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CATALA IV Centenari Ignasià EL CAP D'ANY 
La fesla de la nostra lIéngua 

COMISSIONS 

PONENCIA 

Don Ignasi de L. March; doctor 
Pau Firmat, Canonge; doctor Joa· 
quim Cornet, Canonge;· don IgnasI 
Suafía; don Domenec Prunés; Rvnd. 
p, Pastoret, S. J ,; Rvnd. P. Masa" 
gué, S, j,; don Manel Vallés; don 
Josep Oms Rovfs; don Vafentf Cura; 
don Josep Cirem, 

L'expandiment de ]a LIéngua catalana' 
Pels catalans el problema de fi. 

dioma és el problema capdal, Cap 
(actor de nacionalització ens dona
rà consciència de la nostra col'lec· 
fivitat com la llengua pròpia. 

La plenitud en r espandiment de 
!idioma ha coincidit en tots els po. 
bles amb les èpoques del se/.! ex
plendor. Com també la decadència 
d'Ull idioma cDincideix amb els pe
riades de depressió patrlòtJca. 

El renaixement de !idioma cata· 
Ià s' ha anat desenrotllant al matelx 
coii1pi1s que les aspiracions nostres 
dè re/robm' la personalitatpollUca. 
Per això el català dista molt d'és
Ser un idioma casolà, com di/.! cer· 
ta genteta de Madrid; avui el cata
là és forgue d'una caltura modero 
níssimu, en alguns aspectes de la 
'1aa! encara s' /¡a de dir la primera 
para ala en .uéngua castellana. 

DUf2JWs institucions benemèrites 
trebailen con.stantmenl per a donar 
a la Iléngua catalana lola la vida 
Qlle li correspon. La Protectora de 
i' Erlsenyallça (àtalana procurarlt 
que en les tasques pedagògiqlles si· 
gui usat el català i r Inslitut d'Es· 

Co.nseqüència històrica 
Qui estudi! amb esperit serè i re· I 

posat el cU'S d~ l' història de Catalu· 
nya, tindrà que reconèixer el paper 
jJreponderant que la llengua cata la· 
na ha reaHtzat en el manteniment 
de la nacion.lltat. Si la força vital 
del nostre idioma no fos molt polent, 
hauria perdut un gran terreny durant 
els segles de la desnacional ització. 
I en retrocedir la llengua catalan., 
la nació hauria sofert, no ja un le
targ sinó la mori sense possible res· 
surrecci6. 

HI ha gents que, desconeixent el 
verdader centre de resistència de 
les llengües, suposen que el lIen· 
guatge català ha retrocedit enorme· 
ment. I suposen això al comprovar 
que el llenguatge popular actu.l, so
bretot en les ciutats, està corromput 
¡ .maltret pels nombrosos castellanis
mes que en ell s'han Introduït. 

PerÒ la corrupció d'una Ilèngua 
per la introducció de locucions I for· 
mes exòtiques no és un mal irre· 
melable, A pesar de que en aquest 
punt"s'ha .rribal molt lIuny;bastari •• 
l'organització d'un sistema escolar 
complet en llengua catalana per a 
que la nOva generació parlés Un ca' 
talà molt més pur que el de nostres 
dies. . 

El criteri per a apreciar la vltalftat 
d'una llengua no està en sa major o 
menor puresa, sinó en el manteni· 
ment de ses fronteres territorials. 
Doncs, bé: els més rescents I auto· 
ritzats estudis sobre la Irontera lIen
gaistlca catalana proven que el terri· 
tori de nostre idioma nO ha dismf· 
nuit des del segle XVIII fins avuI. 
Els fenòmens de retrocés que en la 
part oo:idental del regne de Valèn· 
ela havien senyalat alguns liIòlegs, 
ban estat posteriorment desmentits 
pec estudis rnéL.cQJIljllerls La frWlte·. 
ra del català està con~lclonada enca-

tudis Catalans, centre d'alta cullu 
ra on s' hi reuneixen els lWslres li 
terats i homes de ciència, apottant 
hi e.ls SeUS cabals espirituals, amà 
(objecte de bas!jr el monument d'u 
na cultura pròpia. L'Institut d'Es 
tadls amb la seva coplosissima bi· 
blioteca ha d'ésser un' motiu d'or
gull per tots els catalans, no sols 
pel seu valor in!rfnsec sinó tamóé 
per r esforç que suposa realitzar u
na obra com aquesta de recerca i 
d'estudi, que han admirat lés més 
selectes mentalitals estrangeres que 
ens han visitat. . 

Tats els que sentim la causa de 
Catalunya hem de pensar que fa· 
rem mes per la restauració de la 
seva lIacianal/lat, trebal/ant amó 
fexemple de les institucions Q[-Jll~ 

dides, que lW pas, amb cent mitings 
i mani{estactons sorolloses. La noS"':' 
tra tasca ha d'ésser diària, pe",,!s· 
tent, I amb eficàcia segura. Fem 
que el català sigai fidioma de to
tes [es llostres manifestacions Ind/· 
viduals i wt+lectives i aixis podrem 
dir que estimem a Catalunya ¡ al 
seu verb. .. 

ra pel desenrotl!o que tingué la re· 
conquesta. En el terreny reconque· 
rit i repoblat pel. aragonesos, e. 
parla ci cnste;Uà, en sa varietat de
nominada. churro', 

Basta comp"mr aquesta resistèt1· 
cia finíssima de la llengua catalana 
B través dI! les victs-situts històtt
ques, amb la d.bi1ital mostrada p~r al· 
tres Idiom~s europeus solsmesos a 
un procés d'encongiment, per • 
convence's de que és el català un 
dels llenguatges de major potència 
interna. rer ell s'ha mantingut l'es· 
perit català, Per ell ha sigut passi· 
ble el renaixement contemporani. 
Per ell arribarem a la nova C01"truC' 
ció completa de la nacionalitat cata· 
hma. 

Nostra llengua és nostra nació. 
Nostra llengua és nostta força. Nos· 
tra llengua és la garantia del nostre 
triomf futur, Ell ha d'ésser nostra 
bandera. 

Programa de les festes 

Religioses 

La Lliga EspirItual, celebrarà la 
~iada de 1. L1èngua C.tal.na en la 
Església de Nostra Senyora de 
Monlserrat amb missa de COlllunló 
a les set del matí, en reparació de 
I~s bl.sfêmies, 

DesprésfuncJó de desagravls que 
començarà a dos quarts de set del 
vespre, acabant amb l'adoració del 
Bon Jesuset, 

Patriòtiques 

D'acord amb lo anuncia! oportu· 
nament, demà diumenge, dia de 

cap d'any, es celebrarà en el 
C~ntre de Dependents, a dos quarts 
de sis de la tarda, I. Diada de la 
L1èngua Catalana, havent'se adherit 
i prenent pari en l'esmentat acte, el 
Excm. Ajuntament i diferents enti' 
tats d'aquesta ciutat. Després a dos 
quarts de deu de la vetlla, tindrà 
lloc en el mateix Cell!re de Depen' 
dents, una extraordinària audició de 
SARDANES, a càrrec de la cobta 
,La Principal de Bages., 

.". 
Recordem que a les onze del mall 

en el local social de la Joventut Na· 
cionalista es celebrarà l'ucte oIielat 
de l'inauguració. uel .Grup Femin.l. 
que compta ja amb una bona colla 
de gentils uam!ielles aimants de les 
coses de la nostra Catalunya, 

Diversions 

SARDANES 

ADMINISTRATIVA 

Don franclsco Serrahlma; don 
Jaume Armengou; dM Josep Cirera; 
don Josep Rubiralta; don Mariàn 
Millàn. 

MONUMENTS 

Don Leone! Soler i March; don 
Bernat Pijoan; don Alexandre Soler; 
don Josep Firmat; don Jo.ep Oms 
Rovís; don Ol.guer Miró. 

OR!vA MENTA CIÓ 

Don Francesc Culxart; dOn· Joan 
Tarrats; don Francesc Torra; don 
Celestí Martr. 

OBSEQUIS 

Don Manel Bardolet, R\lre;' don 
Valent[ Morell, Pvre; 'don Ignasi' 

Per l'audició que organlt:wda pel Mar'al; don Manel V.llés; don 10' 
<Foment de la Sardana,. demà, a sep Rosal; donFmnccsc Serrahima; 
dos quarts de uotz> del.'nig dia a la don Fermi Roca; don Joaquim de 
placela ~e SonI Dom}ngo. donarà Bert,an; don Enric Gom is; don 
"La P"nnclpa¡ de :tSage:;J, eflSTI8 l!ol~ -r-'""raffCes-C--ae'íUrg;--oDn- '["-o;:¡¡'.¡-¡:m' p..,. 

gnt facilflat el segUent programa de < rrer; don Josep Basial!a; don Fran· 
s"rdanes: cesc Torrella; don L1uis Casasayas. 

.Pomells de Joventut>, (estrena), 
Gassó. 

Rosó, (estrena), Bou, 
Les Elfes i ci do~zellol, Blanch, 
Somnis, (estrena), Garreta, 
Continuít.t, Bou. 

Amb la brillant execució que es
perem donarà la nostra cobla d'a
quesi progroma, no dubtem de po· 
sar·1a a l'alç'ad,, de les de primer lloc 
u'.rreu de Catalunya. 

• ... 
En el Casal Regionalista i Joven· 

tut Nacionalista es representarà la 
bell. obra del Teatre Català ,Els 
Pastorets, > 

Avis 

El 'Foment de la S.rdana •. reco· 
m.na a tots els sardanIstes que en 
aquesta diada, ostentin al pit un llaç 
barrat. . 

0·0 

La Joventut Nacionalista i el Grup 
Feminal, prega a totes les senyore
tes i joves manresans. que senten a· 
mor a les coses de Catalunya, s'as· 
soclin a la patriòtica lesta de la ~ia. 
da de la L1éngua Calalana, ost~n
tant durant tot el dia de Cap d'Any 
en e(ileu. pit un llaç català. 

AVIs AL pnBLIC 
Els pessebres 

La Ca •• Feliu San. (pintor i 

daur.oor) convida 'als seus 

clients I al públic en general a 

visItar el seu 

PESSEBRE 
Carretera Cardona, 39-3", 

Manresa 

PREMSA 

Don Pere. AUS16.j don Enric Casas; 
don Salvador Perarnau; don Esta" 
nislau de K. Guilà. 

SECRETARIAT PERMANENT 

Rvd. don Benvingul M.rch; Rvd. 
don Valent! Morell; Rvd, don joan 
Vall. 

REIS 
Variadíssim assortit per 
a prescnls el trobaran 

ala 

Callsa Carné 
Sant Miquel, 21 I 23 

Camises, corbates, mocadors, 
guants, Paraigües, capetes Im' 
permeabHitzades per a nens 

des de .12 ptes. 

EXPLÉNDIDA SECCIÚ DE 

ROBA BLAIICA 
Enagues amb bonics brodats, 

des de 12 ptes. 
PREU'PIXE 

Destil'lar!a a vapor d'Anlssals 'C 

i Ucors 

de FRAHClSCO FLOTATS 
Vendes a l'engrós 

i a la menuda 
Muralla, 84. Despatx: VlIanova, 26 

Telèfon, 652.-MANRESA 

CHAMPANYS,-Les millors mar

que8.-Preus batat¡ss!ms. 

Magatzems JORBA.-,Maor9.-

Crònica de la comarca 
Balsareny' 

Les festes de Nadat-Notes 
municipals.··Presa de pos
sessió 

. Nadal ,-El concepte de familia 
Que enclou aquesta paraula, testà 
una vegada més palesat diumenge 
en aquest poble. Foren molis. el~ fills 
de Balsareny que viuen fora que 
vingueren per a complir l'aforisme 
català, per <Nadal cada ovella 8 son 
corral~. 

Feu un dia clar i poc·fret. La nit 
fou més crua, A l'església fou gran 
la mu1tilut que acudi • oïr els oficis 
sanis de la dIada. 

~-EI di. de Nadal a la nit, en el 
teatre del Centre Catòlic ~. posà en 
eSCena pel Quadre d' afldonatsel 
drama que té per ·nom ,S'ens Espe. 
rança' lla. peça' Per no entendre el 
castellà.' 

El local era ple a bessar. 
En conjunt la representació foci 

molt acurada posant·hi tots ets intér· 
prets, la mUlar bona voluntat en t'e. 
xecució dels seus'respectius p.pers, 
Ens feren passat ·una vetlla moll a' 
gradable. 

-El dia de Sant Esteve tingaé 
Hoc en l'Ajuntament ol sorteig entre 
els sis reg·idors que s'elig1ren en el 
hienl passat. 
._ .. n~~1:V"""""""';:"' . .H.'h.LJM):I..j~ ..,Vfi...~ 

suplia la vac.nt que defxà el mala' 
guanyat Don Ramon Bartumeus que 
A. C, S. 

-Es allÒ. la desgracia~empre 
ens persegueIx; té de cessar" en el 
seu càrrec Don Josep Morral Gi; •• 
hal del <Centre Instructiu I Recrea. 
tiu>. No cal dir que els seus com. 
panysen passen un gran disgus!; 
què hi farem, hauran de ·conformar· 
se. 

-Segons rumors, d1uen que hi' ha 
un negociant en aquest pOble que ié 
moltes ganes de proba, fortuna en 
les pròximes eleccions municipals, 
Ens sembla que va molt errat de 
comptes per entrar a la Cas. gran, 
perquè és segur Que porta els papers 
molt molls, t.nt elf com els seus co
rreligionaris. 

-Ha pres possessió de son càrrec 
de mestressa d'aquest poble Danya 
Dolors Ma •. 

Nostra enhorabona, 

El Cortespotl1;al. 

ligua Vicbi Imperial 
L~ única que porta et sagell . Muni
cIpal de Caldes de Mal/!vella. 

Agencia L1uts t:llbas.tetèfon, 167 
dh:>ò.Us; Carrer del"Born' IQ. 

Sastnria 'La EstreUa' 
S' ban rebut les nove. 

. tats de la temporada 

Malalties dels ulls l:~: 
cló d~ ¡.ntes,-Cona.u!fori del doc
tor LLUIS LLOP, Born, 10, Ler, 
viaU/! diari •. 

-------------r~------
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