Aquesta nostra actuació

Posf-Esfafuf
amb Laureà Dalmau,

conversa

LTEstatut obra ja en les nostres mans.

l'illustre Presi¬

per

dent del Consell de Ministres
morable jomaida de

en

llastimoses
blement

me¬

diumienge darrer. Mo¬

ments deeisius, de greu

actuals,

la

en

responsabilitat els

què qualsevuUa fallida tindria

conseqüències. Es imprescindi¬
necessari que

d'immensa

aquesta sensació

responsabilitat i de transcen¬

dència histórica la tinguem tots nosaltres;

Diputat

la Generalitat

a

Quintana i el nostre interlocutor. I sabem
també
ha

aquesta pèrdua tràgica i cruel

com

reLoercutit intsnsamsnt,

dolorosament

l'ànima de Laureà Dalmiau, un dels nos¬

en

tres homes que per
tud

necessari un amunte¬
gament ampul·lós de coneixements en les

la

seva

bondad i recti¬

ds

amb

delicada fluïdesa, amb una

una

amable finor espiritual que emana de tota
la seva persona.
—'Calia conèixer

prossegueix— ínti¬

—

mament Albert de

l'aA'enlr, senyalar

veritablement qui era, per a fer-se càrrec

i una orien¬

tació.

de la

Quintana per a saber

solidíssima cultura 1 de la

seva

dediquin

ànima noble 1 lleial, que sabia tan admira¬

la Generalitat del partit

blement agermanar la seva innata delica¬

Dilputat

a

de Girona, per a

demanar-li algunes seves

impressions sobre l'actual mioment polític,
fi

a

de

desa

senyorivola amb el més profund sen¬

tir demiocràtic.
Les

publicar-les al nostre setmanari

organitzacions republicanes de les

Acció Ciutadana, del qual ell és un dels

nostres comarques, per les

més entusiastes propulsors.

havia lluitat, estan en deute amb Albert

Dins la intimitat del seü

•

disposem

despatx ens

li

iniciar la conversa.

a

Nosaltres comencem, i
sense donar-nos-en ■

-espontàniament,

comipte, insinuem una

de l'amic

com

inoblidable, desapa¬

volt

emoció, -trèmola, amb veritable

deuran formarjse les joves pro¬

—Optimista

l'esdevenidor?

per

—Sí, completament optimista. Catalu¬
nya

té energies materials i espirituals més

que

suficients per accelerar

el seu ritme

progressiu i convertir el nostre pals en el

són les miés avançs.des nacions

que

pees.

Cal

lunya,

s'aplegaran tots els nostres

on

ideològics, emprengül

tisos

fiscalització.

República, sinònim de llibertat,

La

reconeixement de

un

autòctona;

personalitat

ma¬

laboriosa

una

tasca d'activitats i de severa

concedit

euro¬

el futur Parlament de Cata¬

que

ens

ha

la nostra

tinc plena con¬

fiança que aquesta personalitat anirà su¬

perant-se i afermant-ise cada dia dins els
més purs principis democràtics.
JOSEP M.» CORREDOR

amic

ara,

Diputat

a

a

la Generalitat?

a

la data la Generalitat s'ha desen-

en un

període provisional i les inicia¬

tives de la

seva

actuació

eren

preses

pel

M U SI C â
Segueixen avant els treballs de prepa¬

actuació ha restat forçosament molt limi¬

ració del proper curs de concerts de l'Asso¬

lloc insubstituïble entre nosaltres;

tada; hem tingut un càrrec més que res,

ciació de Música de Girona.

pèrdua és

nominal.

—Si, és cert; —ens diu serenament Lau¬
Albert de Quintana ha dei¬
un

—

en

tots els aspectes dolo¬

rosament, tràgicament sensible,

i

més

què

en

els actuals moments, cn

política catalana.

Definitivament serà la famosa agrupa¬

—Orientació pel

molt
ens

convocava

es

futur

en

l'obra de la

Generalitat?
—No pecar

disposem a iniciar un nou període en la
vida

on

mocions.

molt tardament. La nostra

reà Dalmau

seva

sàpiguen elevar i vivificar l'ambient

homenatge coliectiu.

Consell, prescindint dels Diputats als quals

unció religiosa...

xat

que

educatiu

dir-yos Puig Pujades, és
força difícil, puix de tothom és sabut que
fins

la

ense¬

Dalmau, podríeu donar-nos alguna Impres¬

fluït feblement dels nostres llavis, pronun¬
amb

la nostra

immarcessible espiritualitat,

una

l'obligació de tributar-

—Completament d'acord. I

regut definitivament d'entre nosaltres, ha
ciat

a

totes elles tinguin din¬

—'Com ja va

—Albert de Quinana...
nom

sentit

un

sió

evocació.

El

de Quintana 1 tenen

quals ell tan

que

seu

seva

Hem visitat el nostre amic Laureà Dal¬
mau,

però si

tre

ha tingut mai adversaris i les ac¬

no

piguem precisar línies de conducta per a
un programa

nyança,

tuacions del qual van sempre embolcalla-

mig l'entusiasme del moment sa¬

que en

de

crec

persones que es

oflcialmient entregat

ha

cin'dible; l'espiritualitat dels mestres, dels
educa'dors. No

Una

cultural

partir d'un principi inicM, bàsic, Jmpres-

d'excés de precipitació

en

les

tasques legislatives de la nostra vida inte¬

Ens unia als dos una amistat

entranya¬

rior.

ció, orgull de Catalunya, la Banda Muni¬
cipal de Barcelona, la
concert núm. 100 de

que

actuarà

l'Associació,

en

el

que

s'es¬

son

onzè

caurà el proper novemibre.

L'actuació immediata de la Genera¬

Per

a

la resta dels concerts de

ja

litat deu atendre primerament la divisió

curs,

d'anys, de molts anys, data la nostra co¬

administrativa de Catalunya, fent desapa¬

prestigiosos

neixença. Quan cursàvem els dos conjun¬

rèixer les arbitràries províncies i establint

Orquestra femenina de París; Jelly d'Ara-

tament el Batxillerat

una

ble, del tof intima,

del tot sincera;

l'Institut de la

a

tra ciutat, m^algrat la

divergència d'ideo¬

logies llavors existents entre nosaltres,
ajuntava ja
nitat de

una

nos¬

ens

ferma amistat, una afi¬

tendències, d'espiritualitat...

Leureà Dalmau

el

organització

que es

fonamenti damunt

principi natural-i biològic de la
Paral.lelam»ent deurà iniciar-se

ca.

tuació

netamjent

comar¬

com

njri, violinista;
També
sessió

legítims anhels de millorament del poble.

•k

a

es

aquest sentit, portades a cap amb estudi

ha

desapa¬

premliós, amb esperit de justícia, evitant

te i de la seva

el més mínim. Dins ia quietud

els revoltaments 'de passions i d'interessos.

ciació de Música

somnolent i acollidora d'aquesta cambra,

Però prim·erament, per damunt de tot,

que

trancurs hiexora-

ble dels anys no ha fet minvar ni

rèixer

en

il·luminada

dèbilment pels raigs oblics i

mansois que els vidres
passar, 1 que

tes

una

glaçats deixen tras¬

ImpolJueixen

a

tots els objec¬

sensació de laxitud i d'irrealitit,

,

talà, conegut i admirat

volgut donar

arreu

una,prova

consideració
en

a

del

del món,

afec¬

seu

la nostra Asso-

l'avinentesa del

seu

I

Centenari de concerts, al qual efecte ha
escrit expressament per a
una

inesgotables, les tasques

estrenada el dia de la celebració del con¬

nostra

culturals

oe

terra. Podríem considerar-nos

més imipressionant que mai. Sabem la gran

cultura

Intimitat que

ment,
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jo considero un deure de tots nosaltres

cassats si

Acció Ciutadana

reformes s'imposen en

Pasquier; Navda de

atendre amb entusiasme 1 amb constància

el record de l'amic desaparegut es torna

hi havia entre Albert de

de

Trio

Joan Manén, el famiós violinista. ca¬

el

aquests records

seguit

cartera noms tan

té ©1 projecte de destinar, una

Tot

un

en

Rosa Balcells, arpista;

honorar la nostra dansa.

evocant pausada;nent

va

.

Clairiac, liederista.

una ac¬

social, que satisfaci els

l'Associació té

no

poguéssim assolir

catalana i

una

la
fra¬

ferma

difondre-la generosa¬

àmpUamient, per tots els àmbits.

cert núm.
a

aquesta festa,

Sardana titulada "Gironina", que

la

serà

100, confiat, com ja hem dit,

gloriosa Banda Municipal de Barce¬

lona.

Nostra enhorabona

a

TAssceiació.

