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Pro monument Salva
dor Seguí 

BESPONENT A U N A CRIDA 
Sense entrar en el fons de lea seves Idees ni 

tampoc avangant-nos a deeidir si a causa d'ul-
terior reconelxement de la Inter-dependéncla deis 
fenómens soclala 1 econdmics, 1 de la necesitat 
d'accentuar una complexa educacló humanista, 
1 de la acurada responsabllltat del dominl intel-
llgent i perseverant de la técnica, c lutadá tan 
subtil com fou Salvador Seguí en la comprenaid 
1 en la estrategia de l'acció privada I pública, 
bo l sense cambiar el sentlt generós. haurla. o no 
aconsellat modificacions deis mltjans de realit-
zació en la fe que se le'nduia, ningú que hagi es-
t a t slncerament al aguait de l'evolució de l'obre-
riame cátala , pot negar que Salvador Seguí ha 
estat asseslnat per ta l de destrelejar en ell l'es-
ponerosa Incorporacló a la direcció del régim de 
la socletat, de nous elements en férvida poixan-

Ningú pot delxar d'adonar-se prlncipalment, de 
com slguin els que siguin els metilos en que en-
catxl Vimpuls. 1 l ' intenció de ciutadans de la me
na de Salvador Seguí, en la condénela del poblé, 
t r a i r el seu record en el maselliame de Tobllt, fd-
ra eixelar en el sentiment de Ies generacions pre
senta i futures, l 'expressló del deure clvlc de re
conelxement, ais qul s*han avancat si més no. 
en un sector de la vida colectiva, a propugnar 
l'aUiberament total i tar l , al servel de la lllbertat i 
de la Justicia. 

Barcelona, a mesura que ha anat progressant. 
ha t ingut l'encert de bastir monuments ais qui 
rhan ajudada a créixer. 

Teñen monuments músics, poetes, politics i 
flns "negreros", és a dir, tots els que han Un-
gut reDevant significacid en l'evolució del país 

Ks a t r a v é s de la cal igrafía pt&stica deis mo
numents que's pot copsar la feblesa o la vlgoria 
(Tuna época. 

I si atad és una realitat, ¿com es comprén 
que l'obrerisme ca ta lá no tingul encara en Uoc 
adient de veneracló pública, una pedra, un sim-
bol. un obelisc. una Institucló cabdal que rememorl 
l'esforg 1 l 'abnegació deis que avans d'ara han fet 
possible Tesponerosa normalitat del sentimer.t 
treballista en el cor I en l'accld del nostre p*-
ble? 

Salvador Seguí és una figura dintre el senti
ment popular que en t o t moment t é la v i r tu t cí
vica d'agluinar possibilitats, 1 d'estimular inicia-
tlves alliberadores. 

No ha de sorprendre, en conseqüéncia, que 
prengui coa l'idea deis seus amica méa Intims 
d'alxecar-U un monument. 

Aqueat monument, ul tra assenyalar a les no
ves generacions la direcció constructiva que fou 
Uei de Ies idees de I'exemplar immol.it. podría 
ésser t a m b é homenatge ais demés companys que 
de manera crudel foren aacrificats en les épo-
ques de pesombre de la ciutat. 

Es de creure que la noble iniciativa que Ama-
\deu B e m a d ó ha exposat avans que noaaltres con-
vidant a formar una Comlssió encarregada de 
bastir el monument. será fe ta incorporar a l'ac-
t lv i t a t deis a qui ha aludit el que fou fidel com-
panv del gloriós desaparegut. 

No ha de mancar-Ios ala amics de Salvador 
Seguí la ecoperació deis qui bo 1 no havent m i l l -
t a t mal en la C. N . T. ni en la U . G. T. ens ho-
norem, venint del món de rintelectnalitat, de 
l 'art i del Dret. en reconéixer el que és degut en 
la comprenedora renovacló a qué estem aasiatint, 
a la abnegació idealista de Salvador Segui i els 
Bfus companys feta desaparéixer per les ocultes 
forcea re ta rda tá r i e s del pala. 

JOSEP M A R I A DE SUCRE 

L'anarquía deis homes 
i de les nacions 

L'home cada dia t é més odi al home, diuen 
que llops amb llopa no's mosseguen, l'home, si ; 
tendeix a destruir l'home; podent viure espléndi-
dament 1 amb productes per cobrir ses neceaai-
tats de sobre, passa miaéria per própía voluntat, 
sois respira odi, i ra i rancúnia . 

En un lloc Uen^en el menjar que sobre i en al-
tre lloc no lluny& la gent mor de fam. 

En el món sobra llana, seda i cotó, per tot 
quant necessita, n o . obstant el pais que no en 
produeix per son clima o té r ra bus2a de substi-
tuir- lo produint productes que el reemplaasin. 

A Anglaterra, Alemanya. a I tál ia 1 potser al-
tres Docs es fabrica el que en diuen cotó art if i
cial. 

A Alemanya es fabrica Ja una fibra artificial 
"vistra" treta de la fusta 1 que el Govern nació-
nal-socialista ha decretal entrí en una petita 
proporció en la confecció de certs uniformes i 
certs teixita. 

A I t á l i a s'ha comengat a fabricar llana sinté
tica derivad* de la casseina de llet, que Ja ser-
veix per a fabricar galalita, pinturea, etc. Se 
n'obtenen fils que teñen certes qualitats de la lla
na i que la fan més a bon preu. 

A Estata Unita i Australia, es reprenen la re
cerca de les ant igües fibres vegetáis de les o r t i 
gues, * la pita de retzavam, de les esconces de 
certs arbrera de la famiMa deis "Sálix". 

Tot avans de baratar els productes, avans de 
la ll iure entrada del que a altres terres ela sobre 
1 llencen. 

Aquesta guerra sorda, que mata tant o méa 
que la dinamita 1 ela gasoa asfixiants i tots ela 
productes destructora que l'home troba plaer en 
Inventar, és més dolorosa, dóna la mort amb més 
sufriment, amb més angoixa. 

I d'aquesta época indigne en diuen cimal de la 
cultura, i no regna m é s que el nacionalisme, auto
cracia, el feixisme, del de dalt 1 del de baix, l'odl, 
la perversitat és I'acracia 1 ra r i s tocrác ia portada 
al dellri . 

Es la prova definitiva, delirant del que resta 
de salvatge dins l'home dividit en classes I aub-
divldl t en espécies encasillades pela teoritzanta 
m é s abstractes i epiléptics. 

. J' s- *' 

SECCIO CATALANA 
Amb tota solemnitat es celebraren al Palau 

de la Música Catalana el Jocs Floráis 
de Barcelona 

Amb la solemnitat de consuetud se celebra 
la festa deis Jocs F lorá i s de Barcelona. 

A l'hora anunciada per a conmen^ar l'acte, la 
sala apareixia plena de públlc, entre el qual abun-
dava l'element femenl. La sala havia estat orna
mentada luxosament. En Uoc p referen t , a l costal 
del txon destinat a la reina de la festa, h l havia 
banderea catalanes, la de Sant Jordi 1 la de la 
ciutat. 

A tres quarts de cinc entra a la sala la comí 
Uva, formada per les au to r í t a t s , Jurat, Consisten 
1 mantenedora deis Jocs Floráis , u l t ra els repre 
aentants de les entitats invitad es a l'acte. L'en-
trada de reamentada comitiva, que anava precedi
da per gukrdiea urbana de gran gala i macera de 
la Generalitat i de l'AJuntament, fou saludada ai 
ao de la marxa de Joan n. interpretada per la 
banda municipal, situada al vestibul, I del grar 
orgue del Palau, en entrar a la sala. 

Immedlatament es formaren lea presidéncies 
a la dreta del tron presidencial prengueren seient 
el conseller de Cultura, senyor Ventura Gassol, er 
representació de la Generalitat; el diputat se 
nyor Fontbernat, en representació del Parlament 
cá ta la ; l'alcalde, senyor Pl i Sunyer, en represen 
tació de la ciutat; el coronel senyor Criapul Mor-
ratxo, en re [maentac ió del general de la Quarts 
Divisió, i regidora municipals i representanta d'al-

tres au to r í t a t s barceloninea. A l'esquerra hl havia 
ela senyors Joan Maria Guasc, Oller Rabaasa, 
Francesc Matheu. Josep María de Sagarra i Ca-
bot, del Consistorí deis Jocs Florá is ; els mante
nedora senyors Prudenci Ber t rán a, president; 
Joan Llongueres, Guillem Colom, Josep M. Ju-
noy, Josep Roig i Raventós , Joan Solervicens, se-
cretar í , i d'altres, 1 ela representants del CoHegi 
d'Advocata, CoHegi de Procuradora, Ateneu Bar
celonés, Orfeó Cáta la , Rád io Associació i d'altera 
entitats cul turáis i artlstiquea, i t a m b é hi eren els 
mestres en Gal Saber actualment residents a la 
lostra ciutat. Recordem. entre aquesta assistents 
3la noms deis senyors Bastardes, Saltor, Roda 
Ventura, Millet, Masseres, mossén Navarro, Joan 
Vrús, Josep Eatadella A m ó , Coll 1 Rodés. Codo 
'a, Godó, Pumarola, Boter, Cassades i Gramat-
^es i ela capa de cerímonial senyors Crominef. 
Tulgdoménec i Oller. 

Apaivagats els aplaudiments amb qué fou acó 
lida la preséncia de les au to r í t a t s i d'altres per 
analitats, el conseller senyor Gassol pronunciá 
es páranles de r i tual , obrint l'acte. 

Acte seguit, el senyor Prudenci Bestrana. presi
dent deis Jocs F lo rá i s d'enguany, llegl el discurs 
reglamentarí . digne inict de la solemnitat litera
ria celebrada. Donada la valúa del seu contin-
rut l la sexa extensió, ens veiem impossibilitats 

ELS JOCS FLORALS DE BARCELONA 

Brilla nt aspecte del Palau de la Música Catalana en el moment en que la reina de la festa es dl -
rlgeix s la presidéncla acompanjada de don Felip Granges, guanyador de la Flor Natural 

(Fot SranKuli.i 

ELS JOCS FLORALS DE 
BARCELONA 

Donya Maria Riera de Gran
ges, distingida muller del 
poeta guanyador de la Flor 
Natura], qnl fon elegida 
reina de la festa, presidint 

Facte 

(Fot. Brangull.) 

de fer-ne un resum adient I ensems de reprodulr-
to en tota la seva integrí tat . Es una pe^a mes-
tra d'una gran profunditat de pensament, i es
cri ta amb aquell ar t inigualable de 1'insigne au
tor de "Preses Barbares". 

Acabada la lectura, el senyor Bertrana fou 
molt aplaudit. Després, el secretari, senyor Joan 
Bta. Solervicens, l legl la Memória reglamentaria, 
exposant en resum quina ha estat la tasca deis 
mantenedora. T a m b é exposá l 'apreciació que me-
resqueren, per part del Jurat, les obres premia-
dea, remarcant el mér i t de cadascuna. Dedica 
un sentlt record ala literaria i artlstes, l'obra deis 
quals contribuí a l'enaltiment deis Jocs Floráis, 
1 la mort deis quals ha calgut. fatalment, lamen
tar, durant el curs de l'any. 

També esmenta les commemoraciens de l'any: 
el centenarí de la naixenga deis poetes Teodor 
Llórente i Vicen<; Wenceslau Querol; el sisé cen
tenarí de la mort del cronista Muntaner i el vtnt-
i-cinqué aniversari de la mort de Maragall. 

Acte seguit el matelx senyor Solervicens dona 
compte de talla t del veredicte. Obri les pilques 
que centenien el nom deis autors de les obres pre-
miades. 

P RE MIS ORDINARIS 
Resulta guanyador de la Flor natural el senyor 

Felip Graugés i Camprodon, amb la seva poe
sía "Geórgica tardoral". 

Recollit el pomell de flora del poeta, es des
taca una Comissló. formada peis senyors Llon
gueres. Colom. Roig 1 Raventós. Boter 1 Saltor, 
els quals anaren a cercar la reina. Aquesta, de 
bracet amb el seu espós el poeta llorejat Felip 
Graugés , entra a la sala 1 passi a ocupar el solí 
presidencial, al so d"'Els Segadors", interpretats 
amb l'orgue, i enmig de grans aplaudiments, 
PROCLAMA CIO D E L A REINA D E L A FESTA 

El senyor Bertrana declara proclamada reina 
de la festa la senyora María Riera de Graugés. 

A continuació. el poeta llorejat llegi la seva 
poesía, que fou molt aplaudida. 

Amb l'ordre que a continuació detallem foren 
proclamats els guanyadors deis altres premia, els 
quals recolliren de mana de la reina la distinció 
merescuda, ensems que el públic els aplaudía. 

El primer accéssi t a la Flor natural, a Salva
dor Perarnau, per la seva poesía "Vent de mar?". 
E l segen accésslt a S. Ros i Artigues, per la com-
posició "Gentil bandoler", 

L'Englantina d'or, a Josep M . López Picó, per 
la poesía "Poblet". Com sigui que l'autor no com-
paregué a recollir el premi. la seva poesía fou 
Hesida peí senyor Joan M . Guasc. 

Del primer accéasit en fou considerat mereixe-
dor el senvor Manuel Ber t rán i Oriola. amb la Bí 
va poesía "Sant Jordi": del segon, el senyor J. 
Ros i Artirrues. amb la seva compoaició "Com
planta d'exili". 

La Viola d'or 1 argent ha estat concedida a 
Sebastia Sánchez Juan, per la seva cempesició 
"Cinc avemaríes" , la lectura de la qual mereaqtié 
una gran ovació. L'accéssit a aquest premi fou 
concedit a Jacint Costa, preveré, per la porsia' 
"Estamnes de pietat". 

NOU MESTRE E N G A I SABER 
En v i r tu t del que disposen els e s t a tu í s déla 

Jocs Floráis fou proclnmat mestre en Gai Sabor 
el senyor Felip Gtaügés i Camprodon, guanyador 
l'any 1931 de la Viola d'or, el 1935 de l'Englan-
tina d'-r I c ^ ^ o v . com Ja consta, de la Flor 
na t 

SEMIS F.XTBAORDINARIS 
A i.-•n'.inuació de la susdita proclamació es do

na compte del veredicte deis prerais extraordina-
ris de la forma següent : 

Copa ar t í s t ica (Premi Narc í s Oller). a Antoní 
Rossic i Ca ta lán , per l'obra "Vásia DJanov, fa-
bricant de nines". Primer accéssi t a Esteve Fá-
bregues, per la seva rondalla d"'EI Germá". i 
el segon a J. Girneno Navarro, per l'obra "Lluny 
de la vida". 

Premi Dolors Montcerdá, a J. Gimeno Navar
ro, peí seu sonet "Tarda de diumenge al raval". 

Premi ext raordinar í de poesía, a Doménec Par-
ramón, per la composició "Llirí de platja". 

Premi Fastenraht, s'ha concedit a Ramón Ví-
nyes, per la seva obra "Fornera, rossor de pa", 
1 el Premi Concepció Rabell. a Josep Pía, peí seu 
aplec d'articles "Viatge a Catalunya". 

E l Premi Cambó no s'ha adjudicat enguany. 
Tots ela preraiats foren molt aplaudita pe'^ 

aasistents. 
En homenatge a Teodor Llórente , el centenin 

del naixement del qual s'escau enguany, el poeta 
Josep María de Segarra llegi la magistral obra 
d'a^uell escriptor valencia "Vera el barranc deis 
alguerins". 

Com a mantenedor forá, el senyor Guillem Co
lom. de Mallorca, llegi el discurs de grades, mag-
nlflc parlament, que meresqué l'aplaudiment en
tusiasta deis assistents. 

El president de l'acte. aenyor Gasaol, acabat el 
discurs de grades, dona per acabada la festa, 
Lea au tor í t a t s . Consistorí i mantenedora deis Jocs 
Floráis , poetes i representacions, es retiraren de 
la sala, presidits per la reina senyora María Rie
r a de Graugés. acompanyada de l'alcalde, enmi? 
de forta aplaudiments del públic, ensems que s'e-
xecutaven l'himne "Ela Segadors" i "La Santa 
Espina", 

L 'HOMENATGE A TEODOR LLORENTE 
Acabada la festa deis Jocs Floráis , les autorí

tats i els components de Consistorí i manteneders 
deis Joca Florá is , Junt amb la reina 1 el poeta 
Felip Graugés. es traslladaren al Pare de la Ciu-
tadella, en automóbil . La comitiva anava prece
dida de guardies urbans a cavall de gran gala. 

A I Pare, donats peí conseller de Cultura, al
calde de Barcelona i Consistorí deis Jocs Floráis, 
la reina d'aquesta festa, coHoca sengles rams 
de flors al peu del monument al poeta valenc' i 
Teodor Llórente, com a t r lbut d'homenatge que e9 
t r íbu tava a Teodor Llórente, en commemoració 
del centearí de la seva naixenqa. Destaca la va
lúa de l'obra i de la personalitat del gran escrip
to r de Valéncia en l'obra de redregament de la 
llengua 1 la cultura catalana. 

E l poeta Josep María de Segarra, com a mew-
bre del Consell dírectiu deis Jocs Florá is , adrec^ 
la paraula a l " alia reunits. Saluda, «n primer ter-
me, els representants per voluntat popular del P0' 
ble de Catalunya. Explica els metius de l'hoBJf 
natge que es t r í b u t a v a a Teodcr Llórente, en coni-
memoracio del centenar í de la seva naisenja. Dc=' 
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