
CATALUNYA NOVA 

Mediterrü; Ja bandera de Ja dcscentralitzacii'i, déla 
diferenciació, deia llibertat de les rcj^itins, basant-
la l'unió a m b la comunitat d'intcresios, en la C(^n-
veniencia, en la llealtat, que sempre ha sigut pa
trimoni de la nostra terra. 

Hem de lluitar i de vencer, que'ls publcs com 
els liomcs, acostumen a conseguir lo que's propo
sen. 

I vencerem, car a la desfeta del unitarisme, 
comprobada per dolorosissima experiencia i pel 
oprobiós present, oposarem nosaltres una historia 
gloriosa, l'exemple dels Ivsiats més avenenáis. 

Es la lluita del Ideal, contra les desferres d'un 
regim desacreditat; es la vida que lluita i domina 
a la mort. 

Del eóDipafliierísine periodístic (') 

El Jdeal, en son derrer nombre, publica un 
article encapsalat Al público y a l·i Asoaa'.ión de 
la prensa, en el que m'acusa d'haver mancat a les 
regles del compan^eris/ne periodístic, i assegura 
que si a 'l'arragíjna estiguéssim associats, portaria 
l'assuintc al si de l'AssíJCiació, demanant un T r i 
bunal d 'honor pera )udicar-la. No havent-hi Asso-
ciaci('), demana respectu<)san)ent als demés contra-
res de dins i fora Tarragona, i especialm'.-nt a la 
Directiva de l'Associacn'), que presideix el senyor 
Moya, que emetin son parer, i, després, que'l 
públic judiqui. 

Jo'm registeixo a creurcr que hi hagi un sol 
diari, un sol setmanari , ni una persona tant sols, 
que s'atreveixin a )udicar-me, sens haver-me sen
tit ni convidat a que'm defensi. Si m'equivoqués, 
del criteri que puguin exposar els qui obrin ¿ m b 
tanta lleugeresa, ni n'haig de fer càs, ni podrà 
fer-ne cap persona que tinga dos dits .!e front. 

/i'/ Ideal, m'acusa sens mancar a la correcció, 
i per això entenc que es mon deurer l'esplicar ma 
conducta, i vaig a fer-ho. 

El fet que motiva l'acusació contra mi llençada 
es el següent: 

En el nombre d'El Ideal, correspíjnent al i .'̂ '' de 
septembre de l'any passat, se publicà un article 
contra'l Sub-(^)uefe de l 'honorable còs de la (juar-
dia Urbana, en l lamón Uusquer i l 'errer. 

L'article no era de critica: era un munt de pa-
raulotes mal sonantes, un atac personal que mai 
cap diari que's precii de seriós, pot admetrer en 
ses columnes. 

Ni vull ni puc reproduir l'article que m'ocupa, 
pro jo asseguro que es IÍJ pitjor de lo piijor. 

En Busquer, intentà la conciliació, i, creient 
que la resposta que se li donà no'l [)odía satisfer. 
vingué al meu despatx d'Advocat a consultar-me. 

Llegits l'article i l'acta de conciliació, vaig dir-li 
llealnienl lo que creia: que no tant solzament tro 
bava injuriós l'article i insulicienta la contesta del 
acte conciliatori, sino que creia que, per a poder 
seguir desempenyant amb dignitat el càrrec hono
rable de Sub Quefe de la Guardia Urbana, tenia'l 
deurer ineludible d'interposar una querella crimi 
nal contra l'autor de l'article, o, en son defecte, 
contra'l üirector del periòdic, per a obtenir, o una 
rectificació del setmanari , o una sentencia dels 
Tr ibunals que vingués a castigar la tremenda inju
ria i a rentar-la. 

En Busquer se manifesià d ' a c o r t a m b el meu 
parer, i'm demanà que m'encarregués de la direc
ció de l 'assumte, a lo que vaig accedir, no sens 
avans pensar en aquesta acusació que avui se'm fà. 

De manera que l'acceptació de la defensa del 
Sr. Busquer, va ésser deliberada, conscienta. sabent 
ben bé lo que feia: ja veuen els senyois á'El Ideal 
que no'n defujo cap de responsabilitat. 

Motius? 
El Ideal i CATALUNYA NOVA son enemics polí

tics irreconciliables; pro jo, mai per mai, ni essent 
Director de CATALUNYA NOVA, ni no sent-ne, ad 
metria la direcció de cap assumte Cíjntra'l perio 
dista més enemic en idees al qui's volgués perse
guir judicialment per haver defensat la seua opinió, 
el seu programa, els seus ideals. 

Pro aquí, en el nostre càs, no's tracta de les 
d'això: no es el periodista que defensa una causa 
noble i justa, un programa, una idea falsa o en
certada, pro sentida amb noblesa, sino que s'inten
ta convertir un setmanari republicà en un pasquí 
d'injuria i de calumnia; se rebrega l'ideal, i se 
l 'utilit/a per a satisfer una venjanv'a privada; se 
capgira la íinaliíat de la premsa, i se la converteix 
de la més alta, de la més esplendorosa manifesta
ció del pensament, en la més baixa, en la més 
perversa de les armes que tenen els homes prou 
febles per a no saber dir certes coses cara a cara, 
i s'han de prevaldrer de l 'anònim, dels ideals més 
enlairats, de la més pura de les manifestacions de 

(•) N de H.—Aquest article, degut al nostre estimat amic i 
l)irector en Salvador Ventosa i Fina, ha si^^ut llegit i unànime
ment aprovat per aquesta Itedacció, de manera que Kl Ideal ja la 
t<í la resposta quens demanava. 

la democracia, com d'escut protector deses concu
piscències. 

l'er això vaig acceptar el càrrec, per això i per 
que'l Director d'¿,7 Ideal, en l'acte de conciliació, 
en comptes de comportar-se com devia, donant 
una satisfacció al grollerament injuriat, confessant 
l'erro, r-atilicà lo escrit, volgué riures de l'ofès, 
iifegiiit que no sabia o,ui era l'autor per que se Ir 
havien extraviat les quartilles. 

La premsa mereix tots els meus respectes i en 
tusiasmes; pot ser per això sento qu.* tot jo'm 
sublevo, quan algú mienta utilitzai-la per' a satis-
ler les seues petites passions, per a venjar les per
sonals ofenses. 

N O vull jo la persecució del Director d'un diari; 
vull la rectilicació ampla, expontàiiia, sulicienta, 
pel Sr. Busquer, Sub Ouefe de la Uuardia Urbana. 
Si la rectiíicaci('> vé, ju aconcellaré al meu client 
cl desislimerit, i si IKJ m'escolia, serà un altre, no 
jo el qui acusi. 

Si la r ectifrcacií'i no vé, seré jo'l qui acusaré, cl 
qui aniré a ocupar el lloc d'honor, precisament 
per el bon nom de !a premsa, olesa pel procedir 
d'/t,'/ Ideal. 

Aixis l'entenc jo'l companyerisme en la p r em
sa; no, mai per mai, fent-nos complís de concu
piscències a l'istil de la que motiva aquestes ratlles. 

S. VKNTOSA 1 PINA. 

Lú del presidi de la Pedrera 
Vé resultant escandalós lo que passa de mrjlls 

anvs hà amb el presidi de la Pedrera, l 'enòdica-
ment llegim en la premsa local les lugides dels 
presos com a cosa corrent, sense cap mena d'im 
portaiicia, tant per la premsa, com per les autor i
tats, com pel pobl • de Tarragona en general. 

\l\s presos van fugint, però'l presrdi resta aquí 
immòvil , amb tota la seva ombra fatídica. 

Els presos s'escapen a colles, però uns altres 
n'arriben a ocupar cl seu buid, o qui sab si a es
perar torn per a evadir-se també. No sembla SÍIK'J 
que venen aquí per a llibertar-se. Al menys els 
fets, sempre més eloqüents que no les paraules, 
aixís ho diuen. 

Es arribada l'hora de que s'acabi aquest ver-
gonyíVs estat Je coses. Els presos no s'escapen sol
zament per el natural anhel de cercar la llibertat 
perduda, SÍIK'J també per la pèssima, la incalrlica 
ble condició en que s'els té dins del presidi de la 
Pedrera, més propi pe ra albergar-hi bèsties feres, 
que no cossos humans . 

No hi ha cap llei que imposi un tracte sem
blant als delinqüents, ans al contrari, cal ésser 
amb aqueixos benèvols i compassius. 

Si pel contrari s'e s tracta despiadadament, ini
cua ment demà, quan arriba l'hora de la llur 
llibertat, no s'els pot pas demanar allò que s'els 
nega en l'hora del càstic, això es, humanitat ja 
que no s'els pot concedir altre gràcia. 

Se fà urgent, urgentíssim, que pel bon nom de 
Tarragona, l 'Ajuntament primer, totes les entitats 
ciutadanes després, s'apressurin a demar)ar la 
desaparici(') del presidi de la Pedrera, que, com 
un escarni ai mar- i a la ciutat nostre, s'aixeca 
devant de les estacions i enfront del port. 

l io demana tot: l'higiene, l'estética, l'esperit de 
justicia, el nom de 'l'ar ragona, les noves orrenta-
cions en els sistemes correccionals; tot, absoluta
ment tot, clama contra Trnjusticia d'un presidi 
brut , insuficient, obert diàriament als presos, 
atentant aixis contra l'ordre social, contra la ma
teixa justicia. 

No, no deu consentir-se que duri aquest estat 
de coses, l'̂ ls nostres diaris deurien parlar amb 
absoluta llibertat i dir que'n pensen en definitiva. 

L'Ajuntament deu fer lo mateix. No fet-ho, 
equivaldria a un tant s 'em-en dona anàrquic . 

La tranquilitat dels ciutadans ho demana. 
La raó i la moral mateixa ho aconcellen. 
L 'humanita t ho imposa. 

Rápida 
En una crónica frévola que s'cncapsala Rápida 

i lirma Llartip, podrá sempi-e passa.--se per alt la 
actualitat, menys quan l'aviació es Tavui. Aixis, 
doncs, parlem-ne una miqueta. A m b titul i tot. 

Feslen d'aviació.—El temps plujós del dissabte, 
fou causa de que no's realitzessin els vols a n u n 
ciats, amb grossa desil·lusió dels de casa i dels de 
fora, que vrngueren en nombre d 'uns quants cen
tenars. 

En veritat que al suspendrer al mig dia, la festa 
anunciada per a les quatre ,fou una lleugeresa,com 
cl temps s'encarregà de demostrar, asserenant-se 
com cal a tot bon dissabte de gloria. 

En fi; suspesos els vols, festa ajornada per l'en -
demà, quin dia's presenta serè, amb mar i cel del 
color blau tarragoní, que encara c ip pintor ha sa
but trobar en sa paleta... 

Mes ¡ai! que com deia el poeta, «no hay dicha 
completa en la tierra» i el ve.Tt començà a mig 
matí a bufar desconsideradamen't. Mentrestant el 
simpàtic Labatut, a m b un castellà que enamora, 
vinga donar conferencies d'aviació, dintre l 'hangar 
mateix, a la vista del pájaro i a ralet l 'entrada. 

Certament que les conferencies d'.iviació d'en 
Labatut, demostraven i convencien; la descripció 
del apafel! resultava perfecta, i'l públic veia ben 
clar el funcionament dels complexes mecanismes. 

Arrrbà l'hora anunciada i'l vent creixia en lloc 
de mrnvar, com creixia l'ansietat del jove Demazel 
qui tenia, no sols ganes de cumplir , sino desig de 
lluir-se. 

El nombre d'espectadors, ben .segur que passa
va de 20.0Ü0, i una part d'aquests començà a pen-
drer una actitut gens correcta, volguent que l'avia
dor cumplís son comès apesar del vent, que era 
ja inaguantable. 

Amb l'esperança de que s'abonançaría i a m b 
molt mal acord, fou tret el biplà de la barraca; prò 
com el temps empitjorava, no fou possible volar. 
Bona part del públic rnvadí el camp en actitut gens 
tranquilitzadora, envoltà l'aparell, i'l jove aviador 
oi paraules malsonantes i fou amenaçat per la 
turba barbre. Mes ell, jove i tot com es, .serè, ocupa 
son lloc en l'aparell, encén ei motor, i Thelix, al 
posar-se en moviment sembra'l pànic entre aquella 
gent que s'atropella per a fugir. Llavors per ses 
«pròpies rodes/> Taparell torna al hangar, a m b una 
ràpida maniobra, que evità un seriós disgust al 
aviador. 

1 com el vent, que ença.- creixia, augmentà la 
protesta de bona part del públic, que's creia a m b 
dret d'exigir que un home's matés p e r a donar-li 
gust, tal com feu en Laforestier, aquell que en 
l'intentat raid Sitges-'Tarragona caigué al mar, que 
trobant-se en altra població poc temps després, en 
cas semblant al en que Demazel se trovava el d iu
menge, se llençà al aire, a la mort segura, i tom
bant-se-li Taparell a la primera ratxa de vent, se 
li encengué el dipòsit de bencina, i uns minuts 
(.lesprés, de Taeriplà i l'aviador sols en quedava un 
petit munt de cendres. . El públic, que Thavía fel 
matar, llavors s'en compadia. 

Aquí hauria passat lo mateix el diumenge, a no 
ser que en Der7iazel, amb tot i sos pocs anys, t in
gué més serenitat i fou més valent que en Lafores
tier. 

En fi: la festa quedà de nou ajornada. I de tot 
lo ocorregut s'en treu en clar que entre Tarragona 
i pobles veins, hi ha ben bé gent per a omplir una 
«plaça de toros». Ho dic a m b greu dolor, i a le
grant-me al afegir que no tots eren iguals els que 
assistiren a la festa. 

Mils de forasters se n 'anaren renegant, mils de 
tarragonins restaren injustament agraviáis. 

L 'andemà dematí feia bon temps i ja a les sis 
el jove Demazel en son biplà se passejava per da 
munt Tarragona; fou un magnífic vol, puig que 
no sols se limità l'aviador a passejar per damunt 
la ciutat nostra, sino també pels pobles veins, com 
en acció de desagravi i com arjunci dels esplèndits 
vols que a la tarda 's realitzarien. 

El que'l diumenge era un cobart, el dilluns era 
héroe. Els forasters tornaren, i'ls malcontents de 
aquí cnmudiren . 

A la tarda, una hora abans de l 'anunciada, en 
Demazel emprenia nou vol, i al soroll del motor, 
la gent anava depressa cap al Camp de Març; en 
13 minuts que durà'l vol, havien comparegut sis 
o set mil persones, a quines en Demazel mirava, 
d'enlaire estant, duptant de Tactitut que pendríen 
al veure'l d 'aprop, corn cl dia abans. L'aterriçatge 
fou felís, com lot el vol, i una ovació forta ressonà; 
l'aviador havia triomfat i ja el públic era seu. 

El camp s'anà omplint , i poc i7iés tart de les 
quatre, de nou s'aixecava Taparell en mig de grans 
aplaudiments , demostrant l 'aviador la seva pericia 
en el maneig de semblantes màquines, passant per 
demunt del públic a ben poca altura, fent viratges 
diíicils i descensos soptats, que feien pensar en una 
possible desgracia i remontant-se de nou triomfa
dor, per a baixar altra vegada, a oir una ovació 
delirant que ofegava el soroll del burinot monstre. 

El vol de la tarda, fou el d'altura, que començà 
a les 5'2(j i durant 28 minuts tingué al públic com 
encisat. Amb una rapidesa estranya, s'enfila a 600 
metres, vira,i de la mateixa manera puja altre tant 
i a aquesta altura fa unes boniques evolucions que 
remata amb una recta ascencional fins a arribar a 
i.Ooo metres; a aquesta altura para el motor i,fent 
magnilica espiral,el biplà bai.\a magestuós, sens el 
més lleu soroll com esparvé gegantí que cerca on 
donar talconada; i aixís baixa 1.300 metres; el mo 
lor marxa de nou, Taparell s'orienta i passa a 10 
metres del camp; l'aviador saluda i el públic aplau
deix, frenètic; «gira en cua» Taparell passa quasi 
ras de terra i el deliri en el públic; el biplà de nou 
s'enlaira uns centenars de metres. 

De prompte's para el rnotor, torna anar i torna 
a parar-se. L'aparell, sense perdre la direcció baixa 
depressa. Te avería; ja es a terra, en una vinya 
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