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Rapidesa en els encàrrecs
Consulteu nostra nota de preus

si la paciència i la tenacitat del director,
que deu tenir el tremp d'un benedictí, o la
voluntat dels orfeonistes pue s'imposen sa
crificis de tota mena tan honorables i tan
dignes.
Per altra banda, aquesta vocació artística
és un alt i noble exemple del que, aplicat a
diversos aspectes del món espiritual, podrien fer altres classes socials i corporacions de la nostra ciutat volguda, les quals,
disposant de mitjans, en la proporció suficient, i aplegant elements, que ben segur no
manquen, no fóra dificii aixecar el nivell cultural i artístic de la ciutat fins a una alçada,
de prou relleu que en contemplaria, faria
enorgullir als seus mateixos genitors. No
hauríem d'oblidar que, si en tots els ordres
de la vida cadascú pogués i volgués realitzar
el màxim d'esforç i d'energia que està dins
les seves possibilitats, orientant-lo cap a un
afany de perfecció—i a això moralment hi
estem tots obligats—la societat seria tota
«na altra cosa.
Per acabar aquestes notes, ens cal dir només que per la simpatia que ens inspira un

esforç de la naturalesa del que ha fet l'<Aroma vallense» creant un Orfeó, i per creure
que no ens haurem de penedir mai dels seus
resultats, hem volgut escriure aquests molts
d'encoratjament amb la bona intenció que
una obra cultural i artística tan bellament
començada es continuï amb fe i perseverança, eixamplant-la tant com es pugui, i que
serveixi d^exemple ben eloqUent, convençuts
que podran collir-se'n fruits ben abundosos.
Si l'admiració que aVui desperti el novell
Orfeó només és encara sentida per una minoria, demà pot arborar tota una multitud.
Les nostres cançons porten l'aire i la formosor de la terra que les ha creades, i aqueixes entitats musicals, que en fan arribar llur
harmonia i llur esperit al cor del poble, que
n'interpreten llurs essències racials, realitzen alhora una obra cultural i patriòtica que
•caba per ensenyorirse dels llocs més recòndits de lànima popular.
FRANCESC COST AS I JOVÉ

Valls. 18 d'agost 1925.
(De La Veu de Catalunya)

VIDA LOCAL
Mes vallenquisme
Hem llegit amb detenció la fulia-comuntcació que l'Unió Qremial adreça al comerç local, anunciant la reorganització d'aquella
Associació mercantil, per tal de dotar-la de
noves orientacions que a l'ensems de constituir una defensa pel comerç vallenc, fomenti el desvetllament de totes les activitats
i encamini a diversos elements de riquesa
que justament poden convertir-la en ciutat
moderna i explendorosa.
Ens consta d'una manera certa, que després de la sortida de l'al'Iudida fulla, el
Consell Directiu de l'Unió Gremial, ha realitzat varis treballs encaminats à posar en
pràctica alguns dels punts indicats en la comunicació que comentem.

Sabem positivament que a instància d'aquella Associació mercantil s'activen alguns
medis de locomoció que permeteran u molts
veins dels pobles de les rodalies traslladarse 8 Valls amb facilitat i economia els dimecres i dissabtes de'cada setmana.
Precisament un dels ramals de comunicació que probablement restarà establert dintre un^curt termini, gràcies a aquesta política d'atracció, serà segurament el de Vimbodí a Valls, passant per diferents pobles de
la Comarca.
Tenim entès també, que altres propòsits
molt semblants volen portar a la realitat, si
dintre la ciutat volguda s'hi troba l'ambient
que cal, a fi d'encarrilar degudament una
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tasca tant patriòtica com necessària pels Interessos generals de la població.
A l'esmentar semblants tasques, que sempre les considerarem amarades d'un pur i sà
Vallenquisme, hem de consignar amargament
l'actuació gens assenyada i molt poc valienca que la primera Corporació municipal segueix i sosté enfront de l'Entitat de refe»
rència.
Molt és de doldre el buit sistemàtic que
la nostra Permanent ha fet, sempre i quan
l'Unió Gremial ha acudit a la mateixa, sollicitant una subvenció per unes fires un cop,
i procurant la defensa de la classe mercantil, altres vegades.
De bon antuvi nosaltres observarem aquesta equivocada i perjudicial política, promoguda i sostinguda pels elements que manen
i governen dins l'actual Ajuntament governatin. Per això, en els primers números
d'Acció, sortirem en defensa de l'Unió Gremial, perquè com a vallencs ho creguérem
un deure.
Si l'Ajuntament creu que és per demés
l'actuació d'una entitat que tot portant una
vallenca política d'atracció, defensa els seus
interessos perquè pel seucompte no ha fet
cl que ara reaüiza amb molts sacrificis i
porta a cap l'Ui'ió Gremial?
Si la Comissió Permanent opinava que po
dria ésser entrebancadora la tasca que desenrotllés la novelía organització, perquè no
aprofità l'avinentesa que se li oferí al sol·licitar una subvenció per les fires de Sta. UrsulSj per tal de procurar una intel·ligència,
per a portar una acció local comuna i millor
defensar els interessos locals?
A ta memòria de tothom estarà que enlloc
de seguir sembiant política de concòrdia,
i'EcxiTi. Ajuntament, contestà la demanda de
referència en forma gens assenyada I si irritant i intoierabie,
Menys mai, si a desgrat d'aquests fets,
hom hagués trobat l'avinentesa per a aplaudir determinades gestions encaminades a
proporcionar un benefici ais nostres establiments. Molt ens estalviaríem ara de remarcar l'absència de Vallenquisme anotada ai
marge de l'actuac ó del municipi Vallenc en
qüestions com la que comentem.
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