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Recomanem als nostres lectora
els establiments que ens afavorei ·
xen amb lIuFs anuncis.

món, una diferencia d'inlci pot ésser decisi 
v·a en I'esdevlnldor. Sembla que I'any 1936
veura una nova Consfifució espanyola. De...
slfgem Que la reforma consfifucional sigui

,- - - - - - - - - - --

govern del poble pel llQble. El seu concep
te entranya una extensl ó tal que éa tmpos 
síble ebracer-to tot amb una simple aflr...
meció o amb una negacló. Al meu entendre
la crisi de la democracia no tsta en la seve
essencle jurfdlca sínó en les formes en qué
es manífesta. en I'organilzació del sufr~i
I de l'oplnlé ¡ púb li~a.

La vida polítlca moderna i els darrers
esdevenlmenrs ens han enseayet que el po
ble es pot equivocar en les seves manífes
tacions collectlves igual que ho f@ la per
sona índlvldual, i que hi ha un lnterés
nacional o huma que a voltee pot ésser su
perior al deslg manlfestat per una malorla
o una unanimifat de voluntats. 51 prlnclpi
ruesoníá de meterles és lnlust si hi ha
manca de respecte al pensament de míno
ríes selectes. Per consegüent, la Democra
cia és quelcorn revisable, I ha d'éeser ob
Iecte de reforma I'exterlorllzació de ' la
voluntat democrañce. L'Estat actual i el
pensament polítlc del món renen suficlents
recursos en ells matelxoe per a no haver
de reeérser a revolucione que endorroqutn
l'edlflcl democrattc, sense tenlr un subetí
tutíu.

LibeXali...e

tes teorles IIberals tenen el seu primer
. orlgeD en el:t ,o¡:ets de l!.Heme l'J'óclama's
per la Revolucfó francesa. Han estat com
batudes. Per la filosofla crlst!ana, el IIbera
IIsme és una beretgla. Per l'ecoDomlfa del
Dostre segle, és un error demostrat. PerO
él IIberllllsme polftic, en quant té de Jluifar
per una Lllbertat Ideal, d'enfor,lment de la
personllllfaf Individual s'ha de manttnlr.
Enfront de I'estatlsme exagerat, de dlcta
dureS' de' tota mena, el IIberalísme polfllc
amb el seu lIenguatge Idfl'iic I candorós, té
dintre seu Qna enorme quanUtat de resis
tencia.

~I que ,s'ba d'~vitar SÓIl,I~s exage~aclons

que podén por lar a J'anarqula i la ruina tco·
nómica. 1. com dela Dlsraell, fer que eldrets
de I'angles -drels del catala i de l'Espaftol
- siguin superlofs als drets de I'home. ID
ttreS nacional per 'damuDt d'[nteres IntJivi
dual. Pera maxim resp~cte 'a la persona-,
Iitat.

J. TORRES de CRUBLLS

Per la solidaritat

Les joventu'ts de dreta I d'esquerra po 
sen als seus program'es I als discursos els

. princlpls que les separen. Les Joventuts ca·
talanistes, que som essenclalment patriO
fiques, voldrlem parlar tan soIs del que ens
uneix . Que en revisar els valors del segle
passat, que en basflr un Estat nou apte per
a les nostres generaclons, tinguessln I'es 
perif de sacrlflcl suficlent pe!" afer ho pen
sant en la Patria. Que les crHiques no fossin
destrucfives i que en la reforma hl posessin
un mfnim de convivencia nacional. Els
graos pobles en els moments de perllJ obli
-den les seves diferencies I es solldarllzen .
En aquests mom~nts de transformacló del
món, una diferencia d'lnlci pot ésser decisi 
va en I'esdevlnldor. Sembla que J'any 1936
veura una nova Consfltució espanyola. De..
slfgem que la reforma constitucional sigui
Influida de tofs els camps polflics per un
añhtl de solldarltat.

A
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estat' visat

a voltes vident, quefou Yezque: de
ble. La raó que donava era aquesta.

iar-se en l/oc segur. El diner, afegia,
e sent més aviat el perill i s'amaqa.
l pensam ent; és també molt sensible
taniost el sol escalfa l'aire: així el

a i es mul~i'Plica, quan poP respirar

u.
abricants,- per exemple,-amaguen

nflictes a la República.
'e ligió, ni té cap dels ideals que fan
,e' couseruaciá .i de mu.ltiplicació; i si

e la patria, diu l'hisioria que ven
runa guerrll; o provocarla, IlO fa.
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Rom compre{l perfectament la pos.sibilitat del comunisme, d'una economia fo
namenta.l en l'explotació de l'home a favor de l'iEstat. Tots esclaus; tota la riquesa
per [,Estat. Es · una situació . clava, encara que terrible i contr.aria q.ls drets de .la
humanitat.

Abans de la gran querra, aquell orador
Mella; va dir que l'el. guerra venia, que era ine

Mireu com el diner s'atnaqa, com {uig a re
és la cosa que té més instini de conservació; el

En canvi; podriem afegir per a completa
al boti tetnps.. i G(!Jm les abelles surten del r
diner surtodeis amagatalls i circula i dóna
fin ambient suau de confiatica, d'ordre i de

Es d'una imbecilitat definitiva dir-que el
els diners, paralitzen les máquines per crear

El diner no té política, ni té patria, ni t
els herois o els mártirs. El diuer sols té esperi
per al' ereixer convé cendre armes als enemic

armes als enemics de la patria; si cal alla
Es la fam d'or.

Les paraules injtamades de tots els mini es de finances de tot el món, no
consegurraI;l que circuU ni una pesseta més: qui tenen diners s'escoltaran les
paraules inflamad.es i fins i tat 'con iestarltll qtt -. que ells {ardn circula'" ~ls 'diRers
i els faran ciroular vers la frontera ' o l'amagat l.

Sl1posem que ara fa un mes, el financier . o Z. projectava
\

exp lotació,.. un comer~.

Primer tftot oficla1 de la 'Espécialif f d'lnfancia de la

UNlVeRSfoFAT AUTONOMA CATALUNY~

Consu1ta~ De tO a 12 mat ( i ª 7 tarda

~storeria, 11 - 1.er L L E IDA

aJarau'e

Democracia

Els principis democrafics estan a Es ·
panya en 'crlsl. Totes les Joventpts de
dreta pose~ als seus prog~.ames el crif
d'antidemocracla . Les joventuts d 'esquerra
soclanfZDnt es basen- en-prlncipfs- de discf
pUna I de dictadura del proletariat que en
c10ueD negacions de democracia.

Democracia, en doctrina jurfdica, és- ti
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tenen aspectes I prlnclpis que s'han de re
visar I reformar.

Democracia

Reforma, 110 revolució

Es senten arreu d 'Espanya veus de Jo
ventut que clamen per una renovacló deis
nostres cosnims polítlcs, que parlen de po
lítica nova. D'una banda I de l'altre. De
dretes I d'esquerres aorgelxen els grans·
mots: Revolucló, Democracia, Lltbertat,
Sociallsme. Imperl, Ierarqula, JusUcla. Unl
tat, La divlsló de la nostra generació a Es ·
panya es fa cada yegada més pregona. Els
pertíts de centre, Iiberals I ponderets no
alreuen les Ioventuts espanyoles que cer
quen els extremlsmes. Les .sírenes d~ la
demagogia verbal aparten les lovennas de
les escoles on es fa polítlce constructiva I
total írárle,

On coincldeixen tots és en el repudia
ment méa complet de les Idees i l'organlt
zació de ,'Estat que ens IItga el segle XIX.
Les orlentaclens noves miren com a nefas
fa i digna de menyspreu rote J'obra pol{lIca
que feren els hornes del segle anterior al
nostre. Les joventufsesquerranes fan mofa
del llberaüsme a ultrence que errenca de la
Revolucló francesa, i els seus drets de I'ho
me. Les loveatus de dreta posen com a
modal hlstor.lc a reproduír forganltzacló

ta de te p.f!~X~ del ~gJe . XVL i e~t.op

Influl es pels feixismes estrangers !DO
dtrns. Parlar- de .conservadurlsme demo
crililc a un jove de dretes espanyol. és quel
com Inconcebible.

Tot el sistema poUtlO' del segle .XIX té la
seva base en· la pugna aels prlncipls IIbe
rals I democratlcs sorgJts del . racionallsnu~

i la Revolucló per tri9,I11far en. I'org~nitza.

ció deis Estats. Deis Estats . arfificials es
passir als Estats nacionals, El segle XIX
ha delxat a l'Estat actual de tot Buropauna
organltzacló democrallca I parlamentar~a,

un IIberalism~ polHic I eCOl~bmlc, }.In sentl·
JI,lent nacionallstihteories polftlques I parms
Internaclonals comuns a tots els ~~tat8...

L Gran Guerra ho trasbalsa tot. La
crlsl econOmlca I espiritual que ella porta
léu que es remarquessin els .vjcls deJ~Estat .
vuitcentlsia. Es per alxO que estem abocats
a una epoca dt trasbalsos 1 tranformacions
polfliques fins que hom trabl la nova fOr
mula estatal. El gran problema és si tenlm
de superar cquesta crlsl per revolució o per
.reforma .

Les joventuts són, per temperament~

revolucionaries. Es rtbel'len contra vicis I
defectes en forma violenta. Els plauen ac
tituds radicals. Es per alx@ que el comu 
nlsme I el feixlsme, en quant són procedl
ments revoluclonarls de renovacló, atreuen
J1lasses de joventut.

Enfront d'aixO, nosaltres, les joventuts
constrvadores del catalanisme, aixequem
la bandera de la Reforma. No ddtnsem
)'Estat del segle XIX'en tota la seva integri- .
tat, . perO entenem que la seva organització
I el seu Ideari jurfdlc· polftic tentn aspectes
que poden encara mantenlr-se. I també
tenen aspectes I principis que s'han de re
visar I reformar.

Renovación politice
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ORIEN TACfONS

¿Cultura o caracter?

ARTHUR

talanltat, 'per quan cotribueix a desfer i
malmetre ' totes aquelles instituclbns d'ordre
familiar que consUtuelxen un de!s prinei
'pals puntals de la vida d'un poble el nervi I
nexe més essenclal de la soclelat catalana.

Despatx :

Rambla d'Arag ó, 3:r- :r.er - 2. a

B londel, número 7 - :rer.
Oficines .La Catalana. (Asseguranc II)
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Advocat

Lluís Cené i Queralt

En la formaei6 de la íoventut, aquesta
qüestló es plantela amb característlques
prevíes. Aquest tema estlgué de moda en
ternps de la Dictadura, quan la Premsa no
Ii era posstbte conreuar assurnptes de vi
tal i actual Importancia. ¿Er'a també aquest
el nostre cas? No ens entretínguem a es-

I brlnar ho, entre alrres raons perqué f6ra
inútil.

Tanmetetx, en tots els temps I en tores
les ctrcumstáncles, tractar .sobre la diferen
cia que hi ha entre cultura I carácter, o a
quina d'aquestes dues qualitats cal donar ,
preferencia, té sernpre una válua extraor
dinaria, I sobretot en una seccl6 de Joven
tut com és aquesta en queescrtvlm.

La cultura pot ésser el marelx un lnstru
ment úlil com un íastrument pernlclés, se
gons sigui el carácter, el temperament, la
moralltat de qui I'empri. Altrament, no és
la suma de conelxements el que realltza les
grans ob'res o simplement garantltza un
normal desenvolupameot de la vida ciuta
-dana, sino la conducf~ deis qul posséeixen
aquesta cultura.

El nostre poble, més que de manca de
cullJ]ra pat~ix una absencla de caracter
ferm, constructlu. 1 aquest defecte cal se
nyalar.lo, generalitzant, a totes les terres
d'Espanya. Flxeu·vos bé que tot el que fa
lla I fracassa en la vida general espanyola
acusa una evldentrssima manca de caracter
en els Indivldus que intervenen en cadas
cuna de les activitats del pars.

Es Innegable que hl ha molta feina afer
en I'aspecte cultural, pero no es menys cert
que. el que es referelx a les condicions de
caracter es troba en una situacl6 molt més
deplorable.

Cal remarcar com s6n les classes direc
tores :es que amb lIur capteniment ocasio
nen les desvlaclons I els retrocesso~ en la
marxa de la nostra vida polltlco .soclaI. Es
a dir, que I"lrigen de gran paN deIs mals
que pptim cal ~elicar·lf> er,tr. el elem~n

que per ,Ilur cultura més obligats estan a no
inc6rrer en tals defectes.

Pero és que es necessita quelcom 'més
que la cultura. Cal forjar él caracter, la vo 
luntal, fesperit . ¡Que n'és d'lnimensa la fei '
na que tenen a fer les Joventuts que verlta·
blement vulguln t.ransformar la vida del
nO'8tre poble! I el primer que han de realit
zar és disciplinar-se elles matelxes, entre ,
iJar-se en ' una nova modalitat d'accl6,
donar una anficlpaci6 del que seran els
nolis homes per elles consfifuits, formar el
seu carncter. Que o'és de dificil alxol ¿Pe
:ro' sabeu d'alguna cosa que sigui més Im
portant? '
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liar que els alemanys havlen tingut en tot
moment I que els va dar la colissi6 Indis
pensable per a poder resistir les malvestets

, d'i'Jquella gran guerra sense pari6, a l'hls
tórla.

Noseltres crelem rambé, que si el poblé
cetela ha reslsttt els dos segles d'ínflueúcta
forastera I aslmiladors i que si ha conservat
intactes les essencles qde el ceracrerltza ha
ester pel moflu poderossleslm de la consti
tucl6 familiar forta i solida, que els nostres
avantpassats forniren a la soc íetet catalana,
i sln é, flxau-vos com en l'instifuci6 de l'ha
rau I en el .culre i amor que tor catala sent
pel nom de la casa on va neixer on no hí
ha altra asplracl6 que la de que ens coser
vi la familia a través del temps i contrarie
tafs humanes.

Flxeu -vos també , com les nostres cos
tums I les nostres lIeis declaren a les nos
tres dones sengores i majores de les lIara
respectives. perqué l'esposa en cas neces
sarl pugul assegurar la continuacl6 i per '
manenca de la ,faptilia.

Flxe4.,{OS ~a l1lb,é , com quasl tots els
nostres hqmes, al disp'osar deIs seus bens
per a després ,del traspas, .insfltueixen a la
vidlia en usufructuario menlre conservi I'es :
tat de vludatat, es a dir, mimtre sla el su 
port de la casa que constifur el pare.

Flxeu vos lambé, en les nostres costums
tradiciona,ls, i v:eureu com en aquelles festes
solemnes d'any, tots ·els fills y parents s'a
pleguen al volt de la taula palral, per a cel
lebrar la dlada.¡- d'aquesta manera manté
nir el caliu deIs efeetes famillars.

Tot alxo i d'lIltres fets e.Dcara,'lndiquen
i assenyalen com sent el poble catala'i que,
al fons de la sev.a anima hi té una ptOpen
sl6 Instintiva a crear I sosJEmir una farnrlia
forta I unida als lIacos de I'amor I de a

:identi flcacl6'de1s ideals i d'interpretaclons
i'·com tot ho sepedlta en el seu ' treball I

. nns en les lletea d'esbarj'o I -d'resplail; . él sa
Usfer a'questes'ansle,s,poder0ses de la Vida
famillar. .

No hl ha cap dubt~ que ~Q1b la 'lIel del
divorcl, donant a maxim facilit"ts' per a
que la familia qoedl anorreada i des
feta, en uns moments de p~rtorbaci6 pas
sional I amb lIels com la del Parlament Ca
tala . segons les quals, els fills nascuts fo
ra del cercle natural i lIegitim, tindran els
matelxos dr~ts que els que vlngueren al
mon ,segons les normes d'honaredasa I
I'ordre familiar i ~ocial establert. es a dir,
amb "els~que donen a.la m,aratriiI la ma-

, teixa consideraciÓ que a I'ásposa digna I
honrada, Ilels que no fan aItra Gosa qu'e
minar I destruir els fonam,ents de la vida
familiar. la qual cosa esta en contradlccl6
manifesta amb aquelles asplracions que '
assenyalava en el p,oblé catala I que cons
titue,ixen le,s essen~ies palré'jls que el mouen
constanlment.

Heus acl com -1'Equerra, propugnan" i
promulgant lIeis o com les abans-difes, d6
na -una viva mostr;a de' la seva falta de ca-

de la família
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L'Esq uerre, en les eeves propagandes,
vol donar la norma excelIent de catalani
tat, de tal manera , que més d'una v ha
co nsldere t com poc aimants de Catalbnya
als que no combreguen amb les 8eves
idees. .

Nosaltres que entenem que una de les
fall es principals de l'Esquerra es p e,jsa
ment la falta de ca talanlrer, podrlem de
mostrar aquesta posici6 nostra, des d di
versos punts de vista, pero, per aVlJi em
refirlré tant sois a un deIs punts basle8: lu
constitucíó de la [amilia.

Nos altres entenem que la constltució de
la famfli a, solida i torra, es l'element prin
cipa l', perq ué un poblé també esdeving-ui
fort i sólid , Recordem que entre els antics,
n'exeleíx un, que logra dominar tot el món
alesho res conegut I que, conserva aquest
domini segles I segles i que, a tot atreu 00

, passa la seva petla , hi resta I'empe~ta de
la seva infiuencla i la projecci6 de la seva
influencia I la projecció de la seva anima
'col·lectiva.

Aquest poble, q~e no era , aItre ue el
roma, si n'estudiem la seva constit~ió' in
terna , ni trobarem com es la familia la que
Ii d6na una fesornia particular i cafaeterls
Hca.

Entre els romans, la constifucl~ fami
liar, es quasi Indestructible I totes les cos
tums van encamlnades a donar m~ forU
tud i,mis eficacia a la ,primera cel'lula vital
de la vida social: La fa1T]ílía.

Entre els romans, les lIeis as~eguren

una autoritat IndIscutible al pare, quees la
pedra de toc on descansa l'l'ficacla el nu-
,cli familiar. .
, CaGa un deIs seqs actes que es cel'le '
bren amb certa magnificencia, hi b un déu
que els presidelx per tal de dar,lo tota ,a
quella Imporiancia d'atreurer les irades
deJs diverses elements que eom 'en la
casa; 1" el lodiÍViduos s6n casal!' wes,
perque els afectes I no les con yen' n ¡es
d'altre or~re~ sien la ba~e f~name del
matrimonio

La matrona romana, es a dlr, I
de familia, es considerada i enaltida
forma que fins arriba a presidir fes
bliques; I'honestedat es finguda com
indispensable per a posar-se al serVl
deus I les vestals són les úniques q
den entrar al servel deIs matelxos,

Pinalment us podriem cita r di rsos
fets anecdotlcs, segons els quals, le 0ies
més pre~ades dé qualques matrone~
nes del renom universal, s6n els
havier. infantat. Un exemple·, es el
nelia mare deIs Oracos.

Modernament tenim un poble , el
alemany, que ha reslstif els estralJ
guerra més afrosa que ha,reglsl rat
ria , de tal manera, que ha estal I'ú
les nacions v,encudes, que ha pogu
renir-se Incolume I subslstent despré
derrota, i el secret d'aquesta forca
mensurable, no es altra que el cull
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I~~aDJa i la D~ntralitat

Ademés el Ministre d'Estat Sr. Ba,rcia
ha cregut allament Indispensabli la Seva
presencia a la reuni6 del Consell -de la So
cletat de Naclóns en que es tracta del con
filete Fran~o , Alemany. l q'ue ni tant soJs
ens ho agra'iran. Vindra qualsevol pre'ssi6
deIs colons a;rgelins o deis agricultora del
Midl I ens trobarem amb noves fases I nl 
gasoses Inspeccions ,i reduits contingents
per les nostres explotaclons.

No ni hllvla prou amb que Espanya
renuociés a si matel xa él I'lnterior i es bal
xés el pas cap el progrés i el mlllorament
en tots aspec tes. També a I'exterior reoún
cla als seus propis desllns.

Pero sabrem esperar i en l' espera co
brarem més coratge. U na vegada varen
venir els moros i es feren amos de tot I no
n'obstant vin gué la Reconquesta i d'ella
sortr B spanya més fortl:l que mai.

LIuis AlOE .

LIegim la referencia del ConselJ de MI
nistres del Govern d'Espariya, en que es
tracta de la situaci6 internacional ocasio
nada per l'ocupaci6 militar de la zona del
Rln i arriba un moment en que dubtarem de
que els tltols no estíguessln equívocats i
m és avlat cre lem que estávem lIegin a la
seccló de política estra ngere la referencia
d'a lgün dlscurs de M. Sarraut.

AIIf s 'h l delen per exernple coses com
aquestes: «amb l'ocupacl6 del Rin s'lnfrln
geixen els ar to 1. 4, 8 I 17 del Tractat de
Locarno i els 42, i 43 del de Vers a lles» «El
tractat de Locarno no' Impldelx a Franca
concertar tractats amb altres paYsos i ñns i
tot amb RÚ5sia~ ., «L'acre portat a cap pel
Führer s'e étima com una violencia».

BI S r, Aza fia ens resulta atxí més fran
('ofll que els maretxos franceses, don es a
quests, sernbla que estarien dls pose ts a
sotmetre aquelles qüestions a l'apreciaci6
d'Qn C9mife d'itrbitratge. El seuyor Azafi·a
en ca~vi Ja d6na I'assumpte per resoli i
indiscutible.

Bs ciar que nosaltres 'ens po(Jem per
metre aques't luxe de posar-nos en coses
deIs altres que en res ens importl!n,

No h o dubteu: ORIBNTACIONS,
es el vostr e Setmanari.

P~ro resul ta senzillament revoltéint c:¡ue
espanya hagi d'actuar sempre al dictat
d'altres potencies, prescindint deIs seus es
peciflcs interessos i inclús deIs deures que
comporta una posici6, de lleal neutralitat.
No es d'ara sino des de fa molt temps, La

"dlnaslia borbonica tingué els seus pactes
de famrIla. La gent que ara mana que ha
fet en gran part la seva fortuna a costes
deIs Borbons. fa també els seus pactes de
familia . Felip Vera net de Lluis XIV de
Pran~a . Bis d'.ra son tols «hermanos» fills
de la vidua .

Prou podiem recelar quan ''!'actual Mi
nistre d'Bstat, Immediatament de prendre
possessi6 del seu carrec s'apresura a de

,cllIrar a manera' de' programa, amb I'ale ·
gria prOpIa deIs incons!=ients, que Espanya
no tenia problemes .nternaclonals i que no
teolll rés afer eo aquest campo Si no en
f1nlluesslm, prou que els e,stao creant. En
el seu blenl anterior ens indisposarem amb
Portuglll. Ara , busquen per una altra ban
da.



ORIENTACIONS

':
¡

w ,.~. '"
'Ln.il'" . ~! Teleofn 2076

r

. ,

CAMPIONAT DE ~LI6A NACJONAL

BOXA

Espanyol 3-Hércules 2

Ovledo 2-Barcelona 1

Racing "-Madrid 3

Sevilla 2-0ssassuna O
Valencia 1-At. Bilbao 1

Al. Madrid 5-Betis O

Puértolas feu matx oul amb Porat

Puérlolas tingué el dtssebte per la nlt,
tal COlo varem dir la setmana paseada, un
home perlllosísalm pel seu «punch», que
si no fos que no tenca bé la me quan col
pela, quanyarla molts combate abans del
Ifmit.

Des de bell antuvl, hem de declarar que
la victoria corresponia netament al nostre
boxador, pero es falla matx nul que no
acontentá a ningú més que a en Porat I al
«meneger> Mompó.

Puértolas, emb croxets de dreta a la
cara i esquerres ben dirigldes al fetge, fre
nil amb insistencia l'atac desordenar del
bercetoní que empra tota meda de trucs
per a malmetre el ñstc del nostre campíé,
ebusant del cap I deis colzes, sublectant I
arrepenlent se descaradament, h'avent d'in
tervenir I'ararit mantes vegades.

EIs cops de Porat, felen molt soroll,
pero no causaven cap efecte, doncs Puer
tolas ho encaixa tot, no trobant:se en cap
momen" de perill. .

~Is jutges, sens dubte impr~sslonats

per I'atae de Porat i pels efectes més fictf
cis que reials, donaren malx nul, perJudl 
cant al n@stre eq~endre al slmpatic Tony
que tor-na a mostrar se en .bona forma.

LabelJa s'acaril amb el barcelonf Alel,
que és una mena de Carnerft prim, pero
que av.entaljava al nostre en quatre o cinc
quilos de pes.

A la primera represa, Alel emprant I'es
querra en directes, aconseguf de mantenir
a distancia al Heidata, pero aquest troba a
la següent represa la forma de colplr el
'ros tre I el cos del seu contrlncant.

Alei, molestat pels' potents cops que Ji
dlrigia el Heidata, 'opta per , agafar,se de
sesperadament, dones no Ii plavia que el
seu co~ servfs de «punchlng-ball» pels
punys deslructor~ de Labella.

Kid Moreno que substituí Galfcia da
vant Sadurni, ~ssolf una neta ' victoria al
fer-Io abandonar a la tercera represa des
prés de castigar-lo severament.

ClItllil i Canals, feren un combat moit
mogu't i igualat, que es resolgué per es cas
maJ:ge a favor del cTigre» Heidata.

Coletes que pega molt fort, es veié su
perat per la ciencia de Farré que s'endu
gué. per poc marge de punts la vlctória
pel seu equipo

Ló 11, guanya per inferioritat a la sego
na represa a Sarrat, qui mostra una pre
paracló molt poc acurada.

Els infa v.Jtils Rubio i Valenff, feren una
exhibicló que agrada forca .

La sala presentava un magnífic aspecte.

El senyor: VERITATS.

una s6rlida SUIcida es Henaa als peus de
Banús aclarint el peril!. ,

I amb alacs perillosos d'ambdós equlps
acaba el partit amb III victoria del Lleida
per qualre a dos.

J, M.
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SERVEI A DOMICILI

sel'ieccionades de toles menes

lis, Sabons i Fruites
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estes Arnau fa un bon servei a Ba
ui s'lnterna i de un xut creuet marca

er gol de la tarda.
uest gol dona un xlc d'enlms als jo
s locals els quals es llensen al etac
1desboratats els seus avencos pels
es i porter del Ceralunye: ooobstant

sls teixen per tal d'acooseguir l'empat
na avensada de I'ala dreta Ollé es
e de un faul, la falta es lirada per
o rec ulllnt la pilota Plrla qul pasea a
:verl qui de una milja volta marca el

l'ernpat.
uest golsemblava Que acabarla d'a 

els logadors locals. pero sucsuelx
s el Calalunya qui ataca, defensantse
ida desordenadament i en una d'a-

es confusions els íugadors Castro.
I Vilagrasa s'armen UD lio no encer
ap d'ells en eclerír la situació de pe
s eprofítat per Espinazo que marca
00 gol del Catalunya.
s del Lleida enímete pel públic es
n al atac I després d'algunes avansa
aoliveri s 'interna I traient la pilota de
ans del porter vilanoví marca el segón
el L1elda.
amb algunes avansades del Vihmova

·I'ar it assenyala el final del primer temps
qu caba amb un émpat a dos gols.

reempendl'e el joe es nota una millo
ra l'actuació deis iugadors locals, espe
cia emt en els mUjos, ' essenl la causa per
I'es lament deis Jugadors vilanovins quf
no den aguantar el tren que portaren en
la mera part.

13 locals avanseri pero ~Mateu» mal
olles vegades per no :voler centrar i

perd dues ocasions magnífiques per
egulr el desempat, xutant fora quan
vava sol davant de porla.
o es desanimen els jugadors del Llei

da o una avansada Castro fa un pase a
Pir qui pasa a Santiveri qui a la vegada
pa prec[s a Belart qui d'un xut magnffic
co guelx el tercer gol del Lleida.

una avansada del Lielda, ' Sanliverl
J~8S a al mig ala vilaÍlov( que es retira
del ca p per no apareixar, quedánr e" Ca
talu nYll amb deu jugadors. '

Apessar d'aquest accident el CataJu
nya es el qui alaca de una manera perillosa
rmés que res -degut a la aclua'cio mediocre
de Vil grasa qui está sempre descol'locat,
veient-se Dolset impotenf per a cobrir els
dos lIocs amb ~nce1!t. '

Poe a poc e~ torna a refer el Lleida I
en una avencada de X. xuta I quan el pOJ
ter es dlsposava a blocar, Sanliveri 11 treu
la pilota pasant 'a Belart, el xut d'aque~t
toca al traveser, xuta Sanliveri i el porler
despeja nubc, esse'nt rematat el despeje per

• pida retornant el pal la pilota' I després de
dos o més xurs refusats pels jugadors vila
novins, ja pels pals I X" remata I aconse
gueix el quart gol del Lleida.

El Catalunya torna a alacar per lal d'a
minorar la diferencia i 'en una' avan9ada
sembla que va a ~conseguir el gol en una
internada de Banús al recollir un pase de
Arnau I qua" es ,dls pos a xotar, Pons In

,,

ROURE

ROURE

, ; .

totes les actuecions en que hl ha pres
part, ja que es del millor que ce rré per
arreu de Ceralunye.

A les .deu de la nít, l'Elenc Artfstic del
«Centre Serdenístlc Lleldetás posa en es
cena «Embolics» I «Sense Argument», en
la que tots els persanatges I prlnclpalment
els senyors amb els seus papers de «Er
nest», F. Montull; «Nesl», R. Puntos;
«D. Ernest», Lluls Montull, «D . Silvestre»,
P. Roslch; «Pauet». lbañez. «Elvlra», se ,
nyorere Enrlqueta, Puntos I '«Manel» Pere
Rodamilans.

Dlt «Etenc» per eeser d'eñcíonats -ho
interpretaren de tal manera, que el públic
els rebé amb una calurosa ovació.

A continuació I'cOrfeó Lleídata», com
post de 111) centalres lnterpreta el progra
ma que tenia anuncia'.

A mesura que s'anaren executant les
obres, el públic jolós no deixa lin moment
d'aplaudlr la bona juslesa en que ho inter~
pr~laren I el sacrifici fet pel Director se
nyor Antoni Virgili, I el deis seus delxebles _
els canlal~es que en tan alt han sabuf posar
el nom de Llelda per arreu de Catalunya,. '

Al «Centre Sardanístic», a l'Orfeó Llel-
data», hi ha tots quants mis hi han prés
part en aquesta magna festa els hi donem
la nostra més gran enhorabona i a I'ensems
que els desitgem una bona lIarga vida.

SAN MARTIN~

ROVIRA

A la Bordeta

lOAN

FU·TBOL

Ahlr, celebra en el seu local social cLa
Paloma» ernb motiu del segon entverserl
de la seva fundació «El Centre Sardanísfic
Lleldatá» en la que es velé sumament con
corregut d'eleganrs damtsselles I loves al
mants de la bella dance.

Tal COlO estave anunclat el programa,
comencaren les sardanes que la Cobla
«Els nols rosslnyol» d'lguelada, executaren
amb tota meslria en la que la íoventur dls
frUla una vegada més al punteler la costra
denca. ,

En la quarta sardana fou ballet el tfpic
ramell, en la qual es veleren moltes pare
lles puntelant I agafats amb el ramell. Des
prés la Junta del Centre feu a . les con
readores ofrena capses de bombons.

A contlnuacló els senyors Roslch, Alins
I Rodamllans, .de la Secció Parlamentaria,
feren UDS br.eus parlaments, que enaltiren
Llelda, el 'C entre l Catalunya, en la 'que
dits oradors foren aplaudits per In.tioitats
de slmpatitzants que ¡nvaIren el local ,

A la tarda I a la piaca de Sant Joan, es
dona la segoiJa audlcló de Sardanes' per la
matelxa Cobla, pulx hl havla molts éiimants
d'aquestd danca I clutadans que' ,hl anaren
a donar-se uns ,moments d'alegrla dins' els
seus corso

A les nou de la nlt, la matelx~ tobla
dona un Concert a «Radio- Lleida» en la
qual dita Cobla tingué un re~onant hit en

Advocat deis Col'legis de L1eida I Barcelona

Festival sardanístic

Assabenta a la seva clientela

que ha traslladat ~I seu despalx a

Rambla d'A ragó, 2. enfressol-esquerra ~ LLEIDA

Enrie Granados, 153, 1,er, bis, 1. 11
- I'ARCELONA

e·n que no IIigaren les' jugades ni per casua
litat, la falta de compenetració fou deguda
al tenir que jugar Plrla atrassat per tal de
ajudar al mitjos; Plrla fou el més treballa
dor I el que dirigí en els moments d,'encert

Lleida S. C., 4 - F. C. Cataluova,' durant la primera part a la devanlera; San,-

Ahir al camp de 'Ia Bordeta va deb~lar tiv.eri mo1f oportunista; Belart estlgué molt
als nostres camps, en el parlit correspo· desgraclat.en el xut especialment en dues.'" i n~~n -,al, .>.~~ ~i<?9,.~ t" d~ U.~a ~~a t~~an..? ~ .¡s é- ocasions, en la segona part en la que era
gona di Isió, l e.qulp F . C:: , C al aWnya ce ' quas l m-és""1acll -ter el, gol, -que' no pasoX'utrar
Vilanova i Geltrú . a fora; el~ extrems estigueren fluixos.

A pesar de la derrota, aqpest equip va EIs mitjos durant la primera ,pa rt estl-
causar una bona impressió - d,egut al joc gueren fluixos, pero en la .s egona reac~io
que desenrotl!en, a base Qe pa'ses curts i naren i ferén un bon joe permelent amb
de una cwl'locació i una compeoetració que aixo la reaccló de la devantera que es mos
no es gaire ,corrent entré els equips .que Ira més peri1l<:>sa; destaca deis tres Abelló.
prenen part en aquesta.competició. En la defensa Doleet cumplf; Vllagrasa

El millor d-e I'equip vilanovf foren els molt dolent i Pons a la porta tampoc , va
inte.riors Arnau i Bspinazo e/s quals amb estar a I'altura d'altres actuaclons.
el seu joc precfs, seré i sense violencies ' L'arbrita lge fou immfllorable.
conduiren a la .s eva davantera amb molt BIs eQuips es varen arrenglerar: L1eida
coneixement, fent anal' a la deriva durant S . C. Pons, . Vilagrasa, Doleet, Abelló,
la primera part a la milla de I'equip local. Castro. Latorre, Ollé, Pirla, Sanliverl, Be
EIs altré's davanters, Banús, González I lart I X; F. C. Catalunya: Roderes, Callao,
Torres desenrotllaren bon joc,.formanl una Gul1laumont, Hernandez, Domingo, Bagés,
davantera molt perillosa durant la primera B~rnús, Arnau, GOIJÚl1ez, Espinosa i Tor
part, baixant baslant de joc en la segona res.
part, degut a I'esgolament i de haver de El ¡;artit comen~i1 centrant el L1eida,
jugar. c~si tota aquesta part amb quatre pero desegulda e's devanlsJ1s del Catalu-

. jugadors per tindre el davanter centre que nya avancen, don'anl ja de bon comenc;:a
_o'cupar el Iloc de mig dreta per lesió de ment l'impress!,ó d'ésser perillosos, veient
Mernimdez; en Púnlc que estigué un poe sé els miljo~ i defe!1ses locals apuradís·
desacertada.fou en 'el xut. sims per tallar les combinacions deIs' vlla

E1s- mUjos conslUuelxen la Ifoia més novios; el L1elda intenta alacal' pero ho
fluixéI de I"e-qufp vilanovf. fan de una manera desgavellada, éssent

El trio defensiu def Catélluuya:- varen . a-c1arida la- sffu.ilció pels defenaes I mlljos
tenir una actuacló molt regular i segura viTanovlos els quals contra ataquen r en un
destacant el porter. que lingue inlerven- deIs acusos del C"talcnya Pons fa una
cions molt acertades. sortida Inexplicable, sortint quasi fios al

L'equip ·del Llelda va lenlr una tarda mig del camp no logran ter-se amb.la pilo-
molt irregular. ta, passant III porta del L1eida per un 100

La devantera, qua en tols els partlts ment de perill, que no te consequencles per
jugats a L1elda. ti9gué bones actuaclons xutar el devanter centre vilanovf él.fora.
ahir, va Jugar casi tot el partit sense com- Possa'da la pilo la en joc, es fan amb
penelració, I al costat de Intervencions lIui- ella els vllanovins, qui efectuen unes avan ·
dfssimes tlngueren desencerts. catastrofics éades amb pases matematics I en una

¡lOAN ROVIRA
....... . " _ .. L ...J_I ~_'.I_~~ ••~ ~
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deis loves cal esperar la constltució de l'o r

dre nou, no esteren de més tampoc les pa 

raules deis que la no som [oves I als qua ls

l 'esrudí de la sttuaci é present ens ha fet

reflexionar i ens fa , estar llu ny ígua lment

d'un optímlsme que voldria que tot contl 

nués com fins ara i del pesslmtsme deis

que creuen que tot s'ha d'ensorrer i que

aols el 'caos ha d'ésser el fi nal de les com

mocions que el m6n sofreix.

Sempre la joventut ha estat renovadora

molt més ve obligada a exerc lr aquesta

funció en els moments en que una civilltza 

ció semble acabar i no tenlrn encara res

per a substituir-la .

Sempre en la historia de la humanltat

succeta que quan una civilització anava

cae -a la posta, ja s'alblraven clarors d'alba
d'una nova' clvllitzaclé. Grécte, Roma, el

Renaixement, el capltallsme, ens demostra 

rien la verifat d'aquesta eflrmacíó.

En alguns momenls ha semblat en els

últims' anys com si estiguessin ja en ~arxa

els tipus d'organització social qu"e podien

substltufr el que avui encara predomina .

La civilltzació nord-amerlcana " trepidant,

plena de rilme mo'de·rn, accenluació de I'jn

divldualisme, oferint amplies facililals per

a passar d'ima classe a una altra, enlai

rant el nivell de vida de les classes popu ,

lars, ha estat per algún tem'ps una antici 

pació de la imatge del món e~ un futor

proper. La crisi mundial i les tendencies

que avul predominen als ee utl. lidn td
esvalr aquella j)·lusió. '

Altre fet que ha arrlba ~ a adquirir as ·

pectes de mistica obsessionanl en part de

les masses populars, ha estat I'assalg del

regim sovielic a Rússia. Pero aquest pais

s'ha desviat del comunisme ideal deis pri

mers tenips pel: a anar a parar a un caplla 

Ilsme d'Bstat que en 16 anys no ha pogut

resoltlre problemes elementals que' ja ha

vien resolt les socielats occidentals.

Aixj ha~ quedat decebudes les esperan

ces del món. I per tant la crisi actual ens

traba davant d'un esdev enldor en el qual

sois veiem un gran interrogant.

L'ordre del"m'ón no poden cercar-lo els

toves en el fet que toroi a posar· se en fun~

cionament el patró or, que la lIei de'l'oferla

i de la comonda assoleixl un equilibri entre

la produccf'6· i el consum de mercaderies,

ni que les Borses de valors tornin a lIur

normal activitat. La millora evident de la

crisi ecooomlca mundial pot portar· nos tot

a1lxo. Pero I'ordre p~rdut ja no retornara:

Sois un or,dre nou pot calmar I'angúnia i

la inquietud que avui afligeixen el món.

Impremta SOL-Teleion ~113-Lleida
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als , jov a S'»

sal a adre~ar-me a vosaltres, no per a fi·

xar-vos un programa ni unes normes d'ac

tuació, sin6 tan soIs per q cridar-vos I'aten~__........L.I....l..ii.!l"'l!. _ _ -JI!!!II. --1.

«Paraule.$

Els de ~'Ideal» s'impacienten perqué

no ele parlem de finances, tínguln pacien

cia, homes, hi ha més dies que llonganl

ses, ara que no és estrany que estiguin

preocupats, estant tan balxes les finan

cest. ¿ ~pe si alxó no para, ni les troba 
.rern,

. .
La Perrnanent del nostre Ajuntament es-

querra (aíxo de la «Permanent» no té res a

veure amb la pelambrera del poblé de

Lleida, ¿e,h?) a'he poser en contra de la

majo~ia de!s membres que integren la Co

missió de Fires i Festes, que entre paren ,

tessi sigui dil, per ara ho fa mon bé, fi '

xan', que ellloc d'emplacament de les fire ,

tes sigui com els darrers anys a la Pla~a

de Catalunya, Rambla d'Aragó i Cervan

tes.

Uns diuen que ho han fet per rutina;

,altres més maliciosos, perque el senyor

Cervera Ii agrada que hi 'hagi x.ibarri al

seu barri I encara que el molesta 1'011 deis
«xurreráslO 'loe se 11 poall a la gorJa I el

fa tusslr, fa la santfssima de passada. als

convents i cases de religiosos que hi ha

pels voltants i aixo ja el posa content.'

havíen perdut les dreres, les sev és entranya

bIes amigues, les esquerres, Ji han trencat

." alegr ia dODa,nt n el ,passaport.. . pesse

per la porta de la Delegacló del Treball i

que no hi tornl rnés. Oí, que n'hí ha de

molt desagraYls D. Antoni?

Ara cap a l'hort altra vegada I si ens
vol creure un' consell bo, no en toroi més

de l'horr.

Jo que nal crec ni en els mlracles-d'un

home, ni en els rapids resultaís d'una idea,

sinó que esUc convenl;ut 'que les transfor

macions de les societats humane~ . es fan

lenlament) ~volutivamenti q'ue a vegades

pr.~nen camlns .insospitals, , penso sovint

que les difjcultats del~ moments presenta,

que la serie de problemes que lel Ihón té

p1antejats no els re~o'ldran els homes d'a-
, ,

vui, sobretot els que ara ocupen 1.locs de

dir,ecció, sobre els quaJs planen totes les

influencies, tots ela habits de Jeso~ganitza

cions que estan,passant, sinó' que· I'espe

ranca ,del món ha d'estar posada én la jo

ven'ut, que no té davant seu els obstacles

que a nosaltre~ ens posa una ideologia que

és fiUa de lIargs anys de múltiples influen

cies, una joventu~ que. pot arribar a posseir

una moral superior a la que tepen els ho

'mes d'avui, siguin burgesos o proletaris, i

que ,pot, tenir I'energia creadora necessaria

per a id~ar I'ordre nou que hagl de subs

lUuir el que ~etualment ja no mereix tal

nomo

I é.s. aquesta, cn~enl;a la q.ue m'ba implll~

sal a adre~ar-me a vosaltres, no per a fi·

xar-vos un programa ni unes normes d'ac

tuació, sin6 tan soIs per q cridar-vos I'aten

ció sobre el moment actual del món i fer

vos veure quina és la vostra responsabilitat

davant deIs greus problemes que hi ha

plantejats.

Fa la segles que Homer digué que et

m6n camina per I'empenla deIs joves i el

consell deis vells. l si verladerament sois

al

no

ga

ero

01'

ens

tot

Ina

ero

so

L1i-

(l'UD

xat sense efecte els deshaucls arreu
panya. El nostre Ajun'ament esq uer

gons anuncl publicat a la premsa lo

no paguen dlnrre d'uns pocs dies d
ciaran ets cedavers deis níxols de

ter del Cementiri. NI pan als morts.
el poble lÍo voi.

,E I\nostre dilecte amie el D. Anton

let Romeu, que estava tan content

Aquesta dimissi6 pero, va po

enrenou al sr del C. E. de Joven!

blicana. al procedlr-se a la destgp

substitut, doncs. n'hi hav.ia molts

lieD' substituir-la, destacant d'eo

el nostre' mai prou p~~uat Batlle¡

«vista» deis hits (?),obtinguts co

missarl d'Ordre Públic inleri, (fina

sapiguem, no s'ha detingut a cal

dregots rebenta~pisos a L1eida).

que Ii ha fet gracia alxo d'ésser e
i ha Intentat provar sort arrlbant a

a si mateix; exposant amb fot el l'

qu~ ha estat capac, el raquilzell de

que ell di,u que té per a ocupar aqu

rec.

Es veu pero que la seva oratOrl

convenl;ut a nlngú '(com Ii passa se

hi ha estat deslgnat el senyor Vldal

Que ,hi farem, senyor Vivesl.~.

paciencia que un dia o altre ~i to

toro. Pel que pugui succeir proveeixl

torn-aviS!.

Ha vist quines. coses passen q

haurien de p~ssar?

A la primera pagina del nostre

passat número, es tor un poem a q

dona fet el senyor Censor.

Un títol que diu «Pa,raules inútils

en blanc, i al bell mig de la neva da p

les segramentals paraules «Aquesr ~

ha esta' visat per la,previa eensura»..

lament un: Vlsca la Demecrácía i I

bertat esquerrenes! Pero el poble ho

S"ha complert la proJecia

número anterior.

Don Pere Valldeoriola per no f

quedar malament, ha presenta. la di

del ,seu carrec de Comissari de la Ge ra

litat amb carac'er irrevocable, degut seu

delicat es'ai de salut. . ,

Val més creure ho. Ara que per I

tra part, Ii desitg:em que els aires de

ta lIeidatana embaumada amb J'esel

la primavera, Ii re'or-ni la seva pr

salu. si es que realment esta malalt.
Amén. (Perdoni aques'a dar:re p,a au

la tant poc laica.).

d'orellacauA

DA MIlinOE, :&ADIO 1936

Telefoñ 2168

Av. de .la Repiíblica. 40

Cffm~anJia ~e · C~mer~ L1ei~a, S,

.lto.teria

Per ordres' de la Superlorilat s'han dei·

DA MIlinOll ~ADIO 1936

L'Ajuntament esquerra ' de Llelda se'

guelx despedilJltte1s , obrer.ll' de la ,briga~a

que no són de la seva corda, per humUs

que siguin aquests obrers si no són esquer

rans s'han de.morir .de gana. Pero el 1'0

ble ho vQI.

'~egob8 la preDisa local, a Lleida se

g"uelxen.. es robat'nrls, els lJadregots «no

han sido habldoslO, a la Comlssaria d'Or

dl'e' Públic, bons, sans I trempats. J)ero- el

poble ho vol.
.'

Com ara vlvlm tntensement, remes de

democracia í lllbertat, malta democracia I

indita ,tllbertat I la vida IIfsca amb tanta

placídese, es pot dedicar un xlc de temps

iI ,parlar de coses sense transcendencia o

de transcendencia mol. petíta, per CA hem

estolllt avut un tema de rebosterla I d'a

questa extensa rama de la culinaria la con

tecel6 d'un plat exqulelr, que solament de

nombrar-lo a tothom. rent d'esquerres com

'de dretes s'els hl fa algua a la boca, ens

'refer im a les cremes.

Després d'un bon dinar velen cosa més

cmlPl I més agrada'ble que un bon p'lat de

cl'é'rila. ~Dem dones a explicat la confec

cl6 de la matelxa.
En primer terme es necessiten ous de

gallina. que s6n els que més :abunden, es

trenquen I es posen a la cacerola els ro 

bens ' sois, rés de ciares (les coses com

ínis ciares miliar) després sucre I es bar·

re1a' ben bé; apart es te prepar~da lIet bo ,

na, ben bona (la mala lIet no servelx) a la

flUe si posa almld6, canyella. IIim6 a val·

nlUa-segons el gustque se Ji vulgul donar

· 1es barrejll'amb els robtlls i' el suere, I es

posa la cacerola al foc, (sense roc no hi

ha crema). ha Ó'ésser foc lent, havent·se

remeDar conlinuament, fins que tota la

masslJ adqulrelx la consistencia desitjada,

ocupant de temps com a mexlm 110 mlnuts..

IJn'a' varletat de' Cl'~ma és la ClIema cre

DJl!'cfa que es fá posant sobre fa crema ja

feta, sucre I passant per sobre una planxa

beo aalenJa 'lIJe erema el s.ucre convertint

I~ en caramel.


