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ES dissidències entre els grans partits polítics, la discòrdia entre les petites agrupacions i el nostre caràcter discol que tants desastres ens han ocasionat, que
tantes penalitats ens han fet sofrir i que tants malaguanyats esforços ens han fet avortar, no han bastat encara per a fer-nos compendre que la nostra impotència radica només que en aquest instint individualista que ens inclina sempre vers la disgregació i
l'esmicolament de les nostres pròpies potencies col-lectivcs.
Dintre el nacionalisme i dintre el republicanisme, per no anar mes lluny, que
com a valors innats tenen per si un programa basat sobre uns fonaments d'humanitat i
de justícia indestructibles, quants i quants partits fraccions i fraccionetes no han arribat a dividir la seva força, fins al punt mateix d'anorrear-la.
Qualsevol petita evolució surgida dintre un programa, qualsevol apassionament
per un altre capitost, qualsevol conveniència de representació local, de municipi o de
districte, ha sigut sempre suficient per a disgregar en deu mil bocins un sol partit polític i convertir-lo a l'impotència.
Mai com ara, peró, havíem cregut tant difícil de que surgeixi un moviment de
concentració capaç de refondre en un poder unic tots els partits d'un mateix origen.
Mai com ara ho haviem cregut tant difícil i mai com ara seria tant absolutament indispensable, no sols per una regeneració ideològica, no sols per una renovació d'un regim insostenible ja, sinó perquè sols per mitja de les grans agrupacions podríem triomfalment aixecar l'esperit de la nació i amb el deixondament de ella extirpar els mals
que avui sofrim i prevenir els que demà fatalment hauran de consternar-la.
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li l i il sintiie
ULL parlar d'una cosa ben concreta. .
S'ha afirmat que som separatistes, "separatistar teóricos", ha dit un periodista de Madri. No he de desmentir aquesta afirmació, ni
tampoc comentaria. El que vull plantejar és el
problema de la licitud del separatisme.
Jo voldria explicar com el separatisme és lícit no solament en tesi general, sínò també des
del punt de vista del dret espanyo!.
La nostra afirmació que Catalunya ès una
nació i la conseqüència d'aspirar a una Catalunya Estat, ha indignat sempre als nostres enemics, que ens atribuíeixen una ardidesa inconcebible. Però, el principi del separatisme nacionalista és admès i respectat a tot arreu del món.
A Irlanda, els sinn-feinners feren tota llur campanya separatista sota l'ull tolerant de les autoritats angleses; Dinamarca ha consentit l'actuació del partit separatista a Islàndia; a Filipines i
Puerto Rico, sota el régím ianqui, han actuat
partits francament independentistes; a l'Africa
del Sud hi ha un partit boer separatista; a lugoeslavía actua el partit croata dels pagesos, dirigit per Rodítx, que de fet es separatista; a la
mateixa França centralista i unitària, el grup
nacionalista bretó fa campanya separatista sense que se'l persegueixi; i a Noruega el plet constitucional porta la campanya separatista, i Suècia, no sols no la perseguí, sinó que s'avingué al
resultat del plebiscit en forma favorable a la sep a r a c i ó absoluta. Per tot arreu del món hom
troba lícit que una nació pretengui separar-se
de l'Estat que la té sotmesa.
Aixó que és lícit a tot arreu ho és igualment a Espanya? Des del punt de mira del dret
constituït, jo em permet dir-vos que sí. L'article
13 de la Constitució proclama la llibertat de
pensament i per tant, e! respecte a les idees, per
contraries que siguin a la normalitat política,
nacional, social í religiosa de l'actual regisme.
Si hom pot ésser anticatólíc, republicà, comunista, í la religió de l'Estat és la catòlica, i el regisme monàrquic, i l'organització patrimonial és
fonamentada en la propietat privada, i no es'
persegueix l'exposició d'aquestes idees, és evident que amb gual lícitut hom pot defensar el
separatisme.
L'article 55 de la Constitució diu que les
Corts amb el Rei, podran per mitjà d'una llei
especial, enagenar, cedir o permutar una part
del territori nacional. Si, doncs, el Rei i les

Corts poden, per exemple, vendre, permutar o
cedir Catalunya (part de l'actual Estat espanyol), no podem els catalans, amb major dret,
reclamar la nostra absoluta llibertat?
El que es delictuós segons el Dret constituït
espanyol, és l'alçar-se en armes per desintegrar
una part del territori. De cap manera ho pot
ésser, doncs, preparar per mitjà d'una intensa
campanya, un plebiscit que decidís de là qüestió de si Catalunya ha de separar-se o no de
l'Estat espanyol. Sense que jo digui que el nostre poble hagi de renunciar a les altres, aquesta
és la millor arma.
Per preparar aquest plebiscit, havem d'enfortir cada dia més el nostre sentit nacional. Havem d'ésser cada dia més catalans, portant per
tot el nostre esperit. Aleshores no ens caldrà
gaire esforç per ésser lliures.
1 tan poc esforç! Jo record una història que
m'explicaren per les muntanyes del Piríneu català. En una masia, lligant el ganivet a la taula,
hi havia-la cadena que Felip V ímpósà. Els masovers, tots a llur feina honrada í quotidiana, no
l'havian trencat, peró el refrec i l'ús havien anat
gastant els grillons. Un dia per venjar un afront,
el masover agafà e! ganivet amj? una revolada
d'ira. La cadena es trencà... '
Qui sap sí un afront de l'Estat farà que un
dia es trenqui la feble cadena que ens hi lliga.
L. MASSOT

L'eíerna cançó
¥ RREMISSIBLEMENT Espanya no te curació. Lo pítjor per un Estat es no tenir bons governants. A Espanya hi ha molt aspirants a governar, pero, no passan
de la categoria d'aficionats...i dolents.
Cada dia més conflictes, més escàndols, més complicacions en tots els ordres. I els governants, cada dia
també, més desacertats, més desorientats més ignorants.
Si tinguessin el pudor que han de tenir tots els homes
en lo desem penyo dels càrrecs que s'els comfia, abandonarien els llocs que ocupen i renunciarien per sempre
a volguer dirigir els destins d'un poble, induviduus que
molt disentiblement arriben a la categoria de poguer regentar una empresa particular. Si tiuguessín la sinceritat
de volguer regoneixer el fracàs de totes les gestíóns realitzades, per dignitat tindrien que demanar la inhabilitació perpetua en el exercisi de tot càrrec públic. Seria
la única gesta lloable i de sentit comú d'aquesta sèrie
de nulitats que amb tant poca serietat, estan comprometent la tranquílitat, lo benestar, les vides i els diners de
tot un poble.
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Fem un petit repàs dels assumptes d'actualitat i
veurem tot seguit el rumbo d'aquesta nau qu'ells governat!, qu'es el rumbo de una nau sense timó, sense direcció.
La política que esta desentrrotllant al Marroc, aixó
solsament, demostra la íneptitut, la manca de decoro,
d'uns governants que volen sostenir una lluita, que significa econòmicament la mina del Estat i el fosar de totes les energies i vides precioses inútilment sacrificades, sense que'n els presents moments, hi hagi un plan
estudiat, ni res que pugui acreditar una garantia i una finalitat demostrativa per a continuar aquesta empresa
temerària i funesta a espatlles de la paciència del poble
que està presenciant amb fàstic i també amb cobardia
manifesta, l'enfonsament de la seva riquesa i de la destrucció dels seus estimats fills.
Fa pocs dies va dimitir el general Martinez Anido,
per haber-li rebutjat l'Estat Major Central, qual quefe es
el general Weíler, un plan per anar a Alhucemas.
Es recent el viatje al Marroc de una Comissió Militar presidida.per un quefe del EstatMajor Centrat, general Weyler i després d'haver trobat enormes deficiències i d'haver fet un estudi del problema del Marroc, sobre el mateix terreny, fa manifestacións públiques, declarant que hay que ir a Alhucemas.
I amb aquestes inconseqüències, de personalitats
tècniques i prestigis polítics, el va i ve d'alts Comissaris,
el fer i desfer dels governants, el temps va transcorrent
i les famílies totes, no poden apartar del seu pensament, la tètrica visió d'aquell Cementiri Nacional.
A Tetuan també han sorgit succesos que motivaren la protesta de totes les forces vives de dit departament, per la ínepcia i abandono demostrada pels governants.
A Màlaga al embarcar tropes destinades a Melilla
també ocorregueren fets de molta gravetat, segurament
fills de la irreflecció per tractar-se d'elements joves que
de bona fe i no tenint altre manera de protestar van
llençar-se a una dolorosa aventura, impulsats pels dictats del cor, pero, sense refleccionar amb la greu responsabilitat que incurrien, quant fets d'aquesta naturalesa, no son secundats en termes que puguin provocar
una revolta. De totes maneres el govern ha considerat
que no estaba revestit de la màxima autoritat, per la
falla de la força moral necessària per governar, degut
a les .seves torpeses i disbauxes, i en el cas de Màlaga,
ha sentit segurament les esgarrífançes de que les seves
pròpies faltes havien potser indult i contribuït als fets
desanrotllats en dita població. I tot el poble s'haría sentit indignat de aplicar tot lo rigor de la lley a uns joves
inconcients de la seva obra i en camvi a uns governs
que reuneixen en sí totes les torpeses, totes les claudicacións i totes les deficencies d'esperit i de voluntat,
que condueixen el pals a la ruina i al descrèdit, per
aquests totes les dolçures del poder?
iQuantes víctimes, ocasiona l'ígnorancia i la mala
fe dels governants..,!
J. A. S.
Vendrell 31—8—1923.

Florilegi patriòtic
El primer deure d'un gran poble, com d'una família forta, ès d'amar-se i , per tant, d'amar-se en el seu passat, d'honorar-se en els
seus morts.
CHARLES MAURRAS
Nosaltres estem decidits a arribar a la consecusió de la llibertat i plena independència de
Catalunya, i passi el que passi, estém disposats
a sofrir totes les conseqüències. ]o sé que aquestes responsabilitats són grosses í que la llibertat
de un poble sols s'aconsegueix mitjançant grans
sacrificis.
FRANCESC MACIÀ
L'obligar a un poble a expressar els seus
sentiments i les seves necessitats en un idioma
que l i es estrany, equival a mutilar el seu ésser.
.BEBEL
Cada una de les nacions te dret a l'independència total, p e r q n é té la seva historia, els
seus costums, la seva llengua, la seva anima.
ERNEST LAVISSE
Heu de donar a la pàtria tot el que sou, tot
el que teniu: el vostre cor, el vostre b r a ç , els
vostres béns i la vostra vida.
LAMMENAIS

De La R
i
b
a
El passat, dissabte a les nou de la nit i baix
la presidència del nostre Alcalde tingué lloc a
la p l a ç a Major una conferencia amb projeccións que ana a càrrec de la comissió d'Educassió General de la Mancomunitat de Catalunya, dissertant Eti R a m ó n Surínyach sobre higiene i En Javier Rigual sobre cultura; varen
ésser els dos molt aplaudits. La concorrencia
nombrosísima poguent dir-se que hi 'havia tot
el poble.
En sessió del 27 del passat Agost nostre
c o r p o r a c i ó Municipal acorda per unanimitat
protestar de l'aventura del Marroc, trametentse
dita protesta al quefe del govern.
Per a d e m à diumenge esta anunciada la
inauguració del pomell "Joventut Ginesteres
del Bruigent" havent aunuciat la seve presencia diferents pomeUs de Reus, Valls i altres pobles de nostre encontrade.
EL CORRESPONSAL
ESTANISLAU IANÉ
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AMUNT l'optimisme de la plana, damunt la vall
bíblica que flanqueja la ciutat i damunt la ciutat
mateixa; més altes que'ls campanars, més fortes que les
generacions, triomfalment retudes, orgullosament eixorques s'aixequen les serralades de Montjuïc i les Pedreres.
La gaia primavera, l'ardent estiu i la melangiosa
tardor rellisquen per l'impàvida solitud dels turons heroics. Son l'Historia on mai ha floríl una herba, ni esclatat uri fullatge, ni madurat cap fruita. Viuen de la mort
llur, aquells turons! No posseeixen altra virtut que la de
recollir el bon sol d'hivern ofrenant-lo als gironins; no
cometen altre pecat que atreure, amb llurs amagatalls
fantàstics, als escolars que "fan campana"; no paguen
altre adjutori a la vida que uns manats d'espígol als colomisíes, unes embrosíades de farigola als herbolaris i
uns peperínots de terra d'escudelles a les jaíes.
_ Els poetes èpics, que'ls han cantat no els coneixen
pas corri jó'ls conec; ni els patriotes que se'ls han posat
a la boca, els amen com jo'ls amo.
Amb les aglans de llurs garrigues jo en soc fet ballarusques, amb els fogarons de llurs maticers jo he glorificat molts capvespres, amb els caires de llur pedrusca11a jo soc malmès moltes sabates i amb la foscor basardosa de llurs mines jo desvetllí mon coratge d'infant
aventurer.
O, la fantàstica gosadia dels ' catorze anys! O l'aburríment de les classificacions i nomenclatures de la
Mineralogia! Pedres per pedres, jo sabré escollir las que
tenien prosàpía llegendària, les que havien conegut
quelcom millor que'ls armaris seriosos de l'aula, les pairces de turmalina i l'endiestrat soplete, on el catedràtic
ens ensenyarà a bufar d'una guisa rara: expel-lint l'aire
per la boca i xuclant-lo pel nas, alhora, sense interrompre la respiració; maniobra que mai dels maís hauria
arribat a capir.
I jo me'n pujava a la muntanya, feta de pedra morta sobre la pedra viva. Tot caminant oïa el martelleíg
dels picapedrers--un tritllejar de festa que'm donava dalít—a dalt, el silenci, la solitud, la màgica devastació de
les runes, em corprenien. Sovint m'acomboiava amb un
company d'esludís; un altre somniador, també refractari
al buf científic i complicat i a les cristallitzacíóns minerals. Esculliem les tardes grises i plujoses. En la mitja
llum dels eelatges grisos o sota el ploriquejar dels núvols es quan la patina de gesta, els esborancs del martiri patriòtic i les boques llòbregues dels enderrocs gloriosos, parien sincerament de la tragèdia llur. Per res del
mon hauríem renunciat a les confidències de la muntanya tètrica. I ruimejava, ruimejava ruimejava...Nosaltres
éntafurats en un petit sopluig—quan més íntim més plaent—sense bescanviar un mot, enartats per aquella monotonia, contaminats, per aquella sopitesa, deixàvem trascolar el temps í brunzir la sang en les v'ídes.

Perquè resultava delitosa aquesta hora llarga d'immovilita.t entre unes inhospitalaríes parets on, ultra tufejar a runa, a desgrat dels anys i dels oratges, tufejàva a
caserna? Era que'ns piavia hauré un tast de misèria i abandó, sumits en un rornàntic enlleiment? Es possible
mes no cal pas negar un poc de sublimitat a l'espectacle.
A tot arreu, àdhuc, entre runes, hi regna, quan plou, un
recolliment fervorós: es la comunió de la terra amb els
núvols, es la gratitut de les plantes i roquísos esbandits,
la santa dolcesa del pròxim sacrifici en les Uevors aixemorades, la joia solemnial de tota la naturalesa rejovenida amb noves frescors i matitzos.
Damunt dels murs i les Uosanes caigudes, es formaven regallíms semiolosos que intensifcaven la coloració
dels líquens, molses i patines; els tanys de les romagueres eren un enfilall de perles transparents; el fullam de
les eures percudit pel ruixim teclejava com • un piano
d'esmeragda: en cada petit cor titil·lava una punta de
diamant que creixia í queia, russolant per la fronda silenciosament. Oviraven algun caragolí que treia els fils
de la seva cornamenla ge'ah'nosa, cercant una ruta en
l'enteixínat dels grams i en la tofuda verdor de les garrigues i argelagons, la pulveriízació esquisida de la pluja;
cl respir de les boires condensat.
I s'apropaven llenques de núvols rastrers; al lluny
les muntanyes apareixien i desapareixien embolcallades
de filagarses grises; els alzinots propers semblava que
caminessin, i el cercle visual se enxíquia gradualment.
Esdevenien! com uns tripulants d'un aereolít. Remuntàvem l'espai dintre aquell pilot de runes i la vibració de l'enorme campana de la Seu. els cops sonors de
les hores repercudien molt lluny, molt ensota, allà al
fons d'un mon convencional de colls de camisa planxats, de fórmules de polilesa, de llibres i encarcarament.
I els nostres pares, els nostres mestres i les nostres obligacións i deures restaven en un abisme.
També ens plavía caminar per les runes les tardes
ventoses. En les tardes ventoses les runes de Girona talment diríeu que's lliuren a un esforç de resurrecció. El
veterà Montjuïc, més que cap altré dels enderrocs, esdevé imposant. Per les troneres i per la cresta dels murs,
les estepes, els romegarons i llístonades es remouen vagarosament. Us els imagineu cossos convuisionats per
l'agonia o siluetes d'herois arrossegant-se, entre el fragor de la lluita, per a sorprendre l'enémíc.
Pels fossars i contrafossars s'hi senten udoladices i
sorolls de batalla; coronen les espillleres en l'altura;
rebufen les poternes esventrades; l'aresta obliqua del baluart vibra amb aspra xiuladiça com en mig d'un trangul, la corda tivanla d'un estai...
I pels recons de pedruscalla, les bardisses quietes,
de cop i volta, peguen una estremitut com. si a dintre hi
pernejés algú, i l'alenada de la basarda exida de les penombres subterrànees porta un xuixeig de veus morents í una incerta ressonància de suspirs.
Baldament fóssiu masells d'ànima pressentiríeu l'epopeia; la fam, l'ínfolliment, la batussa, el carnatge;
l'horror de les nits hecatómbiques; la sang escorrent-se,
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els ferits gemegant, els morts pudrint-se i els vius carrisquejant de dents.
Perdura en les runes gironines la malfiança d'aquelles diades. L'ombra d'una persona us ensurta; tothom
sembla defugirvos, esquitllar-se per no ser vist, mirar-vos
de cua d'ull...Sospiteu que'ls pastors siguin bandolers;
les jaies que esgratínyen els sots per a furnírse de terra
d'escudelles, bruixes; els gossos extraviats, gossos folls, i
en totes les baumes creieu trobar-hi un llebrós i en tots
els pous i cisternes, esquelets.
Al bon passejador de les runes li es indispensable
encendre foguerons. Enlloc del mon les mates verdes,
folrades de llistó mustiu, cremen amb un esclat de flames, guspires i espatecs més violent. Creuríeu que tenen
dava de pólvora i que tracten d'emular la frisança destructora dels incendis de temps vell i ésser dignes de les
gestes napoleòniques.
La píromania latent en tots els brivalls i fumadors
troba allí ocasió d'expansionar-se. No cal pas que us
endugueu a casa recances d'incendiari; no cal pas que
us planyeu d'haver desaprofitat la coïneidencía de calar
la pipa enfront d'una mata esponerosa i abrandable
Podeu donar-vos aquest goig sense perjudici de tercer.
Per aixó els fíancs i lloms de la muntanya mostren
tan sovint el rastrejar del foc. Son nafres tenebroses on,
entre'ls tronqüets carbonitzats, hi blanqueja la relíquia
d'una clova de cargol calcinada.
No hi aneu a les runes de Montjuïc i les Pedreres
sinó teniu dalit d'apedregar-vos, d'escalar muns, de sondar pous, de matar sargantanes, d'estimbar rocs i de jogar entremaliadament com infants: us hi encaboriaríeu,
us posaríeu a meditar problemes estratègics: qui sap si
us agafaria el desig de regirar arxius o d'esser condecorats.
L'esquerperia. d'aqueixos turons no es pas tan irreductible' que no siguin assequibles a les persones d'anys
í d'enteniment. Les Pedreres, sobre tot en la part baixa,
ofrenen reconets misericordíosos i casolans; llocs de
mandra on el sol hi torra els cossos entumíts pel fret
negre de la ciutat. Son decorats per pebeters de semprevives i seients de pedra amb respatllers de romaní; hi
han catifes de fullaraca i causons d'abegats.
La petja seriosa dels canonges xantres i alta clerecia,
dels jurisconsults, arxivers, curials, vídues i concos, coneix afressaments suaus, pulcres í discretíssims a cobert
de tramontanades. Conviden a obrir el breviari, a les
petites confidències, a claquejar voluptuosament els dits
de les mans, a aturar-se per a subratllar, d'un gest, un
punt interessant de la conversa, a. confessar pecadets de
guia i a donar els bons dies a tothom.
PRUDENCI

BERTRANA

Lo

cançó
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L senyor J. A. S. ha tingut l'idea de proposar la
col-laboració dels presidents dc varies entitats
de la vila a un fi comú d'enaltiment per a la població i amb aquesta idea ha fet sortir dc casi/les a t i ris i troians.
Jo que cm vanto (no vento) d'haver dit si fa ó
no fa el mateix i no vaig tenir la sort d'esser cscoltaf, en aquella entremaliada epoca del « P à n c a r o y
Quégui» (nom anecdòtic que qualsevol dia esplicarém), allavorcs que el meu desditxat amic S i m ó
era batlle en la premsa, i públicament en l'apet dels
tiradors de Sant Gregori.
Pero de mi, us asseguro que ningú en feu cabal, i vaig trobar-me amb el cas d'aquell banc de la
Plaça Nova, que no es troba a faltar i en algún lloc
ó altre deu fer nosa.
A tots els isolats ens passa igual que aquell fanal que varen descuidar-se a la Rambla i qire ningú
es recorda dc treure p e r q u è un dia al cnsopegar-hi
un andaluç, tingui el pobre, encara, que sentir-se un
mardifa sea tu estampa capaç d'esborronar a tota
aquella ranglera de. matxos que cada vespre vejem
prenen la fresca davant mateix de càl alcalde de
R. O . .
Aquest banc i aquest fanal son cl propotipu
vendreilenc, que o pequen per molt o pequen per
poc, encara que sempre solen a pecar per poc. Es
alló: N i contigo ni sin tí, nu's males tienen remedio.
Ja va íénir r a ó aquella artista del «Cafc de la
Bolsa» que al preguntar-li on se fabricaven desgracies com la seva, amb molta sorpresa nostra va
contestar: al Vendrell; d e s p r è s dc lo qual sempre
mes he pensat, va Vicente donde va la gente siempre desgraciadamente.
1 ara dispensi senyor J. À. S. que jo que conec
el panyo, li exposi un dubte meu: Si sortim de Guaíamala no anirem a g u a í a p e o r ?
Jo se d'una casa que perquè sempre tenien la
taula bruta veren decidir-se a comprar un hule i no
volgueu saber lo que es una taula amb Yhule brut
en compte de la taula.
Aqui no estem per. res mes que pel negoci dc
cada ú i tampés. Vàrem' veure que els marcs eren
un negoci, doncs a comprar marcs i ara que cl Vendrell hi té perduts uns dos cents mils duros (càlcul
basat segons datos que poden creurcs fidelignes)
ara ningú creu haver-se equivocat i sols la culpa la
te el Kàiser de no haver-nos escoltat a nosaltres...
que verem tenir tota la r a ó en comprar marcs, perquè el negoci es per nosaltres la r a ó suprema.
Ademés, aqui amb lo que ja tenim ja en tenim
prou...i massa.
Per l'apatia que portem al damunt, inclús sobren els dispendis fets per aixecar l'^Estadi Vendreilenc» i ja tothom pressent que tant de camp s i n ó es
per tornar a cols, no pot durar. I el que no hauria
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de durar un dia mes es la noslra sonsoneria, que
com à ç e g o s de naixement no sabem veure res de
nou i per no sortir de les nostres velles costums
canviaricm e! joc noble ardit i higiènic del fut-bol,
per qualsevol d'aquelles guerres que abans es feien
é cops de pedre alTorrent de F r a n ç a .
En res sortim de la ruíirra: conec a alguns individuos que a! establir-se el C i n e m a t ó g r a g o , que
dèiem abans, ens deian que ells no se l'empassarien
i que encara que per barraques de fira, entre e/
hombre de las tres cabezas i i'orga daurada, credessim « s a va à empazarí K a sa va à empazar!
ells no hi entrarien ni s'ei empassarien mai.
PERE VIDAL

n v a s i o

i

mmacio

T H O S en son darrer escrit sobres nacionalisme, tendia en demostrar-nos que la vida de
una nació té que anar encausada juntment pel poble i pels seus governants, tenint aquest la missió
d'encaminar-lo per la seva ruta natural al cbjcctc
d'evitar la topada funestíssima que podria produirse entre una autoritat invassora i domenya'dora i la
volunlat popular cas que un i altre anessin per viaranys distints,..
Deixant aquest punt degudament plantejat en
l'article del senyor Athos jo voldria assejar l'exposició d'altres fets d'invasió i dominació d'un poble.
Dominada, ja Catalunya per la força dc les armes, tenint ja en part enfosquida l'anima del poble,
poc costà arrossegar-la cap a una decadència i cap
a un empobriment que malahuradament tingué que
sofrir la nostra pàtria.
Malgrat aquest domini, malgrat cl testament
d'Isabel la Catòlica privant als catalans dc comerciar amb America i de l'abandó en que quedaren les
rutes del Mediterrani, donant lloc a la creixença de
la piratarïa turca i de que els alarbs s'ensenyorissin de nostre mar, tancant al comerç català les rutes d'orient i morint així el floreixent comerç de Catalunya a aquelles terres; malgrat aquesta sèrie de
malvestats, Catalunya no aveniníse ni a l'invasió ni
al domini, instintivament va redreçar son esperit
caiguí i avui encara continua amb mes fermesa que
mai aquest camí ascendent que ha de portar-la a la
seva total lliberació.
Permeteu-me que demostrant com inclús pot
arribar-se a protegir el vici com a fí de domini, retalli de «La Veu dc Catalunya» del 21 del corrent el
següent paràgraf d'un escrit d'En Joan Llimona que
diu així: «Recordo i perdoneu l'anccdota, un fet de
la historia d'aquella eminència parlamentaria, D.
Antoni C à n o v a s del Castillo, qui va tenir entre altres glòries la d'encendre a Cuba l'odi mortal a Espanya i enterrar-hi grani part de nostre joventut;

recordo que dit senyor estant de visita en una important casa de religiosos de Basconia, aquells
bons sacerdots es condolien dc que h a g u é s tret cl
jovent del país, portant-lo al servei militar, i ell
l'home eminent contestà—«La juventud dc aquí es
demasiado entera, demasiado casta y fuerte y por
esto difícil de someter; que vayan al servicio y allí
se'prostituiran y d e s p u é s vendran à su tierra màs
flojos y con otras ideas.»—
El caràcter català es rebel, fort i aimanl dels
ideals de p r o g r é s i llibertat; doncs bé, nostra joventut fambe torne del servei militar màs floja y con
otras ideas, i entretant com que la nostra forta vida
industrial necessita b r a ç o s , de terres estranyes venen nous germans de treball, que enlloc d'assimilar-se a la manera d'ésser del pals on viuen, son
en majoria els que tirant als seus i devenínt a elements dirigents del movimnet obrer de Catalunya,
en moltes a g r u p a c i ó n s obreres, com es natural ajuden al seu instint de dominació nacional espanyola,
fent que l'obrer català es desenteng'ii del moviment
alliberador de la pàtria presentant a's nacionalistes
nomes que com a elements burgesos ó palronals...
Quan hom es fa aquestes consideracions lamenta doblement la pèrdua tristissima d'En Salvador S e g u í , que reunint una mentalitat clara i un esperit lliberal, senzill i català del tot, arribà assolir
un dels primers llocs dintre l'obrcrismc des de cl
qual amb sos parlaments s'hi vaia sempre al home
sincer que predicant llurs ideals, deixava entreveure
en ell una flamarada viva d'amor a Catalunya.
Malaguanyada víctima, tal volta destinada a
encaminar al obrer per d u g u é s revindicacións alhora, la seva i la de la pàtria, i tal volta també immolaria per ei temor de que fos un pit prou brau per a
deturar dintre la seva esfera, aquesta invasió i
aquesta dominació que ens traba els turmells i ens
lliga les munyeques.
PORTHOS

De rAjuntamení
S e s s i ó del dia 30 d'agost
Sota la presidència del Alcalde de R. O. en Josep Soler Sonet es reuneixen els regidors Vidal,
Guivernau, Ivern, Sanabre, Grau, Esvertit, i Rages,
Oberta la s e s s i ó i llegida l'acta de l'anterior es
aprobada.
Es dona compte del despatx oficial que es composa d'un dictamen de la C o m i s s i ó de Foment favorable a un permis de desaigua d'Innocència Galofrés;
petició de Josep Figueras Bdtlle per un octau dc
pluma d'aigua; altre petició, també per un octau de
pluma d'aigua d'en Joan Miró Poblet per emblanquinar la façana de la casa n ú m e r o 52 del carrer de
Montserrat; altre de N'Antoni Montserrat Carreras
per instalar una vela al cantó del seu establiment
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del carrer de! Dr, Rober, i altre de la Caixa de Crèdit i Estalvi per fer reformes en el edifici número 1
del carrer del Dr. Robsrt. Vist el favorable informe
de la C o m i s s i ó de Foment, l'Ajuntament acorda
autoritzar les obres que comprenen dites peficións.
El Sr. Batlle fa present la necessitat de portar
a cap ben aviat les obres de reforma de les taules
del Born. En P a g è s convé amb el Sr. Alcalde si be
creu qu'ha d'intervenir-hi la C o m i s s i ó de Foment.
Aixis s'acorda.
El Sr. Vidal per la C o m i s s i ó d'Hisenda diu que
haven estudiat la petició de N'Antón Montserrat per
establir un concert d'arbitre per l'insíalació d'un
aparell a la via pública, dita C o m i s s i ó opina ha de
refusarsc aquesta petició mantenint l'arbitre acordat
ja en aquest afer, acordant-ho aixis l'Ajuntament.
El Sr. P a g è s proposa que per la diada del 11 de
setembre sigui posada a mig pa! la senyera de la
Pàtria aí balcó de cala Vila i que sigui tramés un
r a m de flors a la C o m i s s ó d'homenatje a En Rafel
de Casanova. Queda aprovada aquesta petició.
El Sr. Vidal diu que deuria de procedir-se trimestralment a un concurs per plecs entre els industrials de vila qne estiguin en condicións de facilitar
l'ordi, palla i aufals pels suministres al Exercit i
Guardia civil. Es promou discusió respecte si procedeix o no la celebració oficial d'aquests concursos i per fi s'acorda que j'AIcaldia estudiarà aquesta
petició d'en Vidal.
I no havent-hi altres assumptes a tractar,la presidència a i x a c B la s e s s i ó .

nera: C O L O N ALLANTA—Alsina, Cot, Sanchez,
Mana, Gimeno, jausina, Balaciart, Gausachs, B e l da i P é r e z — F . C. VENDRELL—Alfés, N i n . Colct,
Martín, Trayner, Planas, Lleó, Rovirosa, Barnadas,
Ivcrn i Cubota.
Agrupació Deporliva de Arbó» 0
F.C.Vendrell 1
Celebrant el passat dimars la veïna vila de Arb ó s la Festa Major, nostre primer equip va trasladar-se allí per a calebrar un encontre a m i s t ó s amb
el primer local.
Molts Vendrellcncs acompanyaren als jogadors
ja que era grant l'especració que hi havia per a presenciar dit encontre, tota vegada que desdc llarc
temps, no havien midad llurs forces i fenir que contindrer aquests dos equips en el proper campionat
provincial.
El partit resulta excelent, els Vendrellcncs tingueren una de les tardes magnífiques que feu que
en la primera part el domini fos complert logrant apuntar-se el tanto de la tarda. La segona part els
els de Arbós varen fer els impossibles per a lograr
l'empat sense conseguir-ho.
. Els equips s'alinearen de la següent manera:
A. D. A R B Ó S — Gimeno, Nualarí 1, Barfraní,
Guasch, Mas, Romagosa, Robirosa, Llorens, Gumà, just, Nualart. F. C. VENDRELL — N i n , Martín, Colet, Vidal, Trayner, Planas, Lleó, M a s c a r ó ,
Barnadas, Ivern i Cubota.
L'arbitre imparcialissim.

ESRORTIVES
Unió Sportíva Colón Aflanta de S. Maríí, 0.
F. C. Vendrell, 2.
Després d' algun temps de calma en nostre
Estadi, el passat diumenge reanuda la seva activitat
amb l'encontre dels dos teams que encapssalen les
presents ratlles i quin resultat va é s s e r favorable al
ontze local.
Els visitants en tot el partit no ens mostraren
cap jugada digne de lloança i únicament la línea devantera sabia lo que's feia.
Els locals en conjunt demostraren falta d'entrenament encara que individualment davem remarcar
l'acertadíssima actuació d'En Trayner que no obstant el poc temps que porta de reprisse futbolística
s a p i g u é inícrvindre sempre amb oportunitat obtenint lo primer tanto de manera magistral. L'Altés
tingué que salvar moments de veritable perill que
sapigué allunyar. Els dos equips foren castigats,
amb un penalty, que els locals entregaren al porter
,i no aixis els visitants, que el nostre porter el va
parar fensc aplaudí. Arbitrà cl de la locolitat senyor
B o v é . Els equipiers s'alinearen de la següent ma-

A. D. Arbós 1
F. C, Vendrell 5
El passat dijous en ocació de celebrar-se l ' i nauguració del camp i la Festa Major de Santa O l i va es trovaren frente a frentc els dos equips anotats
La manca d'espai ens priva de poguer detallar
aquest partit com seria nostre desitg; sols podem
fer constar que la victòria va ésser del Vendrell
per 5 a 1, no obstant venir l'Arbós amb reforç.
Tots els nostres estigueren bé i els tantos els
varen marcar Trayner, Rovirosa i M a r q u é s .
L'arbitre imparcial.
Amb moíiu de celebrar sa festa major cl veí poble de La Pobla de M o n t o r n è s , s'iniciat un encontre
entre el nostre primer onec i el F. C. Tarragona,
disputant-se una artística Copa.
Amb aital motiu, son molts els aficionats que
han solicitat lloc per acompanyar-los.
BONSOMS

(£9
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El passat diumemge saludarem a nostre particular amic i fundador del Banc Agrari En J. M i quel i C u s c ó , que va venir per resoldrer assumptes
relacionats amb el Sindicat Agricol.

i Comentaris

oves

La pluja desde Ilarc temps desitjada ha volgut
per fí visitar-nos. La copiosa pluja d'aquesta setmana ha fet reviure els raims, quina collia es donaba quasibé per perduda.

IS
El proper dia 8 del corrent c o n t r a u r à matrimoni amb l'agraciada senyoreta Na Adela Sebil a la
ciutat de Tarragona, nostre particular amic En
Francesc Dasca actual Administrador de la « C a nadiense» en nostra vila.
Els desitjem inacabable lluna de mel. -

El Sindicat Agricol ds nortra vila ens prega
fem pressent als que desitgin entrar socis i encare
no ho haigin sòlicitat que s'apresurin a fer-ho, puig
apropant-se el vermar deu saber la quantitat de
vrema que s'ha d'elaborar.

«La Mutual Vendrellense» atenta sempre al seu
bon fi, s'ha vist precissada a dirigir una comunicació a l'Alcaldia per a que a é s s e r possible es procedeixi promptament a l'arranjament del sol del carrer del c a r r e r ó a fi d'evitar qualsevol mal pas al
bastiar de tir, que podrian ocasionar-li els varis
clots que per dit carrer es troben.

Atentmenl invitats per l'amic En Lluis Calmet
havem visitat les obres que en cl carrer Dr. Robert
està realitzant per a l ' c x p o s i s s í ó dels autos i tractors FORD que ell represserita. Feliçitem al amic
Calmet, per el adelanto que representa per a nostra
vila el contar amb un taller de r e p a r a c i ó n s d'autos
ta! com ell pensa posar-lo.

falta en la «CASA BADIA». Llauneria i lampisteria.

Continua empressonat En Joaquim Delclós
Dolç; es. segueixen els tràmits del processament
d'En Carrasco i segons s'afirma està ia sofrin En
Brú les amargures del exili.
Cal que honorem als homes honrats, als patriotes de cor, que tan a b n é g a d a m e n t sofreixen persecució per Catalunya!

Salmeron 24
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Registre Civil
N A I X E M E N T S : Cap.
D E F U N C I Ó N S : Feüx Garcia Garcia, de 6 mesos,
Mar 90; Salvador Carait Casellas, de 8t anys,
Montserrat 3.
MATRIMONIS: Cap.

Quasi no pasa dia que no arribin a nostre redacció queixes dels abonats de teléfonos, que no
obstant el bon cel de la senyoreta e n c a r r e g a d à de
la Snb Central de Vendrell, pasen hores sense lograr comunicar amb Barcelona.
Creiem que la C o m i s s i ó local tindria que interessar-se en fer que acabes aquesta anomalia.

IMPREMTA B A R N A D A S . — SANT SEBASTIÀ, 2
VENDRELL
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qui te la satisfacció d'anunciar per dintre breus dies l'inauguració del local
destinat a exposició i garage D r . R o b e r t , 4 2 - V e n d r e l l

