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'Trobant-nos

Esp0rt tarrageni
eeportiva

de mena.
catalana
ciutat
ha de
noble
emuesta
mosnat tenir els seas fills forte com
1,5 roques milenáries; en dona una
prova beu palesa les estadístiques ofi
Tarragona és

cial,

que donen

com

a

Tarragona

primera ciutat espanyola
mortartat.

de

Rens amb motu dt
d. dicar un nemero de LA RAM
BLA- DE CATALUeli l'A a armes
ta cimas
.Cat'sp, notbeln, s'olmo
deixar pasa: per alt de visitar.l'Institut Pere nata, conegut
basta
ment. El norn de Pere
Mata és el
d'un reusenc ii4ustre, cédenre docto:
excelient poeta del vuitm res, pron
suggestiu, per el( sol, perque us
tempti a visitar aqttesta inatitució.
Ens balden clit que aquest famós
Sanatori tenia les portes obertcs
tot vianant que vol visitar-lo i que

#

anomenada Ocie Moto Club "El
Pe
da!". Aquesta entitat fou la que
orga
nitzá la sesona etapa de la
Volta a

Catalunya d'enguany;
trameté
bé el sea jove corredor Carrion,
ultra arribar

la

•

.t..

tam
aloe

tnoltes etapes en el
primer escamot, es classii•di en el
flore 'loe re la classificació general.
Els esforlos del Cicle Moto Club "El
Pedal" avui van dirigits en la cona
trucció d'un Velódrom. Nosaltres de
sitgem de tot cor que ele sens esfor
eos es vegin ben aviat satisfets.
Tarragona també compta amb una
entitat modestament futbolist:ca que
porta el seu nom; actualment el Tar
ragona F. C. és per tercera
vegada
campió provincial de futbol; and els
seus
elements, conveneuts que l'atle
tistne és l'esport básic de tots els es
ports, ha constituís una sedó atlética
que ben aviat donará els seus
fruits
vist l'entusiastne i fe que els seus ele
ments 'entrenen.
Finalment també cornpta Tarragona
amb tres bones enftats excursionistes
que són: Agrupado Excursionista Gi

inenys

Tarragona, la segona capital cata
lata, té un magnific Club Gimnástic
orgull de la seva terra i d'aquelles
contrades. Per aquest club han desfi
reiste les s.eneracions
lat ano darrera
esportives que ha donat la nostra Ser
ultra
ies. Dins Maquest modest club,
donar-hl les seves clases de gimnás,
dirigides per competents professors,
té les secdons d'atletismo, hocgey, fut
bel, lawn-tennis, basket-ball i excur
sionisine, les qual. junt amb l'entant
atare, tener' cura de desenvolupar llur
radio d'aceió. No volem entretenir-se
per nn tots els títols que
a donar un
aquesta vena entitat ha conquistat du
rant la seva Berma i próspera vida,
iteró sí dines que té un inagnific parc
qu a l'orgull de tea Catalunya.
Tarragona etnn a maríferta és avui
bn demostra avui la seva Manea,
grácies al Club Nátitic, que en continu
prolongat esfore dele seus hornea ha
fet que en diferente anys conquistes
sin els cempionats regional* i pen
insulars dina les especialitata a qué s'ha
dedicat.Actualment el Club Náutic
detenta els campionats peninsulars
d'outriggers a quatre i vuit remrs,
d'skiff i canoé, emn així mateix els
eegionals d'outriggers de quatré i
Vuit, & iols • quatre, de debutante en
iols a quatre, ?'!kif i canoa. Din del
Club hautie hl ha la secció de teta
do, que f'ns ara no recull l'esforc
deis seus hornee, létz el segon !loe dar
rera del barceloni
Artigues, i per
equips el Nautic també es classifici en
segon !loc.
Tarragona, cota a tota eiutat cata
lana,- comiste amb una •ntltat ciclista

a

en

a

ningít

no

era

negada

la

seva.

en

tracia. Situat no massa Ilunse de la
chttat de Reos, a la part alta, po
driem dir en un 'deis minera indrets
del Camp de- Tarragona, -us ofereix
a primer cop d'Hit un aspecte de'po-•
blet centre-europeue Xamós- i bonic,
super]) i elegent... més que no pas
el que se'n diu un lalaniconfi. Poden
anar-hi per- dos can].ins prou am
pies: per la carretera d'Alcolea i
pel passeig de Brianzó.
En la nostra visita haviern casco
'lit aquest darrem Es aquest .un.vell
passeig d'arbres centetaris. de so
guee enormes i sl'es0s-tullatge- que
.

la Plans,actualrnent és dirigit amb

d'Europa lii

el matdan
de cotnp.oencia eascuda duna mciongada ráctic- i d'un
estudi incessant de l'especial; _tape!
doctora, que es presta amablement
del tutti' dor i primer director dei

d'Europa,

•

•

diologia.

sale d'opemcions quirórgi
ques. Hl ha celles individuals a les
quals son reclusos cls malalts agi
tata acuse mitjans de contenció i
•

nen

mentre

llores Id

unes

roma-

catan sottnesos

no

un

un

Aci ja lto tenim bastant orga
nitzat.,.
Certament, aixl.com bent vist tna
!alta que ajuden eh ferners, en '.re
bailen igualment als tallers deis fue
tee,, lampietes, serrallers i tambl
trebailen amb e:3 paletea. etc. Hi ha
cero.

Sanáto-i.
Ens trampanya, mentreetant, a
visita: e' pavellor e 'a _scun deis
quals ve destrnat als seus Ilns se
gen- les classe3 da' aleas, i son
idos, gairebé tots, ami) les matei
xes come .itats, sinó r-nb el me teix
ecnioet. Hi la pavellcus pee a pen
sionistes i malalts de a Beneficén-'
cip, departarnents de iistoterápia, ra

durant només

norsnta-per cent
trelsalisn; al centre
quatanta i'solecanta per

ha
de malalts que

a un

altre tractament; eta pavellons es
classifiquen segons els malalts: Sra:1(.111:1Se mig tranquila i agitats,' i infermeria. Tumbé els pavellons de
beneficIncia per a bornes i per a
dones tenen- diverses seccions i sales d'hidroterápia amb banyeres per
a'banys• permanente. Al pavell6 ten

organitzadel brigades sobretot
tinades a la Colonia Agrícola.
pogut

veure

com

uns

setanta

des•
Hem
o vui

fan plena vida de
dediquen a l'horticultura,
a la c-iatma de porcs, gallines, etcé
tera. completantent Intime i a dis
táncia deis altres pavellons, barre
jant-se entre els malalts els page
ir.alaits

t ruta

camp:

es

SOe.

—sPodrieu dir-nos quelcotn so
bre els malalts?—li demanem.
--Per al tractament deis malalts
són completament suprirnits tots els
mitjans mecánica de contenció a benefici de bany, medicació, treball
repos. Cada petit grup de malalts
té el seu subaltern que els acompanya en tots els actes i accions
sempre mnb un tracte moderat.

Agrupado ExcursionistaFotográfica Crup Excursiota
nis líantanyenc. Aquestes agrupacions cada
festa fan una eortida a diversos in
nesta.

•

drets de la nostra estimada terra. D'as
questes tres enHats es destaca, perla
/a de l'Agrupació Excursionista Gi
nesta per haver orgunitzat dina d'ella
els Minyons de Muntanya, corn aixf
mateix les Colles Marineres.
Tot aix.5 és el que avui a Tarrago
na en més o menys escala el seu jo
vent pract'ca. El cronista, pero, &mana as directius de totes les enti
tats esportives de la vella Tarraco
que, ultra la cultura física, tinguesain
també cura de la cultura ciutadana.
donant Ilur concurs i ajut en organit
zar actes a favor deis nostres germana
que sofreixen en l'exili i a les pre

Vesport
Reas és
excellencia.

podem

Avui

quant

a

sitiar

a

esportiva

clutat

una

dir Tic
esport, i que
altres etutats.

ira
no

time. Aquestn agrupado que ha niel
poques difIcultate és an
tat amb

per

orgull

per a l'esport reusene.
11i ha el Club Catalunya Nova, q4cre
prové de molt. anys enrere, i he'

ti manca res
té res a de

Vegeu

;

Reus Deportiu—per exempte
haría tingut époques molt brillants en
el futbol. Havia guanyet el emisio
nes de Cataittnya,
i foren ala seus
campions els ídols &le reusencs du

tingut diversos

Pi

rant

Ilarga temporada.
de l'Estadi, que és
bon projecte, havia estat i ha és
una

coses.

esperance per fer-hi gratas

una

encara

Compta amb

una

pista de cendra

que és la millo' de la península des
prés de la de l'Estadi de Montjule.
u n
cam
S'hi h a n organftzat
pionat d'Espanya i dos de Catalunya

d'atletisme.
La secció esportiva de la Casa del
Pubis que organitaa boxa, atletisme
i cIclime, comptant amb un magnífic
velbdrom, és potaer l'única de les
agrupadora* independents, que amb tot
i ?asar-ho mes ee menté mé.s ferina.
Una altra de lea agrupacion3 eixis
des de la competáncia i que avui té
una
solides* extraordinkria, és el
Club "Els Ploma" de natació i atte.

finalmerft
ee
tra

veritable esdevenitnent espora".
L'Agrupado Ciclista reusemts
herida al Petts Esportin és la Inés att
siga quant a eiclisme. Ha tinedet
també époques brillante, aixi caen le
Periya Reddis, dedicada al mete/eme
i ciclisme.
En res= : no voldriern %t'Ir las.
ceptibilitats. Hem dit que la compe
tencia esportiva a RaU 3 baria jet ua
gran bé, enderroeant edificla vena per
crear-ne de nous, el. que asea! en
posen l'esport reusent en ms boa llee
1 encara hi ha la prematura esperan*
ea de posar en rearsa lee aetivitate
que amb el temps ens portaran a fa
realització de rota eta projeetee, els
guata una vegada portal* a terma fa
ran que Reus sigui ene eitstat ntotei
i incomparable quant a l'eeport.

?I
Res. SetennNre tgge.

Indústries de la Fuste
Fusteria mecánica
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noma

ha pogut arrelar-te. Darrerament
lebrá el seo festival, que constituí

La construcció
un

Reus

a

REUS

-
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LOPERENA

Secció

tADVOCAT.
Rima de Santa Anna, 2
Ha

oberl 01

despati

tau

a

-

els arbrea

REOS

TARRAGONA: Rambla de Sant

Joan, número 41, entrase!, primera
~5:

Mffi

§Rafel Battestíni:
Metge
l'Hospital
Director de
Civil
Medicina interna
Especialitat en

malalties de l'aparell respiratori

RAIGS X—
Rambla de Sant Caries, 14
Teléfon 706

E

-

TARRAGONA
Visita: de 11 a 1, 1 a hores convingudes
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Objectes d Escriptori
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:Vídua de

F. Barbará
Joguines,

Seccions de
Bisuteria

Quincailer

1„1

J. Totosaus 19
-
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Mercería
Mercería
...

11

.!!,

Géneros de punt

Perfumeria

111

Reus

e

na,

rebost,

etc.

Una de les coses que ene han cris
dat més l'atenció, és el pavell6 en
hi ha els laboratoris i la sala-rima
seu. En aquest museu hom veu una
interessantíssima collecció de dibuixos, escultures, miutures, escrits 1
labore de diversos malalts 1 tan:al
tea que és forea interessant.
Finalment ena acompanya al pa
vello destinat a pastisseria, en s'ele

Aetualbtelf ,--efegeix— tara en
país, es lluita arnb la
manca de personal d'aquesta mena
i amb la no preparació (manca d'es

Alfons

tot al nostre

colea d'infermeres, principalment).
Amb tot, pero, se'13 prepara 1 los
bretot seis fa prohibido formal
amb expulsió immediata en cae d'in
compliment) d'amenaces i mala
tractes ala interna.
—I quant a estadístiques?—clema

—Sí, senyors; ?3 ací ens diu un
porter vell amb cara de bon borne,
fentsnos senyal de poder entrar.
Entrem. Un magnific conjunt de
pare, jardins, bosc... nntrc-nig, eta
pavellons. El Sanatori és construit
de "villme" (pavellons
en forre
isolats, sempre voltats d'arbt:es I jar
di). Arribem fins a Is porta dol pa
vello principal. Monee,. memes,
subalterns... A l'entrada hi ha una
placa decilcada a l'illustre psiquiatra
reusene doctor Emili Brianse's i Pla
nes, fundador de l'Institut...
—Ens hattrieu d'explicar que'com
de tot aixo— demanem a un dele
doctors que es presta amablement

5:

REPARACIONS MECANIQUES
I ELECTRIQUES
5.

ESPECIALITAT EN L'AUTOMOBIL

Reial, 80, bios

5:

—Les estadístiques que
tren anualment donen

una

es

reg's

resultate

Comte de

GELONCH
us

Plaga

en

i .í1
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..•

a

costra encontre, ens fa lebssqui
d'una panet de Viena ecabat de sor.

tir cid forte
—Ta.stinslo —ens diu tat mansed—. Ací es fa el pa millo:.de tct

perqui niegú
jo.

el món,
tant com

,--L'Institut Pece Meta---ens diu
acompleix una obra benéfica per a
malalte pobres amb petitíssimes pen
sions subvencionades per les D`pu
tacions de Tarragona 1- Castelló de

no

en

sap

Puners

pare! de Viena E el
timare el eme: m es aeom
ia Colonia Agrícola.

panya

a

•

—El treball de's reelosos —ens
dia el doctor que ens acompansa

ergoterápia. Es un trae
tament Ideal. Ala Sanatoris del nord
es nomena

agrícola

favera' les quant a entrades 1 sorti
des de rnalalts. Actualment hl ha
una 900 malalts. El nombre d'ingres
sets l'any passat és 238 amb so sor
ticles aer guarimert o gran alleuja

bora el pa que consum
ment, amb dos forners d'ofíci, ajudats per malalts pacincs de la*easa.
Un d'aquests rnalalts, que ve al

guardent

acornmanyar-nos.

parcial da La ColOnia

Aspecte

-E la mortalitat?
.

registra amb
C3
anual, .que és consi
derada com upa de les tnés petites
entre establirnents d'aquesta natura.
—La tnortalitat

un

4 per

cent

lesa. La mira que .11i ha al Sana
tori fa que vagi en mimes cada any.
—1 quant a l'esbarjo deis malalts,
?sets respecten illurs proferéncies?
—Si —ens diu--; eta 'melaras i
aiienats poden pedir diáriatnent de
Ilurs eficions 1. preferencies espor

de la San, IS
Tolérela 1.03 -B

•

'

:sanee
tat

Setmanari eatalit
2

se,
se

Eta

stebseriu al iebnanari LA RAMBLA DE CA.TALUNYA, que
hura d'User trantle a (1)

tives. Tenen, ultra ele passeigs
de pina, camp de futbol 1 de
termite, en els quals es realitzen par
tita cada dia, comptant amb bolis
elernents entre ele malalts mateixos.
Tenen rádio, billars, escacs i d'altres nombrosos entretenimenteoDurant la temporada dé banys a. Salou,
es 'trasIladen diáriament 'de 6o'a 8e
malalta -a prendre' banye en 'agne'lles platgea. Hl ha tnuntat un petit
teatre en el quid a-toen companyies
de enalalts i dé foca. Entre 'les que
hi han actuat de fora eón la d'Alba
Bonafé. Sinchez-Ariflo, companyies
de cite, etc. De més a mée, orga
nitren excursions a diversos llocs
de' la comarca, sempre vigilats
acompanyats de metgea i subal

usLrfció

ARTIFICIALS

terna...

malalts que

Catan

re

REUS
nilmoullostmegar

closos: una petits ornamenta de fer
ro ala mares de les finestree deis pa
vellons simulant grana i luxoses vi
drieres agermanen la seguretat del
malalt i el bou gust de l'edificad?)
Cada pavelló té un pati o jardí amb
frondoses arbeedes i vistes sempre
exteriors. Aiszó fa que els metales
puguin gaudir de la vista d'amples
horitzone i de la contemplado de
magnífica panorames de muntanya,
cartita i rn : que envolten l'establt.

nosaltres, que hen.
visitar aquest establiment
cregum eue anávem a visitar alié
que se'n diu vulgarmeat un raen'.
comí, durant la nestra visita no en'
ha semblat sinó un veritable lloc d.
repós on del boig i del inaniátle
en d'uen
malalts i del metge gosto
ejem a dir germá, í on, enc,:ra, en
eumptes de scatir cr:ts emourifosos
desafinats. hi hem sentit una pan

4

esiu.a*

de 193

l'interessat.)

(a) Nom de la ciutat o poble.
(2) Trimestres, semestres o anys,
Prrus ?e

FOÇS.

2-knkiTlieLg55
A

fpre•E'lM5 ref,DUITS

Finalment,

pagarnewt per (2)
de

REUS

}me:e

volgut

pi"

(Signatura

REOS

ment.

ntInter0

ele

--

Una de lee coses que tnés ens ha
satisfet Ira estas el veure com ala
pavelloes no hi ha reixes que facin

•

el

convencereu

cfoLçiimc

1.

Desitja fer

VERMUT
TEI201

Proveu-los

Són els

eatalunya"

carrer

20

TORRATS

GAFES

Butlietí de subscripció
i eintad.atia

Rius,

TARRAGONA

preveure als

Esport

ÉAIIIIIA610111.111

nem.

«

"la rambla de

Sastre.;

Pérlt meolinto- alooteloleta

—

a

,..

::

tral hl ha ele servels generale, arab
el despatx de la direccié, fannácia,
capella, biblioteca per a malalta, cul-

—

......,...,..-....„:„.„

Vídua de

granja

la

de

tem.

PLACA DE LA CONSTITUCIO, 1-REUS

1

recordar les "pro•nenades"
de les Selves gue dibuixa
Apelles Mestres. Al final de tot
aquest paeseig, on es va eixamplant
en forma de placeta, arab arbree no
menys forrnosos š un; llarga pedris
tos a cada banda,' hl ha un llac de
forma triangular allargassada, i, al
fono, la boca de la Mina que dona
aigua a la ciutat, una aigua fresca
i getnada. En aquest tiple 'loe hi'ha
una dona que ven anissos, aiguar
dent i confite d'arnetlla. Sovint hi
trobareu infante 1 mainaderes i ve
neta i velletes solitaria. El soroll
de l'algua i la quietud del carnp con
viden a sojornarshi.
Des d'aquest lloc es veu el Sana
torl a poca metres de distancia. So
vint se acaten ele canta d'alguns ma
leas.
A má esquerra, un caminet parti
cular, arab vinyes i avellaners a cada banda, tus hi porta. Per damunt
la paret del Sanatcr' escalonada i
no massa alta,
treuen elcap les
branques dele arbres del pa.rc i més
endins les teulades i torres deis pa
vellons.
En arribar a la porta només cal
que estireu el fil d'una campaneta
i de seguida sentiu un soroll de
dalia I us obren la porta de bat a
bat
—Institut Pere Mata?
pregun
us ran

Telbton 40

'avicultura

Trivwstre, 2'5,1; sonotre,
ene, 9 pcssetes

4'5O;

tranquillitzedoram
-

Vista

general

P

.

V.

I
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PRECKLER
Universitat
Ronde

11

MRCE1.01qa
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L'ESPERIT.DELS

liii llihre
blant s'observa

toses les

en

riques. ?Es degut
?Es degut

tors?...

una

a
a

terres

manca

una

ibe
d'au

manca

de

públic?,_..

Una mica de cada cosa, cer
tament. Del mal, en conjunt, se'n diu
incultura i baaalitat.
Abano, ad, verebé acenses es pu
) licaven volutnets de versos. Ara, no
vence. Altuas creuen que aixo ja és
rin progre!. Illusione! Potser per es
criure una novela cal més constancia,
mes opera de continuitat que per fer
uns versets. En el fons, moltes vega
do, uns i altres 'libres traeixen una
n'anca de preparació seriosa. Un mil
icia propereit de fer-se una personan
tat amb un adnim d'esforç.
Abrir fa naturalrnent que les bran
eruta de la literatura aplicada es ve
gin aorn qui diu abandonado. Hi ha
manca d'hietoriadors, de biegrafs, de
periodiates, en fi de treballadons en
Lote ela rams de la literatura infor
enetiva, tant en un sentit d'actualitat
gota retroapectiu. Acenesta literatura
stecessita, si menys no, un treball pre
garatori. I ací és el que falla. Hom

inginuement, en canvi, que, per
bona novella, un bon poema,
no cal preparació de cap mena. Que
no cal ni la tecnica ni l'aprenentatge
eme es neceseite per fer un parell de
gibases. I si és comprensible que un
asom es faci muertes illu,ions als di
iru t anys, és perillós si no grotesc, de
f omentar-s--!es encara en plena edat
"adulta. Per pot que s'hi pensi, hom
ereu

una

s'adorara que

libre de pura crea
més dote, ans tnés
eariincia que per ernprendre moltes
inanques de la literatura utilitiria. La
prova és que gairebé tots els bona poe
tes, iota els bona novellistes, poden
fe: literatura d'apuesta. No tots els
escriptors que amb lea lletres es li
miten a informar poden fer una bona
*ovale o uns bona versos.
Aquesta banalitat del nutre am
bient literari fa, per, que quan apa
reje un 'libre con: per exemple "La
Itaca", (1) de M. Rossell 1 Vilar, un
bnin tingui gairebé un espant. L'ara
ble% del titel os el fa contemplar un
nao!~ amb une mena de recel. ?No
es tractari pu, penseu, del !libre d'un
entre nosal
pobre orat? Es orats
tres n'hem tingut algunes proves
tenen una evídent tendéncia a enamo
rar-se d'aquests temes, la vastedat deis
gneis s'edil!! amb el desenfrenament de
Ilur fantasia sense control. Respiren
tranquila, per6l El nom de l'autor és
ja la primera garantia de solides&
mental. Nom certament que fina avui
no ha conegut la popuIaritat, perb sí
el respecte. No és el d'un literat, sitió
el d'un hmt de ciéncia. El seu nou
llibre no éa lampee un llibre de crea
(145 literirhe eht6 de creaci6 cientí
fica. Va dele 'libres asís documentats
que ha, doma fina avui l'embrionária
ciencia catalanas Cal repassar nornés
les seres anotaeions biográfiques per

gis,- reclama,

un

no

la

—

No hern Pogui compartir,
irgues:4 dies, la joia exprcssa
lieugerament, per molts
sectors de l'opinió catalana i
espanyola clavan: els esdeve
nentents de la República Ar

que l'hagués escrit un borne
d'una rala opressora. ?Quin és, dono,.
potser preguntareu encuriosits el pro
Mis ele l'autor?... Seria insersat de
,oler resumir en dos misas les tres
censes seixanta págines atapeides del
volum. Diré, pero, que el propósit de

República Argentina.
Per airó ens Plau de traduir
i reproduir l'article magistral

—

l'autor és de demostrar que les ría
eionalitats s'han formas fins avui ne
me, que per esperit imperialista de
conquesta: principi injust que no res
pon a cap propasa noble, que no obeeix
més que als instilas zoolbgics de l'ho
me. Cal establir, doncs, les nacionalí
tate damunt de bases més justes i mes
sólides, damunt de bases perennals i
eternes. Existeix, pero, aquesta base?...
L'autor s'esforça en tot el llibre pre
cisament a provar duna manera cien
tífica que aquesta base existeix. Es
la raça. "La rala que ha vist passar
les religions, les llengües, les civilit
zacions, la naixença i la mort deis
més grao imperio." La raça que "és

biobegicament inmmortal".
No vull seguir sintetitzant perque
és massa vasta de materia. ?Pene

T\

sobretot per a nosaltres important?
Altrament he dit que era un llibre
purament científic, que no era un Pe
bre de creaci6 literária. Que ningú
no cregui per alzó que és un Ilibre
abstrús, difícil. No: en primer 'loe
l'ordre i la claredat hi dominen per
tot. Després ratztor no és pas mancat
de griCia literária per fer suggestius
molo deis fenómens curiosos que ex
plica. 1 finalment hi ha en monea pa
una
gines una passió tan vehement
passi6 plena de seny, de lucidesa—que
—

es

encomanadissa
En resum: ?diré
fa

interessant

tan

redaeció RAMBLA DE

pATALTJNYA tra

**Indios

cordial

taamat vente eniversari, que per malta
*laye poguern celebrar Barcelona, pel

pella.

ess

$tury,o1" i•Garriga."

Dissabte eírkeof., dia sy, el nostre
atnit J. Aigulder Miró donará una
confeti:ocie, sobre "El naoment polítie
'actual», a l'estatge del Casal Cesa
ilLartineac (Mallorca, so), adherit a la
Unió d'Entierres Catalanes. A l'acte,
gua eer& públic, Id queden invitats
!l'una manera especial el* hornea d'ea
guerra de la barriada.

Molt avlat apareiieri

peri6die "Segarras,

el

Cervera
amb l'ideari
a

d'Ardd Catalana.
No cal dir com saludena
vant

Vaparició d'aquesta

per ende
fulla jove qpe

el combat de les demo
ericies ea.talanee a lluit-ar per la Iliber
es

preeenta

en

bt.
,a les den de la nit. el
gostre company Domenec de Bellmunt
!cortara. una conferencia al local d'Ac
016 Catalana de la Barceloneta (Sant
Miguel, 3) sobre el tema "Democrá
tic i República".
•

eat

Fidel al marlifest que fou publi
en

una

és
novena?...

d'interés, que cm guardaré
cornparació tan
en aquesta

de

caure

cara

ahs

autors de reclams editorials.

DOMF,NEC GUANSE

(I)

Llibreria Catalónia.
seran

facilitades les dedo

que

constituir-se Associacióde

Teatee Selecte, e! seu Censell Directiu
ha vingut preocupant-se amb preferen
cia de la crac% de Ia Federació Cata
lana de Teatre Amateur. Les gestions
es treballs fets en aquest sentit per
l'Associació de Teatre Selecte són pro
anetedorg d'una felic realització. Pero
considerant que abans de crear Ia Fe
fieracid és indispensable compulsar
l'existéncia i possibilitats artistiques
dele diverges tienes d'aficionats que
acusen a Catalunya, creu necessari com
a
ia d'orientació celebrar en la tem
perada senent uit C,oncurs de Teatre
Catalá Amateur, honorat ale!, l'avala
wora del Real CercnI Artistic.
Mesa aviat st7a,1 puelicarles les ba
En tant. les
ses de: cencurs anunciar
eetitars i armes d•allicionets 91•t.
nrendre-h:
rensideriii
ceedieions
rertposien dirigir-se per espet a: Reell
Artístk (Concurs de Teetre Ce
tele Amateur), Rambla deis Estudie 6,

—

—

democracies,

i de
menys hi pot respondre
Govern que, corre el del ge
neral Uribe", ha saltat Crp

llibertat

damita de la Constitució dic
tada pel poble. Ges Gavera a
i la Pina
base de militars
d'aquesta yent no és ni pot
i d'a
ésser la de governar
No era aquesta,
en
cap cas. la olució que ca
!ja donar al plet polític de la

c:a generosa de Sucre

ristacrates.

que aquest gran europeu que
és Gabriel Alomar araba de
Pieblicar. Es tina gran nio i
un gran advertiment.

No, amics meus; no puc sentir cap
alegría davant el cop d'Estat (que
l'Argentina. No pre
no revolució) de
cisament per la caiguda d'Irigoyen,
sinó pel triomf d'Uriburti, clara en
carnació del militarisme. De cap ma
opino que aquesta crsi sigui un
símptoma del corrent universal con
tra
les dktadures perqué es tracta
precisament de la vicheria d'una peri
llosa i maligna dictadura. La doloro
sa veritat és que la República Argen
tina, excepció selecta en la gairebé to
tal abjecció política de Sud-Ameri
ca, s'americanitze. repentinamenta.
En els origet.. d'aquesta decadencia

nera

es combinen,
Cillbte, múltiples in
fluencies. En primer !loe, l'herencia
del cabdillisme espanyol, la llavor dei
xada pels conquistadors i pel feudalis

Sel3

colonial. Contra aqueas corrent va
reaccionar el romanticisme de les Ilui
tes
per la independencia; el record
exemplar de Washington i de la Re
volució francesa Pote ja Bolívar, en
morir, va sentir l'esterilitat de la seva
obra com a ideal de llibertat ciutada
me

na.

A

l'América

gairebé

lesbio americans.

d'Europa, podem repetir-les
nou
davant del d'América. ?Per que re
de Bolivar
memorar l'ombra gloriosa
a
la terca de Juan Vicente Gómez?
?Ens atrevirein a reivindicar l'herén

—

espanyola

com

l'Espanya
romput ia tradició de
Llei!
trencant el MIS gorda de la
d'indigen
extrerns
quins
Eins a
tra
cia mental quedava reduida la
d'autoritarisme que comença

Els seus hennes
nacionals són ecos del gran chor ro
mintic. La earaula llibertat té en ells
el seu poderós prestigi; com el d'una
dcesa liellenica rediviva. El goig jo
venívol de sentir-se lliberts respecte a
la tirania colonial espanyola, els ama
pava el gran perill deis nous cabdillat
ges, aspres i brutals. Els grana norn;
carallerivols deis alliberadors van tot
just interrompre la cadena deis ti
virregnats i les
rana entre els andes
noves
dictadures. Les amargues pre
guntes que eas feiem en avalitzar el

els

a

la

terca

Gerardo Machado? Ah, certarnent!
América no va emancipar-se de la ti
rania espanyola, puix que va adaptar
la, monstrunsament, a la seva nominal
llibertat. Els seus Estats es digueren
niures; pero els seus ciutadans no fe
z-en altra ccísa que canviar de despo
tisme ?Quina llibertat és la que té
per coeficient un García elorene, un
doctor Francia, un Rosas? llene ací
corn
la magnífica epopeia alliberado
ra, heroisme collectim esdevingué tra
gedia ciutadana, martini individual.
Precisament acabo de Ileglr ur. apas
sionant Ilibre del gran escritor bolivelt
Akides Arguedas sobre dos períodes
horribles del suplici polític de la seva
Mida. Es titula "Los caudillos bár
baros". Faig piesent des d'ad al seu
autor l'homenatge de la nieva admira
ció i de la meya gratitud.

Quan fantasiegem, poetitzades

per

la seva llegenda, les gestes deis ah
dills que Iluiten, cotn un Sandino.
contra la ingerencia de Nord-Ame
rica (artera, cautelosa, fredament
materialista, tan infidel també al
record deis seus gratis noms: Was
hington. Jefferson, Lincoln, el ma
teix Wilson), ?com no pensar que

en

teta

Byron

a

141issolonghi

Segueixen

Prendran part en aqpest acte ele
ments molt prestigiosos, els quals fan
esperançar un éxit definitiu.
Cal remarcar l'entusiasme en qué
s'ha acollit la iniciativa de la revista
"La Veu de Sant Martí", que fou qui
convoca, les entitats martinenques per
tal de portar a Serme un acte digne i
humanitari per prestar ajut als presas
polítics i gocials.
La comise% organitzadora anirá po
sant al corrent els nostres lectors de
tot el que es relacioni amb aquest fes
tival; de moment fa saber que rinda
lloc eI dia 28 d'aquest mes. a l'estatge
del Foment Martinenc.
Sabern que les entitats que patroci
nen aquest grandiós festival, les quals
detallem més avall, han signat una ins
t'ende dirigida al cap del Govern de
manant-li la llibertat deis presos que
encara sofreixen entre reixes.
Heus ací les entitas que han signat
el document:
"La Veu de Sant Martí", Agrupa
ció Tls Vells Cantaires, Cambra de
Propietaris i Industrials deis Distric
tes IX i X, Centre Instructiu Repu
bija Cooperativa La Formiga /lar
tinenca, Agrupació Cultural Atlántida.
Escola Choral Martinenca. Ateneu
Obser Martineme Agrupació Musical
Montserrat, Centre Excursionista Na
tura, Foment Martinene, Cooperativa
L'Amistat, Cooperativa Unió de Sant
Martí, Fraternitat Fcpublicana Ins
tructiva "El Pueblo", Cooperativa La
Constancia Martinenca. Secietat Cho
ral La Flor Revinguda, Fraternitat
Republicana Radical del Camp de l'Ar
pa, Cooperativa L'Amapola del Gui
nardó. F. C. Martinenc. Academia lee
cickmedica Espero, Cooperativa L'A
mistat Martinenca. Ateneu de Sant
Lluís Gançaga, Defensa d'Industrials
Comerciánts, Casal Catalá Martí
nene.
Unió Gremial. Societat Coope
rativa Industrial i Agrupacié Caltural
Erancese Arao/.

per tal que

s'hasia nunciat. e! día
13 d'aquest mes es dona. a Ulldemolins
del poema teatral
una representació
"La Dolorosa". amb assisténcia del set,
autor, En Ventura Gassot
Tot el poble homenatjá cordialment
eh noeta persegult i tornat a Cataltt
*

Tal

com

nya.

Trieste per sentencia d'un tri
bunal de partit, consumada per exceso
tors voluntaris del partit mateix. La
memória de Silvio Pellico, el coratge

d'un Oberdan ha estat anullats histe
ricement per un fanatisme que embru
ta el que es proposa defensar. Aquesta
és la veritable esterilitat de la guerra

Apesta mateixa sanció del que en
diriem "angoixa histórica" pesa sobre

els senyors Manuel Car
Pelai Vidal de Llobatera i

rasco.

Eduard

Rogassol.

Dissabte i diurnenge. els elements
més signilcats d'Aceite Republicana,
presidits per Rovira i Virgili, han
efectuat una excursió política per les
treces lleidatanes.
*

*

sofert

La redacció de
un
atac deis

"Nosotros" ha

"Legionarios de

Esa:tila".
*

públic molt nombró.
tinent (l'alcalde delegat de

Davant
el

un

dona
Cultura el nnstre amic Lluís Isfassot
la cesa anunciada conferencia sobre
"L'educacie professional deis ncstres
obrers". Paree el conferenciant de
l'obra de cultura deis anteriore Aiun
de la labor destructora de la
tameme
Dictadura i deis interessants projectes
de l'actual Delegació en relaci6 amb
la instrucci6 complementaria i supe
rior dels obrers sortits de les escotes
municípals. Fou molt aplauda

*
'n grup de catalana residente a
Oran e•s (entunicen que el día ir de
setelibre varen commemorar amb una
rentada patriótica la (liada de tara. Di
versos oradors pronunciaren discursos
aeordant la gesta de Raidl de Casa
nova

*
Dívendres a la nít se celebrá a
Badalona, amb gran éxit, organitzat
per Acció Catalana. tet important acte
qua;
de prepagenda catalanista, en cl

IRIGOYEN

armen coratjós esfore no par ex
tingir e: planter de "ccielottessi" que
han convertit gairebé tot Sd Ame.
rica en una parda de ia 1:ánsine
neas
la nineiona excuaa
gran cultura? Quan els nmsonaince
ricans trameteren foeces (le des
emliareament a Veracruz per a in
tervenir a ?si exic, ?com evitar la
trista i suggeativa contraposició de
noms
entre un Wi'son i un Victo
riano Huerta, assassí de /1.fadero?

sense

herencia de cabdillisine
qua perpetua a América la serie
deis nostres "pronunciamientos" i
"cuarteladas". avni aecentuada per
l'exemple inetrcaolítá de Primo de
Rivera. es complica i agudiza amb
el contacte del focas felaista. tan
perillós per les espirituelitats pri
mitives i rudimentáries. .a:xl con,
ha fet inundé a tota l'América tuni

Aquesta

participaren

rlferlitcía

hl assis
A la vetllada de
tiren els jegadors d'un equip de futbol
catall que realitza una tournée capor
tiva.

una
una

república
monarquia
cm

pre
cla

declaro

copiosa immigració italiana. també
la

novetat

aparentrnent doctrinal del

feix ha cnvait com una moda el sec
tor deis "snobs" politice d'América.
La joventut dausada, els pedants
que importaven de les Ualversitats
espanyoles la paradoxa beillant i la
sofisteria intellectual. els "nitres'.
de l'avantguardisme rebregats, de•
gueren dir-s. en desembarcar al seu
país: "Tot aixó de la llibertat i de
la democracia son ximpleries. Ja no
es porta. Els nona corrents van per
molt divers camf. Cal retre culte
a l'eficácia, a l'éxit, al. poder dels
mes forte, al vigor excluaiu de l'Es.
tat." I hi ha hagut un borne d'il
lustres antecedents. el poeta Leo

poldo Lugones,
una

que ha

plasmas

en

propaganda incornprensiblement

absurda l'afany í la passió d'aquest
petit món. Lugones va die que aques
ta és, no res tnenya. "la hora de la
espada". Cedeixin les soguea a les

Busqui's en les cascsnes la
sanificadora compeasacio deis Par
lamenta. I aircó va proclamar-se a
America, on totjust s'havia inter
armes.

a

Venezuela. El pas del par
lamentarisme al presidencialisme ha
convertit Portugal en una petita re
pública americana: una colenia in
Brasil. Aixo era també
versa del
l'Espanya de Primo de Rivera: una
colónia espiritual de Cuba.
Irigoyen no representara un pár
tit, una escola, a despit de dir-se ra
dical. Representara una clase. Era
:a pena burgesía oposant-se a la
a:así-nació política de les oligarquies
arístocrátiques. Airear, tipus mitja
de les jerarquies social!, no topava
tant contra els interesaos de la ni
premié neutralitzava dues
bertat
Xile

a

lo de sang, "alliberat".

i

parlamentária,

rament

d'aquests quatre joves eslovens afuse

aquest preu, és mil vegades, preferi
ble ésser derrotas. Es mes honorable
reivindicar Trieste captiu que tacar

•

monárquic. Prefereixo Anglaterra

que Garibaldi lluitá perqué advingués
Mussolini? Tota la poesia civil can
tant
l'emancipació de les terres irre
demptes, tota la sang vessada per
Trento i Trieste, no compensen la
taca amb que les ha esborrat la sang

alliberadora; aquesta és la desfeta es
piritual dels vencedora rnatcrials. A

al

amb tot, un dictador. L'havia ele
al Poder una innegable empenta
del poble. No era, per nosaltres, un
representant de la Ilibertat; peró
ha era de la democracia. L'haudem
combatut energicament, peró hau
riem respectat els manantials de la
seva
autoritat, i només amb una
altra análoga generació d'autoritat
l'hauriem tombat. És cert que el
fanatisme de les seres camarines
bavia gosat recórrer a mitjans abo
minables, í que, per exemple, la
Lencinas a Men
mort del doctor
doza tenla clares aparences d'assas
sinat polític. Peró mal no hauriem
cercat en mitjans encara més cor
romputs el guariment d'aquests
mals.
El gran mal de la política ame
ricana és precisament el presidencia
l: .se, que sostreu a tota veritable
responsabilitat la persona del cap

Entre

o

donar turmcnt a un altre lioc.
essent el rnateix.

penitenciad
itoalre sistema
afronto:5s i contraproducnt resta

celona i al

Irigoyen no gaudia de les nostres
simpaties. Demagog acose forea es
piritual, acuse contingut ideal, sen
étic, no era,
se veritable prestigi

sidencialista

el trae

regim seguirá

invulnerable.
Pel que 112 vist

Peró l'Argentina estava, fina ara,
molt per damunt d'aquesta tradició
casernária. En realitat, la conca del
Plata no era per nosaltres Ame
rica. Era Europa. Ens sentiem units
ella per quelcom més fort que
a
el Iligarn de la raga; per una coma
nitat d'anima europea i de llegat
revolucionad. Havia perdut la seva
part dendigenisme pintoresc, peró
l'halda compensas amb una parti
cipació l'universal ciutadania. Co
merçave a ésser metrópolis. La sera
ciutat simbólica s'agermanava amb
les grana urbs que formen, per da
numt de races i nacions, una comu
enat cemslsa. En les riberes °cris
simans a; l'Atlántic el seu eco res
ponia a la nostra veu amb un aler
ta de sentinella de la llibertat.
Sliattra perdut tot aixó? Hipólito

suprem.

la Grecia alliberada brotes després
guer
un Pangalos? I, en fi, sí la gran
ra va consumar la unitat sílaba, ?és

liats

•

a

tan

Perú, com el general Ibállez no
pot compensar-nos de les vecina
cions clitlessandri a Xile.
•

en

El
Tos el

var.

els Estats europeus nas
cuts de l'última guerra es plantejá en
forma trágica la gran antinemia entre
les dues formes de la llibertat: la de
l'individu i la de la nació, que no es
compren sense aquella. Heus ací la
suprema llíçó que es despren de les
des epopeies alliberadores, america
na i europea. ?Qué pot valer avui el
record poetic de Kosciussko davant
l'espesa brutal d'un Pilsudski? ?De
q
serveix cimentar Kossuth en la
patria de Horty? ?Per qué parlar del
noble contraza de la cultura finlandesa
amb la barbarie tsarista a la terca de
Mannerheim? ?A qué retreure el cap
tiveri históric de Lituania quan ha es
tat possible un Voldemaras? ?Es que
morí

Leguía

d'Augusto

alleujar-nos

guunn

rá

coluinnes de la Prernsa mundial?
?Com pot ésser-ho Tirano Ban
deras?
No. Ni la vaga oligarquia boli
viana que ha pujat al Poder pot
aconsolar-nos de liernando Si!"
ni el coronel Sánchez del Cerro pot

foren possibles elelgarejo i Morales?
?No s'humitege eh s nostres ni:e de
pensar que el sacrifici heroic d'un Jo
sé Martí ha servit per produir un

purament circumstancial

Hom haura obert
te i en el
i escrita
expedient
un
sumare
un
casos particulars
sobre
informes
uns
Tantnateix el fun
de mala tractes.
cionari traslladat de Barcelona ani

ve
H 'gel; prer forces de sublirn
torna para
es
Nitezche,
en
sánia
es
doxa social en Georges Sorel 1
de
ciata en la prosa heelenitrant
Imitado
Maurrasl
Per
a
un
Charles
s
i la justicia, B
per la Ilibertat
d'g
adversari
un
marck pot ésser
Pene, ?com pot ésser-ho el ge
ne.
neral X. assaltant per sorpresa les

on

ponsabiiitatsocial,

ranxo.

en

mapa

que horn ha fet
De la campanya
sobre els abusos i vexacioas, no en
que el trasllat d'al
•q uedará res més
funcionaria i una perita minora
guns

dició

a

amb gran activitat els
treballa inherents al projecte de cele
brar a Sant Martí un grandiós festival
pro-presos polítics i social!.

RAMBLA:

be de la

com

al lector.
que el llibre

No, per Déul Em veig obligas a urgir
tantee novelles que no tenen cap :nena

*

r

'

atan

és real
és

104

.* Són s grao nombre les entitats
de Cttalunya i particulars que, amb
astenia del es anivusui, han transes
telegranzes de salutaci6 a En Francesc
Venia, encara, estiliat a Brusselles.
Meta ael el telegrama de LA

"En

Ilibre aíxí

un

?Cornpreneu si

i els

1ft147 441:-

gentina. Si la política del
home
president Irigoyen
no
civil, &gil 'el poble
responia a un precedent de

sarcestic,

ment

El rgéhu de les presons

argentina

Davant la revolta

adonar-se de !'enorme esiorç que un
Vibre així representa. ;Ah. en aquest
libre si que no hi ha res d'improvi
sar! Si l'autor en treu alguna ele
rk
i cap profit material al nostre
país avui pot esperar-ne
sere una
gberia ben guanyada. ?Quanti anys
haurá estas nomes que pes estudiar,
que per :plega. (Jades, per desenvo
hipar i fins pes asegurar-e
ma
teix de la viabilitat de la stva .tesi?...
Un llibre així és deis que s'emporten
gairebé maja Vida d'un home, amb
tot el millor deis seus afane, de les
*evo illusions.
Altrament el propósit del !libre di
fícilment podria ésser mes noble. Jo
cm
sento, en aquest aspecte enorgullit
que l'autor sigui catete. Porser en
yealitat munes podría haser-lo cscrit
que un fill duna raça vexada. Hau
ria estas gairebé massa generós, sinó

compreneu si

•••••¦¦•¦•¦¦••••¦¦¦¦

UN CRIT D'ALERTA.

DIES

important

A Catals.nya es publiquen pocs Iii
bressubstenciosos. Un fenomen seres

,fer

22 de setembre de
1930

la rambla de Catalunya

a

presidi

prevenció, técnica

de

psiquiatria,

antrOpologica,
etc.
dona

Pel que hom els
!no necesse
ten pas ésser
catedrática, ni tenee
aficiona d'apostolatl Els
parladeu

upt;. i Esria

que donava

conferencies sobre
cepció Arenal; n'han sentís Con.
paraula i els hi sona algunaalguna
idea,
no la senten. Són
llames que al cos
tat carmene, sota el
segon botó
Funiforiese, no cls trobareu res de
met
que l

cl ralégfcan;.lu
una

la presó de Bar
.de Figueres. a tot

can

a

inateix. Es problema
arreu passa el
personal
i de compren
de
regim,
de
sió.
entres de repugnant bru
tíciá són •un comerç de conscienciee.
delinmients i una He
una escola de

Aquests

L'esperit tur
truments de perversió.
la
mentat «bornes que han perdut
llibertat, troba allá dintre camp a
propóeit per a tota mena de rebai
xaments moráis i de perversions
morboses.
"No
La pedagogía moderna ha dit
mestrese.
Ea
sine
escales
hi ha
criminalogia ha proclamare "No iii
ha crims sinó criminals." I Saldana
ho completa: "No hi ha criminals
Binó bornes."
Ja en 1874 Montesinos concreta.:
"El presidi rep solament l'home; el
delicte resta a fora..." En la mateixa
epoca. un catalá eminent, precursor
de Lombroso, Manan Cubí, va es
criare aquestes veritats:
"Quan els tribunals jutgen algun
delinqüent no es separen del prin
cipi que per a l'existencia del crim
cal el consentiment de la voiuntat;
pecó niai no s'aturen a esbrinar si
aqueste voluntat ha estat forçada
per les circumstáncies; mal a es
catir si la miseria o crim d!un des
graciat té el seu origen en la igno
rancia en que hom l'ha mantingut,
en
l'egoisme del3 que l'han esda
vitzat, o en la incúria deis que go
la pervertida
vernen la nació, o en
emotivitat deis que els engendra
ren."
Peró aneu a parlar a la majoria
(hi ha excepcions 'sonroses) deis
funcionaria, que exerceixen un ofici
mal- remunerat i menyspreable, cid
delinqüent. de
que és el delicte,el
d
la finalitat de la pena. de la res

Una

campanya realitzeda en
els
nostres media culturals i
professionals, per persones competents i
cos

neixedores del problema. Una cainpanya que iniciada aise, con,a
oriena
vist.de

tcaedrcitlque dse.
slaá

seguida
El problema es greu petque
el*
efectes són d'extraordinaria teeeetat
i difusió. A agreujar-lo
eontribueix

l'escandalós sistema de les Presos
governativee que ernelena la presó

rdietabolveesseau
j

;zisnpteirc6s, que;
v

traben en redat nté.s perillosa de
la vida, i els nnaen en 7tilarió i
con
tacte amb
professionals i
es

quinze-

oarils. dolorós
quinzenaris és
E deis
pecte

altre

un

as

i cruel de la turmen

tada vida. deis nostren baixos foos
socials. ;Pobres desferres de la so
cietat, que els obliga a viure sent
are fora de la llei! Quinzenari! Aixo
vol dir que complerta la quinzena,
els quinze dies d'estar pres, será
posat al carrer peró el tornaran a
agafar l'enderna o el mateix dia,
(luan a la policía li paseará pel cap
de fer una razzia. M'ele vol dir que ha
de visare, vulgues que no, en el s Ilocs
i carrera on floreix la. prostitució i
ei vici, puix que, si surt d'aquell
cercle, és immediatarnent agafat i
empresonat. ;I pensar que tots ells
solea ésser joves de menys de 25
ens portará a
parlar de la
delinqüencia infantil cada dia mis

creixent i deis Tribunals per a nens
i Reforrnatoris. D'aquest aspecte del

problema

no

se

parlan Pero,

n'ha

aquest article s'allarga massa í ja ho
farern un altre die.
LLUIS COMPANYS

L'afer de la neteja pública
......¦¦••¦¦¦¦¦

LA SALUT DE BARCELONA EN MAN
D'UNA EMPRESA PARTICULAR

Qu1 farit l'Ajuntament?
Just el

cap

de

tres setmanes de

l'escandol de la famosa prórroga del
contracte deis serveis de neteja de
la clutat de Barcelona— de5ensada
a peu i a. cavall per :a Llige, els
radicals i ele majors contribuents
un fet greu ha
vingut a posar da
vant els ulls de la ciutat un deis
mes delicats i inesperats aspesnes de
l'afer. Aquest: la salubritat de Bar
celona pot estar pendent, en un
morpent donat, de l'actuació d'una

plantejat i faci1ita extracrdinsan
la rápida normaliteaci6 del
ves en
reintegrar-se di obrera
guistes al seu treball.
L'Ajuntament no pot veure atr
te

ment

—

empresa

particular.

anuesrs tete,

tant

per

a

gravetat del moment com pe,
la
;Isabilitat que pressuposen
per a l'esdcvenicior. en el cas d'un
nou
conflicte sempre posstble. Es
inconcebible que un servei de tanta
transcendencia coro el de la nete;a
pública hagi d'estar penílent dtl
ase

Com si no fos proa el servei de
tracte que una emprela ptivada deni
ficientíssim i el pressupost, faldas
als obrera a les selles. ardres. Ami)
ticament cae, a qué está fixat el I
mes rnotiu quan aquesta empresa
contracte, ara rus trobenn que un
actua
en
el cas concret de les
fet d'ordre particular pot determinar,
purament i simple
escombraries
en el
cas del "Fomento
de Obras y
ment d'intermediaria, puix que té
Construcciones', que la neteja de la
aquest servei subarrendat ala pa
ciutat no sigui possible. A:x6 és, pot
aquestviattrona escombriairea. Per
determinar el lamentaele espectacle
potser tí o
s
ciutadi d'aquests ches de vaga, en
ge
qué les escombraries contsmeaven a
—

—

forcea extremes. A la seva dreta
n1 11 u1 a s en
les forera d'estridencia
sncial que ban sitscitat la reacció
f cían:res de la 'Liga
t rican
nt :
ra5tica
áurea
muchachada
d'unir ee aita ri s.
utorr4c:a
sense
ánima, noblea sense u-acije:a:a amb
l'" snobisme" natural de totes les
imitacions... Moll a ,:íesame•ra. a part
clíaquest món bete nc it. seo socialis
me

rudimentari.

ra;

pues

-no-e

maineeiet

crideal i de (loen-ni:o

cietat

en

l••;
en

inrces,
ca

enca

l'ansia

aquesta

ferinemac.o, Iluitant

so

con

tra la violencia primitiva deis grupa
obrera
d'hninigració, sense Berna
crarrelament amb la terra i la ciu
tadania. í presa fácil de tots els en.
somnís caóti.cs. de totes les utopíes

condeninades a l'esterilitat.
L'adveníment
d'aqueat

general

altir desconegut. esquitxat
neo.; d'afusellarnents en un
ja mino
país ata. haría suprima la pena de
mort ?pot compensar-nos la caiguda
del president frigoyen. alié certa
ment
al noatre ideal, pero adver
sari digne, ungit per la voluntat del

noble?

apilotar-se pels carrera acuse que
ningú rs preocupes de recollir-les.
Pot determinar —anant mis llunsque la salut pública estigui de fet
supeditada a les qüestions d'ordre'
inlern d'una Empresa privada, sen
se
altre Iligam arnb la enana que
—

els excenents beneficia que represen
ten
lea enormes quantitats que la
ciutat paga a aquesta empresa.
I aix6, senyors regidora, és fran
cament intolerable. Tan intolerable
—Battestitti ho ha senyalat exacta:
ment des de "La Nau" 2-- com si

el serrei d'incendia tíos arrendat tarn
bé a una empresa particular i sla

gués

de

supeditar

—

Els grana nonas anitics que formen
el Panteó argenti. el Ilegendar: San
manir. Belgrano, Ribadavia.
miento. Alene que sonen enin les
notes duna rnerxe triondal. ?han
d'estro continuats per Uriburti?
*

*

s'adreça ara, cer
aquest petit i corat
que ha edificat, tocant
al mateix Rio de la Plata, una ciu
tadania excepcional i preclara. ?Trens
cara un dia. en el seu sol, aigun des
conegut gereral Z, la tradició mag.
nuca don Baffle Ordóliez?
La nostra vista

refugí.
jós Uruguai,
cant

a

GABRIEL ALOMAR

a

qualsevol

con

filete que entre aquesta empresa i els
sea obrera pogués produir-se.
El cas (rara— amb més ampl:tud,
és cene-- es produí mesos abans del
Director-j. Pogué servir d'experién
cia. Peró no ha estat així, dissorta
dament. I ara ens hem trobat, en el
cura d'un altre
conflicte social, que
les escottibraries de la cintat no han
popa ésser recollides perque el per
sonal del "Fomento" s'Itav'a decía
rat en vaga
cosa perita:tan-teta ló
gica. De la mateixa manera que el
conflicte ha durat do; clies. n hauria
pogut durar deu, i ja no cal sabrat
Par l'enorme importan;-ja t'ore un
cas.semblart tenia per a la dutat, la
salat pública, de la quid batiría estat
a mercl d'una qüestió
particular.
Aquesta vegada 1i estat possiele
'posar remei a la cosa perque, e:1
primer lloc, la vaga ha trobat aviat
una saludó, i, en segon !loe— i
cal
remarcar bé aleó— perque "els
pa
trona esccrnbriaires ala quals el "Fo
mento" te suberrendat el servei de
nese:a eis.eeiciliária, elan prestat •a
e:resear persenalment la recollida
d'eeeembraries amb els vehiclee de
preeietat particular". 1,a qual cosa
reancia en bona Dan el gres' conflic

Semposa, sigui

sigui,

com

una ur

la re
gent revisió de la (Picado de
d'escombranes.
domiciliaria
collida
L'Ajuntatnent no pot inceorrer— Per

afavorir

una

privada,—

empresa

CO

la ciutat
la responsabilitat d'exposar
gravíssim
la contingencia d'un
a

conseqüercies

conflicte higiénic, de
municiaalit
potser irreparables. Cal
així,
immediatament un servei
zar
d,a
de
mar

ucnodni:

posar-ioi adlunt ue
iutarn. seii t át
s

de

que

•

"Fomento" actui
cutre l'As
d'intermediari
simplernent
cscombriaires
El fet que el

juntament i

br tdots

els patrons

els avanzan
és ciar
desavantatge,
ges i atnb cap
vol

solt, amb bona
l'interniediari i astuant

Municipi
anb

en

—

directameni

l'adteinistració
d'aco

.

ls

ersz
er
t

a
tnt
ara

ha estat,

pensein,

roe

Badalona, per .la Inter
venció de certs elements
lores
estranys a ella, viu

inquietes i, térboles.
Que
entran yetiLa setmana
a

catalana amb

rePor

-

22 de setembre de 1930

La guerra contra els

Records d'un dia vergonyos

ea

eles Ileidetans
'Una lleugera índisposicie

impossibilitat

durant

m'ha
guante dies

uns

1li

contesten .-inia
del mgnyspr...:.

cotrent els nostres lec
de tenir al
veis dé la vida i miracles dels ca

Governador
(fue

vernats

r,

I.Htl 1 ;,ae no vo
,iej,....., vostres go.
claznen justicia, adéu!
,...;

Seguiu cll¦,rant aquest
d'En jausee Viles, el poble
la comarca se:1cent. l'opirtiét

home

l'actualitat.

Acabada l'Assemblea, la darrera As

sencera

semblea de la afancomunitat popular,
vaig marxar de Barcelona cap a up
balneari de Guipúscoa. Ele Jets del te
de setembre van sorprendre-mli.
Pocs dies abans
molt pocs, el 7
va venir el general Martínez
potser
Anido. Anave per visitar un ynic seu,
pera aquest ja liavia marxat cap a
Sant Sebastiá. En dirdi algú si ceba
el
saludar el presielent del Consell
senyor García Prieto, client habitual

compten adquirir majories aplastants
duros, actea falsee i mar
a base de
singales de tota mena.
Acisclo ande
Jo rió sé Si el tal Don
"senor conde"
i
del
Ga'oino
de Don
tarniea sobre segur i pot equivocar
El que Si que cm cons
se de gaire.
cacics i
posítivament
es que es
ta
regada
lleidatans
aquesta
caciquets
Perduda per ende
tenen la partida
recordant l'auténtica
vant. Nornés
vibrado ciutadana de ropinió de
l'Urgell, la Segarra i la Ribera del
s'han
Ció ale actes que en poc tenme
Balaguer,
Agramunt
i
a
celebras a
que ja havien es
sense comptar els
Fuliola,
Castellserá,
a
celebrats
tat
Penelles. Bellmunt i Mollerusa, en
tenirn prou per creure en l'enfon
seda definitiva de la vena, corrupta

c1uesteS
hem

—

públicament

ais

respongué el
"Ni)
general
armaríamos un cscandalo.
El quiere que Inc molen, porque me
ha retirado la guardia." I marxá tot
del balneari

una

El dictadoret

menyspreable i

Bosch

seguit.

Pinyol

i

Cerco el •eu carnet de notes i co
de la página corresponent al día 53
de setembre:
"Dos quarts de tres.
Primeres noticies de la paviada." (Cal
advertir que la premsa donostiarra del
rnatí encara no en deja res.) A aguce
ta concentració
segueix uit petit co
mentad que. ni amb censura ni sense,
no podria donar integre ací. "Potser
que no trioinfi: una nova pasterada.
Si triomfa, del prun de vista espanyol
(ad els conceptes
rio millorara res...
incopiables, basats en la realitat mar
roquinal... Del punt de vista catalá,
malgrat la persecució que de moment
elugui, será un avantatge: un non grao
d'eafonsament de renemic." Era plan

pervers

cue

diu

es

pel poble,

que

'nene que

persegueix

manté

illegal

les persones

honorables arrib calumnies, que és

da

Ho
nostres
que fe

element

pertorbador

de la pau
i l'harmonia del districte, que ha fet
objecte de tota mena de vexacions
un

al secretan i de l'Ajuntament, Ma
lalt per culpa seva, que es burla
de la lid ale vostres nassos gover
natius i als nassos de les seves víc
times, cine es venta d'una impuni
tat que hauria de fer enrogir les
pedres del Govern
segun' em
parant-lo. peres no volgueu saber qué
pensem tic rós els que hem trucat
a
les vostres portes per demanar
roe ernpar i us heu tapas les orelles.
Que us han fet. governador Ve

utopia.,
com

g.

de Lleida.

equivocar-se

va

suposició m'avergonyeix,

i
aboa és im
possible... "Pues todo el mundo lo
dice". cm responen, i tic la sensació

aquesta

pio

Eduard Bosch i Pinyol, que es man
té a l'alcaldía de Preixens contra
la voluntat lliurement manifestada

si no vénen
cívic, ha co
llevat
eleccións,
el
les
meneat de donar els seus fruits.
Els dictadorets han de treure to
cinisme i de
tes Burs reserves de
perversitat i han d'imposar-se pel
davant l'embranzida triom
terror
renovadors. Hem ini
tare deis ideals
batalla
al pla, perb anirem
slat la
la muntanya. Aquelles comarques
de la Seu i de Trerap i de Sort, on
els feus. caciquile semblen ésser
guardase per fortaleces inexpugna
bles, també les convertirem a la cau
re
se democrática. La joventut ens
clama, desitjósa d'allistar-se també
la croada renova
a soldats de
com
da. Un cas, un sol cas que en
tlou tota la perfidia i la Mala fe de
que ene capaeos els caciquees lócels

Tara' si vénen

—

—,

—,

arras de la ribera del Ció
acte de presencia a Agrarnunt
rea
d'i.Trgell que assistiren
i sis del pla
Bataguer: En norn del noatre amor
néixer
la terra que eres ha vist
a
ideals
li
Ileialtat
als
riostra
la
í
berals, dernocrátics i republicans,
aixe.quern la batidera de la guerra
el caciquisme i Ilui
r mort contra
d'uns principie d'e
pel
trionef
tener
euitat que a les nostres terres han
estat sempre

de mig a mig;
pera', amb la netedat de les seres pa
rau:es tete bi várem guanyar.
Per a cercar noves més concretes,
a
sanen
Sant Sebastiá. Allá la veu
pública entre ele politice és que Primo
de Rivera se ha pronunciado d'acord
amb la Mancomunitat. Com a caseta.
i com a diputat de la Mancomunitat,

que

--

lleidatanes.

cemarques

dit

ens

sencer.

grana

atrodeada política caciquista

al cap de set anya de rellegir aquestes
radies escrites febrosament, quan en
eseinemátiques.
cara les noticies eren
I era va plaure, ci rebre les primeres
Iletres de Barcelona, de saber que La
Publicitat del dia re no hacia pogut
sortir a llum i que e la festa inaugu
ral de l'Exposició del Moble cap re
gidor ni cap diputat d'Acció Catalana
no hi baria assistit. E'm va plaure, i
cm va doldre al mateix temps, de lle
gir les declaracions d'aquell prohorn,
qui, en dirdi un periodista si no creia
que el nou estat de coses pogués dur
una repressió contra el catalanisme, di
gué : "Contra el regionalisme, no;
contra el separatisme. és clan" Es ciar

I
i

fou possiblc de publicar la
setmana passada—tal com era o/ nostre desig--aquest article del nostre it
lastre collaborador.
No ha perdut, perb—ni perdrá
.1a)

-cerería salivar

la

1t7.

ten ebco11,..,- 1:t

quals, com aquell
cícs lleidatans els
"Don Acisclo" de Fabian Vidal que
amics
ja reparteix les actes entre el s
i els del "senor
Cabina"
"Don
?le
conde", també esmolen les emes
electorals i ensenyen el mostruari
deis districtes als amics deis
de vóts
personatges lleidatans que

i

13

la rambla de Catalunya

tracto de demostrar

que

no

com

conveno ningú.

Al Ministeri de Jornada, une amics
cm diuen que el ministre
el senyor
Alba
ha sortit hores ha i no ha
tornat, i que de Miramar telefonen
tot emana demanant-lo. La brama del
carrer assegura que el
general Mar
tínez Anido ronda per aquells volts,
per detenir-lo.
—

segueix normal: I estat de

—

—

sident del Directori militar.
A Sant Sebastia sabem encara al
tres detalle. La nit abans hi havia ha
gut un ball al palau de Miramar. El
reí, com a preocupat per greus cebó
mies, s'hi hacia deixat veure molt poc.
Havia parlat, a part i llargament, amb
el senyor Alba. Amb aquella sensibi
litat que diu que tenen les retes quan
un
vaixell comentça de fer aigiles, ele
cortesano sempre rastrers, s'allunyaven
de la muller del qui encara era minis
tre d'Estat. La deixaren sola. La reina
VictOria, amb una delicadesa que fa
honor a la cort on fou edneada, indica
a donar-li
a un ambaixador que anés

companyia.
Per fi. abans de tornar al balneari,
ene arriba a les mane un exemplar de
l'Heraldo de Aragón, sortit aquell matf

Saragossa. Tramés pel general San
jurjo, publicava el text del famós una

a

nifest de Primo de Rivera. Llavors
poguérern llegir tot alló del "gran So
matén espaíío1", i del "separatismo",
de "la casta militar" i de "as masculi
nidad fuertemente acusada". Vaig col
gar-me sota

De tetes maneres, allí, com gairebé
tres de les capitaniec
tnt Espanya
t 1t
de Barcelona i de Saragnssa
—

Preixens-Pradell-Ventoses? Qua
han set, que no volen escoltar
los? Qué us ha fet un semetari d'A
Iuntament del que] podeu demanar
referancies al CoRegi de Secretaris.
a
la Casa Canal d'Urgen. on va
estar vint anys,'i a tots els veíns,
tots els veiris, escolteu-ho bé, del
districte de Preixens-Pradell-Vento
ses, i deis nobles de Bellmunt i Pe
on també havia estat secre
tara i a tothom que l'ha tractat?
Per qué no feu el mateix amb Val
calde Bosch 1Pinyol? Per qué no us
oíereix el mateix que io?
Governador de !Ácida: Dos-cents
hornee rn'han demanat que 'es íes

de

només: Catalunya. En 5e30, Catalunya
és un gran problema de llibertat hu
mana. El "DELATEU1" <editas ja no
és possible, peeque la veu irada del
anunciada conferencia a l'Ateneu Poly
pobie catala s'aixecaria unánime en
technicum. sobre el tema "egieo".
En una seveea
una
severa protesta.
No rus fou possibIe en la riostra an
protesta que s'iniciava l'any 5917 l'en
terior eaició donar-ne un extracte, i he
<lema de l'Assemblea de Parlamenta
lem arui.
ris, i ha esclatat, rotunda i irada, en
L'amic Massip començá. per negar
se
qualitats de conferenciant. Digué aquest any mea quan la plutocracia
catalana ha anat a Madrid a posar-se
que no és la sera reina. Que ell és pe
a
les ordres del reginte
riodista i que és un enamorat de la
que precisament per
neo. }leve ací una fa& en la histO
sera professió. I
ria de Cataluny-a. Prat de la Riba ha
digné
abui no ha d'estranyar
estat ja superat definitivament. Ehl
que sigui un passitn conferenciant.
Desprée duna interessant introduc
dona forma, a la seva hora, a l'afany
collectiu i encara ínconscient de nació
ció al tema "1930". En lelassip entra
que ressuscitava en la histdria. L'hora
aeuest c.:nster requeriment i jo eoiri•
de pie a desenrotllar la seva conferen
de Prat
hoen,glaripea
ha ptassat
pleixo. Si no cris volt escoltar, cia, de la qual ene plau transcriure
Organitzat l'afany de nació, la cons
einparits per tina impunitat mons
adéu. eenyor _governador!
,els paragrafs més interessants.
uosament arbitrária. ha sereit per
ciencia de nacici, l'exigIncia de nació,
Comenca parlant de l'evolució que ha
Te (alatENEC DE BELLMUNT
la nació ha rnarxat ja de cara a Eu
dorar la batallada de la lluita. Es
íet Cataluny-a de l'any 23 enea.
digué
a la Mo
ropa. a despit deis bornes de tes teo
el gas conegudíssim del dictadoret
Abans de 5923
ríes i dele esdevenienents. 1923 estal
Bosch i Pinyel, alcalde illegal i ca
del hí entren separats per un abim de
del
habitants
desconfiances
els
detinguts
socials
i
ele
viene a- Catalurtya llargues i perilloees
ciquet repudiat pels
La
a Sant
anyacles de nacionalisme pur i en fea
presos catalanistes. En 1930. a la Mo
clistriese municipal de Preixens-Pra
tots
aquells
en
encaixades
cordialt
una gran sírttesi fecunda. Puig i Cada
odiat
per
del
fraternitzen,
dell-Ventoses i
de Codines
falch, quan acompanyava Primo de
de dolor i de rebeldia, ele presos so
honres de bona voluntat ,que han ha
cletinguts
catalanistes.
Rivera a l'estado de França, desde es
forca.
Els
ha
dale
1
els
per
gut de tractar-lo
C.atalunya
aleó,
1923
era
tar ben llteny de suposar que girara un
Abans de
bitants de la Ribera del Ció fa vint
Poden ja donar-se pea uitimades
iull de la histbria d'un noble. El gest
el
rosegueit.
trenta
anys
que
les
a
i-cinc o
gestione iniciades per
organit
recent de Carnbó, en donar públicament
zar
Tca l'he conegut quan he vist el rneu
politicament la joventut dé la
cola
la má dreta al regirle impossibilitava
salut
entre
les
brosíssim
de
jovent
avid
de
rnalalt,
deiscant
la
veina
vila
de
Sant
Feliu
de
Cedípare
po
la reculada del gest de Puig i Ceda
estructuracia
nes, puix que ja és un fet
ee•es urpes. quan in'he proposat d'e
cine- borar en la futura
falch, president de la Mancomunitat
titució duna entitat. les : litats
lítica de la seva vila natal, signi
vitar que el rneu pare fos una víctima
relleu
de Catalunya,
gran
personaltats
de
:uta de les maltee que no per fal
essen,tials de .'a qual seran les de ficacles
polític en la població.
ta de raó. sitió per manca de mit
treballar per la cultura integral del
El catalanisrne, vulgui's- o no, és de
Es van prendre interessants acorde
ians per a fer-la prevaler. han /ha
noble. sense oblidar, com és na
cisivament a l'esquerra. Bis seus efec
gut de sucumbir sota les seves ini
tural, la cultura política, dissortada
i és segur que ben aviat seran inau
tius d'honses formen un ample front
guradee les tasques culturals i po
fluitats.
ment abandonada. de sempre,
a
la
realització
Pero que s'afanyi a cometre ar
dita pohlació.
litigues de l'entitat, arnb
hitrarietats de despota i a cbrir l'ai
La nava ettitat. fidel ale princi
d'un cicle de conferencies, la pri
Jaume Comte 1
pie de Catalanitat. República, De
mera
de les quals anirá a cárrec
xeta de les males intencions. Si el
mocrácía i Liberalisme, portará per
d'un significas polític catalanista.
ha prestat deelaració, da
Govern no es fa eco ben aviat de
A mea, la novena entitit, ver
nom
el d'Acció Catalana de Sant
veu
del poble que ha demanat
vant el Jutjat de Castelló
Bant pels interessos locals, es pro
eloqüentment la Ieva (lestitució. el Edite de C.lodines, i en ella podran
sobre els trae
posa desenvolupar una intensa tas
conviure tots ele ciutadans que ac
díctadoret Bosch i Pinyol, que ha
pú
en
ele
afers
fou
sotmés a la
ca
de fiscalització
ceptin com a base de la seca ac
tes a
cspeculat amb la impunitat gover
quals
com el
euatte
punts
blica.
algun
dele
tuado
ciutadana
els
nativa, potser no tindrá temps d'es
Preso que dirigia Don He
que fa referencia a la urbanització
pecular arnb la impunitat de la Bel suero.. esmentets.
raen°.
del barri de la Quintana i eixam
Per tal d'establir les bases deis
popular. A les callunniel infames
troben
Albes.
es
Hl ha sobrera ntatéria
diumenge
pont
deis
estatuts de l'entitat, ahir
Pla del
que en les darreres conclusions del
abandonats i cons
lamentablement
important
re
celebrar
una
gosat
llan
es
va
sen despotisme rabiós ha
titueixen una justificada preocupa
unió al Casino Felicense. a la qual
ear contra el meu pare í contra un
Esperem...
estol
norn.
ció ale toa; cls ciutadans.
van
.,:ss:stir.
u:tra
un
in1111P
culada
borne de I'llonrarlesa
Direndres de l'altra setmana, el

us

nos

tre estimat company i director polítie
de LA RAMBLA va donar la sera

—

---

—

política

impressió

com

d'ope

El piano ha estar l'instrument mes
rcbec aavant el micrófon.
Ordinariamente ele enregistraments
pianistics, fine ele conliats a eminents
virtuosos. tenen un so de casserola
semblant ale pianos que toquen pel
carrer. Aleó vol dir que no és una
qüestió solament artística l'enregis
trar un disc i que una técnica, millor
dit, un cas icientific, hi queda plan

Feliu

.1•¦•••¦••¦¦¦

4
,

.

la

Canyelles

d'Empúries,
qué

—

1

processal.

que

no

com

penes

o

cem

Aquella iantasia

ció, que no volia tenir cap mena d'humanitat i que solament amb el seu
"charme" arribava a ter més sang
apassionat
seu
que Goethe amb el
"Werther".
virtuoEn el "Nocturn" núm. 2, el
simultarehabiliten
La
Fleme queda
neitat (:'e la tecla i el martellet fan
vibrar la corda, com- si fossin unes
direcmane amb nervis de vellut que

tament la polsessin com una guitarra íntima i enamorada. No és per dete
més dir que aquests grane artistes
serveixen ?'instrumente tan perfece

cionats com ele pianos Bechstein
Stenway. Que consti que ele anomepere
no per cap sentit publicitari, sinó
justicia i d'hornenatge a'
un sentit de
aquests inaustrials que serveixen l'art
alrnenys tan bé com ela artistes mateiiros.
meravellosoi,
I si aquests discos
orientessin els nostres futurs pianifre
tes?
Jo no vull pas dir que la música,
mecánica ha de reetnpIalar ele nostresi
professors dintre les escotes públiques1
i conservatoris. Res d'alzó, i fine ali
contrari. jo voldria que aquests mes-,
tres, sovint una mica endarrerits de,
técniques tnodernes o capficats per:
m'atoases personale, disposessin duna
collecció completa ele discos pianísties4

reproducció.

gisteements perfectes.

Polydon Grades a l'aparen foriográl,'
fíe podrien comparar les diferente in-,
terpretacions que .1-3 donen els raes,

El primer moviment forma una
de poema, que Beethoven va dir
ne
"Ele adéus". D'aquell rosari de
notes en surt una claror í un atribient
purificar. Les soneritats, una darrera
l'altea, dosades totes per un igual,
formen l'equilibri que la literatura pia
nística exigeix, puix que el teclat és
tanmateix el que s'assembla més a un
Ilibre. També la música de piano ha
de considerar-se la més pura, la tnés
humana.
Sovint, les paraules i l'abigarra
ment de les sonoritats orquestrals
donen a la música mediocre un esclat
que el piano fred i amb una mejor
sinceritat no pot donar.
El segon i tercer moviments de la
Sonata op. 81 eón 1.'"AbsIncia" i el
"Retorn". Aquesta música no té cap
necessitat de parents, ni de combina
cions orquestrals, per a dir tota le.
meció que hi ha dintre aquests tí
tole tan subjectius. En iniciar-se l'úl
tim moviment. aquell "Reten" és pie
d'inquietud i de tendresa. El cor hl
galepa com un cavan, i en aquel] "Re
torn" s'endevina l'arribada amb tota
la joia i el releas ;robarla
Un altre disc aprofitar és el de
Raoul de Koczalski, que conté ele
En allunyar-se de grat o per forma,
"Nocturns" números i i 2 de Clopin.
de la Hidra política, l'obrer catea co
Ara, escoltem un seguit de notes
rnetia un gravíssim error de táctica.
No es una simple opinió nutra. M11:
tants destacats de l'organització han
hagut de confessar-rn'ho i han hagut
de reconeixer que, en alguna hora, pot
ser s'hauria
hagut d'anee per altres
camins. Quins camine? Ele de la in
tervenció de l'obre en la lluita polí
tica. En quin punt d'aquesta
Per a mi, en el socialisme.

ben rnatisats ja, perque han superat
aquella fórmula obscura i perillosa det
nacionalisme, ele formen hornee dispo
sats a donar la batalla civil per la lli
bertat.
El nacionalisme pum d'antany ha. es
tat recollit i disciplinat en una disci
plina republicana i liberal pele partits
netament democratice de Catalunya,
hereje directes de l'herencia de Prat,
pera amb un pensament acarat a Eu
ropa. En elle, la vella fórmula ja no
és sirnplement "Catalunya". Es, al
menys, Catalunya i República. Catatu
nya i LIibertat, Catalunya i Democra
cia; les masses obreres han hagut de
reconlixer i admirar moltes vegades la
feina dele hornee enrolats en aquests
partits. Tanmateix está b i és lagic
que eh grups situara més 2. l'entierra
diseuteixin 1 adhue arribin a combatre
en el terreny de les idees aquesta. per
a ells encara tébia posició. Perb el que
ja no podran fer les forces mes radi
cale cense caure en un greu pecar eran
transigencia estéril és posar-se enfront
i en línia de batalla. Pas d'ennamis
gauche, ha d'ésser el mot d'ordre, al
menys en aquesta hora decisiva.

gotee de
chopiniana
sabia representar cap imagina-

cauen

rosada.

La sonata ore Iír de Beethoven, per
M'ahelee Kempf, que he tingut «asió
d'escoltar i de la qual encara porto l'e
moció a la pell, és un d'aquests enre

mena

•

-

que

tejat.
Casos individuals, com Alíred Cortot
Margarida Longteu, semblaven el
camí que va dret a la perfecció. Des
prés, una relliscada feia controlar que
els
es tractava d'una casualitat, que
genials artistes, perta, havien provocar.
Poiidor enregistra discos de piano
si
en gran quantitat, i sembla com
ele enginyers de la casa s'hagin im
posar solucionar aquest problema d'a
cústica pianística, tan rebec, cc= ja
he dit, davant el micradon.
Cal solament llegir un catáleg de.la
Casa Polydor i hi trobem tota la pla
I
na mejor deis pianistes universals.
si feu rodar un dice. allavors us tro
beu davant la veritable meravella.
Tota la nerviositat del piano se us
presenta davant deis ulls, tan forta és

que va des del liberalisme burgés fins
al comunisme. Ele seus campe d'acció,

Polytechnieum

neu

una

bufa. L'endemá, pena. se nienro
gia la cara de saber que molts cata
lans, que imite catalanistes Imanen
ajuptat llurs mane per aplaudir amb
estrepit aquells frases vergonyoses
llur autor.
L. NICOLAU D'OLWER

reta

La contereneia d'En Jo
sep Merla Massiip a l'Ate

els pacífics habitante

guerra, :a

censura, la destitució del governador
vingué decretar de Madrid estant, quan
després de jurar
Primo de Rivera
fidelitat al rei i no a la Constitució
actuava de ministre universal i de pre

—

a

•

grane artistes.

L'ensenyament és una qüestió d'imitació. A forea de veure fer saberes,'
esdeveniu sabater. Be o dolent, segorlí
i con, les haveu vistes fer.
Evidentment que si demano al senyor Lluís Massot de posar un ctial
per a escoltar discos a l'Escola Menicipal no mancará. qui dirá: "Valdrie
Inés que traguessin les teranyines de
la casa tova del carrer de Valencia..
Pede si el senyor Lluía Massot s'hi
pensa una mica i ven amb quina facilitat roda un dice, jo Ii aconsello
que doni un cop d'un ale catalegs Polydor i que no es deixi enganyar per
certs tecnics que detesten la música
mecánica si no úquan :poden firmar
segells de Ilur producció més o nienys
decent.
La música de piano és desconeguda
per la maese, perque el piano de manubri lisa prostituida i sobretot ridiculitzada. Jo eres que amb un adversari tan simpitic i inofensiu és fácil de
guanyar.

Ni ha més meció

elintre

tin "Noc-

turn" de Chapín que en tota l'obeš
wagneriana al grau complet.
J'OSE? FONTBERNAT

.4 5

••

It
•

%,1,
y.

kif \Weemerisil

Jo voldria que Izo, que ene ha por
tat acostaments cordiale entre l'obre
risme i el catalanistee
dos afanys
de llibertat, duce sagetes apuntades al
futur
portes aquesta abraeada deci
siva d'un gran partit obrerista catalá. i
Aquesta seria una gran i auténtica ti
victbria de les més puses democrácies
—

—

1

d'Europa.

,

Una °vació cálida, xardorosa, coro
ln magnífica dissertació del nostre
company. que fou molt felicitat.
La conferencia
ele extractes de fa
qual. que publiquem, són un reflex
pálitl del que fon
resultá, evident
ment. interessantíssima i fou molt co
mentada.

~upa

eta

—

ABANS. DURANT I DESPRES DE LA VAGA
--El que no he entés mai és per qué d'aixtli eu dieren el se

—

d*

neteja...

-----

ramificaren

les brigades de tic
No cal discutir abra.

en

teja pública.
Cal denunciar, només, l'estulta inci
vilitat que representa llangar les es.
«combreries embolicades en papers o
abocades des deis recipiente, a la via
pública. Cal denunciar l'egoisme, la
grolleria, la falta de civilitat que

oír

vol din per part de la gent que rea
litzaren aquest acte. llangar la bru
tícia al carzer alelí que es digué que
no seria recollida normalment.
i fou nombrase a
Aquesta gent
Barcelona —mereixeria una severa
punició. Ella. més que ningú, ac
promovia
tuava d'agent de desordre,
un conflicte públic i mostrava, amb
impudor Ilastimún un esperit
un
covard i univil, propi d'un llogarret
colonial i no d'una g.-an ciutat.
Seguramene molta gent d'aqueeta
que ha Ilanaat la brutícia al mig del
carrer. ha
pronunciar aquests dies
—

Ja censura ha passat per aquest
número
Encara.
encara
s'ha de ter mol
feina p e r
ta

,

nyor Cerrase& d'A. C. Després, el
senyor Formigueran
No gosem a fer comentarisl

pobles
Catalunya.

aquests
de

L'altre día,
company
cre

partava arnb

poblaeió del Pie

un

no s

-

ciutadá d'una

en

qüesti6.

Ja ho

ara es nota molta
sobretot entre la jo

oree,

efervescencia,

4114
40pectacle

Llobregat, allu
quilametres de Bar
del

nyada sis o set
celona. La conversa deriva, és ciar,
cap a la política. El nostre company
s'interesar per les activitats que en
aquest sentit es descabdellaven en el

poble

El paesat dime
eres, Barcelona
dona un la
mentable e s
d'inci-

un

-

vilitat. Un

pectacle
ens

avergonyeix.

neteja pública
combraries.

no

a

dural...

es

q

A nosaltres no
cris fedza cxpe
rienda
u n a

a

lee

brigades

recelliren les

de

—

experiencia des
coratjadora i

es

I bé: tothom pogué ;mude, en tots
espacial
els carrers de Barcelona
mena pera, en les barriade-, aencs
rente— ele munts infectes d'eszom
braries que ele velos tuviere Ilanga•
a la vía pública.
No cal. ara, ací, discutir el fet d:
la vaga ni el desencert deis que Ir

triste

?

S'han donat alguna conferencíes importants, que han desvetllat
molt el noble.

ne-la DieS

entera

va

venir el

se

--

en

aquest sentit.

—

ventut.

tisfacció. Ene faria un greuge i se'l
feria ell meteix. En doldre'ns-en, yo
lem remarcar només que ele camina
de les dretes conservadores es veu
ran fonamentalrnent modificats amb
la inhibició forgosa que probable
significaria la malaltia de
ment
Cambó.

consta —que el

Hem rebut una
atenta lletra de
la direcció del
"
cafe bar
El

--

no

--

Estem certs

tos

Quan el nostre fraternal collega
desaparegut "La Rambla" realitzava
aquella magnífica campanya de Gar
raf, que costá la vida del periódic,
cls 7:11.1s bornes
sota la pluja de
--

recollides d'edicions i multes

cons

E-t

dia que "La Rambla" fou suspesa,
més d'un periodista dit "d'esquerra",
reepirá de satisfacció.

Tcnim

noticies

que ene me
reixen tota me
na de confianga
que dissorta
dament la salut
de don Fran
és encara pas mases
—

Cembó no
satisfactaria.
Les declaracions recents del duc
de Maura i de Ventosa i Calvell, no
eón ten optimistes que no deixin ja
cese

to

guirlo, acudo en justa defens.a a Vd.,
de verme atendido.
en la seguridad

sm-vador catala pugui prendre part
activa en una llulta electoral u en
una
acció continuada 1 activa de

A continuació explica el cae del
dependent acomiadat, a qué feia re
ferIncia la nostra nota. i el justiiica

Govetn.

—sempre segons el criteri de 1 di
receló de l'esnabliment— explicant
que no fou tret per catalanista, sinó
perqué no compila en la feina.

alguna cosa d'aixa.
pele detalle que teram.

No volem creure que cap lector
de LA RAMBLA pensi que donem
aouesta noticia arel) can mena de sa

Un deure de justicia ene obliga a
fer esment d'aquesta Iletra, escrita

13n altre entu
siasme que es

dret de defensa legítima, com
féreir ressca de la queixa del dependent. Ara pertoca a aquest, si de
cas, de rectificar alió que la lletra
explica, sota la responsabilitat de la

1

en

llanga

ene

a

gerIncia

del café.
Per la nostra banda, si és cert
que el públic, "en su mayoría cata
lán", és tractat amb "el afecto y reciprocidad de habla consiguiente",
.serem ele primers de felicitar-nos-en.

ta

de

setas
ens

\.

deures,

no

espantarien

aquests

pronas

tics duna 'me
dictadura—, aquestes ombres viat
geres que van d'un coatat a l'altre
de la Península, meneen "pronuncia
miento" que s'ha convertit en una
ya

de sarsuela tragicament gro
tesca per a ús de generals que rolen
salvar paisos i minyons amb mialtes
g les d'ésser ministrer.
Nornés cal abre,: saber complir
amb els deures de ciutadania. Saber
ésser veu i vot a tetes hores. Saber
ésser opinió i protesta. Saber ?asee
poble. Saber estimar els drets i saber
complir els deures. Saber conquistar,
a cada hora, aquesta prerrogativa in
signe dele hemes i dels pobles civi
litzats: la llibertat. Saber exercir,
mena

claudicacions i sense baixeses,
aquesta necessitat ineludible deis no
bles lames: h democracia
sense

:

a

la bre

Brolla

d'informació que
a Santa Colonia de Grama:len
Són les promocione joves de la
ciutadania. Són les forces que han
de donar la batalla decisiva al pas
sat, amb tota la seva obscura bis
tória, de claudicacions, .le baixeses i

Si tots els ciutadans sabessin
complir amb ele
1

a

dor".
perla
d c quinzenal
de política i
fa pon ha apategut

Negro",

que comenta:
"En el periódi
número corres
co de su direceióri,
pondiente al día de ayer y sección
"Reflector". aparece un suelto rela
tivo a esta su ca.;a, repleto de fal
sedades, que precisa, en honor a la
verdad. esclarecer; y, para conse

Ens
que
la veu de don Francesc és molt fos
ca encara i que es medica constant
mena fins al punt que hom consi
dera improbable, absolutament, que,
almenys de moment, l'illustre con
censta.

•

-

Ga

En esta casa se ha tratado y tre
al público (en su mayoría cate
lán) ton el afecto y reciprocidad de
habla consiguiente y por ello ha
llegado a disfrutar de upa popula
ridad honradamente ganada y, fuera
modeetia, merecida, en pago a nues
tros constantes desvelos y esfuer
zos
para en todos los órdenes ser
agradables a !e concurrencia."

entreveure

u e

barcelonine,
ciutacians. Fou

CDM

i cris revolta com
aquell día en qué

de vaga la frase indigna:
—;Aixa no paseava amb la dicta.

solament no trobaren
l'ajut i la solidaritat de certs ele
mente de la Premsa que es diuen
liberals, stnó que hagueren de sentir,
contra d'ells, les més implacables
acusacions de "pertorbadors".
se'ls digué
--Gricies a vosaltres
un dia
ara la censura és més migo
rosa que malle. Acabeu d'una vega
da amb la vostra actitud!
tanta

•

mentidee.

Brelledor" surt a l'impute d'una
saba nova, "Brollador" será el por
tantveu deis bornes que de cor i d'es
perit se senten joves, dele. que no
s'inhibeixin del problema vital de
Catalunya. "Brollador" saluda cor
dialment la premsa local i la que
Iluita a tot lloc per la demos:alela i
la llibertat del poble"
diuen, ola
seus bornes, a la especiera del pri
—

mer

número.

Nosaltres els saludem raerle, cor
dialment. i eis encoratgem a la l'Adra.
Perque l'esdevenidor del poble esta
en aquestes promocione joyel
fle
tes de culpa i ávides de dernecracies
que es Ilancen al carrer a denar
la batalla al passat.
Endavant, crujes de Santa Colonia!
—

--

2 d'octubre: El "Festival

del Pres"

a

Olympia. Una

artivació de ciutadania.
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L'HORTICOLA

ia rambla
dS gairaitm

Braçalets fantasia
A gulIes novetat

J. ROCA
Rbla. del Centre, 33
Passatge Bacardí, 2

es

port

1

CATALANA

ESTABLIMENT
I FLORICULTURA

D'ARBORICULTURA

Pere Casas
Exportació

Salvat

l'estranger

a
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