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GENIO Y FIGURA

díes, quan en la Presidencia ressonarten
armonioses aquelles falagueres paraules que
més falagueres esperances tarjen concebir als bons
interrogadors que s'interessaven bonament, entussiás
ticament, per les coses de Catalunya, desde'l minis
teri de Gracia y Justicia que té ara al séu cárrech,
publicava un Real decret en qual article nové se dis
posa «que les oposicions que fins ara se venten veri
ficant en la capital de les Audiencies terrítorials pera
provehir les notaries que, perteneixents a la llur de
marcació, corresponguin al torn d'oposició lliure
directa, se celebrarán a Madrid...
No sabém veurer enlioch el compliment de les
promeses descentralisadores, quan, pel contrari, ve
yém que a cada reorganisació de coses velles hi pre
sideix y hi regna una marcada tendencia centralista
No és que.ns vingui de nou res de tot quant suc
ceheix en aquest sentit. No'ns sorprén ni'ns espanta.
Es un vici del sistema que pera sostenirse no pot
rerho d'altre modo. La plutocracia pis burócrates,
també hi tenen dret a la séva especial manera de
viure, segon ells y'ls séus adeptes, encara que pochs.
Lo sensible, lo que'ns vé de nou cada vegada que
succeheix, ab tot y veurer que succeheix cada vegada
que un polítich dels anomenats d'altura anuncia el seu
viatje pera estudiarnos, es que'ns prestém a dei
tant candorosament com si'l nostre
xarnos ,estudiar
poble, la nostra Barcelona, la nostra Catalunya esti
gués reclosa dintre unes muralles que com les céle
bres de la Xina, els embats de la civilisació rés hi po
guéssen remourer. Y els polítichs d'altura ab una pe
tulancia que repugna diuhen que'ns vindrán a estudiar
els cataláns ab una ignoscencia que'ns espanta dei
xém estudiarnos, quan lo que tan no es altra cosa
que deixarnos satisfets pera un quan temps, y ja es
sabut, y ells, que ho coneixen, ho exploten molt bé,
dos

o

tres

encara

Aquesta vegada, al

menys, hem trobat un polítich
ha esperat sortir de Catalunya pera darnos la
vergassada, sinó que al anunciar que vindría, encara
que no ho fassi fins al Setembre, convensut, potser,
de que aleshores ja no'ns en recordarém, no ha vol
gut desmentir aquella aplicació popular que's fá als
que no desmenteixen en cap moment de la vida Ilur
llinatje, y encara que a voltes aqueixa aplicació ho
sia en tó amical. o mellor dit, de comicitat, bé podém
dirli a en Canalejas: ,Genio y figura...
Perque's dóna'l cas curiós de que'n lloch més que
a Espanya, quan se tracten qüestions de reivindicació
nacionalista, hi han tants polítichs guvernamentals
que se senten cnrpresos d'aquell esperit lliverador
que les oprimides nacionalitats reclamen; y enlloch
com a Espanya els governants contrafán tant lo que
diuhen ja no en l'oposició sino fins en el mateix banch
blau o en el ministeri respectiu quan los hi convé que
uns determinats elements cooperin o quan menys dei
xin passar algún projecte de Uy d'aplicació práctica
que

no

dubtosa.
Es el fet que'n Canalejas, mentres nos parlava la
passada setmana dels séus plans económichs y de les
conferencies que aquí havía de donar quan el seu
anunciat viatje, al ensemps que deya y parlava de les
nostres aspiracions y deis nostres desitjos com a po
ble, semblava que volía significar que comprenía qui
nes eren les aspiracions del poble catalá; y nosaltres
anotávem, al veurer l'aplassament de que's feyen
objecte els projectes de lley d'admissions temporals y
de dipósits franchs, que no fossen, aquelles promeses,
els mirallets ahont extasiarnos pera quan el viatje del
politich ilustre.
Pero veyém que nó, que'n Canalejas, al cap de
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que'ls cataláns ja'ns acontentém sapiguent aixó
sí, certament,—que ara aném a conseguir lo a que fa
tant temps aspira Catalunya.
No som pas vells nosaltres, y ja estém cuyts y re
ministres y
cuyts de veure recepcions d'ex-ministres,
que'ns
categoríes,
classes
y
de
totes
aspirants a serho
rés
en la práctica y
y
mas'
hem
vist
promés
tot
ho han
—

de les més recents, les
promeses fetes per en Maura ab motiu de les reyals
jornades, promeses, que pera semblar que les cum
plía, les hi doná la forma de projecte d'Administració
local que'n sa major part no hi havia rés aprofitable
lo poch que podía aprotitarse no ho deixaren passar
ni'l mateix Maura tingué un major interés en ferho
aprovar, lo cual prova que no ho feu més que pera

encara

ens

recordém,

cumplir-.
En Canalejas

com una

ha tingut espera y abans de venir
ja comensa per centralisar a Madrid les oposicions a
notarles.
Els que no tenen memoria, els que creguin en les
mides descentralisadores de tota aqueixa gent, tenen
la

no

paraula.

NOTES LOCALS
ENCARA MES

les anibicions personals o partidistes son les
qui han de jutjar uns fets que de tan prop les espero
qüestions municipals, pots ben
nen com ho son les
creurer, amich Ilegidor, que aqueixa °pililo será des
baratada. com plena d'odis, verí, insidies y rezels son
el escrits que l'apreciat confrare Sol Lrent setmanal
ment publica referents a les questions badalonines.
Fícsat bé. ilegidor amich, que no passa setmana
que tot y parlantnos de la séva honorabilitat y de la
velada
dels séus amichs, no procuri, mes o menys
ment, ferir la dignitat y honradesa de la majoría del
actual Ajuntament y molt especialment deis nostres

Quan

amichs l'arcalde en Joseph Vergés y'l presi
dent de la comissió d'Hisenda en Llorens Monés.
Prou bé'Is hi diguérem fa temps que aquest darrer no
havía escrit may ni una' ratIla en les nostres planes
sense la séva firma, pero als amiehs de Sol Lrent,
aquell qui res
per poguer tirar contra l'Ajuntament,com
podríen
guardar
menor pera
diu y ab una serietat que
pagar
lo
que ells ne
fentli
altres ocasions, van seguint
ben
nostra
que
compreném
destructiva
y
diuhen tasca
l'Ajuntament
contra
No
tirant
ho
fassin.
bé que aixís
d'esser y just o no
el séu periódich no tindría rahó
just han de buscar un blanch ahont apuntar y quan
no'l troven l'inventen. Pera que no digui que volém
nostres amichs de Sol Lrent ne
rugir d'estudi,
aqueixa escola y no voldríem que
ne son mestres en
haveraos
fets deixebles,—fem constar
ens cregués
en absolut, la gestio adminis
nostra,
que'ns
fem
aquí
trativa de nostre volgut amich en 1,1orens Monés.
parodiant al escriptor de Sol Lrent, nosaltres
tambe-recordém que per suposades injuries a la seva

volguts

—

honradesa un.ex-arcalde d'aqueSta ciutat. va proceS
sar, y fou condemnat, un fill de Badalona, lgnorém
escrip
cosa que podría molt ben ser si en l'incógnit

tor de Sol Ixent s'hi amaga l'ex-arcalde. Si aixís fós,
y nosaltres sense com vá ni com vé, volíem lluhir

nostres habilitats periodístiques sense pór a un procés
?ns es veritat, llegidor amich, que ell que ha tastat lo
amargues que son aquestes coses, se sentiría indignat
de debo? Y si l'escriptor los un altre, hauría de rego
neixer que l'apassionament personal l'ha cegat por
tantlo a un terreny perillós, ahont casi sempre'l qui
escomet sol deixarhi trossos del séu con. Mes no
tetnin, que aquest camí no'l seguím nosaltres.
Tant es aixís, que no'l seguim aquest camí, que'n
nostres escrits may nos hem dirigit a ningú més que

Sol Lrent, al periódich, a l'incógnit escriptor, sense
fer may insinuacions de cap mena de qui pugui esser
el que ho escriga, que aixó no té cap importancia; lo
que sí té importancia es l'agrupament que ho diu
deixa ter una campanya en aytal forma, campanya
que ells diuhen creurer justa y nosaltres la creyem
a

injustificada:
Y ja que havém de recordar coses pretérites, di
rém que la sola vegada que havém sigut demandats
judicialment en els nostres dotze anys de vida perio
dística, y no pas passiva, ho fórem per haver un com
pany nostre sortit en defensa de l'honorabilitat dels
senyors Martí Pujel y Leopold Botey, arcalde y pre
sident de la comissió d'Hisenda aleshores, qual hono
rabilitat fou discutida en un periódich local. No'ns en
alabém pas d'aixó, sino que ho dihém pera provar que
nosaltres may hem desamparat an aquells a qui hem
ajudat a ocupar un cárrech públich mentres hagin
complert ab el séu deber. Y l'Ajuntament qual majoría
entrá en 1906, comptá ab el nostre apoy incondicional
perqué al nostre entendrer administra honradament
l'Ajuntament actual compta, com el de 1906, ab el
nostre apoy incondicional, perqué creyém que la seva
administració es tan honrada com aquella altra Aixís
ho seguirém creyent mentres no se'ns demostri lo
contrari o no'ns en convencém propiament. Fins ara
els qui han llensat insidies sobre l'administració muni
cipal han sigut Sol Lrent y La Vea, quin solt se feu
séu Sol Lrent sortintne a la defensa, 'Y a la nostra ré
plica fins ara Sol Lrent no l'ha contestada, lo qual vol
dir que no pot provar lo que insinuava. Y aquí queda,
llegidor amich, provat qui ha sigut que ha Ilensat

insidies y rezels respecte l'administració municipal,
qual importancia y trascendencia está bén per demunt

de tos els apassionaments personals.
El que a l'articulista de Sol Ixent ti devía anar hé
déyem perqué al de
en els temps del caciquisme ho
fensar que prefería el govern d'un cacích al govern
d'un partit, deya que al caeich «se'l podía convence
y com que a Badalona hem patit caciquisme y no Sa
bém que'n favor del poble se'l pogués convence,
veusaquí perqué, llógicament, mentres l'escriptor no
rectifiqui lo que-va escriurer y que tan mala impresió
causa a Badalona, hem de suposar que l'escriptor co
neix la manera de Convence al eacich. Y consti que
aixo no ho dihém nosaltres; he deya éll.
De «noys quan érem més joves que ara, també
en plena
ens ne donaren el tractament els
desmoronarem
els
aquells
«noys•
sesSiÓ municiPal, y

caciquistes

GENT
Ysamat no li diguérem pas
al revés de Sol Ixent, no vo
lém ofendrer la séva modestia fent veurer que éll se
crega serho. De savis n'hi han molts pochs en el mon
y a Badalona creyém que no n'hi ha cap, si'ls de Sol
Ixent no manen lo contrari. Lo que si afirmém es
que'n aquella carta no hi havía ni un sol mot contra la
séva honorabilitat y en quant a lo que hi profetisa
vem, que'n res afecta a l'actuació del aprcciat amich
Ysamat, els fets actuals ja van donantnos la rahó, que
ai xó es precisament lo que més mal los hi sab als
amichs del apreciat confrare.
Del bon senyor Plaja, hem de repetir que'l mateix
concepte de «senyor Mariano que'ns mereix avuy, es
el mateix que mereixía a tot Badalona fa uns pochs
anys. El qui hagi cambiat d'opinió, té I dret de ferho,
pero no tél dret de fustigar als que'n mantinguin el
mateix concepte, tant més quan cap fet prova una
demostració en contra del concepte format primera
ment.
De urbanitat, no'n formarán pas escota els amichs
de Sol Ixent.
Y aquí tens, amich llegidor, destetes totes les
greus acusacions de que'ns fa objecte l'apreciat con
frare. Si no ti contestém, diu que callém perqué no
sabém que contestar y segueix fent tants castells com
pot en l'ayre. Si li enruném aquells castells, que com
no tenen base, ben
poch costen, deperta l'adormit
Quixot y les emprén a llansades contra tot y contra
tothom. Y es ben trista cosa, llegidor amich, que les
ambicions y els odis personals se portin el extrém de
v olguerho ter pagar tot al poble, fins al punt de ter
trontollar lo que tant ha costat de redressar com la
rehabilitació de la nostra hisenda municipal.

l'apreciat amich
pe rqué nosaltres,

A

sabi,

LA

«VERITAT»

Y

LA

INGENUITAT»

EN

MARXA

sois GENT NOVA qui demostra que en els
escrits de Sol frent no hi ha aquella veritat, y aque
lla «ingenuitat que'ns promete en el seu primer nú
mero.
Ara es el confrare mateix, en l'edició del
día Ler del corrent, que'ns iá sapiguer que'n la seva
anterior edició no va recordarse de cumplir ab l'oc
tau manament de la Lley de Deu.
Vegis lo que deya el día 23 de Juny, ressenyant la

Ja

no es

sessió:
-Se Ilegeix y s'aprova l'acta de la sessió anterior,
en que hi consta un acort propi del Ajuntament de
Vilatrista y cap regidor que's digui católich s aixe

protestarne.,

ea a

el número de la setmana passada diu:
fet tart el nostre redactor
a la sessió del Ajuntament de la setmana passada, el
que li entregá les notes s'olvidá de ter constar que
s'aixecaren a protestar de l'acta passada en Fió, Ca
mins y Bosch.»
De manera que a Sol Ixent el no tenir notes exac
tes de la sessió els fá inventar una noticia falsa?
Que Sol Ixent fassi les ressenyes de les sessions
al seu capritxo no'ns vé de nou, car altres vegades ja
ho hem tel observar; lo que sí ho trovém una novetat
despreocupa
es que pera rectificar fassin ús d'una..
ció major, si cap, que la que's necessita pera publicar
la falsa noticia.
Y

en

Rectifleació.—Havent

BERENGUER.
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COMENTAR'
El» lerrouxistes gasten una mena de radicalisme
gingoisme ab una barreja de Internacional y de
«Marcha de Cadiz.» que no hí ha qui'lsentengui. Vegin
sinó la llar actitut en la questio del Marroch.
En Lerroux ha panal y. no ha dit res afavorint
aixis duna manera indiscreta el» plan» intercencionis
tes del govern. -No volem comentar are el seu mani
test perque ja ho haurá fet la prempsa diaria de toles
les tendencies polítiques, pero comentarém Ileugera
ment lo que diu «DEMOCRACIA», sobre' l maleix assum
pte per tractarse d'una publicació local.
Trovem en el «senor don Felipe Villar» un esperit
simplista alhora patriótich y radical que s'entusiasma
ab la guerra del any 60 perque ab ella no'» tractara
raes que de ofrecer nuevos laureles al escudo nacio
nal; dedica ciesprés una brillant parrafada a elogiar
l'exrécit del qual diu que no se rinde ante enemigo
alguno por poderoso que sea, y que antes que arriar
la bandera rojo y gualda perece abrazado á ella.
En cambi ara es nostre decidit enernich de ?'aventura
marro quina per tractarse segons ell d'atovorir fin»
bastards, de agio, de negocio, .de explotación de
minas, Ah, si es (pacté» no rnés que de gloria, d'altra
manera parlaría el Don Quijote lerrouxista.' Que ben
retratrada está aqui l'anima del radicalisme caStellá
portat a Catalunya per obra y gracia d'en Lerrou,e'
Villar no pocirérn cirilisar al» moros
Peral
fin» que ringui la tan desitjada república que'ns colo
cará de cop y rolla al pinácul de. la cicilisació posan t
nos en condicions d'exercir dignament /a nostra in
fluencia al Marroch.
No es e.9trany que el enyor Villar que al parlar
de les glorie» yuerreres demostra no saber historia ni
tenir tant sols memoria, no sápiga una cosa tan senzi
?la coro es que la nació eminentment colonisadora, la.
portal la cirilisació a mitjmon es la motu,
que
(pica Inglaterra y nattualment, no pel P3i de eser
monárquica, sino perque la cicilisació d'un pais no te
gocern. Y també
res que veure ab la sera forma de
ignora a han seguc que la republicana bransa _no ha
sapigul fer de ?'Argelia mes que Una ridícula 'parodia
?'un deparianient francés, y que com a naCió eoloni
sadora nos pot comparar ni ab la petita y noricirquica
Hblan da.
}-acaba ab un paragrizf que no té desperdici y en
el qual corn a bon lerrouxista no pot deixar de (reune
el Sant Cristo gros yformular la corrésponent ame
nassa. Diu aixís, respeclant la ortografía:
«Tengamos esto en cuenta, y si la monarquía
y de

lleva á

una

nuera

respondérnosla
ra mas

aventura

guerrera

lo hicimos
rotunda y terminante.»
como

en

en

Marruecos.

1909 pero de

mane

Tal regada aquest calent imperatiu no es del tot
ortodoxe després-del manijest del partit radical. Mes
sia com vulgo nosaltres creyera que en el jons de l'ar
ticle hi ha guelcom de ceritat.
A rans d'anar a una intercenció a tAfrica, cal es
perar que pugi la República lerrouxista. Ningú mes
indicat que' 1» autor» de la setrriarta trdgiea pera anar
a civilisar el Marroéh

JEPUS
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UNA CONFERENCIA
(Acabamen0
Entre tant, la campanya del Marroch havía moti
var una protesta del Sultá, qui s'oferta a sotmetre ehl
mateix les tribus hostils No essent escoltat dirigí una
nota al Cós Diplomátich de Tanger pera protegir la
inviolabilitat del territori y aturar l'efusió de sang.
L'home que feya decapitar y torturar els rebelds a
centenars podía emplear aquest llenguatje de diable
predicador. El govern de Madrid contesta que la seva
expedició era purament pera castigar als rifenys que
destruíen el ferrocarril de les mines y no tenía altre
objecte que pacificar els voltants de Melilla. El Cós
Diplomátich se desentengué de la qüestió conside
randa purament hispano-marroquí. A tot aixo els con
siderables reforsos enviats al Africa havíen modificat
l'aspecte de la campanya que prengué decididament
Els moros degueren abandonar
una fase ofensiva.
llurs posicions y la línia espanyola s'extengué fíns a
desafiar tot atach. Al arribar a n'aquest punt caygué'l
Gabinet Maura y els seus successors declararen ja
obtinguts els fins essencials de la campanya. Ocupa
des les plasses que faltaven pera dominar tot el camp
d'operacions, sotmeses les cábiles, comensats els ca
mins a Tanger y Tetuán, en realitat, qué més hi havía
a ter? Avensar més era tmpossible sens tener tot Eu
ropa al devant.
Per la pert de les potencies de primer ordre la
qüestió havía tornat a estar a punt d'engendrar un ca
sas belli. Uns soldats de la llegió extrangera a Casa
blanca havien desertat, el fet no era gens nou, po
santse baix la protecció del consulat alemany. Les
autoritats militars franceses els en havien tret a la
forsa y aixís els intranzigents de Berlín vegeren un
altre incident pera explotar. Sois que aquesta vegada
l'actitut del govern francés fou més decidida, M. Cle
menceau no tingué les consideracions que M. Rouvier
o millor dit se va trovar en una situació més afortu
nada. Russia s'havía refet de les desfetes de la Man
xuria y Fransa del mal de M. Combes y confrares.
La resposta del Gabinet de París prengué tons molt
vius y al fi's decidí matar l'assumpte al tribunal de La
Haya. No faltaren encara qüestions secundaries entre

Alemanya, peró d'abdúes parts s'escullí una
política mes conciliadora. En el plet entre l'Unió
Francesa de les Mines marroquís y la casa Manesnsan
el govern de Berlín acceptá el punt de vista del Ga
binet de París. Es que entre mitj havía tingut lloch
1 acort franch-alemany. Per impossible que sembli, les
dues grans potencies rivals acabaven per avenirse.
La República's comprometía a no perjudicar els inte
ressos económichs del Imperi y aquest reconeixía la
política de I altra tot salvant l'integritat del Marroch
Fransa y

y

l'independencia del Sultá.

Una transformació tan gran no huiría pogut tepir
persones. Tácit deya que
sens un cambi de
quinze anys eren un gran espay de temps pera la vida
d'un horne; aquí cinch tan solsament muclaven raspee
te d'Europa. A Fransa M. Delcassé, M. Rouvier,

iloch
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M. Clemenceau s'havien retirat y un nou polítich,
M. Briand, se trovava al devant del Ministeri. A Ale
manya M. de Holstein havía mort y el Príncep de
Bülow havía dimitit. Entre gent nova tot resultava
més fácil. M. de Schoen, el nou embaixador a París,
era un home de
mon y no un burócrata orgullos
M. de Kiderlen-Wachter, el nou canciller, no tenía'Is
resabis feudals deis seus antecessors. Per la part de
Fransa, M Briand no guardava cap mala voluntat al
Imperi Germánich, no se li coneixía cap política ex
tenor agressiva ni ambiciosa. Aixís s'establí una inte
ligencia entre abdós governs que prou s'ha demos
trat ab els darrers aconteixements.
Aquets tots els sabem Mulep Hafid s ha vist si
i at a Fez per les tribus indignades de la tiranía y ra-,
pacitat de son ministre el Glaui. Desesperar ha acudit
a Fransa demanant auxili. La mehalla manada pel co
mandant Bremond s'ha trovat a son torn sitiada. En
tre tant l'opinió s'ha conmogut, se parla y tot de sin
tomes de la disolució del Marroch, d'un protectorat,
duna intervenció internacional. Aixís comensá Egip
te y aixís mateix Tunis. Son estats y civilisacions
que's moren y algú deu recullír l'herencia. Per una
fatalitat histórica, Espanya's troba en males concli
cions pera reclamarla. No es que sos drets siguin in
feriors als de qualsevol altra potencia. Ben al contra
ri. Fins en un temps en que les ambicions han sigut
tan desenfrenades, tothom els ha tingut de reconeixer.
Peró una cosa es tenir un dret y una altra poguerlo
ter valer. No'm retereixo a la llivertat en que Europa
deixi al govern de Madrid sobre una extensió de la
seva zona d'influencia, no. Parlo per l'inmens esfors
de civilisar y explotar un imperi tan vast com el che
rifiá La sola provincia de la Bosnia Herzegovina ha
costat trenta anys de feyna al Imperi deis Absburgs
y fou sotmesa militarment en dos
era dintre Europa
anys; Argelia n'ha costat més de cinquanta als fran
cesos. Al Sudan ha fet correr a dojo l'or y la sanch
Anglaterra. El Dahomey, el Congo belga, Madagas
ri
car han costat tresors enorms a les nacions més
ques y civilisades del nostre Continent. Un país ahont
el fanatisme impossibilita tota penetració pacífica y
que deu esser conquistat pam a pam exigeix una pre
paració militar y económica que fora molt ilusionista
creurers que la tinguem feta. Vol dir aixó que degui
aplicarse el Lasciate ogni speransa al Marroch? No.
Si tot l'Imperi es una regió rnassa vasta pera les for
ses de la Península, pot escullirse o negociar una part
expansió. Una emigració
en que exercir la nostra
que
avuy
fecunda'Is
catnps d'Argelia podría
com la
encarrilarse al país Mogrebí. Si ab una acció política
y militar ben dirigida ens sapiguessim ter respectar
el pervindre no fora gens despreciable. Hern tingut
durant un sigle homes prou enérgichs pera sostenir
la nostra dominació a les Antilles. La colonia espa
nimia ea la primera a Méxich y la segona a la Argen
tina. per qué aquesta generosa sanch no podría utili
sarse al

Marrocti?

Catalunya especialment, la més osada y mer
cantil de les poblacions de la Península, li toca un
A

lloch d'honor

en

aquesta creuhada. Els

roms

de Mun
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taner, de Raymond Llull. del almirall Barceló, den

Domingo Badía,

del general Prim han d'esser una
emulació pera nosaltres. El gust de les aventures per
sí sol, es frívol y malsá, peró sens el desitj del cambi
de la novetat, de lo desconegut, no's fá obra de dura
da y no's deixa rastre en aquesta curta existencia.
Cada hú de nosaltres dirá lo que prefereix pera'l nos
tre país. Se dirá que la gloria es fum, peró, qué es la
riquesa, qué es l'amor, qué es el poder fora de l'idea
que'ns en fem? Les coses més práctiques, més mate
rials, rnés positives de !'existencia no hauríen existit
sens un ideal. Vegis l'historia de les grans invencions
y la trovarem tan moguda y palpitant com la deis hé
roes de les noveles y drames. No abdiquem may deis
drets que tenim devant de la posteritat. Napoleon 1
digué a Egipte ais seus soldats: ,Quaranta segles ens
contemplen desde aquestes pirámides». Als deseen
dents de Jaume el Conqueridor, den Pere el Gran,
deis Roger de Flor y Berenguer d'Entenza ens con
templen no sois les centuries passades sino que un día
potser ens demanin compte les que han de venir per
haver fallit a la missió de nostra rassa al voltant
d'aquest Mediterrani de tan gloriosos recorts.

ELS QUE SE'N VAN
EN TEODOR LLORENTE
Ais 78 anys d'edat

nos

deixa el que fou ilustre

es

criptor p cultíssim poeta valenciá, el llorejat autor de
aquel! exquisit Llibret de versos que al honorar a
Valencia senyalava l'estela Iluminosa d'un vigorós
altíssim poeta.
No esvahit encara'l perfum de gloria ab que l'au
riolá Valencia, aquest petrarca de la poesía s'ha vist
embolcallat per la traidora Mort que per no respectar
rés ni les glories respecta. privantnos en absolut de
poguer assaborir nous fruyts de liur clara y poética
visió que passava a nosaltres auriolada per la mágica
cadencia deis seus versos d'or.
Prou coneguda la personalitat literaria den Llo
rente per tots els catalans, nos relleva d'exténdrens
en detalls de l'obra inimitable del poeta, qual monu
ment literari indestructible es prou important pera
deixar de recordar ab veneraciól seu nom.
Quedi aquesta perpetuína en la tomba del anyorzt
escriptor com a petit recort de lo molt que estimem
la seva obra.

EN 1SIDRE

RAVENTOS

També'ns ha deixat aquest qui fou distinga poeta.
Molts desconeixerán la personalitat literaria del eulte
escriptor per haver viscut aquets darrers anys en ab
sofut retirat del cuttiu de les Iletres, pero en son temps
fou redactor de Lo Gay Saber, La Renaixensa y al
tres periódichs havent prés una part molt activa du
rant alguns anys en el moviment catalabista, perte
neixent a vares associacions y contribuhint a la fun
dació de La Jove Catatunya». Escrigué inspirades
poestes que li valgueren envejable reputació, essent
algunes d'elles premiades en els Jochs Florals
de l883-85.
Reposi en pau el distingit patrici.
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PER ULL DE G-ARBELL
COMENTAR!

A UNA CRÍTICA

Sol Ixent té un crítich que's firma M. que es ver
daderament deliciós. Vegis, sino, quelcóm de la seva
ressenya de la funció teatral del «Centre de Nostra
Senyora de Montserrat>.
Segons l'esmentat crítich, la sarsuela «Gigantes y
Cabezudos» es una obra gran, a moments colossal
y sempre nova. «La Marcha de Cádiz» la trova peti
ta pera'l teatre del Centre, gran per cert; que no té
rés d'artística y que conté algunes escenes repug
nunts y altres de poch series (mirin que buscar se
rietat en el género chico!) lo qual no li impideix dir
més avall que'l Centre de Montserrat es una escota
d'art y de cultura ahont s'hiforma la selecta joven
tut que puja. Una escola d'art y de cultura ahont s'hi
representen obres anti-artístiques, poch series y re

pugnants!
«El Barquilleros, una de les obres més insulses del
insuls repertori del género chico, la trova un xich
més seria (tornemhi ab la serietat!) pero que també
li ve petita al teatre del Centre, que per lo vist deu
esser de dimensions colossals quan no consegueixen
omplenarlo tot un bé de Deu de tenors y tiples y co
ristes de ambos sexos.
Peró lo més interessant es que's declara acérrim
enemieh del género chico per l'important rahó de
que té un no sé qué. L'argument es de forsa y con
vincent, no cal dirho, y gracies a n'ell desde ara sa
brem a qué atenirnos sobre aquesta important qiiestió.
Empero no estará de més aclarir la rahó d'aquest
enigmátich no sé qué del género chico ab relació, na
turalment, ab el «Centre de Ntra. Sra. de Montserrat..
No ho sab el crítich de Sol Ixent? Donchs es molt
senzill Consisteix en quels xistos verts y a voltes
obscens que abunden en aquestes obres, l'obligat des
vergonyiment deis actors, els gestes y vestits inmo
rals de les actrius, son coses que no !liguen ab l'imatje
de la Mare de Deu de Montserrat que presideix el
Centre, ab el Sagrat Cor de Jesús que hi ocupa un
lloch preferent y ab el carácter católich y per lo tant
moral de l'entitat.
Consistelx en que l'ayre exótich d'espanyolisme
decadent d'aytals sarsueletes ab llurs personatjes obli
gats de guindillas, toreros, chulos y borratxos,
amen de Ilur parla forastera, está en oberta contra
dicció ab el publich ilustradíssim y escullit del Cen
tre, y segons el crítich, el primer en calda! a Bada
lona.
Els brillants y recents articles den Rucabado a La
Vez,' de Catalunya ens dispensen d'insistir sobre

aquesta qüestió.
Y pera acabar, recomanem al corrector de proves
de Sol Ixent que's fixi un xich més ab els originals
del senyor M. en bé de la sintáxis y de l'ortografía
de la !a prou malmesa y desvalguda !lengua catalana.

GARBELLADOR.
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NOTES DE TEATRE
UNA

INAUGURAL

El «Centre Badaloní» ha inaugurat el seu teatre.
Aixó a Badalona resulta esser una solemnitat artís
tica, ja que condempnats com estém els badalonins a
no fruir casi d'altres espectacles públichs que '1s cine
matografs, un nou teatre en una entitat vé a colabo
rar y completar l'obra artística deis demés semblants
que actúen, y aixís no s'en recent tant la cultura del
poble, que fá molt temps tenen per complert olvidada

les empreses deis teatres públichs. Per aquest motiu,
si també no ho fos per altres, mereix tota mena
d'aplaudiments la Junta Directiva del -Centre Bada
loní» al montar un teatre en la seva salo d'actes.
Al entrar en la sala del teatre, el divendres passat,
varem quedar agradablement sorpresos del hermós
aspecte que presenta, y després de ficsarnos en els
més infims detalls, podem dir que es espayosa y molt
elegant. El seu escenari, fent obra de justicia, pot
considerarse com el més artisticament decorat y ilu
minat de nostre ciutat. Nostre aplauso al excelent
escenograf l'Alarma y també al jove electricista bada
loní en Lluis Parés Basangé, que ha montat l'instala
ció.
Nombrosa y escullida fou la concurrencia que as
sistí a l'estrena no mancanthi en gran nombre elegants
dames y damiseles que Iluhien hermoses y vistoses
toilettes.
Fou l'obra escullida la bonica opereta den Franz
Lehar El Conde de Luxemburgo, que obtingué una
brillant interpretació per part de les senyores Villar y
Durán y els senyors Santpere, Torrijos y Llimona,
especialment la primera y aquest darrer, que canta
ren Ilurs cantables ab molta justesa.
Es d'agrahir a la direcció que malgrat haver re
presentat aquella companyia, que ho era del Nou, de
Barcelona, moltes vegades l'esmentada obra, fossin
suprimits els dos números del tercer acte que per lo
poch serios y insustancials no's fan pas recomanables.
Va esser representada finalment l'obra de costums
madrilenves La Verbena de la Paloma, quina obra
malgrat els seus ressabis de género chico, s'escolta
ab gust per esser la lletra del popular sayneter en
Ricardo de la Vega y la música una bella producció
del ilustrat autor de La Dolores el mestre Bretón. La
interpretació bona si's té en compte les poques di
mensions del escenari, lo que feu que no resultessin
les moltes escenes mogudes que dita obra conté.
L'orquesta y coros baix la direcció del mestre

Ayarbe, cumpliren.
La concorrencia sortí altament satisfeta de la vet
liada.
B.

No tenim pas la costum d'ocuparnos d'interessos par
tailars d'alguna especialitat. mes com sia que un gran
nombre de lectora es pregunten ahont es ven la Podé
Antisséptica del Doctor Bandiera y com se'ns assegura
que aquest preparst cura la tuberculosis, responem que's
troba solsamenl a Palerm (Italia) a la Farmacia Nacional,
ampolla.
carrer Cavour, 89.91, enviant 5 franchs per cada
L'específich es rebrá per paquetpostal y a wolta de corren.
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DEL

CORRENT

regidors

se
Comensá a les sis ab assisteneia deis
y
baix
Sió,
Arquer,
Bosch,
Serra
Costa,
nyor Baffle,
la presidencia del segon Tinent d'Arcalde en Llorens
Monés. Se prengueren els següents acorts:
—Aprovar l'acta de la sessió anterior.
—Concedir els permisos solicitats per en Pere
Botey, Jaume Tejedor, Joseph Estapé, Francisco

Blanch, Jaume Cuixart y Francisco Cuixart.
—Aprovar un dictamen de la Comissió d'Hisenda
sobre pago de comptes que pugen 6,611'20 pessetes.
—Passen a les respectives coinissions les instan
cies presentades per en A. Farrés. na Teresa Rever
ter, en Sebastiá Ribas, en Francisco Bosch, en Joseph
Famadas, en Pere Mestres, en Joseph M. Moner, en
Francisco Boix, en Pere M. Soler, en Gaspá Gispert,
en Joan Boter y na Mercé Torrents.
—Aprovar les nómines de la brigada eventual de
la setmana passada.
—Se llegeix una proposició de les Comissions de
Hisenda y Consums nomenant a en Joseph Caballé y
Satvá agent executiu pera cobrar atrassos de con
sums y demés arbitris municipals.
Queda a petició den Costa 8 díes sobre la taula.
Prechs y Preguntes -En Serra, per no faltar a la
cantarella de cada setmana, -pregunta com está lo del
empedrament deis voltants de la Plassa-Mescat y la
obertura deis carrérs de l'Industria y Conquista.
En Sió y en Baffle li contesten degudamentrdemos
trantli que s'activen y no's descuyden com intenta ter
que hi posa culle
veure en Serra y també en Costa
rada.
Passa a ocupar la presidencia l'Arcalde. En IVIonés
retira
del saló.
se
En Serra demana's cumpleixi rocort de felicitar
al Govern portugués y el designar el carrer que ha
de portar el nom de República Portuguesa.
Li contesta en Baffle.
En Costa demana se regui la Rambla en díes de
feyna y en Serra que's fassi lo mateix al carrer de la
-

—

Industria.
La presidencia diu que procurará compláurels.
—En Costa pregunta si la Comissió de Foment
ha tractat lo de la seva petició de quels programes
de la Festa Major siguin redactats en espanyol y ca
tala.
Li contesta en Baffle que no se'n ha parlat encara
manifesta que particularment no'n fá qüestió tanca
da d'aquest assumpte puig li es indiferent. Acaba
dihent quels castellans no tenen pas en compte que
en les seves regions hi hagin catalans.
Rectifica en Costa y hi intervé en Sió pera opo
sarse a que's consideri indiferent el que's redactin en
Se declara decidit partidari
una llengua o en l'altra.
de que siguin en catalá sense que aixó vulgui dir que
s'oposa a que n'hi hagín redactats en castellá. Anun
cia que si es precís presentará una proposició
tit de quels cartells siguin en catalá.

en

sen
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Rectifica en Baffle y s acaba'l debat.
—En Costa prega a la presidencia que no permeti
obstruir la lía pública.
Aquesta li contesta que ja ho té y ho tindrá en

compte.
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ESTATISTICA.—Durant el passat més de Juny slan
46 naixements, 28 defuncions y 22 matri
monis.

registrat

**

Cabrera,.—Obre l'apetit y cura l'es
tómach.
Demaneula a tot arreu.—Representant:
Sant Bruno, 37.

«Aigua de
—

—En Sió y en Sería demanen respectivament que
s'ordeni cercar uns censos del carrer del Progrés
Sagunto. La presidencia se fá cárrech de la queixa.
--En Costa demana's fassi complir lo consignat
en la subasta del arrendament del servey-de recullida
d'escombraríes, senyalant al mateix temps algunes
deficiencies del servey.
La presidencia promet ter corretgir els abusos
que hi hagin.
Y s'aixeca la sessió.

NI401 '417UNIÓ CATALANISTA. –Ab el fi de demanar la seva
a l'Assamblea nacionalista acordada en el
darrer Concell general celebrat darrerament a Saba
dell, han sigut designats el Dr. Martí y Julia pera
entrevistarse ab els regionalistes y els senyors Sunol
(Antoni) y L aporta pera recabar l'adhessió de
l'U. F N. R.

colaboració

**

APREHENSIÓ.—Abans d'ahir, un individuu del res
guard de Consums va sorprendre un carro que intro
duia 120 kgrs. de eansalades, que portaba amagades
dlntre uns sarrions, simulant que eren plens de carbó.
«Demctneu Sal Vichy Etat pera begudes Compri
mits Vichy-Etat, efercecents y Pastilles Vichy-Etat
en ele seas envases d'origen.
Refuseu tota imitació.»
**

TEATRE ZORRILLA.—El prop-vinent dimecres, día
12 del corrent, la companyía de l'eminent actriu, tan
volguda en riostra ciutat, na Margarida Xirgu, dona
rá en aquest teatre una escullida representació de
l'hermosa obra den Guimerá La Reyna Jove, havent
promés l'eminent dramaturg assistir a dita represen
tació. Abans se representará la popular creació den
Vallmitjana, Els Zin-calós.
**

!Malalts

del estómach,víes urinaries.y reumatís
me! no deLreu «Aigua de Cabrera». Provenía y vos
convencereu deis seas magnífichs resultats.
Representant: Sant Bruno, 37.
**

**

VAGUES—El dilluns
raren en

d'aquesta

vaga els manobres per

no

decla
haver aceptat els

setmana

se

patrons unes bases que tenien presentades.

La vaga durá fins el dijons essent solucionada
mercés a la intervenció en el conflicte de l'urcalde
Societat de paletes, els quals, d'acort ab els demés, re
dactaren unes noves bases que ?oren aceptades per
abdues parts en litigi.
Durant la vaga se registraren petits incidents en
cara que sense importancia, no essent necessaria l'in
tervenció de la forsa pública.
—També feren vaga el dilluns els petits operaris
de la fábrica del cristall y els de la fábrica de cordes
dels senyors Domenech Germans. entrant l'endemá a
trevallar com si res hagués passat.
**

«Empleinse les me!lors ctygues minerals alcatines
embotellades; Vichy-Hopital (estórnach), Vichy Ce
lestins (ronpons), Vichy-Grande Grille (teixe).
Son insusttuib/es
PROCESSÓ. El passat diumenge va sortir de la
parroquial esglesia de Sta. María la del Sagrat Cor
de Jesús que se celebra lots els anys en la mateixa
diada, havent allargat enguany el curs, car en Iloch
d'arrivar fins la carretera va seguir ademes de l'acos
tumat, el següent: desde'l carrer de Sant Anastasi,
plassa del Duch de la Victoria, Mar, Lluch, Sant Fran
cesch y d'aquest al carrer del Temple, del curs antich.
La professó d'enguany va veures molt concorre
guda especialment de nones y dones haventse aixecat
els earrers del trajecte varis altars, entre ells un
la plassa del Dttch de la Victoria y dos al carrer de
Sant Francesch
El pendó principal que era dut pel joves Sola,
Granger y Escofet, anaba acompanyat de nombrosos
socis del Círcol Católich.,
Com acabament de la testa, a les deu de la vetila,
en la plassa de Barbará, s hi varen cremar uns visto
de Badalona,
sos fochs d'aitifiçi per el conegut fill
en Francesch Puig.
en
a

CAIXA D'ESTALVIS.—Durant el passat mes Junp la
Caira de Pensions pera la Ve//esa y crEstairis ha
rebut per imposicions la quantitat de 613,808 pessetes
y ha pagat per reintegres d'estalvi y per plassos men
suals de pensió 384,874 ptes., havent obert 603 !libre
tes noves. El total d'imposicions se descomposa en la
forma següent: Oficina Central, 359,199 ptas.; Vich,

53,167; Girona, 50,988; 41eyda, 35,508; -Igualada,
35,386; Tárrega, 34,433; Badalona, 25,739 y Tarrago
na, 19,387.
La prop-vinenta setmana estará de torn
Sucursal el vocal en Llorens Monés Costa.
MIMM•1111.W1111•¦•¦•

en

aquesta

--a

ANUNCIS OFICIA LS
Tramitado en este Ayuntamiento, á petición de Pedro
Andrés Martí, el oportuno expediente para justificar la
ausencia de esta localidad de José Andrés Noguera, de
mas de diez anos, del cual resulta además que se ignora
su paradero durante dicho tiempo, y á los efectos dispues
tos en la vigente Ley de Reclutamiento y en especial del
artículo 69 del Reglamento de 23 de Diciembre de 1896,
y Real Orden' de 27 de Junio de 1903, se publica la presen
te por si alguien tiene conocimiento de la actual residencia
del aludido José Andrés Noguera, se sirva participarlo a
esta Alcaldía con la mayor suma de antecedentes. El cita
do José Andrés Noguera es hijo de Bruno y Antonia,
cuenta 48 anos de edad, y está picado de viruelas.
Badalona á 30 de Junio de 1911. El Alcalde, _[ Verzés.

José Morros, vecino de la presente, ha acudido á
Municipio en solicitud de permiso 'para instalar un

D.
este

electro-motor de 2HP en el pozo de la casa número 43 del
Barrio de Llefiá de esta ciudad.
Los propietarios ó vecinos que se consideren perjudi
cados con la mencionada instalación, podrán presentar sus
reclamaciones debidamente documentadas y justificadas,
en el negociado de Obras de esta Excma. Corporación
Municipal, dentro el plazo de 15 días, ti contar desde el
sikuientt al. de la publicación del presente Anuncio en el
Boletín'Ofícial› de esta provincia, pasados los cuales no
se admitirá ninguna y se resolverá conforme proceda.
Badalona á 1 dé Julto de 1911..E1 Alcalde,.I. Ver0s.
.

bnii.

.

F. 13841a, Dr. Dou, 14.—Barcelona
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Solida' de previsid y taba d'estalvis popular

BOSCH

LLUIS

franc=Espanyola

Sant Felip y de Rosés, 71 y 73.-BADALONA

Regional pera Catalunya y Balears

Consell
President.

.

.

Vispresident.

TriS01- (brea)

Vocals

Poderos desinfectant, insectici
da, microbicida y antiseptich d'efi
cás resultats pera 1' Agricultura, Horticul
tura, Floricultura y Ganadería.

Excm. Sr. D. Albert Rusinol y Prats,
Fabricant y ex-president del Foment
del Treball Nacional
Sr. D. Eussebi Bertrand Serra, Fa
bricant
Sr. D. Pere Rahola y Molinas, Pro
pietari; Sr. D. loan Ventosa y Cal
vell, Conceller Delegat, Advocat

Propietari.
OBJECTE MORAL DE LA SOCIETAT
Estimular y fomentar els hábits de previsió y estalvi
OBJECTE ECONÓMICH

Purgant
combat les

pera les

aus

de corral que

Creació d'un capital pera cada un deis seus socis, mit
jansant entregues mensuals d'una quota, que pot variar
desde 5 fins a 60 pessetes per espay de 10 anys, a liquidar
al cap de 12.

seves

Sulfatmeepal. Sulfat
vinyes.

de

coure

espe

cial pera les

Problemes que's resolen ab la (reacio d'aquest fons
Dots pels fills.—Capitalpel menestral y l'obrer.
Deslliaransa de quintes.—Crédit pera establirse
Reta- pera la vellesa.—Herencia pera la familia.
LA MUTUAL FRANC-ESPANYOLA facilita l'assoliment de
aquestos y altres objectius consemblants, associantse y
mutualisant els petits estalvis, y posant al alcans de tots,
.

..kquests productes se troven de venda
Badalona en les drogueríes de Al
fons Maristany y Sayol germans.
a

hyé 'CA%

fins de les persones de posició mes modesta, les aventat
ges del segur de vida, ab intervenció duna Administració
escrupulosa, transparent y ben garantida.

E. Rallo

=Conquista,

Grans

35..Badalona

Cuadras

ab magnifich xalet, pera vendrer. bara
tíssim. Comprenen tota una mansana
propia pera qualsevol industria y en el
millor punt de Badalona, a l'entrada de
la mateixa ciutat ab fatxada a la carre
tera y al tranvia --I* -51 -14 --t* -14/ -1*

O Hl HA UN MELL

Rahó: 1š.
y Mas

Querált, Temple, 13 Badalona

Bagá, Valencia, 311b, Barcelona

Anis del Mono
Se 'n

venen

frascos

kiosco instalat en la
Estació del ferro-carril de Badalona

en lo
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