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Nosaltres, catalans, amarats d'amor i de l l iber tat i de
progrés 1 de respecte, reclamem als nostres governant i,
tot allò que ens és necessari per fer de Cata lunya un poble
conscient i evi tar per sempre met que els gèrmens per-
torbadors assoleixin tot aquell estat d ' inc iv i i i tzac ió qut
persegueixen.

La vida als pobles

l i

gjf l iol t natural que si en els pobles hi han joves amb una certa cultuJ

i j cap8cítat í en ells no poden desenrotllar la com voldrien, cerquin eml-

ínguin la seguretat de què llurs esforços no seran en va, i, logica-

seli pensament és dirigir se a la capièal o« els mitjans estan més

„ |ba ltde tothom i on és més fàcil obrir-se camí i fer-se xaler la seva in

ia. Ací tenim, però, un altre conflicte i és que l'emigració a les

per part dels habitants dels pobles, crea dintre d'elles un malestar,

,er l'excés de gent que les envaeix i que forçosament ha de crea-

r població, que fa que els treballs de tota mena vegin augmentar

el contingent de treballadors que demanen feina. Regularment,

que emigra, ho fa per entrar en un lloc burocràtic, per creure'l
¡r i profitós.

però mantes vegades resulta que, en lloc d'ocupar un càrrec honora-

escauiia a la seva capacitat, es troba que se'n ha d'entornar al

¿il·lusionat i cap cot, a reemprendre les activitats un dia aban-

iosides.

Un dels primers passos a donar per exitar la constant emigració i que

-m de rel leu moltes vegades retorna als pobles un contingent de

;i¡jfracassats, és expandir els mitjans d'esbarjo i esplai, a més dels de

que no els faci euyorar els plaers i divertiments de la ciutat, i els

id sentir estima i amor a la (erra pairal.

La cocado de biblioteques populars és una de les tasques primoidials

jfjentíssimes.

Es al tament beneficiosa una biblioteca popular, pel fet de què els «ois

,;: surten d e l'escola en una edat prematura i encara no han pogut per-

r a bastament l lurs coneixements escolars, en les hores de l leure

•esmerce n en la biblioteca poden, d'una manera eficient, estudiar i

/ar pa lesament els llibres científics, filosòfics, literaris, socials i

s, això segons les aficiona de cada u, a més a més de la lectura de

' f i lesd 'una argumentació reeixida i moral que serveix perquè el jove

^encara no ha adquirit els coneixements precisos per empassar se una

«¡ura que, en lloc de beneficiar-lo encara el perjudica, pugui f ru i r d'unes

*sagradables en aquell amable recer, ensems que es va for jant de

sic» en mica, una intel·ligència clara i desperta.

^missió social, encara, confiada a una institució d 'aquesta mena és

iportància innegable, car aquesta missió social, portada a terme

"tona constància remarcable 1 un bon esperi t de continuïtat, és el mit-
i !8*3adequat pel qual hom pot fer c iu tadans amb responsabilitat dels
Jidrets i deures, procurant inculcar los l'amor Í el respecte a la societat
8í'lossentir estima a les coses belles i dignes d'ésser admirades, al lu-

M'ios del sofisme que cepresentaíel fet de posseir una concepció equi-

tà dels problemes socials que planteja l 'actual crisi econòmica que
18 »obre el món.
U(i guiatge espiritual meticulosament portat a cap farà possible que

Mdongui perfectament compte de ia realitat, i l 'única manera de

Diable i efectiu aquest guiatge és crear en els pobles biblioteques i ins-

' culturals.

C. amargan

Llibre s í Revistes

hom
• Marce; «Del que

» pot fugir» , novel- •'
•Edicion s Cinisme.— Bar-

10üa-3<80.
«Del

,trya
 e hom no pot fugir*  con*

4ttS
 e8 mateixes característiques

Í O r
C u na dona honrada?» Mercè

%^ *?**«* , coma condi-
do4 Cial< l a»eva despreocupa*

11 el« Problemes que plan-
b |a j ; la despreocupació arri-

Olma narrativa, sovint des-
^certant,

En «Del que hom no pot fugir»
aquesta despreocupació narrat iva
perjudica notòriament la psicologia
dels personatges, especialment en
la protagonista, el caràcter de la
qual queda diluït en un exc¿s de
literatura colorista. No podrim ne-
gar humanitat a aquest personatgê
però és evident que guanyaria en
intensitat si el conjunt de la novel-
la igualés l'ampulositat de la prime-
ra meitat a la interna humani tat de

la segona,

BUIRAC POLÍTIC

Amb motiu de la reunió plena
ria ordinària que haurà de cele-
brar l'Ajuntament de la nostra
ciutat el ¡pròxim dimecres, torna
tenir actualitat la poHtica manici-
pal. Cada dia s'aferma més entre
els ciutadans la creença de què
gaudim un govern municipal de
vida contemplativa. Les minories
desquerrá prou s'escarracen en
presentar tota mena de proposi-
cions encaminades a donar estat
als diversos problemes latents!
Però, tot és inútil, no hi valen ni
els estímuls ni la gravetat del cas
del qual en pateixen les classes
humils Per als estaments repre-
sentats en la majoria cario lligue
ra consistorial, no hi ha pressa
per a res ni gairebé sensibilitat
politica Si no fos així, s'avergo-
nyirien d'haver portat al Municipi
una majoria de govern inepte i
indisciplinada fins a l'extrem de
causar extorsió a qualsevol reso
lució administrativa. La ciutat no
ha de pagar les culpes de les dis-
còrdies de la gent que anaren a
les eleccions amb el nom de «con-
còrdia ciutadana». Que pensin els
concordants descordats, que la pa
ciència també s'acaba, i que és
una imprudència mofar se del
poble, com qui tot ho pot i tot ho
ha d imposar al seu caprici o con-
veniència.

Es clar que el problema base de
Ia novel·la és portat an*b un evident
domini de l 'audàcia que a primera
vista l i dóna intensitat, però que a
la l larga desvirtua la sensació d'hu-
manitat dels personatges.

No som part idaris d'allargassar
les narracions amb excessiva prosa
colorista i menys encara en novel-
les de caràcter purament psicològic
en les quals són plantejats proble-
mes morals de la categoria del de la
novel·la de Mercè Rodoreda. Si més
no «Del que hom no pot fugir» ens
demostra que la vida no pot ésser
dissimulada amb vestidures litera'
ries que desfiguren la real i ta t. Ja
hem dit que no dubtem de ia huma-
n i tat de ia protagonista, però el seu
caràcter resulta aigualit per un ex-
cés de l i teratura. Aquest és, potser,
l 'únic defecte que podríem remarcar
de la novel·la de Mercè Rodoreda.

Per a l t ra banda queda sense res-
posta l ' interrogant que ens p lante ja
la protagonista, cosa que accentua
Tinte le*  de la novel·la.

«4 contes socials», d'Agustí
Bartra, A. Eaclasaus, Josep
Comabella i S. Rqca i Roca.

L'Ateneu Enciclopèdic Popular
convocà un concurs de contes so
cfeals per tal d 'est imular la l i teratura
proletària, que en un país com el
nostre compta amb escassíssima
conreadors.

La convocatòria assolí un èxit
remarcable i d 'entre la c inquan tena
de centes presentat» mcresqueten

Els Jocs Florals d'enguany

Ahir , amb esplendorosa solem-
ni tat, es celebrà al Palau de la Mà-
sica Catalana, la festa anual de
Barcelona, en el setanta-sisè any
de la seva restauració.

A les quatre en punt de la tarda,
hora anunciada peí a donar començ
a l'acte, arribà al Palau de la Músi-
ca Catalana, la comitiva oficial, for-
mada per la representació de l 'A jun -
tament

Poc després arribà l'honorable
President de la Generalitat, senyor
Companys, el conseller de Cultura
senyor Gassol i el secretari de la
Presidència.

El públic que emplenava de gom

especial distinció del ju rat els que
porten per t í tol «A la ciutat de les
màquines vivi a un home, .», «Le-
nin», «El pacte de la fam» i «La ba-
tal la obrera», dels quals són autors,
respectivament, Agustí Bartra, A.
Esclasans, Josep Cohanella i S. Ro-
ca i Roca, i que han estat publicats
suara en un petk volum.

Anal i tzats els quatre contes pre-
miats hem de confessar que no tots
responen a la f ina l i tat del que ha
d'ésser el conte essencialment so-
cial. Un conte no serà social per
simple fet de ressenyar les incidèn-
cies d'una vaga, séno per l'ex-empla-
r i tat que ofereixi, ja sigui en el ter-
reny col·lectiu com en l 'exaltament
de les qual i tats individuals.

En aquest aspecte són remarca
bles els contes d'Agustí Bartra 1 d'A.
Esclasans encara que d'un valor l i
terari superior, el segon.

De totes maneres aquest volum
editat per l 'Ateneu Enciclopèdic Po-
pular obra el camí a ia l i te ra tura so-
cial, tan abandonada a Catalunya.

Manuel Valldeperes

NOTICIARI
***  El primer número de la «Re

vista de Catalunya», reapareguda el
dia dia de la Festa del Llibre, origi-
nals Inèdits d'A. Rovira l VirßiU ,
Guillem CHaz i Piaja. J. M. Miquel i
Vergés, Nicolau M. Rubió i Joan
Puig i Ferreter.

***  Dins la «Biblioteca Univers»
ha estat publicada la segona edició
de «Jol», de Prudenci Ber t rena i lê
quar ta edició de «Fanny», de Carles
Soldevila.

** *  «L'assaig de la vida», de Plà-
cid Vidal, és un dels llibres de més
in te rès, entre els que s'han publ icat
darrerament '. Ens n'ocuparem ex-
tensament.

** *  Un l l ibr e d'alt Interès, de
prosa pulcre é» «Presons obertes>,
de J. Roig I Raventós

***  «Sitges dels nostres av is»,
d'Emerencià Roig i Raventós té un
valor documental extraordinari.

***  Us interessa la prosperitat
econòmica de Catalunya? Llegiu
«Catalunya Or ient», de F. Grau I
Ros.

** *  Llegiu I propagueu els l l i -
bres escrita en llengua c a t a l a n a.

a gom Usa la, bel lament engarlan-
dada amb flors naturals i banderes
catalanes, aplaudí dempeus l ' en t r a-
da de les autor i tats i Coniiatorl dels
Jocs Florals, ment re la Banda Mu-
nicipal interpretava Els segadora.

Es formaren dues presidències,
presidida la una pel President de
Catalunya, amb les demés autori-
ta ts, i l 'al tre la presidia el Mestre
Pombeu Fabra, j unt amb els mante-
nedor«, ad jun ts i poetes i prosistes
l lore jats en altres Jocs Florals.

Obert l'acte el president del Cot
de mantenedora i a la vegada del
Jur«t senyor Pompeu Fabra, donà
lectura a un belUssim par lament.

F in i t el discurs de Mestre Fabra,
hom procedí a l 'obertura de les pil-
ques, donant el següent veredicte:

La Flor na tu ra l, és atorgada a U
poesia in t i tu lada Tu, original de
Joaep Janés i Oli \

El poeta guanyador de la
na tu ral senyor Josep Janéi, enmig

J de grans aplaudiments, pujà a i
l l i r el premi —consistent en un po.
meli de lliri s rojos, amb la gran l la-
cada catalana —i acompanyat d'una
comissió, anà a fer ne o f rena a la
senyoreta Margaret Ortega Palan-
ca, de nacional i tat nordamericana,
la qual reità elegida Reina de la
Festa. Entre una xardorosa ovació
i als acords d'Els segadors, passí»
a ocupar el tron presidencial.

Després de proclamada la Reina,
el peeta premiat, llegí la composi
objecte de la màxima distinció.

I . K n g l a n t l na d'or, es concedeix a
l'oda A la llengua de la pàtria,
original de loan Líongueres.

La Viola d'oc t d 'argent, es dóna
o la poesia ¡csucrist en mi, original
de Manuel Bertran i Odióla.

Com que havien estat supr imit*
els accèssits, s'han creat els premis
extraordinar is, que han estat dis-
tribuïts com es detal la:

La copa «Narcís Oller», a Lean-
dre Amigó, per la seva prosa
nest.

El premi «Dolprs Montserdà», a
Miguel Seceres. pel seu poema Sant
Josep Oriol.

remi «Fasteorath» a Sebasti*

juan Albo, per la seva novel·lo 7

res de l'Ebre.
l i premi «Concepció Ribell». a

Al fon s Masere», per U seva pro¿
ció Estampes.

premis extraordinaris foren
ad jud ica ts: a Salvador Perarnau.
pel seus Poemes de Jardí;» mosten
Ramon Garriga, per la poesia A la

Primavera: a Fe l ip üraußes Cem
prodon. per la poesia El plor de íca
campanes, i Domènec Parramon.
pel t reba ll Arpegis en f o menor.

Tots els autors en acabar de l legir
els seas treballs, així corn en rebre

els premis de mans de la Reina de

la Feata, eren molt aplaudits.

En v i r tut del que es disposa a

l 'es ta tut del Consistori dels Jocs

r a l s, ten int en compte que el se-

pyor Joan Lloogueres ha obtingut
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