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Conferéñciadel senyor

20 céntims

Preu:

caricafures
sonores

Maspóns ¡ Anglaseli

A

(Acabarnent)

Domínacjó

castellana

Mentretant,
arriba día que el reí catalii es casa amb la
reina castellana 1 és en vírtut precisament d’aquesta. unió
personal, en la qual no intervé per res la voluntat del poble,
que s’ínicia la decadéncía de la nostra pátria. Amb tot, con
tinuaren governant 1 regint els destins de Catalunya com Es
tat independent del de Castella, mantenjnt la vigencia de les
Corts Catalanes. El poder Legislatiu, Execut•iu i Judicial,
continuj
encara essent l’expressió 1 el sentir del poble
catalli. No obstant, l’entrada de la dinastía castellana a lá
Confederació catalano-aragonesa,
esd evenia causa inicial de
la unitat espanyola i primera anella de la cadena que més
tard havia de subjectar-nos com a poble lliure.
Espanya, per tant, maipodr
dír-se que sigul conseqün
cía d’un acte de voluntat del poble, i si tan soIs, producte
d’9n rgim d’unió personal, d’un casament,
exactament
igual del que esdevé en la vida privada en aquelies qüestions
d’herncia
en les quals per res. intervé la voiuntat popular.
El cas d’Espanya, mai no podrt catalogar-se,
d’una manera
formal, dintre les norznes del Dret públíc.
Vingué després.la mort de Isabel la Católica, ocorreguda
abans del seu marit i entra a goveznar Felip el Bermoso, II
d’Espanya jI de Catalunya. i comença a complir-se la segona
fase de. la dominació castellana. El reí esptnyol per a vi
gortzar els setis impulsosde.domjnador,
es decánta barroe
rament per la política d’absorció; l’alta direcció pública, el
comaudament deis exrçits, els clrrecs diplomlttics i tota la
vida de relació de l’Estat
els altres Estats, resta des de
aquest moment supeditada
d’una manera exclusiva, en
man
de ca.stellans i caste!l és l’Ilome que exerceix la po
testat suprema. Catalunya, que veu minvar els seus drets i
augmentar els atropelis i desatencjons a la seva sobirania,
comença d’inquietar-se i s’inícia la guerra de conquesta. No
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euLer øe can Lanau,es
Ld-caricatura
d’avui, ensplanteja
un de.i
més trltgics de la
vida: la d’uñ xiÑt solter ¡ seüse pre
tensions, que rio té; Concrettrlnt,
res
dxtraotdinarj
i que eri canyL nfngú
s’atrevjrhdiscutir-lj
laseva imeable
popularitat qtié s, alhora que trasen
dent 1 c1iiiatrjca,
filla directa de
l’inestimable ds de iásimpátía portada
als última pdsMats de la demócrcia
extricta,
tailant t- dhuc serMicanient
amable. On rat.i el secret de la seva
popularitat
indiscutible?
Per a mi, el més humil deis redac

2

altaveu

fórem prou forts i els destralers d’un reí tírá 1 absolutista
per cert el primer Borbó
cuiadareri de consumar
l’obra de la nosra doniínacíó. Reduida Barcelona per les
armes, caigueren a bocins les nostres llibertats polítiques
i quedá establerta, d’una manera definitiva, la dominació
castellana, fins en els afers interíors de Catalunya
1 és quan Felip IV vé a casa nostra amb la figura repug
nant i odiosa de dominador, que els catalans l’anomenem
Felip V. Es d’aquesta manera que Catalunya rebutja la fello
fha d’un rei despótic í tirá. Podem dir que Ii canviaren el
nom, per fer-lí entendre que la dignitat catalana no els
permetia reconixer-lo com enemic. (Grans aplaudiments).
—

—

De Felip V a la dictadura
Fou aleshores, que s’abolí el Conseli de Cent i altres ms
títucíons catalanes, que es maná que s’usés el castellá en les
causes tramítades per l’Audincia
i que es destruí tota la
xarxa d’organismes i serveis que regulaven la vida nacional
catalana. Fou aleshores que Catalunya quedá definitivament
subjecta
al pensament 1 a la direcció del país dominador.
Pínacle d’aquesta invasíó, el constituí la dictadura, la qual
arríbá a l’extrem grotesc 1 ridícol, de prohíbír al Serveí Me
tereológic, d’emprar el nom de Catalunya, substítuint-lo per
el Noreste de España. Fíns a la injusticia concreta, de ne
gar-nos els diners, uns diners ben nostres, atés que són
el frult i la compensació a un esforç 1 a unes actívitats neta
ment catalanes.

La proclamació de la República
El seu significat extricte.

Catalaua.
5•

Aquest rgim d’opressió i d’injustícia va acabar el día de
la proclamació de la República Catalana. En aquella data
memorable les coses tornaren a restablir-se al seu primitiu
estat de separació. 1 aquí sí que cal dir, que el dret no mor
mal. Encara que la llei díguí que acaba als 30 anys de no
exercir-lo, jo us diré que, la submissió forçada del territori
d’un Estat per 1’exrcit d’un altre, és un deis justificants més
formais per a reclamar el dret d’emancipar-se de l’Estat in
vasor í per temps que duri la dominació, tota vegada que el
•e..
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tors d’ALTAVEU. peró, segurament el
más liegit de tots, el secret de la seva
popularitat
radica en el seu carácter,
1 más que en el seu carácter, en el seu
ternperament;
teniperarnent
reflectíu
en la seva cara, cara evidentment re
veladora de les seves inquietuts inter
nes, inquíetuts internes que l’han por
tat a discutir de tot, a parlar de tot: de
política,
de sociologia, de tauromá
quia, de boxa, de fisiologia, de botáni
ca, d’esport, de ciutadania.
Propor
cionant-li tot plegat un donnaire que
Ii ha permés tutejar a tota la parró
quía, la qual ha tingut cura de di
vulgar el seu nom a tot arreu, más si
ha calgut atribuir a un altre les própies
ignoráncies,
o encara pitjor, les pró
pies miséries. Entengui’s
per tant,
que per a mi, el doctor Martí té unes
condicions
personais que más d’un
dels homes que freqüenten el seu café
í que han passat per la casa de la vi
la, podrien envejar-li. Ens referim a
les seves intencions, mancades en ab
soiut de tota mena d’hipocresia.
KODAK.
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Per evitar
les fatals
complicacions
pulinonars
del xarrampió
useu el

SSS......

JORDI: Arri... Apreta Joanet... Aprr...
RICARD:No, no el peguem más, pobret, no pot. Está flac...

Li donarem oh de fetge de bacallá perquá s’engreixi...
No el voidrá prendre... No II agradará.
RICARD: Si.. ¡Li donarem OLI DOCTOR DOU de fetge
de bacahlá,el que prenem nosaltres, que ás molt sabrós...
Cada ampolla només val 3’75 pessetes en totes les far
mácies.
PILAR:
JoAN:

Xarop.Puiçj

ahaveu
fet de qu la violéncia s’hagí produYt, significa
l’antítesi del reconeixement
legal de l’autoritat
que s’írnposa per un procediment senibiant.
Cal atendre que el 14 d’abril es proclamaren
dues Repúbliques: La República Catalanai
unes
hores més tard la República Espanyola, la qual
cosa, no és un joc de paraules í de mots, sinó
ben al contrari. Doncs bé; jo tínc de dir-vos que
la una no tenia rés que veure amb l’altra i us diré
els motius que tinc per creure-ho daquesta ma
nera. Per endavant cal admetre i acceptar que
el que caracteritza els actes deis homes és, més
que cap altra cosa la intenció. Un mot, per exem
pie, pot ésser un afalac o esdevenir un ínsult. La
íntencíó amb que ha estat pronunciat és el que
ho determina.
Ara hé: la República Espanyola fou proclama
da per a enderrocar la monarquia amb totes les
seves conseqüncies.
Aquesta era la seva finalitat
í íntenció. En canví, la proclamació de la Repú
blica Catalana, va ésser feta amb una intenció i
una finalitat expressa í concreta: retornar a Ca
talunya la categoria d’Estat, i per entendre que
el rgirn monrquíc,
constitula el pitjor obstacle
í el més greu inconvenient
a les aspiracions de
Catalunya, dalerosa de conquerir les facultats de
abans í que ens corresponen
per dret i per l’hís
tória
El viatge a Catalunya
deIs tres ministres
espanyols.
Alarribar
en aquest punt, em cal remarcar la
cordíalítat i la inteliigéncia demostrada pels repre
sentants de la novella República, amb referncia
a les coses de Catalunya. Aquest fet, al meu en
tendre, és l’elogi més contundent que pot fer-se
del nou rgim, en virtut del qual, conquerí un lloc
preeminent dintre el concert de pobles de cultura
molt superior a la nostra.
La República Espanyola, per boca deis seus
ministres., reconegué el fet de separáció i un de-

Pel

cret així ho confirma. Es aquell que diu: «Restau
rada la Generalitat al proclamar-se la República
Catalana...» Més tard, altre decret ho refermava
d’una manera taxitativa. Per tant Espanya es po
saya limits i acceptava el pacte entre els dos.
Aquest és l’estat legal de la nostra terra d’enç de
la prociamació de la República Catalana, la qual,
juntament amb 1’Espanyola feia caure la monar
quia que mantenia Catalunya 1 Espanya en un
rgím uníestatista.
L’Estatut
Aquest pacte o conveni resta cristallítzat
en
l’Estatut, que vé a ésserl’expressió de la voluntat
catalana per convíure amb Espanya. Dos decrets
s’han publicat referent a l’Estatut, que han estat
complimentats
al peu de la lletra, la qual cosa
referrna l’existncja del conveni, a més de signi
ficar la fidelitat amb que Catalunya sap complír
els pactes convinguts. Ara, amics, jo no sé veu
re amb quin dret les Corts Constituents espa
nyoles poden escamoteijar la nostra
voluntat
plebiscitriament
proclamada.
Pel carácter, precisament, de pacte poden dei
xar d’aprovar lEstatut i fins tenen el dret de
revisar les cliusules. Es molt natural que si Cata
lunya vol viure dintre d’Espanya, siguí Espanya
la que estudiT qui vol entrar a casa seva. 1 nosal
tres tenirn el deure i obligació de respectar en ab
solut les decissions de les Corts d’Espanya per la
raó de que nosaltres també votrem 1’Estatut amb
absoluta llibertat i no tenim dret a exigir-los que
diguin una cosa diferent de la que pensen.
Ara bé; si no accepten la nostra oferta o les
condicions que volen introduir-hi rnodífiqnessin
lEstatut de tal manera que el fessin inaceptable
a la nostra dignitat catalana, llavors cal tenir en
compte que ens cap el dret de dir que no hi es
tem conformes i que per tant quedem deslligats
de tot compromís. (Ovació).
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Altrament,
l’Estatut esdevindria un engany,
perqué continuariem en la mateixa posició a la
qual va portar-nos Felip V. Uns que man erien i
uns altres que no farien altra cosa que obeir, la
qual cosa significaria, a més, el triomf de la hipo
cresia.

•

El pretext de la nova Constítució
Cal fixar-se quepot succeir que ens diguin que
prou voidrien aprovar-lo, peró, que no poden per
oposar-s’hi la Constítucíó. En aíxó caldrá respon
dre que la llei fonamental d’Espanya ha estat feta
després deis tractats entre els representants
de
Espanya i de Catalunya i que, per tant, és la
Constitucíó, la que amb bona fe, ha dedesfer-se
o renovar. Aixó seria igual com el d’aquell home
que detentés un camp, o mobles o diners d’aigú
tel propietarí els hi demanés i es prengués un
termini d’un any per a tornar-los, finit el qual
s’encarés de nou amb el propietari Ilegitim i u di
gués que té tota la voluntat de tornar el que ií
déu, per? que durant aquests temps ha fet tots
els possibles per declarar-se insolvent. El respec
te que em mereixeu, priva que digui el mot just
que caldría aplicar a l’home d’un semblant pro
cedir. (Grans aplaudiments).

Final

de la Conferncia

Va referir-se després el senyor Maspons al dic
tamen de la Comissió nomenada pel Govern, per
a dir que el seu treball no resolt el nostre proble
ma. Que els díputats de Catalunya no tenen fa
cultats per acceptar esmenes, í finalment, exhort
als reunits a treballar pel nostre enlairament ra
cial enfortínt la nostra voluntat nacional a i ob
jecte de conquerir per la nostra terra la seva
anhelada llibertat i amb ella la Pau, la Prosperí
tat i el Progrés de tots els seus filis en l’ordre po
lític, económic i socíal.
No cal ponderar com fou ovacionat.
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Per la Delegació de PALESTRA d’aques
ta vila Ion cursat el següent telegrama:
Governador
Civil
Barcelona
Delegacíó
Palestra
Rípoli, protesta
e
nrgicament
penyora imposada “Palestra”
per considerarho
atac a la dígnitat na
cional de Catalunya.
Clos, president
Planes secretan

.
.
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SESSIO

DEL DIA 28 DABRIL

DE 1932

Es ilegida una carta de i’Assessoria d’adminis
tració local de la Generalitat en la qual es denia
na urgentment unes dades que el secretan té ja
quasi acabades; són aquestes dades, sobre la
constitució actual de l’Ajuntament, terme muni
cipal, comunicacíons, transports,
padró, indus
tría, cens obrer, comerç, mercats i fires, agricul
tura i ramadería,
justícia
municipal,
força
armada, funcionaris munícipais, reglaments, es
tadístiques,
aigües llum, sanitat,
nateja públi
ca, escorxador, hospital,
beneficencia, assils,
policia urbana, policia sanitaria, camins vefnals,
hísenda, taxes, drets inventan, patrimoni muni
cipal í seguit d’uns considerandos
mendicants
del secretan
per la prospenitat de l’erari del
municipi.
En Puig Z, demana una cópia per l’Arxiu de
Sant Pere, ja que aquestes dades reflexen l’estat
actual de nostra vila.
L’agent del munícípi de Girona diu que té mes
de 40.000 ptes. de saldo a favor de l’Ajuntament.
1 sacaba la sessió, deixant sobre la taula la
alineació de la tanca del carrer deis Valls d’en
Budallés, perqu no hí ha l’arquitecte.
1 no havent—hi altres assumptes a tractar, es
dóna per acabada.

Com de costurn s de segona convocatória;
com és de consuetut la presídeíx l’Alcalde assis
tint-hí els regidors senyors Morera, Casteil, Puig
Z., Coma í Padrós.
Llegeix el secretan l’acta de la sessió anterior
que és aprovada i signada per tots.
Per tal d’assistir a lAssemblea de la Federació
de Municipís ,Catalans que tindr
lloc el vinent
dia 8, és invitada aquesta Corporació, i sacorda
hi assisteixi el regidor Casteli
que u deu ben
agradar encara que faci el desmenjat
qui anír
a l’pat i a aquésta reunióque será
díu en Cio
sa
inicial, essencial i estatal.
Eudaid Brusi demana adquirir un ninxo per
enterrar-hl el seu fu, i que no tingui de rebre se
pultura a la fossa comú, com tenía demanat.
Es llegida la sentncía
del recurs interposat
contra la Direcció de Rendes, failat favorable
ment a l’Ajuntament,
de que ja es tenia notícia i
en el que entre altres hi ha aquests dos impor
tants punts. El desvetllament del diputat Carras
co i Formiguera, que present el seu dictamen a
misses dites
fins en aixó cavernícola
1 la co
brança dels atraçaments
en la liquidació del vi
nent segon semestre.
L’«Unió Pajaril» celebra un concurs ocellístíc
la vinent Pasqua Granada i demana 100 pessetes.
Es farit com els altres anys.
Hl ha una petició de permís dobres i diferents
comptes per aprovar.
—

—

—

—

—

—
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Es plaent en aquesta hora de vertader ueguít
económic, i plena desconfiança económica dónar
una ullada a la Memória d’aquest Banc, del pas
sat exercici 1931, set de la SocietaL
Si aneu repassat les xifres globais de Caixa,
Cmara de compensació bancria,
Comptes cor
rents, Cartera d’efectes, Negocíació de cupons i
Amortitzacions hi notareu uli increment ascen
sional, que diuen molt a favor de la potencialitat
económica del Banc.
Anota
amb acert
que si la intensíficació
d’activitats no s’han tradult en majors guanys es
deu a la greu crisi económica que en altres efec
tes ha ocasionat la desvalorització de la Cartera.
L’any 1931 ha sigut pródig en aconteixements
de
tots els ordres que han influít d’una manera ge
neral en l’eçonomia mundial, especialment en
l’economía espanyola i singularment en l’econo
mia local.
Assenyala com a preeminents en l’ordre inter
nacional 1 angunia económica d’Alemanya i 1 a
bandó del patró or a Anglaterra.
L’economia espanyola ha vist una accentuadá
desvaiorització
de la mcrneda, degut a aquesta
crlsi mundial i al fet greu i trascendental
d’un
canvi de rgiin que si bé s’efectu
amb un seny
exemplar no ha pogut evitar el natural estat d’ex
pectació i alarma que es traduí en la retracció de
capitais estrangers, l’emigració dels nacionais 1
atresorament de bitllets ¡ una paraiització en les

activitats bursti1s. Catalunya, que viu una ínten
sa vida económica, ha notat amb major increment
que les altres regions espanyoles els efectes d’a
questa crisí i que cál afegir-hi el fracis d’una
institució barÇcítria de Barcelona,
Amb tot, fa constar que no ha volgut recórrer
al Fondo de reabilitació que autoritza el Conseil
Superior Bancari, ¡ ha adaptat el tipus de cotit
zacíó oficial de 31 de desembre de 1931, de tots els
valors que integren la seva cartera, inclús els de
1’Estat, per seguir la tendéncia d’enrobustiment
de la Societat encara que es tingui de sacrificar el
dividend.
Hi ha també un ben lloable gest que ens cal
remarcar. El Conseil d’Aminístracíó refusa l’as
signació a que té dret del deu per cent en relació
al Capital de Pérdues i Ganncies i el cedeix com
a remanent per l’exercici següent.
Aquest noble gest ens cal comentar-lo ja que
per si sol diu molt a favor de l’encert i interés deis
homes d’aquest Consehl Adminístratiu
que CO
manden el govern de la Socíetat.
Altre fet important és la implantació de Su
cursals 1 Agéncies en les localitats i en els locais
en que les tenía instaPlades
el Banc de Préstecs
i Descomptes, que es troba en liquidació.
Resumin, una memória i un balanç que mos
tren abastament
la potencialitat
económía del
Banc Comercial de Barcelona, fha de una acu
rada admintstració i una acertada dírecció.

Les scssións

tan involuntari com tenir palpitacions (peró qui
pateíxi palpitacions, farli bé devitar els ensurts i
la fadíga) sinó que considerem inútil per a ún ho
me que no en té, fadigar-se í espantar-se per tal
d’aconseguir-ne. Idees, cadascú té les seves; peró
apropiar-se amb el pretext de l’art o altra cosa les
que es rebutgen, ho trobem un joc infantil pe
rillós
«La línea General», fon seguida per el públic
amb gran interés, ¡ fent, ah!... i oh!..
davant
d’una propaganda comercial de unes idees so
cials mai vista en el ram deis automóbils o de la
sabateria i forma a les files de una mena de comu
nisme d’importació.
En quant al «Romance sentimental» fou in
compresa p.er bona part del púbhic que es pren
gué aquesta meravellosa producció de imates,
amb cert escepticisme, fil sens dubte, del cansa
ment de la seva sensació artística.
La pluja que en el carrer anava caient, 1lev
gran nombre de pciblíc a l’espectacle, que cónti
nuarem representant pel bon nom de la cultura
ripollesa.

—

de Cinema ALTAVEU

La nostra segona sessió celebrada el passat di
jous ens cal confessar que no l’acompany
l’éxit
de la primera. Hem pecat d’excessius teoritza
dors. Enderiats niassa, en l’anllisi meticulós de
les diverses formes de dir i deis diversos accents
cinematogrfics,
ens ha fet perdre de vista el con
tingút que necessriament
ha de tenir tot Mm.
En iaórats de la forma, de l’estil soví&ic, ens
ha mngut a presentar pel hcules de tanta enver
gadura com «La línea general» i «Rornañee sen
timental».
1 el públic, cal cmifessar-ho, no ha sabut top
sar 1 eloquencia de termes sensacionalistes
i teo
ríes bastides amb la música de lesimatges, degut,
8ens dúbte, a un excés de producció que es feren
cada cop mes confuses 1 mes confusionries
Cónforme anuncivem, será aquesta la última
de inema tus. leus mou a fer-ho perqué sense
adonar nos-en passariem de la comprensió a 1a
pologia. No que cónsiderem que les idees siguín
nefandes, el que té una idea o en té una altra, eh
se u gaudetx o en pateix, perque tenir una idea és

aitaveu
7
—

Eis festeigs

—La novajun
ta de la Benefi
Cflcia.
Ha sigut
democrátjcament
_______
designada iá nova
Junta que adminis
trará el nostre benfic establíment en aquesta for
ma: President, Francesc Gujllamet; Vice-Presí
dent, Pasqual Masdeu; Tresorer, Eudald Castelis;
Comptador,
Jaunie Planas
Secretan,
Daniel
Maideu; Vice-Secretari Josep Masoliver.

del día 14 dabril.
Uns programes cu
rosament
confec
cionats pel Municí
pi i altres de partículars, ens avançaren el programa d’aquests fes
teigs per commemorar
la gesta de Francesc
Maci proclamant
la República Catalana.
Ja el día 13 a la nit, hi hágueren sessions de
cinema, audicions de sardanes a «Resorgiment» i
una conferncia
a l’«Esquerra Republicana», a
crrec del seu president Xavier Casademunt,
so
bre el tema «Catalunya í República». No donem
el resum de la seva peroració perqu no disposem
d’espaí suficient. Causá peró, gran, estranyesa la
seva alirmació de no ésser Guifr el fundador de
la Nacíonalitat Catalana, ni tan sols del Monestír
de Ripoil. La seva conferncja
Inereíx uns mots,
més propis d’un crftic, que d’un senzili cronista.
L’endemá hi hagué una manífestació per entregar
uns missatges a l’Aicaldía, aquesta manifestacjó
no tingué el iluTment que era d’esperar, doncs,
creiem que esperaven més de vint-i-cinc persones.
Acte seguit la conferncia
de l’illustre jurista
Francesc Maspons i Anglaseil, que donem amb
tota profusió per ésser viva expressjó deis nostres
anheis. Després, cantades de l’Orfeó, del Cor de
«La Flor de Maig», audicions de sardanes ¡ ses
sions de cinema.

Non horari deis barberg.
De comú a
cord entre patrons i obrers han establert aquesta
nova jornada de trebail des del dia 2 vinent.
Dies feiners, de les vuit del matf a les vuit del
vespre; dissabtes í vigílies de festa, fins a les den
de la vetlla; els diurnenges i festius, de les set del
matf fins a la una de la tarda. Els dilluns, tancat
tot el dia.
—

Funerais.
Dilluns de la passada setrnana,
tingueren lloc a l’esglésja del Carme de Vic, els
funerals per l’ánima del conegut industrial
de
Vic, En Josep Gros, traspassat el divendres de la
setmana anterior.
Trarnetem a la familia nostre sentit condol,
duna manera particular al’amíc Rnd. Josep Ra
guer, cunyat del difunt.
—

Tip. Ripollesa, Daniel Ma/deis; Telf. 89.—Ripoli.

Defunejó.
El passat dimecres morí el noi
Francesc Brusi, després de llarga malaltia.
Rebi la família el nostre sentit condol, espe
cialment el seu germá Joan, el nostre atent cama
rer i els repartidora de premsa, En Pere i Gabriel.
—
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Urandioses sessjons de

Cine Sonor i Varietés
Visita.
Dissabte passat visitaren el Mo
nestir, la directora, professores i alumnes de la
Normal de Mestres de Barcelona, en número de
quaranta aproximadament. Voldríem que la curta
estada entre nosaltres els hi hagués estat ben
pla en t.

per dema tarda ¡ mt

—

Coneert
Dijous de la setrnana passada,
tingué lloc al Saló Comtal, un concert-repis
a
cárrec de l’<Orfeó de Rípoll» la concorrncía,
nombrosa i l’execució ajustada, la qual cosa posá
de manífest els progressos realítzats per la nostra
primera entitat coral. Convé remarcar l’execucíó
acuradfssima
de la solista Alberta Moret qui
constitueix un veritable valor artístic per l’Orfeó,
i a qui felícitem efusivament aixf com al mestre
Director i massa coral pel seu segon concert ja
públic a Ripoli.

:
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per Richard Arlen i Fay Wray

:

Pesa1llamaeslro
junt amb la notable parella

L[ fl(LIT[S
IIHO(IIWA
1
:

amb els difícils treballs sobre bicicletes
i acrob?jcjes notabijíssjmes
constituejxen
tan
EXTRA ORDINARI
PROGRAMA
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Una

atzagaiada
com un temple és recollida
contestada
per «Estat Catalá»

í

Dilluusçl’aquesta
setmana rebíem de mans d’un excell;ent amic i ferm nacionalista de la
barriada de Sais, el número dEstat
Catalá» que publica i’article que reproduím a continuació,
corp1ça
patriótica a uns mots piens d’espanyolisme borbónic, encaminats a sombrejar els
prestig&s inmaculats de la gloriosa Associacíó Protectora de i’Ensenyança Ctalaná»
i apare
guts en un periódic local, que ni solament volem escríure el nom, de liástima i pena que ens fa,
amb .tot i ésser cE! ciamor del magisterio local», i ainb el qual tenim ferm propósit de no dialogar.
Val a dir que l!atzagaiada no ens ha sorprés. Temps ha que i’esperávem. Ja pressentíem que
un dia o altre tenien de comprometre’ns davant de Catalunya. EJ que no esperávem és que l’átac
a 1 ppstra espirituahtat, de la qual n’han estat sempre uns eterns enemics, vingués d’aquesta
Jan4a, 1 que fossin els redactors d un periódic d esquerra republicana (7) eis qui ens havien d o
ferjr una nova avinentesa, per poguer testimoniar l’admiració pregona que sentim per la tasca
patriótica que ha portat i porta a cap l’<Associació Protectora de l’Ensenyançá Catalana» amb
la joia i beneplácíd de tots ejs veritables i auténtics catalans.

UNA ABERRACIÓ
i1egim a) «Clam Popular», de Ripoli, por
tantveu de i’Esquerra Republicana, una gase
tilia dedicada a la «Protectora de l’Ense
nyança Çalalnna».
Considerem
un error i manca de criteri,
dir que «zo,esrzecessita d’una entitat determi
riada per qlllberarutza terra’ etc., etc. » quan
precisament
vist el fracás de i’E. R. de C.,
cal que no una, sinó totes les entitats catala
njste,s, s’ajunti pe qué cadas çuna treballi per
l’ideal, que altres amb la seva inactivitat no
han sapigut fer.
La «Protectora de FEnsenyança Cátalana»
precisamentt
les sirnpaties deis catalans,
perqué dintre el seu esperit patriticno
hi
existeixen ni convenis ni claudlcacions. de
cap mena.
T9ts ejs., partitsnacuts,
novells, estan
pIeide
ge*tarrivi.ta,: sense que els seus di
rectips ‘ujguin .passar lllsta per a çomprovar
la seva catalanjtat; i no ho fan, perqué saben
quehauriendellicençiar
niés de Ja meitat

deis

seus

correligionaris

sortits

a

darrera

hora.
La «Protectora

de l’Ensenyança

Catalana»

no sois té raó d’existir, perqué vist els desen
certs deis hornes de la Generalitat, no podem
nosaltres. els catalans, restar inactius a casa,
«Clam Popular» de Ripoil, comet i’aberra
ció dedir que l’ensenyança catálana correspon
a l’Estat (?).Aquesta afirmació sois l’adme
triem de 1’A. B. C.» o senyors que bagues
sin militat a la U. •P., de malaurada recor
dança..
Sapigueu eis bornes de<Clam Popular»
que hi han fets testimonlais que demostren
que els actes més heroics han estat portats a
cap per homes d’apariéncia hurnil. Mai eis
«ma.tons» han fet res; per aixó els escriptors
sevíllans germans Quintero han trobat tants
temes en el camp «matonesC» per a donar en
púbiic les seves rídiculeses.
El poble de Catalunya necessita Cultura
Catalana, no tanta xerrarneca podrida
J.N.J.
De «Estat Cata1i».
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