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Heu sentit l’espetec i el daltabaix, corejat amb ge
mecs i bramuis que us recorden costums pagans?
Serenitat amics. No us deixeu menar per l’irnpuls,
ara que la victória és tan nostra. Per la nostra part, po
dem assegurar-vos que sentim una major i més vigoro
sa adhesfó a les nostres conviccions, la generositat de
les quals, contrasten soroliosament i cor’atjoses, amb la
m.isria moral més inversemblant i esgarrifosa.
A més, si teniu, ciutadans amics, la vista iliumjnada,
podreu contemplar d’aprop i meravellats, l’espectacle
subljm i reconfortant,
de veure com el llamp de la
veritat, en forma de relació objectiva, és qui acaba de
malmetre i míg-partir i’escorça deformadora,
sota la
qual, temps ha que nosaltres hi veiem amuntagada, tota
mena d’excrecncies contagioses i mortíferes, ultra la
presencIa feréstega d’un veritable reialme zoológic, el
predomini del qual, i pel que hem ilegit, sembla que
correspon als rptils
més asquerosos,
per trobar-hi
aquests, menja més abundosa.
Per veure aixó, cal només atendre el llenguatge em
prat, i fixar-se amb la mena de facilitat que saben perdre
els estreps, aquests moderníssjms pedagógs, que s’ima
ginen detentar les formes de la cultura i amb llur imb
cii clam pretenei aturar el curs del sol. Sens perjudici,
peró, de descurar tota tíca política i social, i de sacrifi
car a cada pas, 1 a la primera onada de sang o tivantor
de nervis, tota espiritual convivncía. Sense adonar-se,
que la veritabie fortitut, rau en la serenitat, 1 que sense fortitut no hi ha fidelitat possíble a la doctrina ética
de i’amor, de l’amistat i de la simpatia, moral d’atraccjcj
indispensable, per exercir amb &it tota funció educativa
Entengui’s, peró, que serenitat, no vol dir impassjbj
litat, per tant, procurarem vetllar el poc prestigi que
resta a aquest nou tipus de pedagog-polític.
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Va passant-se la seva ma amanya
gant curosament quells llargs i rebeis
cabelis rosos, mentre amb I’altra agafa
fortarnent un pilot de fulletons.
1 no cregueu que es tracta d’un ro
mntic poeta. No us poseu roinntics.
Es tracta, no menys que d’un comu
nista teóric.
No creiem causar-li cap contra
temps en remarcar les seves aficions

demagógiques, en aquests temps de
justa represió, ja que les seves gestes
són tan sois ideológiques i fins pensem
que les sustenta per mor d’intensificar
el seu comerç llibreter.
Sentim la marxa d’aquest exemplar
comunista, ja que sempre vesteix po-
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der exibir un botó per mostra. Per
qu yoleu fer-bi, si segons própia ex
pressiÓ, és Ripoli, per els seus ideals,
molt petit, í els seus vilatans uns inep
tes per poguer par les seves doctrines!
Els manresans,
que han patit els
passats esdeveniments revolucionaris,
restaran del tot tranquiliitzats,
en veu
rer ço que és un vertader comunista,
i Ripoil s’ha tret un ps de sobre i la
canalla han perdut un repartidor de
cararneis, per tal que no anessin a doc
trina, doncs, cal remarcar,
tenia el
formidable
projecte de convertir el
Monestir, en una nionu mental fábrica
de conserves.
KODAK.
..........................................
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SESSIO

DEL DIA 19 DE FEBRER DE 1932

Amb assistncía
dels regidors senyors Bonnín, Morera.
Puig Z., Casteli, Padrós, Coma í baix la presidncia del
senyor Casals, s’obra la sessió a un quart de deu com de
costum i es passa tot seguit a Ilegír-se l’acta que és aprovada
i signada.
El Secretart informa en quan a la pregunta formulada per
el senyor Casteli en la sessió anterior, referent al preu de
venda de la carn de tocino i com sigui que hi han diferencia
cions en els preus. segons siguin de primera, de segona o de
tercera, cal en primer lJoc per posar taxa als preus. deter
minar a la calitat que pertanyen.
Havent aconseguit uns locais adients per dues escoles
unitries
de noies, s’acorda soliicitar
altra volta la nova
creació de les mateixes emparant-se en el qu dísposa la
Gazeta i el torn de prioritat de qu gaudeixen.
Llegit l’informe d’Obres Públiques de la província, noti
ficant al municipi, que deu contribuir amb la meitat del
pressupost
total necessari per adoquinar amb formigó el
troç de la carretera de Ribes, s’acorda ratificar l’acord que es
prengué conjuntament ainb els propietaris afectats.
Passa a la Comissió de Foment la comunicació de l’en
ginyer de la secció Industrial de Girona, referent a la de
núncia formulada per el munícipi, sobre el deficient abas
teíxement d’aigües.
Passen a la Comissió dHisenda díferents comptes. Són
aprovades cinc altes de padró.
Es dóna cornpte d’una denúncía del cabo de burots, refe
rent a l’aprensió d’un bot de vi que íntent passar de frau el
senyor Moles i s’acorda que l’inspector de torn d’arbítris
senyor Morera, instrueixi l’expedient corresponent.

Ei. MESTRE: Quin és el peix més gran del mar?...
EN JORDI: El bacall... perqu és un peix que es porta l’oli...
EL MESTRE L’oli de bacalllt, que és tan dolent de prendre?...
ENJORDi: Nq pas EOIi de bacallá del Doctor Dou, no
en t de mai qst, ni al olor. Tots nosaltres en prenem
Si vost en prengués, mai estaria malalt í no fariem fes
tes. Veu, porta aquesta marca i no més val 3’75 pessetes
cada ampolla; a les farmicies en trobar.
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Es llegída una instancia signada per la quasi
totalitat de les societats ripolleses demanant l’íns
titució d’un premi a perpetuitat, concedínt-lo tots
els anys als mellors treballs referents l’un a l’obra
crítica de l’obra premiada pel Concurs Creixefls
o premi Fansterrat
i laDre al més complert
estudi sobre la mellor editorial publicat per
la prernsa catalana i amb preferncia
que par
u de Ripoli. Es presa amb consideracíó aquesta
barroca instncía i passa a la Comissió de Cultu
ra pel seu estudi.
1 res més per avui.

.

E Acadtnjacat1icadeRipoil
E Fundó artística per dem díumenge a cárrec de E
E SescióArtística-Literária
del’Esbarjo
deSantaMaria E
E posant-se en scena la sarçue!a en dos actes E
E La Molinera del Molí Bonic E
Els monosí!labs
no s’accentuen si no són
hombgrafs.
La setmana vinent mirarem
de
parlar-ne. Ara per ara accentueu com calgui
les paraules del següent

•••••s••••••••e•s••....e...u.........................

E
:
E
:
E
:
:

1

¿Voleu beure Ja LLET pura de vaca
su’íssa i holandesa amb tota garantía?
demaneu
la LLET EMBOTELLADA
de
a Casa Nova del Prat, sense cap
augment de preu.
RENTAT

DE LES AMPOLLES
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III
ACCENTUACIO

EXERCICI
Llarga, ciencia, caire, memoria, facil, capítol
boira, Antoni, Polonia, felíç, humil, capita, debíl,
moble, caixer, maquina, maquinaria, savi, cabe!!,
bagul, tra’idor, Lluís, llapis, util, dilluns, vestit
Ramon, Maria, escriuran, vindrem.
Solució a la setmana passada:
Aguts: Pin-zell, pi-nyol, ni-not, cla-vell, ma
¡alt, ge-me-gar, re-bre-gat.
erericórrocs
Plans: Pi-a-no, pis-sar-ra, Llu-t-sa, ca-di-ra,
sut-ge, es-tó-mac, cn-tim.
Esdrúixols: C&n-di-da, Bl-gi-ca,
ma-qui-na
pls-ti-ca,
ci-n-ci-a, re-v-ljda, in-a-pe-tncía.
L’hem rebuda correctament
de: Josepa Casellas i Salomó, Merc Catalit i Grau, Josep
Codina 1 Font, Míquel Oliveres, Pere Pous, Jau
me Surroca, Joaquím Vila i F’osses i Miquel Vi
nyes
ESTIVILL
J. 1 EsTIvILL

GRAFICA

En cataUz tenim tres menes d’accents, per a
remarcar la vocal forta o dominant deis mots:
agut (é), greu, () i circumflex (é). Aquest darrer
l’usem per a suprimir alguna ¡letra, gairebé
només en poesia. L’accent agut (el qual no va
mcii damunt la vocal a), és per a representar el
so fosc de les vocais e, o i sempre que calgui
accentuar les febles i, U: vindr
préssec, estó
mac, carbó, violí, ningú. Per contra, l’accent
greu () és per a accentuar la e i la O quan te
nen el so fort o obert de Mercó, pésol, retórica,
arrós, i sempre que calgui accentuar la a. No
lusem mai per a la 1 ni la u.
Regla general.
Primer: Cal accentuar els
mots aguts que terminen en una de les dotze
terminacions
següents: a, e, i, o, u, as. es, is, os,
us, en, in, lievat que la 1 o la u formin part d’un
diftong.
Segon:
Els mots plans que tínguin tota al
tra terminació que aquelles dotze.
Tercer:
Tota els esdrúixols,
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La c’o!ossal opereta,
vertadera filigrana
musical, en la que llueix la seva meravellosa veu la formosa GRACE
MOORE,
tiple del Metropolitan-Opera
de Nova-York

E
:
E

Músicadebesos
E

A més es projectar
el meravellos
d’imponents paisatges nevats

film

E

Prisioneros de la montaña
E

La peliícula

de dibuixos animats

QUIEN LA BESARÁ
i la Revista
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Paramount

Actualitats n° 30

E

L’AFER
(Acabament)
La Junta provincial de Sanitat, que s l’orga
nisme que substitueix la Comissió Sanitiria
provindal, teniht en Olnít
ls c hcinS
t
pogrifiques i d’emplaçament d’aquesta poblac6,
ACORDA en sessió celebrada el dia 17 de desem
bre de 1931, QUE PROCEDIA INFORMAR FA
VORABLEMENT
EN L’ASPECTE TECNIC SA
NITARI DEL PROJECTE, CONTRA EL QUAL
NO Hl TE RES A DIR.
Per consegüent, la Corporació pot ara, fran
cament.
embestir els trínits
de l’expropiació
forçosa del terrenys, que necessUa i qu
vol
adquirir, per a l’eniplaçament dI Orüp Escoia.
Per molt expeditiu que sigui el procedirnent
suman de la expropiació forçóa, requereix dt
cert temps per a donar efectivitat als ttmks qe
la Llei estableix 1, mentre tant, l’Ajuntament no
pot demanar a I’Estat la concessió d’uti Gru Es
colar per als ensenyaments elementais a Ripoli,
més que d’una manera condicionada 1 supedItada
als resultats de l’expedient d’expropiació íorosa,
quals trtmits ara començaran.

Les coustruccíons

escólars.

Eis Ajuntaments, segons havem vist antetiOr
ment, poden obtenir les construccions escolats
a) Per cornpte propL amb subvenció de
i’Estat.
b) Per compte de 1’Estat, amb la cooperació
dels Ajuntaments.
No és d’ara que i’Ajuntament s’ha decantat
cap al segon deis mitjans indícata. Ja l’Ajunta
ment de 1928, deman
a la Comíssió Provincial
de Construccions Escolars, un grup de dotze graus

(el

DEL GRUP

amb la cooperació municipal, de con formitat amb
el decret de 10 de juliol de 1928 (Gazeta del 15) i
ami, un altre anterior del 17 de desembre de 192,
que són idntics en el íons.
A FAjuntament u bu retornada l’inatncia, ei
28 d gener de 1929, per tal que fos refeta i ajus
tada a les formes que pub1ic el Butiletí Oficial
del dia 24 dels mateixos mes ¡ any.
No es feu res més.
Primer:
Perqu
l’Ajuntament no podia fer
i’tferiment deis terrenys demplaçament.
Segon:
Perqu I’Ajuntainent no podia deter
minar la quautitat
dt Faportació
que volgués
‘oferir a i’Estat,
tespié...
frahem vist la srie d’mnci’dents que
han maatingut, flns ara, ajornada aq-utsta qüestió
‘vítalíssima de les construcions
escolara.

1

que resta per ter.

L’Ajuntament ha d’acordar ¿lefinitivament:
1. Sollicitar
de l’Estat la construcció
d’un
tdifici de nova planta, capaç per a 12 grs,
6 pe
nena i 6 per nenes. La qual cosa és absolutament
necessria
i urgent.
II. Que s’autoritza al senyor Alcaide-Presi
dent per tal que, a nom i representació del Munici
pi, promogui la petició, mitja.nçant loportuna ms
tncia a l’Iliustrfssim senyor Director Generai de
Primer Ensenyament, de qu l’Estat construeixi a
Ripoll l’esmentat edífici, de conformitat amb els
preceptes del Decret de 17 de desembre de 1922
III. Que per a contribuir a la Construcció,
iqtzest Municípi ofereFxi cooperar arnb els se
g(leLgs lt*neflts:
a) El solar, anb les condicions i requisits
adequats a la construcció.

tractament
extern
de
les rnaialties
del piÉ

u
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b) Metaiiic, amb la quantítat de cent mil pes
setes. 1 si aquesta quantitat no arríhés al vint-i
cinc per cent del total import del projecte de
construcció, que s’entengui ampliada aquesta
aportació de cent mil pessetes a la quantitat co
rresponent,
fms arríbar, com a mfnirn, a I’expres
sat vínt-i-cinc per cent, susceptible
d’augment
aquest percentatge si els informes que s’obtindron
per les circumstncíes
del concurs, aconsellen
una major aportació per a obtenir torn de priori
tat o preferncía en la concessíó del Grup Es
colar.

Apéndix.
Simultkneament
les tres qüestions prvies .a
reoldre de qu parla l’afer, han anat tramitant-se
i l’estat actual de les ma tei.xes ¿s aií cora segueix:
La qiestió
económica.
L’Ajuntament
esta
sutoritzat
per a poder concertar el pTstec de
200.000 pessetes, amb la Caixa de Pensions per a
la Vellesa í d’Estalví, de Barcelona, aplicables
exclusivament
a la construcció d’escoles. Aixf
consta a la comunicació que trameté a l’Alcaldia
la Delegació d’Hisenda a la província de Girona,
donant trasllat de la resolució favorable recaiguda
en l’expedient promogut per aquest municjpi,
dictada el 26 de gener proppassat.
L’Ajuntament té per fer tant sois la darrera
gestió amb la Caixa prestamista, per tal de deter
minar l’atorgació de lescriptura de prstec co
rresponent.

L’enagenacíó

Avui, 19 de febrer de 1932 i perfectnn’ient depura da la jurisdíccíó entre els Minísteris d’Hísen
da i de la Governacíó, essent aquest darrer el
Competent per a atorgar l’autorització necessria
i havent dísposat que els acords municipais de
enagenació fossin publícats per mitj del Butiletí
Oficial de la província; essent aquest requisit for
mulari complert per mitj de i’oportú edicte en el
Butiletí Oficial del dia 9 deIs corrents, l’Alcaldia
trametr
de bell nou, per conducte del Govern
civil de la província, al Ministeri de la Governació
l’expedíent de referencia, .lliure de reclamacions
sense protesta ni observacíons per ningú en con
trari.
Lexpropiació
deis nous terrenys
d!ernp1.
çainent.
Complerts tots els trámits prevís y reglamen
tarís, ha començat l’expedient
d’expropiació,
essent ja cursades les oportunes invitacions ais
propietaris per tal que facín simplement la propo
sició d’oferta dels terrenys i assenyalin el preu
deis mateixos en el plaç de vuít díes.
La ínvitaciÓ al senyor Francesc Mirapeix í
Pags,
que resideix a Santander, li ha sigut tra
mesa per conducte de 1’Alcaldia d’aquella ciutat.
La invitació a l’hereu o hereus del senyorJo
sep Soldevila i Jord, ha estat feta per mitj de
edicte que insertará el Butlletí Oficial de lapro
• e.e.c ce e ee• ......
.
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Especialste en melaifte5 ce le
I,oca ciSnis E,*raccioLs sense

C. del Prat, 3
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Aparelis ixes amb or
—

Vacunoierpia

incrusacions de p01c.Iiana.
Esterililzaclá a6o{uia

St. Pare, 1. 2.” (Casa SitvenO
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altaveu
víncia. De més i per la relació que puguí tenir
amb l’kerncia
en quant es refereix ais terrenys
que han d’expropiar-se, ha sigut tramesa una in
vitació al veí d’aquesta vila senyor Joan Soldevila
i Pajolar, amb data de 15 deIs corrents

1 la demanda
escolar.

de la concessió

del Orup

Aquesta fou cursada al Director general de
primer ensenyament ¡ tingué entrada en el Nego
ciat especia! de construcció d’escoles de la susdita Direcció el dia 30 de gener proppassat.
En aquesta demanda l’Ajuntament fa l’oferta
de contribuir a la construcció de les escoles, coo

perant amb els elements anotats anteriorment.
Heus aquí, lector amable, la transcripció ve
rídica, fins ‘avui dia,de tot ç que fa referncía
a aquest problema de tan vital interés
Es vertaderament
sensible que hi hagi qui
amb l’excusa de defensar certs fets molt proble
mátics i opinables, posi nous entrebancs als kja
molts existents, que no fan sinó allargar la trami
tació, ¡ donar l’xit de la realització a un partit
polític, quan aquests afers han d’ésser de tots.
No volem deixar passar per alt, cap de les in
cídncies que tinguin lloc, i amb aquest fi dona
rem detall de totes elles tan bou punt en tinguem
esment.

Orleó de Ri
poli. Aquesta set-

»

—

Conierineja.

Avui dissabte a dos
mana la Junta ha
quarts de deu de la
-7
passat a domicili,
vetlla,
a l’estatge
unes fulles, convi
social de «Ressor
dant a inscriure’s
giment» tindrá lloc
soci. Es d’esperar que Ripoli, sabrá respondre a
una conferncia organitzada per la «Delegació de
la crida, amb tota generositat.
Palestra de Ripoli», a cárrec dEn A. Planes i Su
bírana. quí desenrotilará el
—La vaga
del di
tema: «L’Esperit de Pales
Huns. L’obrer de Ripoli,
Verms de temer, víls escorpíns,
tra».
amb aquella unió a que
escorçons verínosos, enemics de la
lium, que sois sabeu viurer en les
ens té acostumats,
deixá
—Mellora.
Aquesta
de presentar- se al trebail
runes 1 en la foscor, ací va la meya
setmana ha començat a fun
el passat dilluns,
sense
última paraula per a no ter znai
cionar
a la entrevia de la
peró,
que hi hagués el
més cas de les vostres insidies 1 va
carretera
de Barcelona,
la
més lien incident
desa
lades acusacions. Covartsfl
nova
barrera
mecánica
i
gradable.
CASADEMONT
ARIMANY
timbres davís.
Ens alegreni de la mello
Mestre Nacional de l’Escola
El joc. Comencem
ra
tan necessária
per la se
Graduada de Ripoli.
a neguitejar nos per a
g uretat deis viunants.
quest afer, i pressentim
la fi de la nostra paciencia. Entre aixó i laigua, ja
El temps. Continua fred i amb senyals de
no sabem on naeguem.
altra vegada.
neu

j

—

-

—
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Comédia sonora d amor, jovent uf • optimisme
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altaveu
L’sce1a parvuir.ia.
El fins ara profes
sor de la parvuiria,
o auxiliar de la graduada,
doncs amb un d’aquests dos titois, exercia el
crrec el senyor Josep Basagaña, prsent
al mu
nícipi, la díinissió del seu coins el passat dilluris,
fent avinent que díjous, deixaria ja de donar les
classes acostumades.
Motius?
Una ordre de linspector de primer ensenya
ment, manant que en el local de les escoles gra
duades sois deuen haver-hi els quatre mestres
nacionais í cinquanta alumnes per grau, sense
ajudants ni auxiliars de cap mena; i el no volguer
anar el senyor Basagaña al nou local.
Comentaris?
—

La nostra dita de fa dues setmanes, que h ti
rat les pedres sobre la seva teulada.
Solució?
L’obertura deis nous locals municipais per a
prvuls,
a crrec inter.ínarntnt del professor se
nror Segimon Fage, evitant aixf que la mamada
quedi sense ensenyament, si aquest era el propó
sit del senyor l3asagaña, amb el seu ultimatum
sobtat.
1 no fora per demés, que el nostre municipí es
preocupés de convertir aquesta, fins avui escola
de caganers, en una escola parvuUtria model,
amb tots els avenços
del sistema
pedaggic
Montesori.

1

1

Totes les misses que es celebraran el proper dimecres, dia 24,
a les esglésies de Ripoli, Camprodon i parroquial de Sant Esteve d’OLot,seran en sufragi de ¡‘anima de

D. ]oaquimTlatabosch ¡ Solé
Confortat

VIDU DE D. IOSA

SALÓ

qui morí el dia 24 de febrer de 1931
amb els Sants

Sagraments

i la

Benedicció Apostólica

A.C.S.
La seva família. a I’assabentar-ho
als seus amics i coneguts, els
preguen el tinguin present en ses oracions i es serveixin assiStir a
alguna d’aquestes misses, per quíns favors els en quedaran eternament agrafts.
La missa de nou, ar Monestir de Ripoil, sera amb ofertori
RipolI,

20 de febrer

de 1932.
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Per a bones construccions
useu l’obra de la

Reclacció¡ aciminisfració,Si. Pere,2. Ripoli
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EL CINEMA
Es el cinema
l’anomenat set art
una
nova manifestació d’aquest, que respon a una
concepció artística i a una tcníca científica.
L’acoblament d’abdues, dóna ritme i armonia
a aquests meraveliosos films, que propor
cionen a l’aflcionat instants de ver gaudi
artístic.
Deja el poeta Josep M. de Segarra, que la
nostra época, tindria d’ésser anomenada la
Edat del Cinema. Es per alxó, que poden-i dir
que es troba encara en perlode de gestació,
tot i el pas acelierat i progressiu empras, em
penyut constantment per les exigncies de la
índustrialització
del mateix.
Aquest vertiginós perfeccionament ha por
tat a l’espectador o una desoríentació, que
obliga als productors a cercar a les palpentes,
la desitjada solució de ¡‘obra mestra.
—

Les sessions d’art i culturals.
Són molts els intents portats a cap, per
tal d’organitzar unes sessions especils de
cinema, en les quals no es preté ni un negoci,
ni un xit.
Aquestes sessions tan sois responen a la
necessitat de ¡‘art per l’art.
En aquestes sessions, es roden tan sois
cintes de gran envergadura, de realitzacions a
trevides, de concepcions surrealistes, de tasis
genials, de pl&stica original, presentat tot ço,
amb un mtode i un pla documental que per
met a l’espectador capacitar-se abastament de
les excellncies de i’art cinematogrfic i edu
car el seu gust artístic.
Seria indubtablement molt llarga la llista
de les sessions d’aquesta classe organitzades
per associacions,
agrupaments,
periódics i
dhuc empreses cinematogrflques,
que em
penyudes per aquest desig, han reexit amb
xit més o rnenys falaguer. Remarcarem aci

les organitzades per el Mirador, setmanari de
Barcelona, qui presenta pel ilcules docurnen
tals, deis inicis del cine, surrealistes i algunes
obres genials, i Cinaes, empresa cinematográ
fica, també de Barcelona, que seguint l’exein
pie, exhibí algunes reaiitzacions mestres i al
gunes tesis arriscades.
Les nostres sessíons
En organitzar aquestes sessions, ens pro
posem, tan sois, donar un cicle de confern
cies cinematográfiques, que a més de propor
cionar als nostres espectacles, una finalitat
senziilament artística, proporcionin a l’espec
tador, uns monients de delectariça i una
font documental en les sessions cinemato
gráfiques.
Avui, podem avençar que la primera sessió
será el djous dia 3de rnarç, sense que de mo
ment poguem indicar el format de la mateixa,
si bé podem assegurar, que en el transcurs de
les diferents sessions, anirem desenrotllant
un pla complert de curset artístic i cultural.
Dos mots fínais de regracianint.
Sigui el primer, al senyorJosep Vila a qui
podem ben dir, devem exclusivament la rea
lització d’aquestes sessions d’art. Mercés a cli,
hem aconseguit posar-nos en contacte amb
importants cases editores, les quals cerquen,
en cedir aquests programes, més que un
guany immediat, una senzilla i lloabie inten
ció cultural.
1 vagi el darrer adressat als nostres vila
tans i veins comarcans, com una crida que els
indueixi a prestar el seu ajut amb la seva pre
sncia a les sessions, que ens encoratgi i per
meti portar a terme aquesta obra, que hono
rará el bon gust de que té fama la vila de
Ripoil.
Tip. Ripollisa, P. Maideu;Telf.89. Ripoll
—

