

aferriçadament ; no obstant, pregunteu
algun fanàtic que és el que vol dir lai¬
no

us

sabrà donar explicació.

Els homes demòcrates i liberals hem de

erigit

en amos,

fent

hi és tot

no

reconeix la superioritat de la
intel·ligència, tots hi tenen cabuda, tant el
es

el

pobre i a tots se'ls ensenya el
concepte del respecte mutu i tant per als
com

uns

com

als altres el sistema d'ensenya¬

per

és el mateix.

ment

Un crit d'alerta

voluntat fos omnímoda.

Doncs bé; en l'escola única

clericalisme, el qual veu que la República
en implantar l'ensenyament laic en tots els

cisme i

havien pogut fer es¬

no

tudis superiors, i s'han

Guerra al laicisme! Aquest és el crit del

a

Clavé. 23

N'hi ha que

són tan fanàtics i ignorants

veient més enllà de les narius, diuen
l'Estat no té mestres per a ensenyar;

Cada jorn que
profundament el
forma

obliga a sentir
la República vingués

passa ens
que

passiva, tan noblement, a subs¬
règim caduc i repugnant. Cada
hora de rellotge tenim nous motius per
enyorar que la República s'implantés sense
costar als republicans de cor i de tota la
en

tituir

tan

im

vida altre sacrifici que depositar unes pa¬

que, no

peretes a

que

nut

lés

urnes

electorals. Cada

nou

hem de lamentar des del fons del

mi¬
nos-^

defensar el laicisme, perquè aquest és l'aca¬
bament dels odis entre els infants, odis que

s'ha d'acabar amb aquesta calúmnia feta als

tre

homes

sorgeixen

trueixen

veritable revolució que canviés de
socarrel el sistema imperant encara a tot

a

l'escola i continuen durant

tota

la vida.

diferència social, ja que
den tenir cabuda els

a

l'escola

no

po¬

privilegis.

Tots hem pogut constatar que l'ensenya¬
ment confessional tendia sempre a la sepa¬
ració de les classes ; tots hem vist dintre
rics

distinció de

castes i
que els
afavorits, la intel·ligència po¬
vegades ha estat atesa, sols ha impe¬
una

eren

ques
rat el

els

ric i el pobre això ha d'acabar-ho.

L'home ha d'ésser el que doni de si la
seva

intel·ligència.
damunt els més,

senyament

ment

confessional

que

ha

és el

que

donat,

l'en¬
uns

que

amb llurs esforços
humanitat, s'ha de fer
que

l'Estat té

capacitats

per

ment

era

usdefruitada

nir

un

Si hi ha
tenen un

alguns mestres

o mestresses

que

l'ensenyament laic, seran sens dubte els
dintre seu porten els prejudicis i l'ata¬
visme clerical, però per sort són els menys;
ser

que

ves

un

els

saber

plançó de

quals són

quina és la

guna cosa

mestres
prou
seva

i mestresses jo¬

intel·ligents per a
obligació, i per al¬

hi han les autoritats

quan

algú

si èl

es

per

descarrila, el
a

des dels

arreu,

usufructuen la direcció

que

del

caciquisme local, perquè si bé vàrem can¬
viar un règim no hem enviat l'engranatge
de la màquina que regula la vida nacional.
Persones

aferrades

él dia

a

l'antic

sistema

de

d'abril, es convertiren el
dia 14 en entusiastes republicans i, davant
de tal acatament i submissió, tots ens và¬
rem donar per satisfets
i vàrem cridar a
Funisón els visques reglamentaris, aixecant
tots junts la mateixa copa per a festejar la
caiguda d'una monarquia ja desfeta i la im¬
plantació
Ha

estat

o

13

cristal·lització del

després,

quan

fer

compte que èls crits

que

les

ni

l'ensenyament.

seu

no

nostre

somni.

hem

donat

ens
eren

els mateixos

iguals els sentiments. Els crits d'ells, el
sentiment, ereri res més que per davant

l'avalanxa

humana

satisfeta

alliberada. Els nostres crits

tima

manifestada

davant

de

eren

sentir-se

l'alegria ín¬

l'enlluernadora

realitat.

1933.

Senyors dirigents de «Lliga Catalana»

vingut amb la Repúbli¬

a

FREDERIC

Caldes, maig de

haver

no

una

de la vida econòmica als mantenidors

l'ensenya¬

concepte erroni del que ha d'és¬

títol acadèmic (encara que la seva

intel·ligència no desenrotlli prou per a exer¬
cir-lo), ha pressionat damunt dels que per

que

ca

govern

lleis marquen referent

rera

per

confessional.

complir,

importa quina car¬
i valgüts del prestigi que suposa el te¬

que

havien donat durant el temps

que ens

l'escola

quants, els més pocs, pel sol fet d'ésser més
no

com¬

mestres el suficient¬

complir la tasca

han pogut

estudiar,

cons¬

els està recomanada i els quals estan prou
dotats per a redreçar la cultura tan baixa

hi ha

Amb l'escola única s'acaba el domini dels
menys

la

prendre

L'ensenyament laic és la supressió de la

l'escola

dignes

a

Girona:

No seria hora que els vostres òrgans periodístics es compor¬
tessin amb una mica de serietat, de noblesa, de consciència?
No seria hora que arreconèssiu d'ells aquesta gent
poden viure entre uh ambient de difarnació i de cai
Aoeió Ciutadana
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que

sols

isme r

En els
re's

uns

escons

del Parlament

homes

nous

vern varen

asseu¬

Els

i les riendes del Go¬

tants.

Els Ajun¬

passar a noves mans.

taments foren ocupats per un
acostumats

mes

varen

fer

a

nombre d'ho¬

l'oposició i

sense una

exemples, amics, són variats i
Avui

són

els tres nombres

cons¬

propietaris lligaires

uns

pobra dona, vol abusar també de

boscos

ria. El fet

vagin embrutint de males herbes,
consegüent perjudici per les plantes

es

amb el

da,
tors

donar feina

on un

quedar els

poble. I tot, perquè aquests senten la

priven

donar el

de

fruit necessari i- que també poden malmetre

va

la

re en un

planta si
de

va

un

líquid protector

no

els pri¬

multiplicar-se.

Uuny de rectificar la se¬
actuació, impossibiliten la pre¬
sent
amb
sabotatges premeditats privant
que la planta floreixi de la forma que ho
espera el cultivador i plantador que és el
poble, però entenem-nos, el poble humil
nefasta

és l'únic

que

poseeix la veritat perquè

que

és el que més ha sofert dels
I

ens

trobem que els bons

tenim les

armes

d'un bon

errors

passats.

republicans sols

cor

i

una

gran vo¬

luntat per fer les coses bé, amb

equitativament,

justícia i
capitalisme abso¬

contra el

I

esperit de

germanor

Ahir és la

i

part dels eterns dominadors

la temença de què,

ocupar

l'home

Però, amics republicans, poster

just, recte, noble ,estímat, i veritable repu¬
blicà, el lloc d'autoritat que per veritable
tradició venien ocupant

els altres, no puguin
derivar-se, si hi ha lloc, les demandes que
calguin.

Quan això

és el clam de rebelió

no,

que

sentir-se descoberts

trial que minva la producció per minvar el
nombre d'obrers, contra el buròcrata ben

gonyós ocorregut

del nostre

per

públicament per mitjà
Setmanari, explicant un fet ver¬
a

Massanes amb motiu

altres és miUor aquesta

nifestant-se

obres demostrant que

seves

ment

nivell

no
per afalagar els que
convicció, per considerar

sinó

manen,

per

rengleres
bateguen sota el

donaran compte

ja

s'estima la República,

que no

tricolor i barrada,
de la compenetració que
cal, de la unió que es necessita per acar^u·nos amb possibilitats d'èxit contra els ad¬
versaris polítics que no planyen ni mitjans
es

la batalla que

forma descarada, la política veritable¬
republicana orientada en obtenir un

també,

símbol de les senyeres

paraules solament, s'ha de rectificar amb

en

per a nos¬

que ve ma¬

Potser tots els militans dintre les
dels diferents estatges que

vagància però uti¬

el silló de la

dia si i l'altre

un

litzat per a combatre, ja en forma oberta,

en

rebelió

aquella passivitat desesperant d'abans.

pas

d'un enterrament civil, fet comprovat i amb
testimonis nombrosos. No cal rectificar amb

assentat

es

la falsetat de la mateixa, però no
priva de què es formi un mal concepte de la
persona denunciada.

polítics de Sils,

en

va

comprova

timat del poble, i veritable republicà, per

per

boicoteig i
gestació d'assumptes adminis¬
a servir es tracta de bons re¬

la

publicans. Si alguna denúncia és feta,
dirigida contra un vell republicà, si bé

home just, recte, noble, es¬

un

comptem tampoc amb el
en

tratius quan

presentació d'una querella cri¬

minal contra

infants, prescindint del lema "Igual¬
patrocina le República.

no

retràs

tots els homes.

entre

en la secció de comarques,
altre sacerdot estableix categories en¬

tat" que

règim prometedor i figuren inscrits
Republicà d'aquella localitat,

fornah i bressol d'un

la matè¬

ve

ja trobaran

els

tre

se¬

Centre

el

amistat

lut i enemic del

règim, contra el propietari
sols vol ésser propietari i continuar ex¬
plotant el treballador, contra el gran indus¬

queuits obrers parats del

uns

ànima alliberada i plena de goig de viu¬

en

I aquests cores,

va

a

sacerdot,

repetit, si bé en forma varia¬
Sant Feliu de Pallarols, com els lec¬

a

prometedores d'im benefici social, abans de

que

on un

d'Arbúcies els que permeten que els seus

veritable pràctica governamental, però din¬
tre el tronc de l'arbre governamental varen
cores

anteriors,

contenien abusar de l'esprtiualitat d'una

no

ni sacrificis econòmics

anar preparant

per

s'apropa, ells

amparats per

les

caixes de cabals, nosaltres sols amb

l'ideal formosíssim de

prevalèixer una
tothom.
classe de dubte que la
veure

major de benestar social. Els encara
privilegiats no la volen aquesta superació
perquè ells haurien de baixar un esgraó en
la seva categoria, i ataquen, remenen, cer¬
quen tots els mitjans per a socavar la Re¬
pública i entronitzar altra volta el despo¬

És part del clero el que es revolta tam¬
bé en impossibilitar-los a què continuïn do¬

individual i col·lectiva dels pobles.
El crit d'alerta està donat, cal
que tots
els republicans responguin
oportú.

és un sistema
redemptor de les passades impureses, i res¬
pectant, per tant, les Lleis dè là República
en

que

els ordres i latituds.

tots

tisme i el domini d'uns homes sobre altres

minant i abusant de la

homes.

el tenim

La dona i ei llibre

fiquin la tasca domèstica, les
un

a

Banyoles,

no

llegien

Ara,

gens.

general, llegeixen poc.
Almenys més
que els homes, i més dolent.

Aquesta és
den

una

de les

coses que

en

poc

més aju¬

la nostra incultura i que ens posen

a

pla d'inferioritat davant de l'home.
No llegeixen les analfabetes — natural¬

en

un

ment

—

i

no

aquelles que

ho fan,
en

encara que

Samblancat

en

ho sembli,

diria "anal-

fabetoides".
Les treballadores

no poden dedicar-se
a
Primer, perquè la seva formació
intel·lectual és gairebé sempre deficient
i
després perquè en plegant del taller o de

fàbrica els fills i els treballs domèstics

treballen

ria lamentable

fer

i

de

dones n'hi ha moltes que no ho fan

li ho

poden fer.
És possible que

que

els llibres

les sentimentals,

els

avenços

poden llegir,

nostra

enquesta sobre la

Això

que

a

di¬

preferim són novel¬

sense

lloc

coses que

una

enorme

de refrenar-nos

puguin embria¬

de sentimentalisme.
ens

toma

Si estés

a

midable

auto

la

sensibleros i fantasioses.
mà

regiraria totes les bi¬
blioteques i faria amb moltes obres un for¬
meva

en

el

moment

RÒMUL

fet els troglodites hit-

serà prou lloada la fundació de

no

biblioteques escolars
me la República.
Això pot esdevenir

que

un

ha portat

de fe.

ningú podria esgarrifar-se'n perquè seria

ter¬

remei excel·lent.

N'hi hauria d'haver fins al més apartat reconet i a l'abast del poble.
El mestre faria

d'orientador; aconsellaria
llegidors i sel.leccionaria les

i il·lustraria als
bres.

Els fruïts serien bons
el Llibre és

un

conté i

que

que

pel

arma

enclou i les

a no

dubtar, perquè

formidable. "Pel que

suggereix";
que

per

les idees

desvetlla.

els

I

cremen.

remarquen

que

això

cremen

els

millors.

Demano

els que

s'interessin pel
ressorgiment femení que propag;uin la bo¬
na lectura; la que ens faci
espirituals i no
sentimentals; els llibres injectadors de dina¬
a

tots

misme, claror i vigorositat.
Amics:
LKbre!

treballeu per la difusió del Bon

LLIBERTAT SERRA

simpliAoctó ÇÜntiidana

Arxiu Municipal de Girona. Accio ciutadana . 26/5/1933. Page 3

a

Per això els temen els tirans i per

la vida afectiva
en

Mai

c

us

mateixa essència.

Concedim

tenim cap

al revés del que han

se¬

gaire transcendència.
l'origen d'aquesta afició en la

Cal buscar

I
quan

una

qualitat de les obres llegides.
Si pregunteu als bibliotecaris, tots

gar-nos

premsa

poquíssimes tenen
en les feines

simplificació.

,ie

s'enteri almenys de la

queda
les activitats intel¬

En quant a les dones que

s'emporten totes les hores. Llavors la vida

ap que no

els

minyona. I és que han assolit
la màxima

per a

victòria final serà nostra, perquè res pot en¬
lairar-se que estigui en front de la llibertat

Anglaterra moltes do¬

lectuals i comptant que

preponderància i
busquem totes les

l'esperit esdevé nul·la.
A l'home després del jornal li queda sem¬
pre un Ueure. Per això a penes en trobareu

a

fora de casa;

a

No

justícia

lerians.

temps per la llar i per

ran

la lectura.

la

nis

tinguin

coses

canvi favorable.

A Nordamèrica i

Abans les dones

ignorància. El fet
hem explicat en

com

millor

LA CRISI ALLUNYADA

Croquis

Tantes anades i

LA FOLLIA D'UNS PROPIETARIS
Les assemblees celebrades

recentment

a

organismes
propietaris de Catalunya, ban
aprovat unes conclusions tan exorbitants i
airades que ban deixat espalmats a tots els
que "au dessus de la melée" tenim la ne¬
cessària serenitat per a judicar la "desco¬
munal" batalla que es proposen de Uiurar
uns milers de propietaris de la nostra terra.
Anuncien actituds violents; anuncien des¬
obeir la llei si no els plau; anuncien apel¬
lar als organismes centrals de la República.
Vilafranca

Manresa per uns

i

oficials dels

MÚSICA
Recital Rosa Garcia Faria
En el món musical català, hi ha un va¬
lor

positiu, de vàlua excepcional, com a con¬
Rosa Garcia Fària.

certista de violí:

És magnífic el temperament

musical d'a¬
gràcia en el dir,
l'encert en la interpretació dels diversos es¬
tils dels compositors, el prodigiós mecanisme
suportat per una escola perfecta, fan de
Rosa Garcia Fària quelcom d'extraordinà¬
questa joveneta. La seva

riament encisador.

d'aquesta nostra violinista és
doll continuat de belles emocions, taht

Un concert
un

interpretació de pur vir¬
tuosisme, com la línia melòdica emotiva és
la traça característica de l'obra interpretada.
si

ofereix

ens

El

una

virtuosisme

seu

no

és

sol encastella-

un

perdre ni
un bri de l'afinació i de la pulcritud : el seu
virtuosisme sempre va acompanyat de la
gràcia suprema dels grans artistes. I quan
ment

de dificultats

vençudes

és l'emoció el que es
a

se

sense

requereix, aquesta flueix

dojo amb la màxima noblesa i de la clas¬
més selecta.
Rosa

Garcia

és joveníssima.

Fària

No

Aquesta sola
dada permet posar en ella totes les espe¬
rances de veure enriquir el patrimoni mu¬
sical de Catalunya amb una altra glòria de
valor V fiiversalment reconeguda. Perquè Ro¬
sa Garcia Fària és catalana, per nissaga
i
creiem que

tingui vint

anys.

formació artística, puix que és a Cata¬
lunya i sols sota el mestratge de Perelló
que s'és formada.
A Rosa Garcia Fària, al seu mestre Pe¬
relló, a l'Associació de Música de Girona,
la nostra felicitació pel nou èxit assolit.

pc-r

FLORESTAN
4c

Concert

4:

Jaume

Roca

*

Orquestra Simfònica de Girona
Aquesta magnífica agrupació que tant ens
honora, donarà el proper dilluns, dia 29, al
Teatre Municipal, sota la direcció del seu
Mestre R. Lamote de Grignon, un nou con¬
cert, que és esperat amb gran interès, puix
que hi ha vertaderes ganes de sentir nova¬
ment

la nostra Simfònica.

Tots els amants de la música i de Giro-

com

La serenitat i la
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intel·ligència ban triom¬

vegada més de l'arrauxament i la

una

gambals. El

iurtedat de

govern

Azaña,

ven¬

vegada més, ba prestat a la Repú¬

cent una

fan, autoritza els altres

bis del passat.

ells, lliures de la se¬
follia, tampoc bo sabrien explicar.
Com pot una classe conservadora que té

en

la llei

segur que

l'ordre, l'única garantia del man¬
seus drets, llençar-se a la vio¬
que

bo facin tam¬

bé, i com que el camí dels altres és més ex¬
pedit perquè no tenen gaire a conservar,
feu el favor de treure'n la conseqüència.
A/nb aquestes conclusions tan insensates,
els propietaris que les aprovaren demostren
que el que volen és mantenir el "statu quo"
dels drets llurs, i no cedir ni un bri que pu¬
gui ésser en perjudici o en minva dels drets
que estimen inviolables. Deuen creure que
la

Propietat, és una mena de dret diví com
recabaven per a si les velles monar¬
quies !
el que

Diuen:

"qui perd el

perd el seny".
d'aquesta
dita. El seny no s'ha de perdre mai, perquè
la pèrdua del seny suposa l'impossibilitat de

Mal consell

o

seu

mala afirmació la

i

blica

evoluciona;
nous

horitzons.

Amb tots aquests

fets biològics si

que no

bi pot res

l'orba follia i l'avara pobresa
d'uns quants propietaris que s'esquincen les
vestidures d'ira i de desesperació.

na no

ban de

cisa que
nament

musical

mancar a aquest concert. Pre¬
els nostres professors es vegin ple¬
assistits en llur esforç pro cultura
ciutadana i per la major glòria de

la ciutat nostrada.

ens

pensàvem

ressa-

que

ha¬

funestos, hem vist que bi havia arrels que

brotada, en
republicà. Els obstruccio¬
ban comprès encara l'abast dels

maldaven per a treure

encara

el mateix subsòl

nistes

no

aires de

nous

renovació; ban pecat contra

l'institució més genuinament

democràtica i

representativa, com és el Parlament, i aques¬
ta incomprensió i aquest mancament ban
de tenir per ells fatals conseqüències. Si no
fos així pobres de nosaltres i pobra de la
República !
J;v hem començat la fase del desconcert
obstrucionista. El desconcert nascut de la
falla dels càlculs i dels
concert mena

cinc

que

Quan

víem esmotxat l'arbre dels costums polítics

rança.

que

que

—

és l'única esperança del que 'ja ba
perdut alguna cosa.
Els nostres protestaris senyors rurals, te¬
nen la de perdre. La tenen — i això és
ol que sembla mentida no vegin — no per
aquesta o per aquella llei; no per l'actitud
d'aquest o d'aquell altre partit polític; no
perquè s'bagi fet o deixat de fer demagò¬
gia en les propagandes polítiques. Res d'ai¬
xò és fonamental. El que és fonamental és
el ritme que porta la vida que es renova;
'

l'esperit

més alt i transcendent de dos anys

recuperar el que ja s'ba perdut, i el recu¬
perar

a

Avui

es

veu

a

un,

pressagis. El des¬
a la desespe¬

la ineficàcia i

demà l'altre, el comitè dels

reduït i

minvat,

com

els boxa-

abandó dels púgils. Hi
ba combatents que ja són fora de combat
per punts, els que restin bo seran per k. o.,
dors

no

en

en

el ring, per

dubteu. Com més tardin

a

cedir, més

aparatosa serà

llur derrota, més aparatosa
i més vergonyant, perquè serà amb estigma.
Moltes eren "las pajarillas" que s'havien

alegrat dels esdeveniments adversos ai Go¬
vern i dels canvis que s'anunciaven dia si
i l'altre també.
Hauran d'apaigavar tantes

impaciències i tants afanys

en

desori. Hau¬

què l'esperit
República que el Govern representa
a meravella, vagi compbnt la seva obra se¬
guida, implacable, fatal. Hi ba determinis¬
me en la vida política, com en la vida natu¬
ral; bi ba el determinisme que imposa la
lògica de les coses, quan no disposa i ma¬
na l'artifici, sinó la voluntat conjun1;a d'una
democràcia que farà, si cal, de riuada per
a arrossegar del camí tots els obstacles que
s'oposin al curs lliure de les seves aigües.
Per bé de tots; pel bé àdhuc dels que
ara peten de dents, cal que
les coses se¬
gueixin com ara sense solucions de conti¬
ran

de fer-se

a

la realitat de

de la

nuïtat i
Acció Ciutadana

s'han

bambolla de sabó.

una

idiosincràcia col·lectiva els inveterats

va

descobrir

*

esvaït

lència i al desobeïment de la llei? Si això

sabem avenir; no bo sabem com¬

ens

nista gironí

*

nien fent i dient els obstruccionistes

teniment dels

No

prendre. És

és fonamental és la marxa del dret
el que és fonamental és
l'impuls que empeny la societat humana a

Jaume Roca.
èxit.

auguris catastròfics, com els que ve¬

tants

fat

ges¬

vent;

l'encarna el servei
ençà.
Sembla que fins els cenacles polítics ma¬
drilenys, que són els més incorregibles i verbalistes del món
en alguna cosa ban de
tenir la primacia — s'adonen de què con¬
tra la força serena del ben obrar no bi va¬
len camaUetes, ni jocs de mans, ni babarotes. Per fi, vulgues que no, s'adonaran de
què a Espanya amb l'adveniment de la Re¬
pública, ba passat alguna cosa !
Poc a poc irem desarrelant de la nostra

Aquesta nit, a les lo i al Teatre Muni¬
cipal, l'Associació de Música celebrarà el seu
concert núm. 107, confiat a l'excel.lent pia¬
Li augurem un nou

vingudes; tants de

tantes paraules al

apocalíptcs;

tos

sense

masses

sotragades.

premis literaris i musicals de la Generalitat
de Catalunya

Els

Bases de

concessió

Mentre espera que pugui regir to¬
talment; el pla general d'estímul a les
lletres i a la música catalanes, que ja
té formulat, el Govern de Catalunya

complau a renovar enguany la con¬
vocatòria dels seus premis literaris i
a fer la primera crida
als nostres

es

compositors per als tres que acaba
d'instituir per a la nostra música.
Creats amb el mateix esperit de va.
loració i estímul, aquests premis —que
seran posats .sota
el patronatgie de
tres noms il.lustres — poden repre¬
sentar una consagració viva de l'obra
dels nostres compositors i l'inici d'uns
festivals amb prou categoria artística
i prou fervor popular per a arribar
•a ésser veritables festís nacionals de
les nostres arts, que alternaran amb
la representació de les obres teatrals
¡premiades.
Es, doncs, per a la bona continuïtat
dels premis literaris i per al millor
inici dels musicals que la Generalitat
fa arribar enguany les següents bases
de
concessió a tots els escriptors i

membre del Jurat, en voitació secreta,
as.senyalarà les cinc obres que cregui
millors.
Les cinc obres que tinguin
més vots ís considerarà que han tin¬
gut un vot en la primera volta de

l'elecció.
b) Es faran altres quatre voltes
l'elecció per a eliminar una obra a ca¬
da volta, de manera que la segona
llista serà de quatre noms, la tercera
de tres i la quarta de dos. En arribar
a la cinquena volta, el premi serà con¬
cedit, de les dues obres, a la que re¬
uneixi majoria de vots. En cada volta

d'cleoció
no

i cada llista de noms es farà per or¬
dre de nombre de vots.

Emès el veredicte, els Jurats formu¬
laran una acta, en la qual constarà
el Tc.sultat de cada volta d'elecció, i la
remetran al President de la Comissió

gestora.
3.^ Si les obres premiades són inè¬
dites, la Generalitat tindrà dret pre¬
ferent a editar-lís pel seu compte, re¬
servant als autors un 15 pe rlOz del
producte brut de la venda.
4.®
Aquesta organització dels Pre¬
mis "Joan Crexells",
"Joaquim Folguera" i "Ignasi Iglésies" regirà, pro¬

músics de Catalunya.
Premis Literaris
l.a Els tres Premis anuals de lite¬
ratura:
"Joan Crexells", "Joaquim

mentre la Generalitat
hagi realitzat la se¬
va projectada
organització total de
Patronatge a les Lletres Catalanes.
visionalment,

de Catalunya no

Iglésies", es con¬
decisió d'un Jurat per a

Polguera" i "Ignasi
cediran per
cada un: el
segon a un

primer a una novel.la i el
llibre de poesies, en llen¬
gua catalana tots dos, inèdits o pu¬
blicats després de la data de la darre¬
ra
adjudicació, que es presentin a
concurs dintre el període comprès en¬
tre la data d'aquesta convocatòria i el
divuit de novemlbre d'engnany inclusi¬
vament; i el tercer a la

primer d'octubre i

Premis Musicals
I.—^La Generalitat de Catalunya ins¬
titueix els Premis musicals següents:
a) Cinc mil pessetes a un quartet
de corda.
b) Cinc mil pessetes a una compo¬
sició
de
caràcter simfònic, en un

miiUor obra

mà'tica en català que s hagi
nat dins el període comprès entre

temps, per a Corts i orquestra, d'una
durada aproximaMa de quinze minuts.
c) Cinc mü pessetes a una ccmpo.
sloió simfònica, en un .temps, per a

el

el trenta de se¬

tembre de cada any, i a les obres tea¬
trals inèdites que es presentin a con.
curs fins al dia divuit de novembre
esmentat. Les obres inèdites caldrà

gran oi-questra,
mada de quinze

siguin mecanografiades.
Els Jurats, elegits d'acord amb
les Bases de constitució d'aquests
Premis, emetran llur veredicte durant
la setmana que va del divuit al vint
seguit aquest

bé

documents.
2.^ Les composicions
presentades
al concurs caldrà que siguin rigoro¬

publicades ni
públiques o
privades) i cada manuscrit portarà un

lema. Els autors premiats acredita¬
ran llur personalitat enviant els deu

primers compassos de la composició
premiada i la nota de llurs noms i re¬
sidència.
3.er

En el cas de no concedir-se al¬

gun dels premis anunciats per creure
el Jurat que cap de les obres presen¬
tades no n'és mereixedora, s'entendrà
que és prorrogat per a l'any vinent,
i s'esténdrà llavors a les obres publi¬
o simplement executades;
en
aquest darre reas l'autor haurà d'en.

cades

víar una còpia manuscrita de la seva
obra.
4.rt No podran presentar-se a con¬
curs obres premiades en concursos an¬
teriors o premiades per la Generalitat
o altres corporacions.
5.e La Generalitat tindrà el dret

premiades du¬
l'adjudicació 1

de publicar les obres
rant l'any següent a

continuarà tenint el mateix dret men¬
tre l'autor no les publiqui. Si les obres
premiades són publicades, sigui per
com.nte de llur sautors o per alguna

emjpi-esa editorial, caldrà fer constar
en
llcc preferent de la portada de
cada exemplar que han estat premia¬
des en els concursos de la Generalitat
de Catalunya. L'autor nliaurà d'en.
viar dos exemplars a la "Biblioteca
de Catalunya".
6.è La Generalitat podrà fer exe¬
cutar tothora les composicions pre.

mlades, els manuscrits de les quals
restaran de la seva propietat i pas¬
saran a formar part de la Secció de
Música de la "Biblioteca de Catalu¬
nya", d'on no podran sortir per cap

pretext. Els autors podran obtenir les
còpies que desitgin d'aquestes obres.
En aquest cas, seran facilitades per la
Generalitat i la despesa anirà a càr¬
rec dels autors que les demanin.
7.e Els premis seran adjudicats pel
Consell de Govern, segons veredicte
del Jurat que serà nomenat a propo.sta de la Subponència musical de la
Generalitat.
8.e EI termini de presentació de les
obres acaba el dia 18 de novembre

d'enguany, i l'adjudicació dels premis
serà feta dxu-ant la setmana que va
del 18 al 23 de desembre.
Palau de la Generalitat, 3 de maig
del 1933.

prejutjar qual se¬
alguns aspectes la posició de la Co¬

duent, ja que no podem
rà

D'ANTÓN DOT-ARXÈ
publicació d'unes im¬

pressions que en referència al Projecte de
Llei de contractes de conreu vaig demanar a
les entitats de caràcter

agrícol de la nostra

deia ACCIÓ CIUTADANA que
faríem un article-comentari a les mateixes.

comarca,

sigui, però, que la Comissió Espe¬
parlamentària, ha demanat una infor¬
mació pública i que amb motiu d'això i per
tal de procedir al seu estudi, li hem tras¬
passat aquelles impressions recollides pel
Sindicat Agrari de Sant Jaume de Llierca,
Com

cial

Sindicats
Torroella de Montgrí, considerem

així també les recollides pels

que tot

llengua catalana o

faci -almenys cinc anys que hi re¬
sideixin, condició que la Generalitat
podrà exigir que sigui provada amb

veredicte serà

UMA NOTâ

reunits a

minuts.

que

a)
Per a fer la primera tria entre
les obres presentades a concurs, cada

com

terres de

de

procediment:

Amb motiu de la

d'una durada aproxi¬

n.—^Aquest concurs serà regit per
les Bases següents:
1.er Els compositors que concorrin
a aquests concursos caldrà que siguin

que

i tres de desembre.
Per a l'emissió del

no podran votar-se obres que
hagin estat en la volta precedent,

sament inèdites
(no
executades on sessions

comentari minuciós seria contrapro¬

en

missió i hauríem de limitar-nos a

l'exposició

d'apreciacions particulars, sobradament coneg;udes per haver-ne estat donada publici¬

Hdcordeuque únicament acabartiu le» vo6trbsmo*

It-TCAparell
HernIarI
impopa
la
construcció ci-inS*

tat.

per

seva

tífica i dispositiu especial.

comentari de conjunt,
podem dir que evidentment el projecte pre¬
sentat al Parlament no respon a l'interès i
a la necessitat
que senten els treballadors
del camp; que el seu marc jurista li priva
de l'accés d'algunes concrecions revolucio¬
nàries, fonamentades per a produir la seva
dignificació, però que estem convençuts que
No obstant, com a

la Comissió trobarà la manera de variar el

projecte fent
rès i

Sou herniat!

a

que

respongui

a aquest

inte¬

aquestes necessitats.

PrscticaDt

Carrer de! Carme 44

-

leldfon 149

-

GIRONA

OCASIÓ
Piano elèctric, bon estat, que
tretze

ganga.
A. DOT-ARXÊ

especîalitzat

I^OriCin V/ril. amb el troctament orto¬
pèdic de les hernies.

de
Raó: Cafè Colonial, Cal¬

mil pessetes, es ven a preu
—

des de Malavella.

Acció Ciatadsma
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val

L'alliberament dels pobles
ULLÀ
Mentre

adherida prop d'un finestral per on surt la veu dels oradors.
Unes dones ja entrades d'edat fan la brisca al
peu d'un por¬
tal, però juguen distretes. Parlen de l'acte polític que en aquells
moments es celebra al poble. Més avall una altra dona amb una

compacta multitud, presidida per les ensenyes
republicanes corresponents al Comitè d'Esquerra
Republicana d'Ullà, es dirigia al local més gran del poble, per
sentir la veu dels militants del nostre Partit: Murillo, Ballesta,
Balaguer i Cerezo, de Girona, i Blasi, de Torroella de Mont¬
grí; el capellà del poble, sol i trist, puja els graons de l'esglé¬
sia com si estés apesarat de la manifestació ciutadana que té
lloc en aquells moments en l'esmentada població.
Homes, dones i nens, tots tenen vm mateix daler, aplegarse en el reduït local per fer acte de sentiment
republicà. Però la
seva pretensió no és
possible. El lloc de reunió és petit i molts
han de quedar-se a fora. Plou, però no hi fa res, tots ells
aguan¬
taran la pluja amb beática conformitat.
Comença l'acte i l'ai¬
gua que cau va en augment, però no és prou per a apagar l'entusiasme d'aquella gent ja de temps emancipada en
quant a po¬
catalanes

una

i

criatura

a reunir-se amb el seu marit, encara oberta
haver amamantat el seu fill. Aquella quietud als
baixos del poble contradiu amb l'entusiasme que remou el cors
al cim, on és instal.lat el local elegit per a la manifestació
política.

Enfilo carretera

una

formosa

en

aquella sala insuficient

o

a

ta

CALDES DE MALAVELLA

rendiment i recompensar la suor del seu tre'oall.
Aquelles mun¬
tanyes sols els serveixen pes estalviar-los els perjudicis de la
tramuntana. Per això escolten amb tanta
complaença els nostres
homes i foragiten de si altres agrupacions

polítiques. Molt bé

pels entusiastes d'Ullà.

enrunats tots

els

privilegis

pas¬

LA

REPÚBLICA

Així

NO

ho diuen alguns

HA

FET

cacics de Caldes,

que

avui

tres

creiem que de dret no en

es

RES!

diuen republicans i

que

nosal¬

tenen

cap

d'anomenar-se

republicans. Nosaltres, els
homes d'Esquerra Republicana de Catalu¬
nya que sempre hem lluitat per aquest ideal
i hem atravessat perills i hem sofert priva¬
cions., veuríem amb goig que aquesta gent
reaccionària vinguessin a la tribuna a en¬
frontar-nos

cara a cara

veritablement la

i demostrar-nos que

República

no

ha fet

res;

perquè això de contar a la nostra pagesia
històries de camí, ja ha passat de moda. I
si és que aquests

què la República

nar-se

i pregar a

en nom

de la llibertat ha

i tantes i tantes altres

coses

pública, i

que no

S'ha

batut

diuen

ha fet la Re¬

ha fet res?

el

clericalisme; s'ha atacat el
concepte de la propietat privada amb l'ex¬
propiació dels béns aristòcrates; un règim
que ha fet això, que ha donat a la seva llei
fonamental unes orientacions laiques, demò¬
crates, autonomistes i socialitzants, no pot
ésser combatut ni criticat per ningú.
Ja seria hora que es donessin compte el
capellanet del poble i

seva

anyada, fruït

de sig¬
Santa Bàrbara, sinó que
tots els mitjans possibles procuren ti¬
alguna canonada per allunyar el mal

per
rar

suors, no es preocupen

temps.
Nosaltres desitjaríem
Caldes, especialment la

que

els ciutadans de

gent del camp,

fentprenguessin la
molèstia de dedicar cada dia alguns minuts
a
llegir els periòdics i es convencerien
que el contingut de la doctrina que predi¬
càrrec

se

de

llurs

afers,

es

els homes de la Esquerra Republicana
Catalunya és la que ha de fer una Es¬

quen

de

panya gran i una

Catalunya

nova.

CLARA

Caldes de Malavella, maig 1933.
*

♦

*

el

capellanàs de la
ciutat de què estem al segle XX, i que la
gent ja no hi combrega amb rodes de mo¬
lí i que la nostra pagesia quan té algun
malalt no passa pas el temps resant oracions,
sinó que procura donar-li

els

millors

anar a

hagués portat

té el remei; i quan veuen venir

ments, i quan tenen alguna bèstia que no
està com cal, no prega a Sant Antoni

buscar el menescal que és l'únic que
una

Centre

pedre¬

Cultural

d'Elsquerra

Republicana

ali¬

molta més feina dels que molts voldrien que
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ha d'arrassar la

seves

perquè els guareixi, tota vegada que Sant
Antoni no pot guarir res, sinó que procura

Acció Ciutadana

que

de les

"bons senyors" ho ignoren
i també perquè se'n assabenti el poble de
Caldes, grans i petits, demostrarem que la
República en dos anys de govern ha fet
a cap.

gada

sats, s'ha establert la igualtat de sexes per¬

encara

Montgrí. Les

llibertat i existeixi aquell esperit de ciutadania tan desenrot¬

complert aquest imperatiu de la humanitat,
qual no pot permetre homes superiors i
homes inferiors, ni rics ni pobres, en el sen¬
tit de gaudir de privilegis de classe; ha pro¬
clamat els drets individuals; ha establert la
separació de l'església i de l'estat; ha es¬
borrat els privilegis de què gaudien totes
les confessions i congregacions religioses....

3 E L. V A

de

de moment, com en un poble dominat per uns turons
imponents com aquelles moles granítiques, s'hi respiri tan¬

la

t, A.

Torroella

hi em dóno compte d'una vegetació esplèndi¬
grandiosa. Ja sé del perquè de l'alliberació
d'aquell poble. Els seus ulls estan fixats en el que pot donar un

placeta

Han estat

a

llat. Giro el cap
da i una plana

senyore¬

la

cap

comprenc
tan

ta, la qual m'ho agraeix tot somrient. Dóno una passejada pel
poble. Tot resta silenciós. Fins l'hostal ha tencat les seves por¬
tes. Tots estan reunits

amunt

muntanyes pelades de Montgrí embarguen la meva imaginació.
El castell de Santa Caterina influeix en el meu
interior, i no

lítica fa referència.
Surto d'aquell lloc per a deixar-hi

s'apressa

la brusa per

CALDES DE MALAVELLA
Pel

diumenge dia

4

de juny donarà,

en

el nostre estatge, una conferència el
tat al
nau

tema

Parlament de

i Cortina.
del

dipu¬
Catalunya Francesc Ar¬

Oportunament donarem el
qual tractarà.

d'aquesta ciutat, el diputat al Parla¬
ment de Catalunya, senyor Martí Barrera,
que per la seva actuació prop dels obrers,
mereixé una cruel persecució d'aquells ne¬
fastes generals Arlegui i Anido.
querra

Esperem

els obrers i tots els amants
de les reivindicacions del proletariat voldran
conèixer i escoltar el diputat obers Martí
Barrera, que tant ha treballat i s'ha exposat
en les qüestions socials.

Aquesta

o L.OT
im¬
port; nt reunió dels elements comarcals in¬
l'Ajuntament ha tingut lloc

teressats

una

la distribució i extensió de les

en

els artistes Ràfols. Plana

nen

Esteve (escultor). Ha estat

pobles que
havien de formar part d'una mateixa Ve¬
gueria, no solament els havia d'agermanar
el fet fisiogràfic, sinó que també s'havien de
tenir molt en compte les seves relacions co¬
mercials, industrials, culturals i, sobretot les
vies de comunicació que

els unia, acordaren

protestar enèrgicament que la nostra ciutat
fos inclosa

la

en

nova

estructuració

*

la

a
no

té en projecte per a Catalunya,
Vegueria de Vic, amb la qual ciutat

hi té cap

de les esmentades relacions

que

tenint

bandera tricolor

es

servir millor

uns

més

(pintors),

i

*

o

no

dubta pas que la seva protesta,

en

compte

les gestions fetes

per

l'Esquerra sobre aquesta qüestió, serà atesa.
*

bandera, sí

corresponsal de "La Publicitat",

a

Olot,

desprèn d'una informació sobre la
qual alguns amics ens han cridat l'atenció,

segons es

sofreix extraordinàriament cada

vegada

l'Esquerra celebra algun acte i al

que

seu

ca-

deres, la republicana de l'Estat, i la cata¬

*

durant la

bres habitants de

trobar-se

Cuenca, que li semblava
aquella ciutat. Pobret d'ell que

en

dia hi

vagi i, assabentats d'aquesta in¬
coneguin!
L'Esquerra, senyor corresponsal de "La
Publicitat", no és rica per a poder adqui¬
un

*

*

LA TASCA DEL SECRETARIAT
POLÍTIC DURANT LA SETMANA

rir i exhibir banderes

Pet Reglaments i procurat la legalització,

Centre Republicà d'Esquerra de St.
Julià de Ramis.
l'Ateneu

a

Republicà Federal de

Santa Coloma de Famés, donant detall dels
pobles d'aquella Comarca que no havien
tramès els noms per a la constitució de les
Comissions Gestores, perquè els estimulés
i procuressin les dades necessàries.
Lliurat

un

un

certificat

de

soci del nostre

el va sol·licitar.
als nostres diputats a Bar¬
Comissari de la Generalitat

company que

noves

celona i senyor

Girona, enviant la llista dels

noms

patro¬

cinats per

la Comarcal de Girona i Santa

Coloma de

Farnés, perquè gestionessin el

seu

*

*

ge

de juny,

*

*

*

espectació

com

la grandiosa

per

pel

segon

diumen¬

commemoració de les

a

gestes dels remenses i d'afirmació dels obrers
del camp

enrolats

l'Equerra Republicana,

a

la

qual hi prendran part els companys
Santaló, Aragai, Galés, Riera i Dot-Arxé.
en

*

El dia 29

Agrari

*

♦

del corrent s'inaugurarà

un

Cen¬

Mieres.

a

*

*

*

En data 2 de juny donarà una conferèncja al Centre Republicà de Sant Esteve de
Llèmana el nostre

diputat

senyor

Dot-Arxé.

tindria per a comprar,

SANT JAUME DE LLIERCA
MOSSEGAR A LA LLUNA

dojo, però malgrat

a

trari, si pogués cobrar els

que

con¬

li deuen,

si volgués,

uns

en

quants

Al Sindicat

Llierca i

nomenament.

sa

Agrícol de Sant Jaume de
Comarca, la setmana passada

vàrem tenir l'honor d'ésser visitats pels se-

abús d'un propietari.

un

Enviat documents per

ésser efectius
correligionari de Barcelona.
Escrit
Bescanó

diferents companys

a

d'Esponellà i

sol·licitant dades interessants

per

aquest Secretariat, i rebuda la visita d'ambdos amics.

Dirigida lletra novament als nostres dipu¬
Catalunya i senyor Co¬

tats al Parlament de

missari de la Generalitat

les esmentades Comissions Gestores.

Llambilles demanant dades

Contestat a una petició d'un nostre afi¬
liat de Vilademuls que interessa anar a la
revisió del seu contracte d'arrendament de

pel mateix assumpte

la terra.

Comitès

als

Escrit als Comitès d'Esquerra de Quart i

que

complementàries
l'anteriorment ex¬

Demanat

perquè

en

no es

les

oficines

corresponents,

fa el nomenament de mestres¬

de l'escola de

creació

el

poble
l'opor¬
tuna explicació a Miquel Sala de Ventalló.
Gestionat l'estat d'expropiació d'uns ter¬
renys afectats per la construcció de la car¬
sa

nova

en

de Montiró i comunicat el resultat i

retera de
mana

Riudellots

i comunicat

a

a

Sant Martí de Llè¬

l'interessat.

Orientat
el

a un nostre correligionari sobre
plantejament d'un comiat.

Orientat

a un

altre consoci de Viladesens

Girona, trametent

formació de les

Comissions Gestores.

Escrit

posat.

a

les llistes definitives per a la

a

diferents amics de

Sant Mori

demanant dades per a l'aprovació d'uns re¬

glaments

a

fi de constituir

un

Centre Re¬

publicà

en aquell poble, i comunicat el que
perquè tingui efectivitat el seu desig.
Comunicat per lletra a un correligonari
de Viloví d'Onyar el resultat d'unes ges¬

cal fer

tions fetes d'acord amb

una

seva

anterior

petició.
Ha quedat constituït el Sindicat Agrari de
Caldes de Maí-ivella, havent cuidat de la
dacció dels Estatuts i

es

re¬

gestiona l'aprova¬

ció.
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a un

d'Aiguaviva, CampUonch, Camós, Serinyà, Vilablareix i Vila¬
demuls, demanant dades relacionades amb

Escrit

per un

a

la

primera quinzena de juny.

de mofa per als po¬

un cert to

que

volen

no

L'intel.ligent i jove pintor olotí, Ramon
Bernades, i la bella i simpàtica senyoreta P.
Boada, han fixat celebrar les seves noces

tre

Diu, amb

homes

certs

dels càrrecs de l'Estat.

ca

dafalc exhibeix agermanades les dues ban¬

lana.

pams

accepten i van a la recer¬

festa que ve preparant-se

4^ ootss ÛQ cerno!

Passat

que

creuria

seva ensenya.

pertanyen a partits, que si bé

Existeix gran

*

PMM c.g

a

de la

És curiosa l'actitud de

sobre

Centre

menys

general elo¬

ésser pobra no té molts deutes, ans al

Diumenge vinent, a les tres de la tarda,
donarà una conferència, al local de l'Es¬

Escrit

republicana, ni
Catalunya exhibint

formació el

l'enDacin.
Olot

El

comar¬

cal que es

en

giada ,sobretot la part escultòrica.

considerar que els

a

*

setmana es

Vegueries de Catalunya. Els reunits, després
de coincidir

*

clausurarà l'exposició
la Sala Vayreda, d'aquesta ciutat, te¬

que a

A

poc,

que

*

més de les quatre barres, però tam¬
aleshores, Ucuiçaria ni arreconaria la

metres

Investigadors d'Hisenda de resultes
d'haver estat denunciats com a infractors de

la i de dia

"amics" de la demo¬
classe obrera. Una
vegada més, la insídia vergonyant ha restat
aixafada i amb ella restaran els que l'em¬
pren com arma per a combatre les reivindi¬
cacions que lliurement va guanyant-se un

nió i calia

nyors

Llei,

la

nenes

quants

per uns

cràcia i germanor de la

poble.
Parlem

miqueta amb els nostres

una

nunciadors

de¬

:

—Ja veieu que haveu fracassat, que de res
serveix la difamació contra una massa

us

dirigida i organitzada. El Sindicat és
és i no precisament com el voldríeu

ben
com

vosaltres.

de mal hu¬
treballador es posi un

És l'enveja la que us posa

l'enveja que un
pà a la boca, que per res necessiti
les vostres insinuacions que el portarien al
caos. La cultura va arrelant-se
i forçosa¬
mor;

de

mos

tindreu que acostumar-vos

ment

deixar

a

demés

dia avantatjava a les

en

tenien de fer la primera comu¬
com a recompensa per la seva

que

aplicació tenir el tercer lloc, i, prescindint
d'aquest dret, donà tanda de privilegi a una
nena parenta de l'administrador de l'esglé¬
sia, considerant fins aquests mateixos com
un acte injust. I com que aquest no és el
primer cas, puix el senyor rector és home
conscient que té molta cura en concedir pri¬
vilegis als nens i nenes dels propietaris (ac¬
ció que ha estat molt criticada) i faltant
tres dies per acabar les lliçons de doctrina,
vaig assabentar-me que aquests dies els in¬
vertirien per assajar una funció de teatre
justament a la sagristia, lloc on deuen tenir-bi altre classe de respecte, vaig conside¬
rar denigrant consentir la seva
assistència
com a protesta que la meva filla la conver¬
tissin

en

comedianta.

una

filla inscrita

la llista de la fulla do¬

a

minical; i arribat el dia de fer la comunió

fer.

calúmnies

Amb les vostres

no

acrediteu. El Sindicat va fent via
els rails que ens portaran

a

realització del programa que

des¬
damunt

ens

la completa
vàrem marcar

tractàveu d'anormals, i ni vosal¬
tres amb vostres difamacions ni ningú que
s'hi interposi, logrará parar el curs de l'ac¬
tivitat puixant d'un poble, encara que sig;ui
quan ens

necessari desenmascarar-vos

a

tots, posant

l'opinió pú¬
blica; no perquè us coneixi el poble, el qual
sap sobradament que no toqueu de peus a
terra, sinó perquè arreu de Catalunya s'as¬
sabentin fins on arriba la vostra "democrà¬
cia", i per fer-vos avinent que tot quant
féu a i'ampar de la calúmnia seran mosse¬
gades a la Lluna.

de manifest els vostres pecats a

solemne, lluny de creure que en un moment
de recolliment i respecte pug;ui entrelligar-se
la més

petita passió ni baixesa humana, el
donant la comunió i

rector

anava

nar-se

compte de nosaltres dues,

do¬

davant del

públic va girar-se, negant-se a
complir el seu sagrat deure. Acte que va
suplir-lo amb la seva reconeguda humilitat
el vicari, quedant tothom sorprès i esglaiat
de l'actitud poc seriosa de qui té obligació
de donar exemples de més valor místic i
bondadós, i no donaria motius de freqüents
crítiques més amic dels rics que dels po¬
bres, deixant de banda aquella santa expres¬
sió de Jesús quan deia: "Deixeu que els
a

mi".

mentides i egoismes

tenir el benestar

per

Quin desengany! Que falses i buides to¬
aquelles promeses!
Que ignorant em
conservava, pobre de mi, amb aquella bena
als uUs que em privaba de veure i escoltar

tes

la

del

veu

carrer.

capellans m'aconsellaven i em deien

Els

Déu Uegir Uibres,
fos de
l'església. Xafarders! Podeu otorgar-vos la
representació de Déu, falsaris!, i fer tot el
contrari del que prediqueu, no féu altra co¬

prohibit

estava

que

per

diaris i qualsevulla lectura que no

sa

que procurar

sostenir enganyosament els

convencionalismes interessats perquè les ove¬

resignada i mansoiament no s'apartin
jo, ni sostindré

lles

del vostre ramat. No diré

els capellans no pugui haver-n'hi
sentin l'abrandament de
la fe; no crec que tots siguin falsos, però
sí que el que m'ha succeït em demostra
l'abundància que entre vosaltres existeix, pe¬
cant públicament, faltant descaradament als
manaments quart, sisè, TOÍtè, novè i desè,
de la llei de Déu;
aiximateix cometeu els
que entre

pecats que damanen
el

en

seu

venjança davant de Déu
el pecat de "so-

segon, cometent

que farien interminable el
puntualitzar les faltes i pecats co¬

dòmia; i d'altres
tenir que

amb la

mesos

humil persona.

meva

Creient fidelment que les autoritats

DE

FELIU

PALLAROLS

maig

1933.

i visites hi vaig concórrer quatre ve¬

tes

gades, i també

es

desentengué, dient-me

La veritat
ni per

Agrairé la publicació de

següent gasetilla. Mercès per la seva aten¬
ció, i queda de V. aff. s. s

tan

la

CATALINA FEIXAS

s'anomenen ministres de Déu,

paradoxal que els catòlics trobem més
bona acollida en la premsa d'esquerra, el

és

que
on

demostra evidentment el pur liberalisme
molt lluny de creure ni veure ac-

rau,

complides les doctrines democràtiques d'a¬
quell Déu fet home, tan sofert, bondadós,
humil, tan contrari de la vanitat, orgull, su¬
pèrbia i venjances vers el pròxim.
El sentiment i estímul de mare

fa

que no

pugui silenciar un fet llastimós de qui re¬
presenta una
blic

com

La

el

meva

anava a

missió sagrada, per fer-lo pú¬

cas

es

mereix, i és el següent;

filla Núria Pujol, de 12 an}^,

doctrina amb el rector d'aquesta
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ampar

vi¬

no

que a

ordinària, degenerada i pocasolta.

m'he fet

que

ció dels

meus

gran,

i

inoblidables

fervent devota,

d'explicar fets comesos per

persones que

Jo

seu

podia creure mai,
la Religió Catòli¬
si aixoplugés una gent

sigui dita,

suposicions,

i al

ca

Tractant-se

Bisbe,

per un

Sr. Director d'ACCIÓ CIUTADANA.
Girona
meu :

que

visita

em digué que m'enviaria a buscar
capellà del Monestir de Banyoles ele¬
git per eU, recaiguent la preferència en Mos¬
sèn Josep Oliver, i per consegüent Josep

al

BANYOLES

REMITIT

Molt Sr.

ecle¬

siàstiques farien justícia condemnant l'atre¬
vit i desvergonyit capellà Joaquim Pou de
can Jana, vaig visitar per dotze vegades el
rector de Banyoles senyor Angel Sauqué;
fins que per últim, i segurament per treu¬
re'm del seu davant, m'adreçà al canonge

ell aniria amb el Bisbe. Amb la seva

SANT

ob¬

l'altre, etc., etc.".

en

Canadell de Girona. Amb aquest, entre car¬

CATALINA FEIXAS
Sant Feliu de Pallarols, 18

PERE LLONGARRIU

en

nombrós

nois s'acostin

aquest món de

de virtuosos i que

començà aquí la revenja, no figurant la

I

meva

és del pròxim, sacrificar-se en

xim el que

preceptes que
éssers humans;

que, per
pares,

inclina¬

he estat
els

creient cegament amb

a tots els
he sentit contar les
sants; jo, que amb

l'església disposa
jo,

que

virtuts de tants i tants

resignadíssima he escoltat tants i tants
jo, que no sabia que existís altre
món que el que els capellans, en nom de
la Religió em feien veure; jo, que repeti¬
dament i cada dia no sentia altres prèdiques
fe

sermons;

les embaucadores i plenes d'amor que els
capellans i gent d'església espargien amb
aquelles paraules, tan plenes de sentit comú,
tan humanes, tan justes i certes: "estimar-se
com
a
germans, ajudar al desvalgut, no
voguer el que no signai teu, aconsolar al des¬
consolat, assistir al que més necessitat tin¬

que

gui, la pobresa és la virtut, donar al prò¬

Oliver

del

cas

demanà amb tot el

em

confessió

seu

bon zel

Donada la importància
gravetat que va incórrer el

sagrada.

i amb la

capellà Joaquim Pou de citar-me al confes¬
sionari i l'escena

en

el mateix desenrrotlla-

da, l'opinió de Mossèn Oliver fou que
ni el rector,

ni el

canonge,

ni ell,

ni el Bisbe, te¬

autoritat per a fer sentència en
qüestió tan greu com aquesta i que, per
tant, seria necessari recórrer amb el Sant
Pare, com a suprema autoritat de l'església.
Naturalment que el succeït al confessiona¬
ri és d'extrema gravetat, i voldria que el vo¬
lar de la pluma pogués descriure punt per
punt l'esdevingut; però la pluma, més ho¬
nesta, més prudent que el capellà Joaquim
Pou, no té l'atreviment, no és capaç d'estam¬
par damunt el blanc paper, una història que
tacaria com un borró d'ignomínia, fent molt

nien prou
una

poc

favor

a

boradors del

l'escriptura i als dignes col.laperiòdic que les publiqués, fent

passada enrogir la cara del bon llegidor.
l'ofensa i agravi

de

Per la falta de reparar

de dona, i sobretot sol¬
de ningú, el senyor rec¬
tor Angel Saüqué m'aconsellava marxés de
Banyoles, treient-ne el domicili. Quins con¬
sells! Quin "Angel" de la Guarda! I vol
^la

meva persona

tera,

i

sense ampar

dir senyor Rector que, a part

d'altres

coses,

ha comès V. els pecats que preveu

no

en

la qual

la

fan es¬
ment! Com diu; "Pecats dels quals un se'n
fa reu sense cometre'ls". En el contingut del
Doctrina Cristiana,

es

diu: "És consentir el mal"

manament tercer,

3AIX

EIMROS^OA

PALAFRUGELL

UNA GRAN EXPOSICIÓ DE

S'estan portant a cap per

alguns regidors

descrit, diu: "És
no impedir el mal, podent i tenint obliga¬
ció d'impedir-lo". Recordi senyor Angel que
li vaig dir que si no se'm reparava l'ofen¬
sa, castigant degudament el culpable, jo fa¬
ria públic tot el succeït? Doncs així ho he

d'aquest Ajuntament, activíssims treballs
per tal de portar a la pràctica amb totes
les garanties d'èxit, el projecte de creació
d'un dispensari antituberculós a la nostra

complert.

tiereixen tot el nostre crèdit, es tracta d'em¬

i

el

manament

sisè,

que

Prou, s'ha acabat la farsa.

Tindrà molta

signa la corespondència

raó el senyor que

amb el curiós nom "Un desvagat", al qual dec agrair i felicitar per l'inte¬
de Banyoles

rès que segons es

desprèn dels seus articles

la veritat s'aclareixi.
Això que diu V., senyor "Un desvagat",
que moltes dones d'església em retiraran
l'amistat, és cert que així succeeix; però no
em fa res, això prova més la duplicitat i
la connexió que V. malicia existeix entre
vol

ajudar

que

sinó que parli el capellà
de can Jana. Moltes d'aquestes dones em
retiren l'amistat segurament pel
compte
que els té, perquè tant elles com jo en sa¬

dones i

bem
tos

un

capellans,

o

niu hi ni han de totes menes i gus¬

Perquè callen?
mi ben poc m'in¬

la vinya del senyor.

a

perquè;
aquell

Elles sabran el
teressa.

Fan

com

Cert dia el

a

vila.

Segons

ens

prar per a

presència dins la Junta de la "Caixa"
Almeda, fa creure que els

*

cooperació.

♦

reclamació con¬
procedir a la subhasta per a
l'adjudicació de les obres del ram de fus¬
teria de taUer, corresponents al projecte
havent-se formulat cap

l'acord de

tra

d'edifici destinat
tries i d'Idiomes

i

data 17 del mes

curs.

en

Ha

*

*

de

de

perruqueria

per a senyores,
*

nostre bon

la Rambla

«

GIRONA

s

Teléf. 119

què fórem obsequiats tot el dia, s'ha¬

gueren

Del 1er d'octnbrs al 30

MIT

I

DIA

d'sb'il, temparada de marisc

Ostres-Pereebes-Almejes-Gambei
rebudes diàriament

a

les 5 larda.

Illlllllllllllllllllllllllllllilllllillllllllllllllllllllllllllllllillillllllllllllllilllllllll!

cè d'una manifestació d'art de

de suspendre els actes esportius que
en el camp del Palafru-

semblant im¬

*

*

*

CARAVANA GENERAL MOTORS C.°.
El proper

—

da

una

dilluns,

caravana

la tarda, és espera¬

a

de

21

automòbils de les

controla la General
Girona fins al dia

següent. Després d'una volta per la

a

tras¬

Sant Feliu els nostres reserves.
*

Marquès de Camps.

gurament el pròxim
obres pròpiament de

*

*

maté", quina adaptació a la panta¬
vegérem sota el títol de "Remordi-

niento".

públic, bastant escàs per cert,
complagut d'obra i actors.
*

ren

les

*

*

Llafranc els automò¬
Companyia Ribot, Font i Arti¬

platges de Calella i

gas,

sortí

partir del diumenge dia 21, comença¬
a efectuar viatges setmanals regulars a

bils de la

S. A.

Se¬

dilluns començaran les
construcció de la pis¬

Després d'un concurs, el Patronat ha con¬
seva construcció a la casa Esteba

germans,
la

els quals portats del seu amor a

ciutat, han donat les facilitats

necessàries

què la piscina que tots anhelem els
gironins, sigui una realitat.

per a

*

*

*

VOLTA CICLISTA A CATALUNYA.—
S'ha reunit el Comitè local

les que a

Espanya

d'aquesta mani¬

major importància de

festació ciclista, la de
es

celebren.

Aquest Comitè local ultima els detalls de

preparació de l'etapa que ha de finir a Gi¬
rona

i que,

tal

com

l'any passat, es vol que

figuri entre les de millor
ta

organització de to¬

la Volta.
*

♦

»

ATLETES GIRONINS
NA.

—

En les proves

A

BARCELO¬

atlètiques "Critérium

Acció Cintadana
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—

cina.

*

Djous de la setmana passada la companyia de comèdies i espectacles moderns de
Ramon Martori, donà una representació al
"Centre Fraternal" de l'obra "El hombre

A

ciutat,

podran ésser visitats a la Plaça del

els autos

cedit la

Pels mateixos motius no pogueren
lladar-se

a

portància.

devien tenir lloc

Resscpons econòmics
OBITRT

un concert

LA PISCINA DE LA DEVESA.

El

Begudes de les millors marques

Segura¬

Català".
Poques vegades serà possible reunir a
Girona un conjunt de pintures tan impor¬
tant pel nombre com per la qualitat.
Cal
agrair la Universitat de Barcelona l'honor
que dispensa a la nostra ciutat en fer-li mer¬

*

Diumenge, degut a la pluja continuada

lla la
a

amb

serà inaugurada

*

que yo

Situat

quarentena dels

oberta, s'hi donaran conferències.

amic Ramir Maria Ferran.
*

una

pintors, i, mentre sigui

Motors. Permaneixerà a

inaugurat amb brillant èxit, al car¬
Salmerón, el seu magnífic establiment

rer

*

Banyoles, maig de 1933.

Integraran l'exposició
miUors dels nostres

distintes marques que

amb llurs dones.

DOLORS BOIX

plendor.

Biblioteca Popular,

a

de condicions aprovat en

geU F. C.

senyor

l'Ajuntament, qui desitja que aquesta gran
manifestació d'art, assoleixi el màxim d'es¬

Escoles d'Arts i Indús¬

a

s'efectuarà dita subhasta d'acord amb el plec

"Un desvagat"
allò de: "dones, cuidado amb el burot", i
l'avís que fa als homes exhortant-los a tenir
cura

*

públic pel nostre Ajuntament que

S'ha fet
no

amb

bé

exposició de pintura catalana contemporà¬
exposició s'instal.larà al Saló de
descans del Teatre Municipal,
cedit per

nia. Aquesta

càrrec del "Quartet

de facilitats i de franca

—

Organitzada per la Universitat de Barcelo¬
na, és pròxima l'apertura d'una magnífica

iniciadors de tan bella obra trobaran tota
mena

PINTU¬

CONTEMPORÀNIA.

ment

*

Jana demanava a un veí el

va

la instal·lació de dit dispensari

RA CATALANA

dels Drs. Mas i

provar-ho, senyor Jana, si aquests senyors
el podran servir; jo crec, que si poden ser¬
vir-lo no li negaran tal favor.
em

que

que no sap res.

periòdic que publicava tot aquest enrenou,
i jo em pregunto: No podria enterar-se pel
senyor Rector o el Canonge Canadell, que
si per casualitat posseïssin algun exemplar
d'ACCIÓ CIUTADANA li facilitessin? Pot

Que

han informat persones

part dels cabals destinats a fins d'assistèn¬
cia social de la disolta "Caixa d'Estalvis".
La

GIRONÈS

EL

de Primavera" que,
vista

"Atlètica",

tadi de
rerà

organitzades per la
celebraran demà

es

Montjuïc, de Barcelona, hi

a

concor¬

brillant representació dels atletes
del G. E. i E. G.
una

Les proves del

diumenge constituiran la
jornada del "Critérium". En la pri¬

segona

resultà vencedor dels 400 m.

mera

llisos, l'at¬

leta gironí Colomer.
Entre els que es considera que

còrner tirada per

Pagès, i l'altre d'un bon

xut com

d'una passada d'Escuder.

re¬

l'Es¬

assoliran

En

va

excel.lent actuació

en

Grup

la

per

se¬

aquestes proves, la

importància de les quals es comprèn en du¬
hi assisteixen els millors atletes cata¬

que

lans, els quals
33 copes, 3

repartiran,

es

medalles i

com a

premis,

cronòmetre.

un

seu

àrbitre,

públic i

és

imparcial. Però, ja
físiques, es¬

sempre

*

*

nom

de Girona fi¬

representaren "La

tres

anhels.
S.

seu

Mestre senyor

Mulleras, assolí un gran èxit.
Una gran
gentada omplenà el teatre i no es cansà d'a¬
plaudir merescudament els exceLlents artis¬
tes que són els joves que componen aque¬
lla

agrupació.

Enhorabona

tots.

deral,

donà,

l'advocat

Amb aquest
na

a

posar-se

sabte

Granollers, 2

resultat, el
al

de la classificació

cap

tomeiç per a l'ascens a
ria. Si això és plaent, ho
com

de

nostre club tor¬

el

tatar

s'aferma el

en

a

primera catego¬
és més el

bon

joc del

cons¬

nostre

Girona F. C.,
fou digne

els

dos

del lloc

primers classificats

que ocupen

en

dels nostres, una demostració del que és el
futbol: joc de combinació, d'intel.iigència,

•bell per la seva rapidesa i per la seva pul¬
critud. En aquest temps. Clara marcà el pri¬
mer

gol d'una factura impecable, model de

bons xuts.

El

Granollers,

que

fins el darrer

moment

donà proves d'una moral altíssima, assoleix
desfer-se del domini gironí i equilibra la

que

diquen
en

tenir construït

Agrària, ja
tor

està

mans

Acció Ciatadana
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Sindicat

o

Agrupació

del rendiment tècnic que

agrupacions agràries.
Hora i mitja durà la documentadíssima
conferència que donà Jaume Balaguer en el
Centre Republicà Federal de Celrà, demos¬
trant

rícia

a tot hora del llarg parlament
excepcional del tema tractat.

Tan essencialíssima

Tot

una pe¬

estan

es

fins

i

setmanes

celebraven

volgueren

que no

Junta

la temença al

per

la Repúblca, ja

que estava

amb el número de soci

contents

miqueta alt

una

que tenen; diuen que els
el número de soci després dels de

correspon

Junta, i mentre el nou règim s'anava con¬
solidant, en el centre poc temps abans inau¬
abans

perderen aquell caire
a

les

una

jus¬

seguit

va

rebre

seva

en

Jaume Balaguer,
als

què

amabilitat característica.
+

Molt prompte

*

*

donarà ima conferència en
Centre, el jove diputat al Parlament
Català Xavier Casademunt Arimany, sobre
nostre

tema

quals

viu

que

tenien;

qui

anome¬

manca

pal, la "berga" i digui aixequem-nos
no tenen importància, ja que

aneu-hi, ja

no

són retmions del centre.

Arribem

les eleccions del

a

quistes

i

uns

de

novem¬

tals anomenats blo-

fulles cantant la veritat

escampen

certs elements del
nats

de

20

a

centre, poc abans nome¬

Junta, però

majoria

que no tenen

absoluta i són criticats i

no

creguts. Anem

passant els mesos de desembre i gener i es
parla de constituir un Sindicat; un d'aquests
individus que d'avui endavant anomenarem
indesitjable, quan arribava l'hora de parlar
d'això, quan era hora de tractar de formar
medi de defensa per a

dora, amb

un

la classe treballa¬

aire despreciatiu deia: "Amb

això ja us arreglareu. Bona nit a tothom."
I

ara

ve:

Doncs és

un

Sabeu

qui és aquest home?
monàrquic amb careta republi¬

és un dels que seria del seu agrado
li abonessin la part que li correspon pa¬
de consum, tal com li feien durant la

cana;
que

gar

monarquia; és

un

dels tants

que

formaven

o

formen la secció de serveis honoraris de

la

"Compañía Ferroviaria de M. Z. A.".
Temps fa que prevèiem la mala marxa del

nostre

centre i els

elements corruptors.

desgrat

m'he vist obligat

a

meu

tendre aquestes ratlles, remarcant
marxa

i fent història del

a ex¬

fatal

la

republicanisme

ac¬

tual de Sant

diverses comissions de camperols,

un

ni el
i

un altre partit. Les reunions
celebraven amb tota unanimi-

es

les reunions

Molt

peroració, fou acolli¬

acabar el conferenciant amb

minva l'interès del

partit. Els nostres dominen més, sense que
partida deixi d'ésser interessant. Fruït
del major domini gironí.
Ferrer obté dos
gols més, un, d'una bella capcinada a una

un

deixin donar les

atengué amb la

mai la

necessitat

que

en

ovació.

A la segona part, no

la

ell està convençudíssim que
pervindre de l'agricultura i de l'agricul¬

el

ta

modèlica.

apuntalada

poc
no

un

els pobles on ciutadans es de¬
l'agricultura, l'elemental necessitat

a

No disminueix l'entusiasme dels nostres

abans del mig temps, Bussot obté un
gol, en un cop franc tirat de manera

conreu.

vegada més

una

que tenen tots

en

i,

nou pro¬

s'està discutint al Parlament Ca¬

Demostrà

da

nou

conferenciant pel president
Isidre Rossell Gimbernat, co¬

talà de Contractes de

partida. Una falla de Boix, permet que Lluc
obtingui l'empat ben innocentment.
poc

el

l'entitat,

jecte

aquest

torneig. Joc mogut, viu, apassionant fins el
darrer moment, ric de bones jugades. Els
primers vint minuts de joc, foren, de part

Aquells

bre proppassat,

Assessoradament parlà també del

partida entre el Granollers S. C. i el

ja canvià.

cosa

política i la qüestió agrà¬

mençà el seu brillant parlament el company
Balaguer, posant de relleu en bonics asse¬
nyats paràgrafs tota la importància de la
Reforma Agrària a Catalunya
i la resta
d'Espanya.

equip.
La

Republicà Fe¬
Jaume Balaguer,

el proppassat dis¬
la vetlla, versant sobre l'interessan-

Presentat
~

dies,

i les reunions setmanals

formar part de la

tat

En el local cafè del Centre

ria".

Girona, 4.

per

plenes de calor i d'entusiasme; mes torna¬
ren a passar dies i fins
setmanes, però la

que

tíssim tema "La

FUTBOL

ja té dos anys
dissort, no gaire bona

gurat, s'hi creà

CELRÀ

l'anunciada conferència,
a

que

la

rosa".

funció, dedicada al

i,

Transcorregueren

Sans, i amb sols dos punts

grans

sala de l'edifici

inflada de treballadors, s'inaugurava

gom,

mesos

dos partits amb el

Un esforç més, i el

gurarà al dels

en>

de Francesc Pi i

carrer

història.

i la d'ahir, dijous, del Sant davant del
Manresa, situa al Girona, Granollers i al
Badalona per al triomf. Per als nostres, els

se¬

dia

cert

un

el nostre centre que ara

na

Martinenc i el

en

Sant Jordi Desvalls,

en una gran

d'història

Ahir, al Teatre Municipal, aquesta excel¬
lent agrupació d'amateurs del teatre líric,

La

a

*

guanyar a casa

CENTRE

porta el dit número al davant, plena de gom

La desfeta de l'Iluro davant del Badalo¬

manca

del

10

Margall, i

pecialment la vista, el que fa adolir de de¬
seus arbitratges.

equips de futbol català.
Tots els gironins esperem dels nostres
ju¬
gadors que sabran donar satisfacció als nos¬

Vaquerita" i "La Dolo¬

el número

fectes els

gura.

LA COMPANYIA BADALS-CAPSIR.—

de l'Abril del 1931 a

mancar-li les forces

comencen a

NOSTRE

Dos anys han passat que

És, indubtablement, un
deixa imposar-se mai pel

que no

que

DEL

gol.

Arbitrà Cruella.
bon

SANT JORDI DESVALLS

Girona, el Gr^moUers

contra

segon

guanyats a fora, la seva classificació és

it

^

còrner

una

obté el

primers llocs el diumenge vinent, hi figura
també un gironí. Caselles.
Cal felicitar els atletes del

remat

a

d'actualitat.

çar-lo

i

Jordi per a expurgar-lo, redre¬
enfortir-lo d'una manera activa,

treient-nos del davant els éssers amb
ta

i

les

diguent-los

a

la

cara,

reproduint

care¬

parau¬

"Ja n'hi ha

prou

de "berga".

Per administrar el nostre

poble

no

i

molt

tem

seves:

pas gent extranya

necessi¬

menvs

els

"castellans".

CORRESPONSAL

Nota

polítiques adherides, amb representació cómputada de més de 25.000 correligionaris de
totes les Comarques catalanes.
Es va aprovar provisionalment l'Estatut
de l'organtzació constituïda, que serà apro¬

pregada

POUTIQUES
Dissabte i diumenge proppassats, va re¬
unir-se

vat

definitivament

a

la

juliol, i

Republicà

fier, Josep Berenguer i Cros, Albert Balari
i Galí i Josep Brufau i Soler.
En l'acte de clausura de

l'Assemblea, el
Nog;ués i Biset, pro¬
nuncià un eloqüentíssim parlament, manifes¬
tant que el Partit Republicà Radical Socia¬
president elegit,

Socialista Català", el
íntegrament l'Ideari i Pro¬

Radical

en acceptar

|. BALAGUER TORTk

del Partit Republicà Radical Socia¬
lista espanyol, accentuant llurs aspiracions
autonòmiques i federalistes, actuarà dintre
de Catalunya com a força política netament
catalana, i formarà part integrant de la Fe¬
grama

A aquesta
200

republicanisme, que és democràcia i so¬
birania popular; el catalanisme, no exclusi¬
vista i agressiu, sinó generós i federatiu, que

•

^ Progrès, 12-1.®'-1.® ^
^ Teléf. 153
Girona

és l'amor

a

les llibertats de

totes les terres

Catalunya i de
ibèriques, i l'esquerrisme, que

és la pràctica de la justícia, la llibertat dels

homes i dels pobles.

Cerrallería
d

—

UM SOL. FOC
tota

a

la

artística

e

Bartomeu

Proporciona calefacció i aiguaí
calenta

postulats:

el

•

Assemblea hi enviaren delegats
Agrupacions afiliades i entitats

senyor

lista Català s'assenta sobre tres

ADVOCAT

deració Radical Socialista.

més de

Reus el proper mes de

es va

Manuel Abós Agea; Vocals, Jaume Pi i Su-

vinent Assemblea

Barcelona l'anunciat

ràcter d'Assemblea Constituent del "Partit

qual,

a

elegir el Consell Directiu i
Executiu que quedà constituït com segueix ;
President, Ramon Nogués i Biset; Vicepresident, Ramon Noguer i Comet; Secretari,

Congrés Re¬
gional de Catalunya del Partit Republicà
Radical Socialista. Dit Congrés tingué el ca¬
a

celebrarà

que es

casa

Amb la Calefacció IDEAL CLASSIC

ja tenim resolt el
problema del confort higiènic i éconòmic. Per pocs
pinars podeu instal'lor-la a casa vostra, lliurant-vos,
a

la tardor i

Fascicles gratuïts

Direcció tècnica

Bartomeu Agustí

DE

PER

TOTA CLASSE

BARBERIA.

—

la

a

perfecció

D'ARTICLES PROPIS

GAVINETERIA FINA.

GRAN ASSORTIT EN PERFUMERIA.

IIC^SIEIP SIEPP;^
Ci I R O N A

m

Magatzem de

grans
—

Jacint
No deixeu de fer

Enèrpic,

per

de

i pinsos Enèrgic

TDAIVSPORTES

Telèfon, 7 3354

PASSEIG DEL BORN, N." 13

^

OLOT
Es garanteig

Codina

prova de els aliments concentrats
Vaques, Vedelles, Porcs, Gallines i altre

un

entregáis

són

que
a

les

Barcelona Uns a la una de la
de la mateixa arriben a Olot.

entregáis a
set

S'ADMETEN
ENCÀRRECS A:

ymiill OF TMHSPOIIIE!

les SUCURSALS: Plaça de la
República, II.- Telèfon, 48 i carrer de la Proa, 7
CABAISiS

a

'CASA

SINGL-A" )

una

bestiar de corral. PRODUCTE NACIONAL AMB PATENÍI MARCA REGISTRADA

Paiseig de Blai,

■

Servei Ràpid, Econòmic i Perfecte.
al vespre a Olot, a les nou del matí del
dia següent són lliurats als coosignataris de Barcelona, i així
Paquets

(Carrel Antoni Llopis) i

—

Olot i Barceló-

:::r:r°drr Agència Arias

tarda,
nou

entre

s.cie...
AMIMA DE

inateix els

visitar el

Olo

en

Servei de Recader diari

—

Abans de fer vostres compres a neu a

càrrec de LL. NEBOT

forjat en general,
portes ballestes, tu¬
bulars i ondulades, tribunes, lèmpares i escales de cargol.
tspecialitat

X

Esmolauient de Navalles

a

tí

Treballs de ferro

OLOT

VENDIïS

fl g u s

l'hivern, del fred i de la humitat

a

n.»

31

OL.OT

Casa central: VIC Rbla. Debaliades,

Telèfon,
n.»

15

>

Tel.

n.»

113

n.» 192

A més, aquesta Societat compta amb

un vagó diari de
Joan les Abadesses a Barcelona i viceversa, pel
transport de mercaderies de Petita Velocitat que li¬
mita el temps en el trajecte a dos dies.

Sant

Acció Cintadana
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ti

c ooperacio

FONDA DE

Je FunJ ■ció

O

RAMON ROVIRA

de ferro i metalls
OLOT

Ronda Or. Robert, nom.

Carretela de Girona, 21
Treball esmerat I
preus

TELÈFON,

mòdics.

CALDERERIA i

GIRONA

330

CALEFACCiÓ CENTRAL

CAFÈS

FUMISTERIA

i Xaill

«»xí^«e»n
lns€aila«:io d*Jk|>«a»dls S»ni€áiB>is

Soldaiduva

psev

PEREVALENYI FUPTE¥
giron;!^

Calcflevevs* '13

CENTRE D'específics
UIMIC A LA COMARCA

=

==

'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiniiiiiiliiliiiiiililíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiliiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiíiliñilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil

Els millors

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

Plaça de les Castanyes

-

Unies de propietats

GIRONA
Telèfon, 144
RIBJStS

•

43

Cl

OI
Rl
Nl
El
LL

Ài
SUCRES

EMPAQUETATS

Rsidio
CLARION,

PHILCO, FADA,

FERM i totes les marques,

dels des de 4 pessetes

últims

mo-

setmanals.

Olive», s (davant camp

ate

LES MILLORS MARQUES A

^

4 pessetes 25 cèntims setmanals

gg»

d'Esports)

5EN5E EtSTI^ñDA
| Rf ^3 N A

Gi rona
TELKFON, 321

CALÇATS

CasaEscatllar

MALARET

APARELLS DE RADIO

"FADA"

O
FERRETERIA

I BATERIA DE CUINA

OBJECTES PER A REGALS

T
Gràfiques

LOÇA SANITARIA

DARIUS

Vendes

a

l'engrós i detall

RAMBLA LLIBERTAT. 5

R AH OLA

nltla LliLertat,

28

-

Mei*caJei«s,
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