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Les tasques
d’Inventari
i Registre de la Biblioteca
Matar acaben de donar-nos
una sorpresa
agradable.
Després
de rnolts mesos dordenar
llibres de gairebé
totes les disciplines del saber huniS, entre les quals hi
han vertaderes joies bibliográfiques
que prometern
d’ocupar-nos
així que tinguem
enliestides
les nosti es
notes
acabem de registrar
anib el número 9843 una
obra del Notan ripollés Agustí Cavalleria i Deop.
En la coliecció
d’obres d’autors ripollesos que exis
teix a l’Arxiu de Sant Pere
tanmateix
molt completa
grácies
al trebali
del Sr. Tomás Raguer
no figura
Fobrade referéncia.
Al coLlocar aquest volum a la secció d’obres d’au
tors ripollesos de la Biblioteca Mata, bern experirnentat
líllusió
d’una descoberta
anib tots els atractius dun
valor inédit, puix que no recordem haer Ilegit mai cap
escrit que es relacionés
amb l’obra, obecte de les pre
sents ratlles.
Es tracta d’un volum en dótzau, la portada del qual
s’expressa així:
«Voluni nová de la Biblioteca
de i’Art
de Pagés / Tractat
d’Hortícultura
/ Recopilació
de las
reglas seguras / per a obtenir bons resultats del cultiu
d’una horta / en vista de lo mullor / que s’ha escrit so
bre aqueixa rnatéria / per / D. Agusti Cavalleria i Deop
i Barcelona
¡ Estampa
de Víctor Berdós i Feliu / Car
rer de la Tapineria,
núm. 17 / 1886».
Consta de 18 capítols. En dedica tretze a generalitats
-situació,
forma, abónos,
llevors. instrunients,
etc. El
capítol catorze és dedicat al cultiu especial de 61 va
ríetats d’hortalises.
Els quatre capitois restants de Fobra s’ocupen succes
sivament de l’época de la sembra; de les contraplanta
cions; deis calendaris de l’hortolá i de les contrarietats.
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Aquest llibre es prologat pel périt agrónom «Fran
cisco X Tobella i Argila» director del periódic «LArt
del Pagés» i ho fa com seguelx:
Lo present TRACTAT DHORTICULTURA
és lo
fruit de numerosos escrits agrícolas fets per lo Notan
Don Agustí Cavalleria i Deop, a Ripoil, abon dit senyor
en la darrera epidémia colérica morí cuniplint escnupu
losament la sagrada missió de sóni crrech amb un zel
digne de tenir irnitadors.
«Lo Sr. Cavalleria, en quant se lo penmetian sas
ocupacions professionals dedicava especials cuidados
al conreu de totes les plantes d’horta conegudas en lo
pays y ademés de algunas altres poc conresadas fins de
la majoría de nostres hortoians. Lo que diii doncs, és
fruyt de sas provas y per aixó té més merit y avalua
més lo llibre que. son fu metge, D. Florencio ha posat
a nostra disposició per a feme l’ús que tinguésseni
per convenient.
«Creyem. que la BIBLIOTECA AGRICOLA CATA
LANA de «L’Art de Pagés» estará sumament honrada
ab lo present volum, per lo qual l’hem acceptat amb
verdadera distinció y com a recort de son autor, respec
tantli sa ortografia.»
Z. Puio.
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El monumental
film de les cinc
estrelles!!

La casa

Clark Gable
Waliace Beery

que

Dorothy Jordan
Conrad Nagel
M. Prevost
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Jepressa

el
del púhlic

aconsegui
favor

Titanes
del cielo
l’res

rubias

ma Claire, Joan Blóndell ¡ M. Evans
són les tres aixerides jicotes que us proporcionaran una
aventura molt profitosa
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E Is meus recorcisde FrancescMaci
L’artícle que reproduim
a conlinuaci& ha
tingut la meritíssima
virtud d’exasperar a un
«liberalíssinz»
escriptor del diari de-ls lluirs
que pel que hem pout
llegir no s’híveuen
de contents d’ençá que han pogut col locar a la
Generalitat
el seu finíssim Joanet.
Aquesta
collocacíó
ha vaigut per ¡‘Es querra Republi
cana no un «hurra» a pie pulinó, sínó unes
lictres de pam amb la suculent «Exeftiplarítat
política».
La mort cristiana de Macili podríi haver sor
prs
alguns que no en teníen altre concepte que
el d’un lluitador d’esquerra, peró no als qui
Uhavien seguit en tota la seva vida pública, ma
jorment si hi havien tiugut algun tracte personal.
Que va comeriçar actuant d’home de dreta, i
dhuc
d’extrerna dreta, no és cap secret. Mentre
bu simple diputat per les Borges Bianques,
abans de la seva actuació al costat d’elements
revolucionaris,
Maci bou un deis diputats més
addictes al senyor Bísbe de Lleída, Dr. Miralles,
el qual acompany
en la seva entrada en la dió
cesi i obsequiava sovint anib presenta de la seva
hisenda de Vallmanylt,
Després, áctuant dintre lórbita de la revolució.
Maci guardit sempre un respecte absoiut a la
relígió católica. Mai no Ii va sentir ningú defensar
L’escola laica, ni el divorci, ni l’espoliació de VEs
glsia. En certa ocasió, fins va blasmar pública
ment la dissolució deis jesuites díent que repug
nava al seu sentit liberal.

-

Peró jo tinc proves personais del sea catolicis
me, que crec avinent de divulgar en aquesta hora
luctuosa, en qué la pietat cristiana ens obliga a
recordar els caires bons d-els homes.
Pel setembre de 1927, trobant-rne a BrusselIes
en viatge de vacances, vaig -visitar el meu estimat
amic Ventura Gassol, el qual em va presentar a
Francesc Macitt, que jo no coneixía inés que de
nom. Macitt va estar amabilfssim amb mi. Tota
tres vttsem fer una excursió a Gant. Recordo que
Macitt va dubtar un moment entre portar-me a
Gant o a Bruges, peró es va dicídir per Gant per
creure-la més interessant que la célebre «ciutat
morta», a desgrat del que diu la fama. Després,
visitant Bru ges, he pogut comprovar que el meu
gust coincidia amb el dei futur President de la
Generalitat.
Per cert que a Gant ens va passar un cas me
morable, digne d’ésser inclós en l’anecdotari de
Macitt. Seguint el carrer de Catalunya (primera
sorpresa
agradable que tinguérem en la bella
ciutat flamenca), arribttrem a l’irnponent beffroi,
alt i bellfssini canipanar solitari que concentra
tot un barri del més pur gótic flamenc. Hi pugem,
i al primer repltt i darrera un ampla i llarg taulell
pie de guies de la cíutat, trobern el conservador,
secretan o cicerone, que no era cap borne vulgar
sinó autor de ilibres apreciables del seu ram. Ens
ofereix una guía de Gant en espanyol. En Gassol
fa un gest de contrarietat,
en el qual no vuli dir
que els altres dos no l’acompenyessim. Recordem
que erem al pnint álgid de la dictadura. Llavors,
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el rostre del gantés s’íliuniina
i ens diu ripida
ment:
Ah, sí, ja entenc. Vosaltres sou catalans
En qué ho heu conegut?
Vós m’ho ben dit
diu senyalant en Gas
sol que no havía dit una paraula.
Vegí que té
a la butxaca
En Gassol portava a la butxaca de l’aniericana
un número de «La Veu de Catalunya»,
la part
sortida del qual deíxava veure ben bé la primera
rneitat de la paraula «Catalunya» del tIto!, Ilavors
t-né.s gros que no ara. Tots que drem astorats de
la perspictcia
d’aquell home, que continua
dient-nos, quasí textuaiment.
Oh! Nosaltres, els flamencs, sentim una
gran simpatia peis cataians. Són dos pobles ger
mans en la dissort, i iluitem per la mateixa causa
de la llibertat. Ací esrecorda amb molta simpatía
el gest del coronel Maci, 1 les peripécies d’aque
lla feta eren seguides pas a pas entre nosaltres
1 clavant la mirada en Macié, Ii diu
Oh, í per cert que vós teníu una gran sem
blança amb el coronel Maci. Jo recordo molt bé
el seu retrat, que liavors va anar profusament
peis diaris, 1 vós... «vous en avez tot é fait l’air».
Davant la nostra sorpresa,
l’home entreveu
l’endevínada
i pregunta, anhelós de confirmacló.
Es que potser ho sou?
Davantl’explicable
vaciliació de Maca, que
es limitava a somriure sócjo qui contesta:
Ça peut étre, Monsieur.
Des d’aquell moment, aquell home, que es
condecoÑ
ell mateix amb el títol de catalan
d’adoptÍon, es pós al nostre serve! amb un inte
rés inspirat per una devoció sincera. Ens regala
tota mena de guies
en francés
ens traçé
damunt un pla de Gant un itinerari deis monu
ments principais que podíem visitar en un dia í
es posi a les nostres ordres.
L’endemé era diumenge, i em sembia molt
que era la festa de la Mercé, 1 els dos meus com
panys deviatge van oir la rnissa que vaig dir, si
no recordo malament,
a l’església de Sant
Rombaud.
Peró no és aquesta la prova que tinc del cato
licisme de Macíli. El dilluns, dinant tots tres a
l’Hotel Roí Albert, de Brusselies,
no recordo
com va ser que emsortf l’expressió cia católica.
Maci, rápid, amb aquella mírada intensa que
subjugava. tn’ínterronipé:
Es que jo sóc católíc! Sentina molt que es
cregués el contrari. El que jo deploro és que els
meus amícs política no ho siguin, perqué entenc
que, sense creure en Déu ¡ en l’altra vida, és im
possible de tenir el sentit de l’heroisme que cal
per a alliberar Catalunya.
—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

El to de convicció i de fervor amb qué foren
dites aquestes paraules
haurien convençut
a
qualsevol.
Peró el que acaba de deniostrar-ne la veraci
tat és que tres anys més després me les repetí
textualment.
A lagost de 1930, jo vaíg tornar a
Bruselles,
per assistir al primer Congrés inter
nacional de la preinsa católica. Vaig fer la visita
obligada a l’Hotel Roi Albert. Maci va tenir una
forta alegría de reveure’m. (Pot ser he pecat dim
modéstia, peró ja está dit). En el curs de la con
versa, em va repetir amb igual convicció i igual
espontaneitat
la confessió de catolicisme de tres
anys enrera.
Aquesta repetíció és rnolt reveladora. No és
possible que guardés un clixé a la menióría per a
repetir-me’! quan em reveiés. Seria massa comé
dia que ningú no atribuirá a un home de la seva
dretura. Només un sentiment fortament arrelat
al cor, una preocupació viva d’nima creient,
podía fer-li repetir els mateixos conceptes amb
les mateixes paraules, a tres anys de dístncia.
Després, no hi vaig parlar més, sinó raríssi
mes vegades i molt fugaçment. Peró sempre vaig
creure que, entremig de tots els convencionalis
mes de la política, en I’nima del Pesident crepi
tava, viva i pura la fe deis creients, í que en arri
bar l’hora del trasps,
moriría en el si de l’Esglé
sia i en la pan de Crist.
El fet d’haver estat així no és més que el co
ronament
natural de tota una trajectória
de
setanta quatre anys de fe.
CARLES CARDO.
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ri el dia 7 del cor
tenticotiflUaril totS
els dilluus 1dissab
tes, de 10 a 11 de
la vetila, a l’estatge Social de l’Escola de Decla
mació de Ripoil.
Poden assistir-hi, gratuYtament tots els socis.
Pel moment. la nostra enhorabona
a l’entitat
organitzadora
i és de desitjar que una tan bella
com patriótica iniciativa aconseguír
un síncro
nisie ben favorable entre els seus socis.
Excursió.
La secció Excursionista
del
Grup ripolls
«Tallaferro» de la F. J C. está or
gauitzant per la vinent festa del Reis una excur
sió, a peu, al Santuari de Núría per retornar al
sendemt diurnenge.
—
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Futbol Amb un víatge accidentat, a lauto
se 11ocorregué enfrontar-se amb la muntanya
sí
bé sense cap desgritcía personal digne de regis
trar-se, diumenge passat el primer equip del Rí
poli Esport Club es trasllad
a Torelló on va
jugar-se un partit del Carnpionat de Catalunya
amateur
primera categoría,
contra el primer
equip d’aquella localitat, el qual bu susps quin
ze minuts de cornençat anib un resultat de zero
gols a un a favor de l’onze torellonenc.
Altrame nt, la Cornissió organítzadora
del
Campionat del Ter í Freser, es prengué l’acord
de suspendre momentiiniament
els partits d’a
quest Campionat futbolístíc, fins i tant es trobin
en inillors condícíons els camps d’esports d’a
questa
comarca,
actualment
en desastroses
condicions, degut a la cruesa del temps i a la neu
que hi ha plantat botiga, coni un rabassaíre
desvergonyit.
—

Defunció.
Confortat
arnb els
Sants
Sagraments
morí el dia 15 del
passat mes en sa
casa paíral del No
guer de Sagaró, una de les més belles cases
senyorials de Catalunya, Don Joan de Noguer
í Olivas a qui Déu tingui en sa glória.
El Sr. Noguer que havia sentit sempre inten
sament l’esperit religiós i patriótic, era un entu
siasta admirador de nostre Monestir; i en don
una prova palesa en costejar l’urna que tanca les
despulles Rodolf, fu de Guifr 1. Fou construlda
en alabastre procedent de Sagaró i ressalten en
ella, entre altres escuts, els de la casa Noguer
Olivas.
A lan y 1889, en la diada del gloriós Sant Jordi,
fou solemnement
inaugurada
amb assistncia
de l’illustrfssim Sr. Bisbe de Víc Doctor Mor
gades.
Rebi la vídua D. Coucepció Mata i demés
familia nostre condol tnés sincer.
—

—Curs de gra
mtica. Coinença

D’eleccions.
Ens fem crrec
de coni els
agradaría
als nostres
ilegidors que parlessim
avui de les próxímes eleccions municipals.
No
altra cosa hauríem volgut nosaltres. Tanmateix,
llevat la candidatura
de la U. S. C. que pel que
sabem la manté en tota la seva integritat, les altres no ens ha estat possible de poguer averiguar
els noms definitius, puix que pel que hom diu Es
querra Republicana pateix una crisí d’homes que
la obliga a moure’s dintre un nerviosisme esfereí
dor que no eus bé de nou. Lliga Catalana
sembla que aquesta setmana, ha modificat de
criteri i.la projectada Coalició ha sofert un col
lapse. D’aquí a diumenge, peró, pot encara ope
rar-se un canvi radical que ens deixaria de
complaure si amb aixó elsinteressos de Ripoli i
de Catalunya, no han de sortir-ne beneficiats. Si
gui corn sigui, la setmana
entrant ALTAVEU
fixarit la seva posició, d’una manera clara i ben
Intelligible.
Retoru. Desprs del seu viatge de noces
torna a trobar-se entre nosaltres la novella pare
lla Sr. Ramon Ballús i Calvet i Sra. Maria Puig i
Constans,
el matrimonial enllaç dels quals tin
—

—

gué lloc a la Basílica de Santa Maria, el dia 21
del proppassat desembre,
També
el novíssim matrimoni
Casadesús
Siurana arribats de .poc- d’un viatge que deuen
haver trobat curt i sumament agradable.
Que
els hi provi força, a una i altra parella, el nou
estat.

attaveu
Cinema. L’Empresa del Cinema Comtal,
que no satura davant cap obstacle quan es de
termina a posar de manifest elgrau de simpatia
i consideració que u niereix el públic de Ripoli,
va rodar, díumenge passat, una de les produc
cions més espectaculars del cinema sonor. Val a
dir que el gest de lEmpresa rebé un sincronísnie
també espectacular.
Poques vega des el Teatre
del carrer de Berenguer ha disfrutat d’uns plens
tan engrescadors. La pellícula bé sho mereixia
i l’esforç de lempresari,
també. Ripoli no feu
altra cosa que respondre a la magnificncia
de
l’obra i al gest intencional amb un acte d’adhe
sió contundent i unánime. Més de tres mil perso
nes acudíren a presenciar la sobrbia
producció
de Cecil B. de Mille. Aixó vol dír que eis nostres
cineastes saben admirar i agrair. Encara vol dir
que el riostre púbilc sap comrnoure’s i bellugar-se
si hoin el tracta anib corisideració i amb genero
sitat.
Podem dir que tothom ha víst la pellícula í
aixó ens allibera de moltes coses. A remarcar,
peró, lincendi de Roma, len trada magestuosa
ment vigorosa i espectacular
de Marc en el seu
carruatge de guerra seguit deis seus soidats; el
meravellós í intens cantar entre la orgia a la casa
de Marc í el cntic adwirabiement
pur i corpre
nedor deis cristians el qual desconcerta i dese
quilíbra a la impúdica Aucliria: la real i sango
nenta iluita de gladiadors ¡ lascenció pausada ¡
elegant d’unscrístians
que saben que al cap de
munt d’una escala atapaída de pressentiments
tormentadors
la mort més horrible els espera. To
tes aquestes escenes produeixen a l’esperit de
l’espectador una emoció profunda que una cois
sor inexplicable, u fa viure el passat, el present i
futur tot duna peça. Solament un esperit tan
conipenetrant
amb l’esséncia histórica de l’época
com Cecil B. de Mille, podia portar a la pantalla
una obra duna envergadura
tan complexa i ge
nial. Solament les ínquietuds dun Enipresari am
biciós de bons espectacles, podia aconseguir fer
nos-la tan aviat, en els inateíxos dies que es pro
jectava en el «Cíne Capitol» de Madrid.
Arnb «El Signo de la Cruz», Cecil B. de Mille
ha obtingut a Rjpoll un éxit ben merescut i i’Ern
presa de Cinema Comtal una bella manera de
capsar les inquíetuds delsseus espectadors
cada
día inés nombrosos i més reconeguts a l’esforc i
als afanys d’un empresari de bona llei i que pre
guem que procurí afavorir-nos amb projecciona
d’aquesta naturalesa i qualitat.
—

Renovacíó
de Junta. Després de la
Junta General de dimarts proppassat,
la Junta
de la Delegació de Palestra ha quedat constitui
da pels senyors següents: Josep Teixidor, Miquel
—

Lázaro, Llorenç Auric, Eudald Toralles,
Planes ¡Joan Bolois.

Farriol

Revista reglamentüria.
Demit dissab
te, diada deis Reis, tindrlt lloc a la plaça de la
República, a les onze del matí, la Revista Anual
Reglamentria
del Sometent. Així ho ha comu
nicat a liurs índividus el caporal Sr. A. Palau.
—

1OMINUTS

Cafeinol

Vergés

Remei seguríssim per a curar el mal de
cap, mal de queixal, neurtlgies, dolor
nerviós,
refredats,
molsties
de la
dona, etc...

No

perjudíca

rnai!

Devenda en Farmáciesi Centres d’Específics
5.
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El festival a Benelici del Segeil Pro
Infancia. Amb l’execució perfecta de tots els
—

números que componien el selecte programa, di
jous a la nit tingué lioc el Festival Extraordinari
que a profit del Segell Pro Infhncia, organitz
el
seu Comité Local, anib lacollaboració
dei’Agru.
pació Musical de l’Acadéinia Católica, Escola
de Declamació, Orfeó de Ripoil i orquestra Nova
Ripollesa,
les quals hi prengueren part activa.
Es de lamentar que la concurréncia
fós tan es
cassa, que justífiquem atés a la cruesa del temps
iel trobar-nos en vigílies de Reis.

En pro deis infants.

Demit a les onze
del matí un estol joliu de gentíls senyoretes s’es
camparan
per la nostra vila per tal d’anar a la
recerca de voluntats per a la propagació
del
«Segell Pro Infáncia<
.També a la plaça deI 27 de maig, amb taimo
tiu a dos quarts de dotze del matí, shi tocaran
sardanes
—

Moviment parroquial de Rípoil du
rant l’any 1933. Bateigs: Nens, 69. Nenes, 59.
—

Total: 128. Enterraments:
Honies: 37. Dones
50. Total: 87. Nens: 19. Nenes, 12. Total: 31;
Número total de defuncions: 118.
Díferéncia a favor deis naixements: 10.
Matrimonis:
56.
—

Els Reis arriben.., no us alarmeu, peró,
que són els d’Oríent i porten torrons a tota la
gent,.. així ho canten pels carrers i places de Ri
poli, amb un entusiasme corprenedor, una mu
flió grandiosfssíma de mamada, en aquest mo
ment de tancar l’edició.
--

altaveu
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LOS MÁSDIFE
RENTESLUGÁRES
DE LA TIERRA
A

podrá Vd. captarconel
nuevo receptorPhilips
a «Supennductancia»
634. Solamentecon
mover un mando
podrá Vd. separar
la emisoramás
debi.l de la más
potente, con
perfectaclan
dad y pureza
A

Electorde emt
soras. Control

y

automético de
volumen. Dspost
y vos ant-patasitaros.
Control de tonalidad.
Regulador anti.fa.ding.

PH1LIPS
634
Pdanos una demostración,
sin compro.
miso,
de los receptores PHILIPS

TOllllET
&M11JCIJ(LL
Representación
Calle Pescaderia, 2

oficial
RIPOU.

Al contado: 895 pesetas. A plazos: 48 pesetas al mes
Tip. Ripollesa de Daniel Maidea. Telf. 89, = Ripoil

e
e
e
e
e

77

C

Uralita,

JI

.

La marca de qualitat

Reclacci6 ¡Adminislracj6: Sani Pere, 2
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RIpoLL::
e....

Diputació, 309 eñtressol,
B

(entre Bruc i Llúria)
A R C
LO

1.a

A

Horesdedespatxde9a12 Te1fon20302
-

Préstees

de diners
lletres,
etc.

í de graus capitais,
en hipoteques,
í sobre finques, valors, etc

(Tramitació

rapida

i reservada)

En totes les poblacions i pobles es faciliten préstec de capitais en rnetáliic er gran
important que sigut la quantia Amb la garantia per al peticionan de la nostra mes
rigurosa reserva. Tipus d’interés legal des dei 5 per 100anyal. Temps de duració deis
préstecs, per més nombre d’anys que tots els que s’han estipulat fins ara; o a curt
termíni segons hom convinguí. Amortització .voiuntária sense apremis. Facilítats de
paganient per la devolució del préstec amb acultats d’ajornaments. Amb dret a prórro
ga en els vencírnents. Avantatges en el pagainent d’interessos ambdata
a posteriori
sense recárrec.
FIs préstecs de capital es faciliten en diferents conceptes: Finques Rústiques, Urba
nes. Edificís, Masies, Çases de camp, Masos, Torres, Xaiets, Magatzems, etc., etc. 1
sobre existéncies de Maquinitria, Géneres, Mercaderjes,
Primeres matéries, Autos,
Fustes, Cereals, Vms, Grans, Fruits, Bestíar, etc., etc. 1 sobre totes i altres classes de
garantiesI
descompte de Lietres.
1 es facilita diner a lacte amb la garantia de tota classe de Valors espanyols impres
cindiblement
que es cotitzin a Ja Borsa. Haurli de procedir-se per tal que el préstec
sobre eis valors es vertfiqui a 1 acte a que el propi lnteressat presenti meE ludibiernent
la póliasa corresponent de compra deis valors que acompanyi; i a més exhíbir la cduIa
personal o carnet d’identitat per acreditar la personalitat
coordinativa del posseidor
deis vaiors en qüestió. 1 tota tiguració de valors será degudament legalitzada davant
d’algun agent de canví i borsa.
Les peticions per a la rápida obtenció de tota classe de préstecs deuén sser sol’lici
tades a base de solvéncia ben manífesta i definida de l’imiteressat, i procedir sense la
intervenció de corredors ni similars, a formular directanient i personal la petició del
préstec ies fart constar la quantítat en pessetes que se sollicíti, amb la presentació per
part del sol licitant de les cópies, escriptures, documents, titolació, etc., etc., de com
provació acreditativa,
de possessió corresponent
a la garantia de quefa oferta amb
que respondre del préstec que soilícita.
Exigint la més extrícta serietat i forrnalltat, com procedent acreditatiu per al com
pliment al seu degut temps del reembors del crdit o reíntegrament
del préstec que
sol liciti
1

1

1

