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[" ["f"ll" J"l einerna
Va'a comengar la propera temporada,

i els católics de tot el món es preparen
per rependre la llulta per la cornpleta
moralització del cinema.

Recordareu que la primera empenfa
decidida la doná la «Llegió de decén-
cia» dels E. U. fa poc més d'un any,
arribant a declarar el boicot a les sales

on es projectaven films lrancament im-
morals i considera'rt Que té a milers els

seus associats, fou de gran eficácia
aqutlla campanya; oblingueren també
que alguns productors donessin la clas-
sificació moral de cada film, etc...

Aqul a Espanya sembla que per fi
els católics s'han desvetllat completa-
ment, i fruit d'aixó, ha estat Ia creació
de revistes que porten la censura moral
dels films que s'estrenen; seccions cine-
matográfiques en quasi tots els diaris
catÓlics per orientar el lector; sales que
projecten pel'licules d'estrena comple-
tament morals¡ editorials dedrcades ex-
clusivament a produir films morals,
etcétera..

A casa nostra confessem que d'un
temps a aquesta part hern obtingut un
guany en la qualitat moraI dels espec-
tacles, grácies a la bona voluntat d'al-
guns dirigents de certs locals, i si al-
guna excepció hi ha hagut, creiem
sincerament que ha estat sorpresa la.

seva bona fe o per causes diflcils a-vol-
tes,d'evitar. I diem aixó perqué en algun
cas; concret que saberen certament la

immoralitat d'alguna pel'lícula la reti-
raren anrb molt bon encert.

No cal dir com desitgem que aquests
bons propósits vagin endavant i que cas
de no tenir éxit unes gestions que s'estan'
fent (i que amb un xic de bona voluntat
podrien ésser resoltes satisfactóriament)
fos al menys un fet la projecció solament
de pel'llcules de moralitat reconeguda
en aquelles sales controlades per ele-
ments católics.

Per Ia nostra banda donarem la crfti-
tioa dels films que es projectin al nostre
poble i naturalment els bons films tin-
dran el nostre aplaudiment sense reser-
ves i el silenci o repulsa els que no ho
siguin.

[' In,l' J"l IIi['"
El llibre, flor d'intel'ligéncia, bé me-

reix una festa. Sortós el poble que en-
mig dels seus negocis materials sap tro-
bar r'avinentesa d'ofrenar un dia a I'a-
mor del llibre.

Es una exquisidesa d'espiritualitat
sentir Ia voluntat de triar i comprar un
llibre.

L'home a qui manqui tota altra grA-
cia pel sol fet de saber adquirir un lli-
bre, seria digne d'ésser ringut en honor
i estimaciór puix sempre será senyal de

superioritat aquest afany de sadollat-se
en Ia ltiqó d'un bon llibre.

Per aixó avui:ens'hem de fer-un deu-
re,de no.retirar;nos:a casa sense un lli-
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bre nou .que vinga a enjoiar la nostra
vida amb la seva companyia d'amic dis-
cret.

Al llibre li atorguem tota eficácia en

la nostra formació" No és cap cosa nova
dir que de la lligó d'un llibre n'ha de-

pés, moltes vegades, Ia sort o la desgrá-
cia d'una per§ona.

Cosa sagrada nostra intel'ligéncia, no
l'hem de deixar a mercé de qualsevol
llibre. Per aixó la mestressa de tota la
humanitat, l'Església, s.tha preocuPat de

la selecció dels llibres. Heu sentit parlar
de l'«Index»? Elt no és sinó un llibre
que eonté la llista dets llibres, la tectura
dels quals esti prohibida a tot aquell
que vulgui servar fntegra la dignitat
d'home, i més encara d'home cristii.
Aixó ens diu que de llibres n'hi h n de

dues menes: llibres bons i llibres do-
lents. Tota altra classificació de llibres
més o menys rltils dependrá de les mil
circumstAncies del lector.

No tots els llibres conrrenen a tota
mena de persones i cn tant será més

proEtosa una lectura en quant será pro-
porcionada a I'edat i aficions del lector,
mirant sempre d'atangar-nos més i més,

després de cada lectura, a l'ideal de sa-

viesa i bondat que des del comengament
de nostre ús de raó hauriem de propu-
sar-nos.

Res de lectures vácues i poca-soltes;

molt menys encara de lectures dolentes
i immorals.

Llegiu i llegiu forga; després de l'acti.
tud de pregar a Déu, la de llegir és la

més noble.
LL. PROS T ALBERES

Les novel'les són el pitior

- enemlc de les dones"

H**orJ J. Morr¿r, [¡.rfo
Aprofito l'avíagntesa af iovitació de po-

sar quatre tatlles a «L'Estel» ger a óonat a

conéixer u¡a óe les notes que guatdo óela
mafalria de Mosseo )aciú Yetdaguet.

Qoan el gran poeta haviaia exhautit les

forces pels sotracs de la llc,ita per la vióa, a
I'ensems que per ta malaÍtia que el minava
feia anys, testava sol, gabebé a?llat óe tot-
hom i fos llavots quaa nosalttcsr so estol

de ioves estsdiants deMeóicina als reagles

d¿ la iostitt¡ció cabdal de Cataluoya <<Lt

Unió Catalaoísta>> moguts taa sols pet la
caútat¡ abraodats per ltespetit óe pitttia pet

Cataluoya¡ empreogulrea la tasca de fer
un toro de tetlla get a que no maoqués ja-

mai assisténcia al nostre poeta i apattant
óef se,J eototn a aquells que sols pet eoveja

i mala fe i seose g.ica óe catitat el voltaven.
Eo una de les nits que el pobrc Mosseo Cinto
estava sn bon xic aaimati herrs-ací el que

va dir ma

-D'oo sou, bon iovenet?

-D¿ Sant Pete óe Ribes- vaig dfu-li.

- Oh! é'aquelf poble eo servo rrn recotd-
em óigué, Escoftes¡ Fa soes tres setmaoes,

pet ce* ta óatrcta sortida qae iohe f.et, aná-

reo a Sitges amb r¡ns amics entre els que

hi havia eo Santíago Rt¡siñol í a lz t'atóa,

a Í'esset al cia d'aquaIl túrooet on hi ha Ia
cteu óe tetme, vaig ovitat lc'o.a etmita al"

peu d'aquella muotanya, Montgtós. Es Sant

Pas-em óiguetet ', í cotq io mosttés de-

sitjos de conéixer-fa ens traslfadlrcm pet la
carcetera Iins al peu éef camí óe L'etmita¡
pet a puiar aquella costa va costar'me molt,
doncs ja sabet¡ com estinc de salu', petó amb

pena i dolor vaig *úbat-bi. Recordo ben

bé Ia vista óes ó'aquella placeta¡ el poble

amb el mat al foos... i l'etmita a fe és boni'
ca Sant Pau¡ Saat Magí i el que oo rnaoc¿

eo cap etmita catalaa* la iaatge de la
Yetge" Després d'uo petit tepós i tesat un¿

mtoneta coptengulrem Ia davalfada i d'e'
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lfá,,,, *cl on soc at.ai ha estat ma óauett
sortida.

Aíxó eta a darers d'abtil de 1902¡ afs

viot dies Mossén Cinto éeizava sa humil
cambra óel cat¡et d'A:tagó pet a rcsidit ala
casa «Vil'la Joaoa>> deYaflvidtera on en-

ttcgi I'irnima a Déu el óia l0 de iua,i de

juoy segtient, setyant el bon record, corn

digué ell, de l'etaita de Saot Pau, de Ribes.

c. CUADRAS

EI millor company en

I'adversítat és un [ibre"

Co¡cs dc lllbe¡
Ribes és un dels pobles e[ porcentatge

d'homes de carrera del qual és més
elevat.

Vegeu-ne actualment la llista:
Sacerdots, 16; Metges, rr; Enginyers,

r¡ Agrónoms, z; Farmacéutics, 8; Ad-
vocats, 3; Llicenciats en ciéncies, l i
Mestresr 6l Veterinaris, e. Sumen en to-
tal 49.

Tenint en compte el cens de població,
el tant per cent és de z, aproximada-
ment' 

¡r ¡r *

El dia 4 del corrent va fer z5 anys
qüe s'ináugurá el noske magnlfic tem-
ple parroquial (la primera pedra del
qual fou co['locada el dia 5 de juliol del
rgo3), que, segons un setmanari ribeti
d'aguell temps, s'aixecá magestuós en
el punt més vistós del seu <<ensanche>>,

grácies a la generositat i desprendiment
meritíssims de la distingida i bondado-
sa família Marcer.

Farem una mica de memória dels ac-
tes que es celebraren el dia 4 de setern-
bre de rgto.

Tot el poble, amb gran entusiasme,
col'laborA a l'éxit esclatant de la diada
amb il'luminacions a les cases, arcs de
triomf en algun lloc, enramades i, prin-
cipalment, assistint en gran nombre a

tots els actes que es celebraren.
A l'Ofici solemne assisti de mig pon-

tiñcal el senyor Bisbe de la diócesi, doc-
tor D. Joan J" Laguarda; fou celebrant
Mn. Anton Miret, assistit pel D¡. D. Sal-
vador Carreras, com a diaca, i pel doc-
tor D. Ramon Puig, com a sots:diaca,
tots tres fills d'aquesta població. Predicá
el P. Joan Bta. Recolons, S. J., i cantá
la missa Ia capella de mús ca del Pi. de
Barcelona.

A la tarda, s'organitzá una solemnls-
síma processó per a traslladar Nostramo
de I'església vella a la nova, essent una
man ifestació indescripti ble.

En arribar al nou temple, el senyor
Bisbe manifestá, amb paraules plenes
d'entusiasme, la satisfacció que sentia
en aquells moments en que s'acabava
de posar la millor perla a aquesta joia
que és el nou temple parroquial.

No cal dir que a tots els actes assisti
la Corporació municipal, presidida pel
bon patrici D. Pere Miret Cerdá (a. c. s"),
i els sitials de preferéncia del presbiteri
foren ocupats per la familia Marcer. Ens
plau fer constar que l'Ajuntament, en
aessió celebrada dos dies abans, prengué
I'acord de nomenar fill predilecte de
Sant Pere de Ribes a D. Francesc Mar-
cer i Oliver, donador del nou temple,
i de donar el nom de «Plaqa Marcer» a

la del costat de l'església.
Hom diu que es preparen grans fes-

tetjos per a celebrar les noces d'argent
del temple orgull de tots els ribetans.

No és menester tenir molts
tlíbres, sinó tenir-los bons,
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[l q"" pasra a cara no¡lra
EI:nostte l\iiágnífic Aiuntament es preo-

copa seriosament de la bona pavimentació

dels oostres catters.

E¡ poc temps havem vist eÍecluat obres

dea'Sltaimportlncia af cattét delPíi alttes.

No cal' di,t que les oosftes vies eo tari boii
estai fao' que aquesta pio\lacíó vilegi de

debó. i

a-a a

Dies passats caottagu'é mattimóhi en ef

Saotsari de Nostr¿ Senyora delYiryet el
jove compat úci¡ del comerg d'ací, En Emili
Rámos Coma;amb fa rnestresia d'Allafulla,
Na Caroe Marca Gssó.

Efs desitgem "01,,.":" de o.el inacabable

EI passat dissabte, sn boo aombre de

compatricis efectuareo r¡oa exctrtsió a Po-
bfef i Sanfes Creus, pet a podet admirat les

belleses d'aquells hi§tórics lfocs i que suará
sthao comeo gat a rcstautar.

Fos sna visita simplrtica i agtadívofa.

ti*l

Haa retornat a nostre pobfc Ia maiot paú
d iodi"idus 6e la Ditectiva de la Societat

Agricultots Obtetg que es trobaveo, emprc-
sooats per I'assumpte de la ctem.a de gatbe-

res" Eo fDanquen dos¡ qoe segoos tenim ea-

tis no trigatao a eslat eritre aosalttes.

aaa

Lrui¡ óiuaenge, af Foment, ptoiecten el

boa film <<Catolina>>¡ al Local, <<Tauán de

fas fieras>> i al Ceoke Social, Ia gtaciosa co-

r'édia ea tres actes <<La troca defs embulls»"

tal

El día 24, Íestivitaf ó2, la Mercé¡ es cele-

btatL¡ per ptiaeta vegaóa¡la festa del lli&e
¿ caia nostra. No cal dir com e*peiem qie
tots c1s ribetans rcbrao amb ioia aqrresta

noya í contribuiran¡ caóascú a b mida óe

Ies scves force$ al boa é?it de la' diadaj

a ..'a

Pet compte d'una casa exportadota haa
sígut adquiri<les algunes pattides óe vercme
blaoca pet t envi'at a Alemanya, Anglate-
rr¿ i altres paisos; petó ia sígui perqué es

ptesentio algunes dificsftats pet a L'exporta.
ció o bé petqoé 'els p?ísos const¡midots ¡o
teneo sobtánt :le ntmeiati, és lo cztt'que
Ies comptes dfaquest any oo assoleiren;'pef

ara, la importiocia dé l'any passat.

Del pteu del most pet ata oo se'o parla.
De ló que si hi ha booa collíta és de ga-

rrofes1 peró segoos es diu, el pteu te tendéa-
cia a Ía baix.a,

lta

A Ginebta, lá. Lfíga de Nacions, amb

aixó qae e¡ óinet el cor,flicte italo-abisioír,
bi té uoa Í.eiaaót ímmensai tesnim-aos al
matí, to¡oem-aos a'rcsnít a la tatda, i ccim

qúC al éa§dávalf dé la rcsl,ió o.o arcibéo a

cap acord conctet,coDYeoen tofnaf-se a teu-
ofu allra vegaóa.

Res, que a Gioebra hi h,a feinaóa óe debó.

Bé¡ óká el lectot, que bi té que veure Gi-
nebra amb el, que passa a casa aostral

Oh, ¿s que ací també en teoim de f.eioa

d'aquesta mer.* i d'tqueÍla de mal Í.et, veto'
aquí.

[io**t
«Sor Angélica»>. - LIn fiim immoral.
«Cleopatra». - Una indecéncia cine-

matográ6ca.
«Et hijo pcrdido». - Un formidable

film.
'<<La hermana San Sulpicio».-Un bon

film en espanyol.
«Carita de ángel».- Una bajanada ci

nematográfica.
<<Guillermo Tell»>.- Un magni fic fi lm.
<<Noches moscovitas>».- Bs pot veure.
Nota,- En cl número passat déiem,

equivocadament : <<Mascarada>> un bon
film, i voliem dir: «M.asacre»' un bon
film. «Mascarada»,-Un film immoral.

rüP. DIAR¡ . VTLANOYA ¡ CÉ¡,tNÚ
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