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L'csperit liberal
Rovii'a i Virgili ha publicat a La Nau nn magnífic editorial, sota
el títol iprecedent. No essent-nos pràcticament possible reproduir-lo
íntegrament per manca d'espai, volem, quan menys, oferir-ne als
lectors els següents paràgrafs:
' .,
.
Hi ha tanta barbàrie en la demagòma con en la reacció. Hi ha
tanta barbàrie en el vatró dèspota com en l'extremista violent. La
cosa perillosa, en el camp social i polític, no és el co.ràcter avançat
de les idees, ni la controvèrsia dels interessos en pugna, sinó la manca d'esperit liberal i de sentiment de jtcstícia. Sense aquest esperit
i sense aqust sentiment, no pot donar bon fruit cap rèfjiin.
Cada dia apareix més clara l'equivocació de les interpretaciom
materialistes de ia història i de la vida. Els Estats, les nacions, les
classes, la humamtat, no trobaran la solució de llurs problemes ni
el remei de llurs dolors, en cap mecanisme extern de ¡yolitica o d'economia, sinó en l'ascens espiritual dels individus i de les col·lectivitats. I a mesura que els règims polítics i socials s'acosten més als
esquemes idealistes i generosos, més necesiten la cooperació de les
•sanòtap Sinum
Sí, sí; cap a l'esquerra, amics! Però el ^nostre esquerñ.sme és profundament i incommoviblement liberal. Nosaltres neguem la qualificació d'esqiierristes als homes '> ah [grups nue, sota fftinderes 'de
colors diversos, o totes i)ermelles, volen posar la força per damunt
de la raó, l'insult per damunt de l'argument, l'amenaça per damunt
del respecte. Si en un home o en una col·lectivitat, Vesquerrisme vol
accentuar-se a despeses del liberalisme, es cau ben aviat en les doctrines i en les pràctiques del dretisme més primitiu. Un csquerrísta
sense esperit liberal és un perfecte reaccionari.

D e l a v i d a escolar

Què passa a la Normal de
. Mestresses
Fa sis mesos <iue callem sense cap
aclaració ni cap queixa; que tan sols
amb interna energia i piopi convenciment aguantem una campanya en
defensa de la llibertat i de la catalanitat. Hauríem seguit callant de la
mateixa manera si els fets no ens obliguessin a enraonar, si no s'hagués
. acudit a la preittfea per desvirtuar
fets i don,ar-los-hi una significació rara que no tenen.
Una noia encoberta publicà "La
"Creu"; altra més precisa aparegué
en el DIARIO ÜE TARRAGONA, del 28

de

l'actual. Aquesta sembla demanar
acliaracions. Encara que no es refereix directament a mi em sento afectada per tot el que en la Normal
passa; m'agr;;àa ia claredat i la justícia; també el preiitig: dels centres
de cultura especiainunt de la Normal on treballo. Per íiixò vinc a donar
iilgunes de les aclaraciot.s 'luc fs ilcmunen.
Hihle.
Cuiltui'.:, t'te^Kn, ¡vrc^^^vé
conscül·iiciui, ciudadana, són ^iiots que
avui hom lle:;ça a cada pa.s. Una t(rrt a que vulgui é;;Hcv lliure, culta, republicana, l.u de- tenir ben capacitats
els seus nieriibres. Kh- homes i les dones es forgen a l'escola. Primer,! tasca de l'escola és'ensenyar a viure, a
pen::-ar i... a llegir i escriure. Com ho
faran un niestïe o una mestressa que
no en sàpiguen? I ::6n moltes les noies
que estan a punt d'ésser mestresses
sense haver après encara les coses
més indispensables.
Quan tinc a la mà escrits d'alumnes de darrer any plens de faltes ortogràfiques, m'csglaio. ¿Com aquestes
noies poden haver arribat a quart
curs? A ].a Normal vénen a aprendre
com és el nen i com l'han d'ensenyar;
però ja a l'ingrés haurien de sapiguer Ortografia.
Mantes vegades ens hem proposat:
exigir a l'ingrés una ensenyança primària completa; ,aprovar tan sols les
que sàpiguen escriure correctament.
L'examen d'ingrés, però, té tres
parits: escrit, oral i labors; si les
noies cusen bé i diuen les lliçons passablement aproven dues parts de l'examen; llavors són admeses malgrat
les faltes ortogràfiques. F.a dintre de
la Normal la gran acumulació d'assignatures impideix concentrar l'.atenció en cap; les falfes ortogràfiques
persisteixen; plouen queixes damunt
la professora de Gramàtica i aquesta
pren una decisió, la que hom deuria
haver pres a l'ingrés: no aprovisr el
tercer curs de Gramàtica qui tingui
errades ortogràfiques.
*Una correcció gramatical
fontia
part d'un mínim de cultura indispen-

sable per qui té d'ensenyar. Les alumnes que es queixen no deurien, en
justícia, ni tan sols haver aprovat
l'ingrés. Però és tan deficient la primera ensenyança! Vénen tan mal
preparades, les noies.
I ara podria fer una preguntà: com
es pot fer una acta de classe sense
llenguatge? Si les actes de dasse ès
corregeixen, si es diu on hi ha d'haver punt o como, hi be, quina frase
és completa i quina està mal construïda, no és això Gramàtica?
A més, ens consta per les mateixes
alumnes reprovades que cada divendres han tingut anàlisi. I cal conèixer les estudiantes: si se les fa treballar molt, es queixen de massa feinya; si menys, es queixen de que se
les ensenya poc. Com és possible contentar i-,\ tothom?
Alguns detalls refei'ents a la Gra•nàtioa se'ns escaparan, car cada u
s'ip el que fa en la .seva asignatura i
no é.-s 1,1 Gramàtic;!. Castellana la que
hom m'ha confiat a Tarragona; pei'ò
jij.c dir: les queixes de les lalumnes
no les hi surtoji espontàniament; hi
ha qui les excito i prr.voca. .Mtre?
professors i professores han (¡nalificat, sense ésser objecte de protesta,
per un e.scrit a fi de curs; quan estan bons van a classe i quan no, encarreguen la t,:\sca a l'auxiliar. Taml)é fan viatge alli on els convé sense
-cap censura, que en temps de llibertat cada u deu complir sa tasca, respectar les lleis, però acabad.a la classe i en dies de festa té dret d'anar
on vulgui. Molts dics quan a les nou
del matí jo arribava a la Nonnal
trobava que la .senyoreta Riader hi
era des de les vuit.
La

nota del

DIARIO DE TARRAGONA

diu: "les alunmes estan apoiades per
persones de significació que les avalen". Qui són aquestes persones? Per
què amagar <ú seu nom? ¿Per què
l'escrit de "La Creu" no tan sols fa
referència a la "professora de Gramàtica" sinó a la que volia que les
alumnes anessin a una conferència
(la senyoreta Miret que desitjava
anessin a escoltar don Marcel·lí Domingo) i a la professora que dóna
apunts? (aquesta sóc jo).
Doncs és que som tres les professores que rebem atacs d'altres sectors: les que consentiren el moviment
català i la que el provocà. Avala les
escasses alumnes disgustades algú
que poritava la veu cantant en el moviment anti-català dictatorial i que
ara té interès en produir pertorbacions.
Aquest algú o alguns, haurien de
sapiguer que tata alumna que es cre-
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PER A UN ARXIU DE
FRASES LAPIDÀRIES
DE LA JUNTA D'ACCIÓ
CATÒLICA. ~
VALLS
Ens e<ú diñgir \m prec a tots els
catòlics, espeeiahnevt als viés benestants. Sense col·laboració econòmica
no és possible la propaganda. Aquesta
Junta n£cessita doncs la col·laboració
econòmica de tothom, ta)nt més per
quan s'ha fet un deure de consciència d'organitzar i costejar totes aquelles funcions relioioses au€ fins al
present anaven a wïrrec del poble
representant per son Ajuntament, el
qzial per recent acm-d deix de fer-ho.
DE "EL BAIX PENEDÈS".
—
VENDRELL
Llibertat i sinceritat hauria d'ésser l'c.ce de tota la pi-esent situació. Si al seu redas a'hi descapdellesssin els programes i les actuacions de
tots, embolcctUades per Ui tolerància
i el respecte mútti, l'hauriem, assolit la
victòria complsrta del nostre poble i
el posaríem a la davayitera dels més
respectáis.
DE PERE
COROMINES
En Francesc Macià ha tocat dia'na, i fins els gue ja pensàvem acabar la nostra vida en elé quarters
d'hivem, ens hem llevat a defensar
eels drets de la terra.
DE "LES
CIRCUMSTANCIES"
Com feia notar Moi-ceüi Dotningo,
.hi ha republicanií que cticüwtt creuen
trobar-sc abans del moment de l'assalt, ane no s'han donat compte que
llur revolucionarisme ja ha passat, i
que els ha arribat l'hora d'ésser governamentals, de sentir la responsabilitat del ¡jovern.
DE UNA CARICATURA
DE
K.S-A.
—FOMENT
—Ja t'has fet del partit republicà
de VAnselm, del Nicolau i del Pic? ,
—No m'han volgut. Em troben poc
lUonÀrquic.

V i d a periodística

"Foment"
.\;iuest beiivolgut confrare reusenc
ha estat convertit a diari, i s'ba .sapigut col·locar, quan', a pretenntació,
i alti'es cimdiciont:, entre les publicacions comarcals de més catetçoria.
Felicitem "l-'oment" pel seu esforç;
digno de tota lloanof-, i li de.'sjtg'ein
un.a llarga vida, en bé de l'ideari que
li és propi.

Redacción y Administración

Calle San Francisco, 14.

i-ES NOSTRES COL·LABORACIONS

La Setmana Financiera
En el nostre comentari, assen^'alàvem la intranquil·litzadora
cotiització de la pesseta, en els mercats de Londrea. L·lavoi's la lliura
estava a 48.80. No pensàvem ni remotament, que als pocs dies aqneiXFi mateixa lliura arribés a obtenir el canvi de 56. Hem arribat,
doncs, a uns canvis inversemblants. Han contribuït a l'actual devanada, diferents factors i entre ells el més important ha estat l'augment de la circulació fiduciaria.
Fins avui el límit autoritzat al Banc d'Espanya, per la circulació dels seus bitllets era de 5.200 milions. D'ara endavant estarà
autoritzada fms a 6.000 milions. Ha tingut que adoptar-se aquest
determini, davant el fet que el darre balanç del Banc d'Espanya,
assenyalava en el seu ipas.siu que la circulació de bitllets havia passat de 5.050 milions a 5.180.
Ens trobem, doncs, davant d'una veritable, inflació promoguda
per diferents motius. Eh primer terme, pd gran nombre de bitllets
que han estat retir'ats dels Bancs, iper anar a parar a un V)on reco
de cada casa. Molts els creuen més segurs, però no tenen en compte
que amb la seva actitud contribueixen a em;pitjorar la situació. En
segon tei-me, l'exportació de capitals que malgrat les mides del ministre de Finances, representa una xifra impressionable. Pinailment
l'especulació estrangera que s'aprofita dels més petit^s^ incidents
ocorreguts al nostre país, per promoure una gran oferta de pessetes
a tots els mercats internacionals. Tot això barrejat amb l'efecte
contraproduent que produeixen en els mercats les limitacions imposades pel ministre de Finances.
Convé, per tant, tractar la qüestió monetària amb el màxim
de seny i serenitat, per evitar el caure en la mateixa situació en què
es trobaren França i Alemanyai Hi ha la necessitat imprescindible
de ¡privar aquesta inflació els resultatsi de la qual serien en extrem
perjudicáis per a la nostra economia. Esperem que el senyor Priato
es farà càrrec de la situació i obrarà ràpidament.
La depressió monetària, no ha permès què els mercats de valors
oferissin un aspecte gens tranquil·litzador. El diner continua retret
i, per tant, els canvis han de *[ltedar sotmesos a les pressions de l'Ot
ferta continuada. Val a dir que tant els banquers com els aigeuts
de Borsa, fan tot el possible per mantenir la confiança dintre els
nostres rendifetes. En aqueix asipecte les Borses han estat a millor
altura que.la-cotització de nostra monedai.
. '
A la Borsa de Barcelona, han de registrar la novetat derivada
d'un acord dels elements del mercat lliure, que adoptant el m?teix
sistema empret en Ja Borsa de Madrid, es reuneixen diài·lament per
OGimpensar les seves ordres i fpublicar un icanvi únic per totes \c<
operacions. De moment aquest sistema ha servit admirlablement
per evitar ete efectes 'd'especulació, però nosaltres creiem ¡que és
absolutament necessari que amb la major rapidesa, siguin retornades al nostre mei-cat de vafors totes les prerrogatives que fins elpresent havia gaudit. Quan més vulgui privar-.-se el lliure joc de
l'oferta i la demanda, rrtós tindrem ique sufrir les conseqüències
d'una devallada fortia i continuada.
Els valors de renda fixa han restat molt castigats. Unicaraen':
els Deutes de l'Estat han mantingut la seva cotització amb cerina
fermesa. Els altres, sobretot els valors ^municipals i carrils, han sofer^t pèrdues de consideració. Els valors industrials i, sobretot, els
elèctrics, que fins fa poc havien mantingut unidmirablement els seus
canvis, han hagut d'ajupir-se finalment a l'impuls baixista. No luu-.
leni dí':l incroatid'acc!on3 fil cmr'ptat:iqua h'^' re.=?tat del tot 'nexisíiíoni.
RoFerent ;tl mercnt a, terme, les osrñl-IaeionK lian ostat nH)H relativf-'', i com sia que hi ha hagut un iDredomini de restriceií.i'is, QS
fa molt difícil el donar una inrpres.«ió insta do l'asinecte del rac-)-e;:'t.
Convé, PCfò, tenir rrolt .present que la baixa de la pesseta ¡la de
poiiar for<;osamení un moviment d'ial-a dintre els valor:, de i-enda
variable. El cm de França i Alemanya són .pvpu (ilo-qüents. I .cal
i-ecordar-ho i tenir-ho presenta l'hora oïDortuna.

TAcrr.

AdverSímeijt
als col·laboradors
Degut a ¡•aglomeració d'originals,
ter.im en cartera bon noínt)re de treballs de col·laboració, que anirem pulilicaiit a mesura que l'espai disponible ens lio permeti.
Consti així .perquè no estranyi si
els treballs rebuts no es veuen publicats amb la rapidesa d'altres vegades.
gui injuístament suspesa pot demanar
e.\:àmens; hom formarà un tribunal
que li farà justícia. També hauria de
sapiguer que" no li convé excitar ni
fer cridar, quan hi ha qui té moltes coses per dir i molta justícia per
reclamar; malgrat això, calla, espera i treballa.
Si algú desitja més aclaracions vindran en un altre article.
MONTSÍSRRAT BEHCRAN

Professora de Pedagogia
de la Normal de Mestresses
N. DK LA R.—^obre el temn que ha
promogut aquesta interessant qüestió,
hem rebut també una quartilla al peu
de la qual hom pot llegir "Alumnes
del tercer curs". Com sia que no duu
cup signatura, que es fan afirmacions
un xic arbitràries i no es diu res de
nou sobre l'assumpte, nuspenem la seva publicació, fins a tenir el gust de
conèixer personalment les seves autores.
,
-*

Biblioteca Hemeroteca Municipal de Tarragona.
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L'ORGANITZACIÓ DELS SEllVEIS IVE L'HIGIENE DE CATALUNYA
í/ïífi

ponencia

A l'institut Provinical d'Higiene de
Reus es reuiví la Comissió redact,adora de la penèneia "Higiene per a poblacions fins a 100.00 habitants", una
de les 28 que han de servir de base
per a la redacció de la legislació a.initària del futur Estatut de Catalunya, encarregad.a al Sindicat de
Metge.^ de Catalunya.
Hi foren assistents, a més del President senyor Francesc Fortuny i del
Secretari senyor Pere Barrufet, els
tècnics professionals següents:
De Tarragona:
Senyor .\nton Rovira, President
del Col·legi provinical de Farmacètics i Sub-delegat de P'armàcia.
Senyor Francesc Monravà, Arquitecte provincial.
Senyor Josep Mestres, del Consell
directiu del Sindicat de Metges le
Catalunya.
Senyor Queralt Vergés, Farmacèutic de Tortosa.
•Senyor Anton Gomis, Inspector Mu
nicipal de Veterinària.
Senyor Candi Beltri, Inspector municipal d'Higiene Pecuària.
-Senyor Joan Domènech, €aip del
Servei de Vccunacions de l'Inatitut

d'Higiene i pre.sidetit de la Secció Comarcal de lieus, del Sindicat <k: Metges de Catalunj'a.
Alexandre Frías, Director de l'Institut de Puericultura.
De Lleida:
Scny.-ir Igna?; VjLillonga, Aï.(uitecte provinical.
De Barcelona:
Senyor Francesc Serra Raveri, Cap
dels Serveis sanitaris de la Generalitat.
En les dues sessions celebrades, <iue
dá redactada la ponènciía, d'una alta
valnv higJÈnico- social que ha de passar a estudi de conjunt amb les altres 27, per l'oportuna incorporació
en ©1 futur codi sapitari català.

Demà

publica-icm. en
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diari unes interessnntissimes
nifestacions

que sobre els senti-

ments desvelitatv
esdeveniments
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a França pt/.s

traacendentais

de

' la política espanyola, ens ha fet
un dels més destacats

elements

de la Colònia Francesa a Tarragona, suara arribat d'un
al seu pnis.
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