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DANTE

Essent nacionalista Pacció que en el nostre poble realisa la Unió, tenen el dret y el dever de
cooperarhl tots els catalans moguts
per les aspiracións del Nacionalisme, qualsevulga que sía Ilur pensar y sentir en
materies religioses, polítiques y socials.

(DECLARACIÓ

ORIENTACIONS PATRIOTIQUES
Malgrat la general desorientació que regna en
partits polítics catalanistes, la que sembla vol
esser aprofitada per en Melquiades Alvarez y uns
quants homes de UU. F. N. R., que voten organi
sar el partit republicá reformista a
Catalunya, se
els

DE LA

VII

ASSAMBLEA

DE LA

UNIÓ CATALANISTA

continues escomeses deis partits del centre pertor
bin les forses catalanisadores.
De la mateixa manera que hem censurat tot lo
que a nostre lleal criteri era desviació catalanista,
aplaudim ara les declaracions den Pere Corominas
y den Layret, les que segurament haurán produit
dintre les forses d'U. F. N. R. una feconda acoló,
que les fará en aquets moments de desorientació
política, reaccionar en pró del ideal nacionalista.

han sentit unes autorisades veus fent manifesta
cions, verament patriótiques, les que'ns fan espe
ransar un ben
aprop resorgiment del sentiment
x.
nacionalista catalá.
El discurs den Pere Corominas en un meeting
a Sant Feliu de Guixols, en que proclamá
COMENTAR]
ben alt
el nacionalisme catalá reclamant respecte y l'ús de
Malgrat toles les desorientacions verdaderes o pre
nostra llengua, el servei militar voluntad y els de
leses deis actuals moments politics sovintegen els ay
més drets y institucions de Catalunya y en el que
tes reconfortadors que acusen la vitalitat del nostre
demostrá lo innecessari y portorbador que era la
sentiment patriotic.
creació d'un non partit republicá espanyol en nos
Fa poc temps varen oeure aplegarse tot Catalunya
tra terra.
representada per les seres Dípulacións ab l'adhesió
Per altra part, l'ilustrat advocat. en Francisco
unanim de toles les entitats y cprporacions pera dis
Layret, en una conferencia a Capellades va ter de
cutir y presentar al Govern el projecté de la Manco
claracions sernblants a les den Pere Corominas. en
munitat catalana, que representará, en el cas desser
pró de les organisacions politiques catalanes y deis aprovat, un avens encara que petit en el cami de les
ldeals de federació.
nos tres reivindicacions.
Y are mateix rejera repetirse
Dites manifestacions per esser tetes per homes
de non apesta fusió de tot Catalunya pera fer costal
de valúa y d'alta represen tació dintre l'U. F. N. R. a la comarca lleidatana en la qüestió del ferrocarril
produeixen agradable impresió a tots eta autono
internacional del Noguera Pallaresa.
mistes, perque sería un retrocés pera la causa de
Responent a la crida de la Diputació de Lleida,
Catalunya el que la major part d aquest partit in
lotes les forses vires de- la nostra terra, les restants
gressés al republicanisme reformista, dintre'l que, Dipulacions y' ls principals Ajüntaments ab Barcelona
ab tota seguretat, perdríen tot lo que d'ideal na
al devani s'han aplegat, no pera demanar humilment
cionalista tinguessin, els republicana catalana que
al Govern sino pera exigir d'una manera enérgica que
s'afilíin.
la constraccid del ferrocarril sigui un Jet. i es en
Tenim el ferm convenciment de que es d'abso
naoments com aques.ts quan se ven la cata lanitat de la
luta necessitat seguir fent una intensa acció na
nostra gent; en aquests moments en els quals portats
cionalisadora del nostre poble, pera evitar que les per la forsa irresistible del sentiment popular, y per
-
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mes
la unió intim de tots els grupas politics, jins els
homes
prerten,
nostres
moderats y guvernamentals deis
parí en la protesta y's senten revolucionaris, energics
defensors de les aspiracions o de les necessitats de

Catalunya.

Es el mateix cas de la Solidaritat quan arrossegats
per la onada del sentiment popular venien a posarse
al servei de la nostra patria, politics que avans y des
pres s'han distingit mes per llur partidisme que per
llur catalanitat. Quí s'hauría atrevit a oposarse an
aquell moviment patriotic? Qui s'atreviría avui a opo

lesjustis
a l'aprobació de la Mancomunital o a
simes demandes deis nos/res germans de Lleida? Ningu
que tingui una gota de sang catalana a les cenes, puig
si algun catalá hi hagues insensible als batees de l'a
nima del seu poble, amagaría vergonyosament la Seca
impotencia com un llatzerós amaga les seves llagues.
Pera'Is qui voten negar el fet de la persistencia de
la nació catalana, aquests exemples no vistos en altres
sarse

regions d'Espany a, tenen una forsa concluient, puig
ells representen la unitat din/re la varietat y son
prova pa/esa de que avui com sempre malgral divisions
arbitraries, un 1/as espiritual uneix lote ele catalans,
gran:sardana
les mans catalanes s'ajunten pera fer la
que
un Jet trascen
Maragall
sempre
per
cantada
p. ropis y estranys la
dental ho requereix donant
poble, una verdadera unitat
evidencia de que som
ha acabat encara la
étnica, social y politica que
una

a

en

a

un

no

missió en l'historia de la humanitat.
El Noguera-Pallaresa es un qüestio de vida o mort
pera la comarca lleidatana y a l'ensemps una qüestió
de dignítat el no permetre que'ls governs continuin
burlan/se de Ilurs compromisos; dones tot Catalunya
pel Noguera-Pallaresa. Ja no es la pobra venta _loes
catalana la qui se aixeca en actual d'irada protesta
pera presentar el seu uttimatum at Govern central; al
Tarragona, la invicta
seu costat hi té la milenaria
Girona y la gran urb barcelonina que li ofereix iota
?ajorca de les seves multituts, tot el poder del seu tre
ball y de la seca riquesa. Y al veure a Catalunya re
dressarse una negada mes pera donar fe de vida, di
guem parodiant una frasee célebre:
La Solidan/al es mortal...
Visca la Solidaritat!
JEPUS•
seca

NOTES LOCALS
DUNA
Y

LA

RECULADA
NOSTRA

DRETISTA

RATIFICACIÓ

L'estridenta, indocumentada y falsa campanya
del orgue de les dretes de la localitat contra la dar
presidí
rera situació de Solidaritat ,badalonina que
en Vergés, a jutjar pi primer article que va en la
edició del prop-passat dissabte del referit periódic,
haurá tingut el fi que tenen tetes campanyes sen
se base, s ha acabat el día que s'ha demostrat al
públic que l'euganyaven y li falsejaven fets y do
cuments irrebatibles.
El confrare dretista, després de la publicació en
aquesta secció y en el número 546, deis solts tito

NOVA

perqué
lats <Conseqüents en riostra actitut» y <E1
tenía
demostrada»,
no devem demostrar unacosa ja
l es
per
eh
públic
tot
lo
el compromís de provar al
liquida
resultá
de
la
superá
bit
que
crit respecte al
prova no
ció del pressupost de 1910, y com que la
podía donarla sense quedar plenament demostrat
que faItava a la veritat oficial y real, ha prés la re
recti
solució de ter una «virada) ans que tenir de
determinació,
ja
que
ficar. A nosaltres ens plau la
con
peral
polític
encara que no tenim cap afecte
pera
frare, no li desitjem el dany que representa
confessar
tiugut
de
hagués
la seva serietat, el que
Ilegidors.
que havía enganyat als seus
calificarse
el reterit arti
pot
<virada»
gran
De
tracta de tot y
cle del confrare dretista, en el que
reconeixem es
justicia
que fentli
no concreta rés y
ella,
se ven ben
malgrat
tá fet ab habilitat. Empró,
comprome
a
contrare
por
del
clarament la grossa
provar els cárrecs per ehl
tres y defuig concretar y
fets, en aquesta forma: «En iguals circunstancies
quina crítica no
estem ab els comptes del any 1910
acusats de
esser
havem fet ni tarem encara per no
de dife
una
rectificació
estridents» quan aixo es
ben
estri
l'actuació
tota
rents solts, articles y de
primer
carta
que'l
aquella
comensá
ab
denta que
dirigí
director de Sol Ixent, en F. Soler y Badía, se
deixar
una informalitat al
a eh l mateix, y també es
promesa, quan escri
contreta
ben
cumplir
una
de
publiquin els
bien en 29 d'Abril de 1911: «Quan se
promés,
tenim
com
comptes municipals parlarém
deis mateixos y de l'«ordenada» actuació

que's

va

seguir».
Locals de GENT
En tot l'article «A les Notes
superábit
negui'l
que
sol
mot
hi
ha
un
NOVA> no
de la liquidació del pressupost de 1910.
ja'l deu haver
Del 20 d'Abril fins ara, Sol Ixent
comptes sen
discutir
els
trovat, quan sois parla de
supera
bit.
se negar el referit
Sempre'ns ho hadem cregut que vindría día

l'orgue

que, sense dirho, se rectificaría o s'aturaría
par
de les dretes en l'injusta campanya política y
d'apoderarse
del
go
tidista, feta ab el sol objecte
vern de la ciutat.
La forsa de la raó tart o dejorn s'imposa, y ai
tingut de
xis com ara'l confrare de les dretes ha
superabit
de la li
podía
negar
el
callar perque no
arrivará'l
també
1910,
pressupos
de
quidació del
día que no sostindrá ab la torsa que ho fá ara el
parlar d'un suposat déficit en la del pressupost de
te
1911 y al negar una existencia en caixa que hi
s'hauría
exigit
nía d'esser, car de no haverhi sigut
responsabilitats al funcionad corresponent.
Després del seu darrer article ningú'l podrá
creurer, ja que ha quedat ben demostrat fins a
quin punt se sostenen les campanyes del orgue
dretista, per estar allunyades per complert dan

esperit

de

justicia.
**

Al posar punt final en riostra campanya, que
podriem anomenar de sinceritat penodística y de
restabliment de la veritat, abdues coses premedita
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dament oblidades per l'orgue dretista, posem a la
consideració del públic la nostra franca actuació
de conjunció y la de defensa de Solidaritat Bada
lonina, fins en els seus darrers moments. A aquest
objecte varem dedicar tots els nostres esforsos y
perque aixis obrarem, ha sigui que en nom d'una
política de dretes, se'ris ha atacat dedicantnos tota
mena de calificatius insultants.
De dita política dretista nosaltres hem demos
trat que era injusta y sois efectista provantho fins
ab texts d'ells mateixos.
Un deis homes de més representado dintre les
dretes, en Pujol, al explicar en una conferencia el
seu
allunyament del Consistori, va fundarlo en
motius politics personals y de delicadesa y no cen
surá ni atacá l'administració d'aquell Ajuntament
essent aixís que aquesta qüestió era més important
y de més raó que no els primers motius, que poden
mentres que
esser segons l'apreciació de cada hú,
d'honradesa administrativa no més pot haverni de
Pujol, per sí sola
una mena. Aquesta actitut den
ens prova que l'orgue de la política dretista ha fet
una

campanya injusta.

Creiem haver cumplert ab nostre deure y no'ns
sab greu haver sigut decidits campions de la situa
ció del 1910 al 1911, com ho siguerem de les del
1905 al 1909 costantnos aquesta darrera estar ame
nassats d'un processament per haver defensat als
senyors Pujol y Botey d'uns insults publicats en
un periódic local.
No tenim fins avui que rectificar una lletra de
tot quant hem escrit en defensa de la conjunta ac
ció deis elements soliciaris, ni de les censures que
hem dirigit als regidors que á postre entendre se
n'han fet acreedors, especialment als que varen se
pararse del Consistan i pera desde fora y sense res
ponsabilitat personal desfer la patriótica conjun
ció.
Ara'Is ciutadans, que estiguin lliures de preju
dicis partidistes, que'ns jutjin a tots.
-

SOBRES UNA CAMPANYA PERIODÍSTICA
El confrare federal nacionalista Acció ha fet una
'loable campanya encaminada a que la ,Junta Lo
cal de Protecció a l'infancia y extinció de la men
dicitab cobri lo que equitativament Ji correspon
d'impost sobre'l va
en concepte del 5 per cent
lor de les entrades y localitats de teatre y demés
espectacles públics. A aquest fi ha publicat uns ar
ticles demostratius de que la dita Junta cobrava
una petita quantitat y que tota vegada que se sab
l'assistencia que acostuma haverhi en els especta
cles públics badalonins, se ve en coneixement de
que's burla la llei en perjudici deis menesiJrosos.
Ara bé, el confrare ens demana'l
concurs deis
va fer temps
locals,
cosa
que
ja
demés periódics
endarrera y que allavors no varem contestar, per
que en una ocasió al demanarnos el nostre con curs
ho va ferho escribint unes paraules molestoses pe
ra tots els periódics locals.
Passat aquest incident, ens cal manifestar que

3
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considerant just el que's reintegri a la Junta l'im
port del impost que té dret a cobrar, trovem molt
noble y gran tota gestió encaminada a aquest fi y
considerem que ningú pot ferho ab més autoritat
que la mateixa Junta pera que's consegueixi una
ventatja positiva y conforme es de justicia.
Fetes aquestes manifestacions y després de feli
citar al confrare, en lo que's refereix a l'argumen
tació deis seus articles, ens toca dir que es de sem
pre quels que han de pagar un impost defugen el
pagarlo y de que desgraciament en la xarxa admi
nistrativa d'Espanya aquets troven protecció des
de la capital fins al poble més petit.
No hem amparat mai al que no vol pagar, ni
als morosos ni als seus protectors, y no fá molt que
varem quedar sois en
una campanya
contra els
que no volíen pagar un impost municipal; per lo
tant, tampoc destorbarém y fins estem disposats a
cooperar en tot quant considerem de resultats po
sitius pera que la Junta de .Protecció a l'infancia
y extinció de la mendicitat» rebi totalment. lo que
Ii correspon cobrar, com aixís ja ho varem mani
festar en una altra ocasió.

ELS

QUE SE'N VAN
EN MARCELí

Ha mort

en

Santandec

un

MEN1NDEZ PELAY0

deis homes més emi

d'Espanya. Al parlar d'ell ens trovém coibits,
perqué pera dir quelcom sobre la figura del ilustre
Mestre, que acaba de deixarnos, es necessaria la
ploma d'un altre mestre y no la nostra modestíssi
ma, que s'ha de reduir a anotar quatre notes bio
nents

gráfiques y

associarse al dol que sufreix tot l'Estat
tot el mon literari.
En Menéndez Pelayo va cursar la carrera de Fi
losofía y Lletres a la Universitat de Barcelona y
fou un deixebie preferit deis mestres Milá y Fonta
nella y Rubió y Ors. Molt jove era, tenía uns 20
alays, que guanyá en oposicions la cátedra d'Elisto
ria crítica de la Literatura espanyola en l'Universi
tat de Madrid. Desde 1880 era académic de la

espanyol y

Llengua.

Ens es imposible donar una petita idea de l'im
portantíssirna producció científica y literaria de'n

Menéndez y Pelayo, qui dedicá gran part deis seus
estudis a Catalunya, reivindicant y defensant de
vant dels detractors de la nostra Patria, la nostra
llengua y institucions.
En 1888, l'any de Exposició, en Menéndez Pe
layo va ter un discurs en els Jocs Fiarais en Ilen
gua catalana que ensalsá, devant dels mes alts po
ders del Estat y deis representants de tot el mon
civilisat, condemnant l'absurde centralisme y uni
formisme que patim. Vint anys després, en 1908,
en la solemne sessió celebrada en l'Ateneu Barce
lonés en honor del seu Mestre en Milá y Fontanals,
al ter una semblansa del eminent catalá, feia una
nova y entusissta apologia de la llengua y litera
tures catalanes y elogiava el renaixement integral
de Catalunya, proclamant el seu procediment de
estar la nostra Barcelona destinada a esser ‹cap y
cor de l'P,'spanya regenerada.›
Descansi en pau el incomparable y profondissim
professor, crític y escriptor, gloria d'Espanya y
ande sincer de Catalunya. GENT NOVA s'assocía al
dol que la sev a mort produeix.
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D'EMOFILIA
(Continuactó)

DE L'ESPEETACLE

II

hem vist, la perniciosa in
en la vida de relació del
home, mes desgraciadament l'altre estat qu'aném
a estudiar n'es molt més perniciós que l'anterior.
L'espectacle que hauría d'esser el que haurta de
portar un nou alé y un nou entussiasme en el camí
emprés per l'home, el que hauría de rejovenir to
tes les nostres accions, el que'us hauría de mostrar
grans exemples per la honorabilitat colectiva, no
porta més qu'una vera depressió moral, qu'una de
generació inconscient y que la majoria deis nos
tres conciutadans per desgracia, no ho ven que
aqueix impresionisme se li infiltra en la seva
En l'anterior

capítol

fluencia de la Vía Pública

ánima.
Més afortunadament, no tots els espectacles
que a Catalunya donen descans al esprit (o al
menys volen darli) y goig al nostre cor, porten
en sí aqueix allau
de l'Immoralitat, encar resten
feels a la vera misió de l'espectacle uns quans ilu
minats (dones aixís els podem dir, per ser pocs
avui dia, que la senten aqueixa missió), que es
pandeixen per tot Catalunya un raig de sol, que
atravessa de temps en temps, aqueix núvol de l'es
pectacle denigrant. Missió verament sacrosanta es
avui la de combatre tots els enemics que'l moder
nisme ha portat a les taules, la de ter comprendre
qu'aqueix no serveix per embotir l'esperit, ni per
dar goig a apetits concupicents, ni per despertar y
dar vida als bris d'irracional que té l'home, es dir
Ilensarlo al horrend crim.
Si ele prínceps de la Literatura diguemne tea
tral, poguessin per un moment ressucitar, al veure
l'inmundicia que regna en els Temples de l'Art (?),
Ilensarien d'élls als corruptora d'avui, com Jesús
trague als mercaders del Temple, y si haguessin
viscut en nostra época, ni tantsols hauríen escrit
mas obres mestres, sois al veure l'estat d'embruti
ment artístic de quasi tota l'Humaninat.
Desde els primers mestres, com Sófocles, Es
quilo y Eurípides hasta els moderns Ibsen y Mae
terline, passant pel trágic Shakespeare y el jocós
Moliere, tots ells han escrit sea obres per dar
exemples a l'Humanitat que fossin en profit d'ella,
mes no per atrofiar son cervell. Les unes enaltei
xen un héroe, les altres menyspreuen un malvat,
alguna ens presenta quelcom per enrobustir nos
tra fé, en fi totes elles, sa finalitat es fer un bé co
lectiu; mes si alguna s'atreví separarse d'aqueixa
regla, ben prompte caigué del pedestal que havía
sigut alsat son autor.
Mes, ben ciar ho podém dir, la causa primor
dial de l'embrutiment de l'espectacle n'ha sigut
aqueix allau qu'avui día s'emporta tot l'hermós
que té lo Teatre, y aqueix allau n'es el Cinema

tograf.

No vol dir aixó qu'aqueix
digne ni molt menys, dones
Vegie

el número

544.

non
son

invent, sigui in
autor

se

mereja
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l'agraiment Universal, sino que lo que ha portat o
més ben dit porta un estat patológic d'atrofiament
de cervells, es son espectacle en sí. Si el crim pot
esser cantat, sois aqueix el pot cantar; si el Iladre
pot esser dignificat sois éll el pot dignificar; en éll
com un
animal
té altre goig que l'amor car
nal; y éll vos presenta com l'ideal superior la des
trucció de la familia. El mal grós es l'haver arribat
a arrelarse
tant a Catalunya y encara lo pitjor es
que la majoría deis nostres conciutadans incons
cientment s'infiltren d'aqueixes idees. No vol dir
aixó que vulgui la desaparició d'aqueix espectacle,
no, lo que voldría fora la dignificació y purificació
del mateix y com molt bé van dir la majoría dele
que van pendre part en l'informació sobre el Cine
matograf fet a la revista Cataluha el remei per aixó
fora la creació d'un Tribunal especial per la cen
veureu com

us

concupiseent,

sura

mostran la dona

que

no

d'aqueix espectaele.

particular

he parlat dels es
els meus arguments
també han anat contra els mateixos, dones ells no
cal dir qu'embruteixen granment l'esprit.
Hem vist fins ara l'importancia d'aqueixa inva
sió a Catalunya, mes ara lo que tenim d'anar a
cercar, es el medi real per combátrela, sino com
pletament al menys apartar a alguns de ses files.
Els que han fundat el Sindicat d'A.utors Dramátics
mereixen d'aquesta part el més entussiasta aplau
diment per la feina empresa en pró de la dignifica
ció de l'escena y es un gran pas per la atenuació
del mal d'aquets espectacles repugnants. D'altra
part fora molt convenieut qu'al
qu'al parlar
del Cinematograf, se constiuissin Tribunals cen
sors, que no deixessin passar obres que ataquessin
a la Moral y hasta al mateix Art, dones avui día
fins a n'aquel, se pot dir que cha arribat a burlarsen
y per fi la més gran y efectiva companya fora la
d' abstenirse d'anar a n'aquest 'loes, tot aquell
qu'aimi un poc a la seva terra.
Y ara per acabar, sois basta dir, que ja que la
multitut inconscient s'ha llensat a n'el Cinemato
graf,ja que sa desaparició es impossible, crido a vos
altres ele empresaris del mateixos, que abstraient
vos de vostre fi y retenintvos un moment, penseu
ab l'acció destructora que fan les vostres pelícoles,
allunyeuse del móvil del lucre al menys per una
instants y compendreu tot aixó qu'us dic. Si aixé
us fá cambiar
el camí emprés, mereixereu la
agraiment colectiu de tot un poble y la satisfacció
interna d'haver cumplert un alt dever de Civilitat
en pró de Cataluuya.
TOMAS IDUARTE ARAGONÉS.
Encar que

en

no

pectacles sicaliptics, quasi tots

igual

(Acabará.)
Bolsos i moneders de plata i

or

de la acreditada fábrica de

JOAN
Especialitat

en

moneders i bolsos pera

Representant

en

primera comunió

aquesta ciutat:

PERE LLORET.

-

CENTRE 37.

[Jocs
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AMI' IX

Organisats pel Centre Calalanista CEE novA
COISINTOCATORIA.

El Centre. Cotalanista GENT NOVA
novament convida ols conreuadors de les
Fiords de Badalona, els guol.s se regirán per el

als Jochs

Ileircs.

catalanes,

a

concomer

següent

CA RTELL
El dia 15 d'Agost vinent,
Festa Mejor de Badalona, se celebrará la poética festa, en la qual
adjudi
cats als autors de les
composicions que'n resultin guanyadores el» premia que s'expressen a serán
continuació:

1.Flor Natural

que ofereix el Centre Catalanista «Gent Nova»
s'adjudicará a la menor composició en
sobre tema que'» deixa al bou gust y llivertat del
autor. El que obtinga aquest premi,
d'honor y cortesía, deurá terne present a la dama que elegeixi.
la qual proclatnada Reyna de la Festa
entregará tots els altres preinis als guanyadors respectius.
vers

—

que ho

es

,

rv.

Jocs

Hrtistica Englantina

que ofereix l'Excm Ajuntament d'aquesta ciutat pera
poesia de carácter patriótich o assumpte catalanesch.

Piola d'or y argent

oferta per D. Ignasi de Ventós Mir pera ferne entrega
poesía sobre tema religiós o moral.

adjudicarla
a

la mellor

a

l'autor de la mellor

Premis extraordinaris
Un objecte d'art ofert pels Reverents Ecónoms de les Parroquies de Santa Maria y Sant Josep de
dalona, al
prosa sobre la significado cristiana del restaurador
Florals, En Manel Milá y Fontanals. mellor trevall
en

Paf= de poesíes d'en Rnget Guimerá (Edició de luxe)

•

ofert per l'«Unió Catalanista»
al menor triptic de sonets

desentrrotllant el tema
VI.

Un

objecte

«Catalunya.—I Passat.—II Presento-11I Avenir».
d'art ofert pel Cassino «Apolo« d'aquesta ciutat, al

menor trevall

lliure.

VII.

Un

objecte

d'art

ofert pel
cultura.

VIII.

Un

objecte

d'art

ofert pel Grupo Esperantista del «Centre
Politécnic»
trevall en prosa que demostri l'utilitat del

Cent pessetes

X.

Un

objecte

concorrer

mes

al mellor trevall

prosa

en

d'aquesta cintat,

sobre

al mellor

Badalona,

a

ofert per la Presidenta del Jurat Calificador d'aquests Jocs Florals,
D. Carme Karr
a la mellor colecció de Rondalles pera
infants (al menys 3). An aquest premi no hi
que les dones, deguent acreditar la seva personalitat
al recullir el premi.

objecte

XII.

Cent pessetes

XIII.

Cent pessetes

XIV.

Un

XV.

Cinquanta

XVI.

Cinquanta pessetes

artístic

ofert pel Excm. Sr.
tema Iliure.

Marqués d'Alella,

a

composició en

la mellor

vers

o en

prosa,

Prat, al mellor cant a la Llivertat.
ofertes per D. Baldomer Fonolleda, al mellor trevall en
prosa desentrotllant el tema:
«Cultura y Incultura de Badalona. Causa de l'Incultura y manera de remelarla«.
ofertes per D. Joan Giró

objecte d'art

ofert per D. G. de

pesseles

Trenta pessetes
Un

ó prosa, tema

vers

d'art

Un

XVIII.

Badalona,

en

ofertes pels senyors Boter y Torrents, ernpresaris del Teatre
«Picacol» de
la mellor composició festiva, en prosa o vers.

XI.

XVII.

R. de

Esperanto.

ix.

poden

Centre d'U. F. N

Ba
deis

°Ocie d'art

Andreis,

a

la mellor composició

ofertes per D Jaume Ribó
de cinc quartetes.

Sayol,

a

la mellor

ofertes per P. M. R. al mellor trevall

ofertes per D. C. P. C. al mellor

triptic

ofert per en Jaume Bachs Fradera,
factor de la riquesa de Badalona».

en

vers

en

prosa, tema lliure.

poesía amorosa,

que

no

excedeixi

6 prosa, tema Iliure.

de sonets.

glosant

el tema.

L'Agricultura

com a

primer

Formen el Jurat Calificador: Na Carme Kan; Presidenta Xavier Gambús, Mossen
Vicens Piera, Dr. Corominas
Prat, J. Pujadas Barriga, Josep Comas Costa, Vocals.—EnrIc CIapés, Secretari
.—

Badalona, 25

Maig de

1912.

El Jurat podrá comedir ademés els premie, accéssits y menciona
honorífiques que eregui convenient y de justicia.
Tetes les composieions deurán esser rigurosament inédites y escritos en
eatalá, essent eondició neeessaria que vinguin ab
lletra clara y inteligible y aeompanyades d'un plee elós que
continga'l nom del autor y porti eserit al damunt el tito] y lema de
la composició, ab el ben entés de que no s'entregara'l
premi al autor qual nom no consti ben expressat en el plee respectiu o
veja en forma d'ahagrama, pseudenim o altra eontrasenya.
El Centre 403ent ...Nova» se reserva per un any la propietat de les composicions
premiades.
Les cornposícions no premiades estarán a disposieió deis seus autora
durant tres mesos, a eomptar desde'l 20 d'Agost vinent.
El plees que eontinguin eta noms dels autora no premiats se cremarán en lacte de la
festa.
Tots els trevalls se remeterán al Centre Catalanista «Gent Nova», carrer den Llueh, ndme. 51, 53 y 55,
Badalona, abans del día 20 de Juliol del
present any.
•

OBSER-

VACIONS

.
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A L'ENTORN DEL

MELQUIADISME

per boca de l'ilustre diputat per Bar
celona, en Pere Corominas, s'ha marcat definitiva
ment l'actitut que pendrá l'U. F. N. R davant la
creació del partit reformista. Era una declaració
que 's feia necessaria, que era imprescindible per
la bona marxa deis partits politics catalans.
Y no solsament per lo que els partits republi
manera a tots els au
cans 's refereix, sino en gran
A

l'unirlas

,

tonomistes.
Ja es sabut de tothom que al aixecar en Mel
quiades Alvarez bandera de nou partit, l'ha enri
betat amb els colors d'autonomista. Aixó ve á sig
nificar com un reconeixement de les nostres
aspiracións, com un apropament deis vells partas
republicans unitaris,es, els que tant y tant ens
havien combatut, cercant el llur apoi a cambi de
unes més ó menys importants concesions a les as
piracións nostres. Pero ens trobem en el cas de que
tots aquets oferiments, totes aquestes compensa
cións, tots aquets amors de darrera hora, no 's con
clouen en res mes que unes guantes confoses, molt
confoses paraules, del non capdill en la política,
paraules que desseguida han portat tota mena de
duptes per unes seves darreras declaracións. Ens
referim a la carta enviada per eh l als nacionalistes
vacss.

En ella parla de l'unitat de la patria. Nosaltres
saberla que entendrá eh l per patria, ni quin con
cepte tindrá format de lo que 's Espanya, que al
parlar de l'autonomia retreu la vello cansó. iN'osal
tres si no fos ja taut repetit, bé podrlem dirli, que
Espanya no es una patria, sino un conjunt de pa
tries, y que la patria nostra es Catalunya, com la
patria deis euskars es Vasconia, com la patria deis
castellans es Castella. Peró aixó de tant repetirho
de sobres un home Tolitic com eh l ho ha d•haver
no

sentit y ho ha d'haver comprés.
Per aixó s'ens fa estrany que quan més havía de
definir la seva actitut, ja que ella 's la que ha de
seguir el partit reformista, surti ab aquestes ob
servacions, que no son altra cosa que vacilacions
pel seu darrer pas. Perque, anem a pams: quina
autonomía creu ell que ha de concedirnos? L'admi
nistrativa o l'administrativa y política a la vegada?
Si es lo primer, ve faria en dirho, perque sabríem
a que
atendrens. Creu el senyor Alvarez que 'ns
poden satisfer a nosaltres totes les concesions eco
nómiques que estinguin disposats a darnos, si en
tant veiem nostra Ilengua befada, allunyada per
complert de tota obra social, nostre dret escarnit;
que llegislin nostre poble qui sois coneixen la llur
existencia en el mapa, y que a l'entrar a una ofici
no l'entenen? Si
na pública y parlar li diguin que
Ens oposarem a tot quan
creu aixó va molt errat.
intenti. Que per aquest camí d intransigencia no hi
guanyarem res? Será ara de moment, peró nostra
causa, com totes les causes justes vindrá un jorn,
que pot ser Ilunyá, peró que vindrá. en que

triomfará.

NOVA
Aixó no tenint en compte que l'autonomía de
l'Alvarez no 's converteixi en un miran per cagar
aloses, que bé podría ser, avui que fins el mateix
Lerroux 's diu autonomista. Eh l sal) de sobres que
d'autonomía,
an els catalana ja sois pot parlarloshi
aquesta ac
que
hagués
adoptat
y no fora estrany
propaganda
terres cata
facilitarli
la
per
titut pera
lanes.
Perxó ens plan l'actitut que 's ven empendrá
l' U. F. N. R. enfront del nou partit. Peró no sois
ha d'oposarseli a Ilur camí pera entendre que ja
prous els partits republicans existents, sino
son
perque an els catalans, per parlarlos d'autonomía
y ensenyálshi a estimar a Catalunya, que no creiem
que siguin aquets els intens d'en Melquiades Alva
rez,

ja

som

prous nosaltres.
F. SALVADOR

Y

R(ysÉs.

TEATRALERIES
GENT NOVA
Lo fill del

Rey

TEATRE ESPANYOL

-

-

Un crim sensacional

Bella obra la representada el diurnenge prop
en el l'eatre Espanyol per els nostres amics
de la Companyía Terradas-Casas. Lo fill del Rey es
una punyenta
tragedia, si cap, de les mellors del
nostre gran dramaturg. L'acció, els personatjes. les
belles estrofes son una clara demostració de la fe
conda concepció teatral y poética d'en Guimerá. Y
ella entra de pié en el públic, ab atenció poc co
rrent en eh, perqué a més de son valor literari,
conté una acció interessant.
Encare recordem ab goig quan en ocasió de
l'homenatje que Badalona tributá al gran drama
turg catalá en la Festa Mejor de 1910 que fou re
presentada en son obsequi aquesta obra en el tea
tre Zorrilla. Ja aleshores captivá ala assistents.
L'execució ion brillant, malgrat la dificultat de
interpretació deis personatjes. En Terradas una
vegada mes va demostrar sea bones qualitats d'ex
celent trágic, car feu un protagonista que no creiem
pugui ferse gaire mellor. En Casas en el Lionell,
digné ab molt gust aquest paper, mereixen elogis
per la sencillés ab que 's mou en l'escenari. En Boix
en el Rey fet un gran actor; sabiem que era estu
diós y que tenía qualitats excelents em oró mai hau
riam dit que fes aquell tipo taut bé. En Clapés rnolt
just també, aixís coro en Giró, en Campmany, en
Costa, en Caballé y en Muns. La senyora Ferrer va
agradarnos forsa en el tipo de Teudia. En resum un
excelent conjunt. Foren molt aplaudits.
La direcció inmillorable; nostre aplauso an en
Terradas. La presentació magnífica, tant en el ves
toari com en el decorat. Acabá la fundó ab la re
presentació del sainet Un crim sensacional que va
tenir bastant bona excecució, sortint la nombrosa
y distingida concurrencia molt complascuda de la
fundó

passat

B.
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DEL AJUNTAMENT
SESSID

ORDINARIA DEL DIA
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II CONGRES REGIONAL D'ATENEUS
20

DEL

Y ASSOCIACIONS DE CULTURA

CORRENT

Comensá a tres quarts de nou ab assistencia de
tots els regidora baix la presidencia del Arcalde en
Martí Pujol. Varen pendre, els següents acorta:
—Aprovar lacta de la sessió anterior.
—Se cnncedeixen els permisos demanats per en
Francisco Cuixart, en Joan Ustrell y en Victoriá
Borras.
—S'aprova un dictámen de la Comissió de Go
vernació, legalisant el nou contracte sobre el llo
guer de la casa-cuartel de la Guardia civil.
—Passar a les respectives Comissions pera son
dictámen, les instancies presentades per en Josep
Estapé, en Miguel Mayné, Eduard Tejedor y en
Victoria Borrás sobre obres y un' altre de la Com
panyía Barcelonesa d'E'ectricitat pera ampliar els
cables aeris.
—Quedar vuit dies sobre la taula. a proposta
den Padrós Vidal, una proposició de la Comissió
de Governació trasIladant al carrer Reial núm. 105
el cuartelillo de Bombers.
—Aprovar un'altra proposició de la mateixa Co
missió proposant el trasllat de la balustrada del ex
trém del Passeig de Martinez Campos al final del
carrer den Prim, allargantse per aquest motiu el

Passeig.
—Se queda enterat d'una circular del Govern
Civil referent a Sanitat.
—S'aproven les nómines de la brigada eventual
de la setmana passada; els jornals pugeu 144'50
pessetes y els carros 110 ptes.
Per en Menendez Pelayo.—En Nadal després de
dedicar frases laudatories al ilustre sabi en Mar
celí Menendez Pelayo mort a Santander, dema
na se fassi constar en acta el sentiment de la Cor
poració y s'envii un telegrama de condol a la fa
milia.
Aixís s'acordá per unanimitat.
Mocions.—En Costa prega al president de la
Comissió de Consuma que s'interessi pera que en la
vinenta sessió vingui dictámen sobre la seva pro
posició referent al pago d'un mes de son al Quefe
de Personal despedit.
En Domenech Renóm promet ocuparsen y inte
ressarho a la Comissió, pera complaure an en
Costa.
—En Miralles, proposa que en vista de lo aven
sat de l'estació y teniut en compte que ls trajos de
la guarda municipal son d'hivern, se fassin nous
trajos d'estiu a dits empleats.
Passá, a petici4 den Costa, a la Comissió corres

ponent.
—En Bachs prega al Arcalde que fassi desapa
réixer una pila d'escombreríes del carrer de Cer
vantes, cantonada al de l'Industria. També interes
fassi regar mes sovint la
sa al Arcalde pera que
carretera.
La presidencia promet compláurel.
Y s'aixecá la sessió.

distingit

Professor de l'Escota de Teixits de
l'important revista pro
«Catalunya
Textil»,
nostre particular amic
fessional
en Pau Rodón y Amigó ha enviat al Comité Execu
titi de II Congrés Regional d'Ateneus y Associa
cions de Cultura que s'ha de celebrar a Vilanova
y Geltrú avui, demá y passat demá, les següents
conclusions al tema oficial «L'ensenyansa profes
sional en les poblacions industrials» qual ponen
cia li ha sigut encarregada:
El

nostra ciutat y director de

I. «La direcció de l'ensenyansa professional en
las poblacions industrials no den esser de la sola y
exclussiva compotencia de llurs ,corporacions ofi
cials'
II. «El funcionament de patronats directius de
l'ensenyansa professional en les poblacions indus
trials, sempre y quan aqueixos estiguin constituits
per tots els elements més directament interessats
a judici d aquet Con
en la mateixa. constitueix,
gres una garantía d'estabilitat y bon acert pera'l
mellor desenrotllo de la cultura técnica y profes
sional de tots els arts y oficis».
III. «Els Ateneus yAssociacions de Cultura com
a organismes directament interessats en divulgar
y enaltir l'instrucció y educació y. consegüent
ment, ennoblir la vida y l'esperit del poble, deu
rien estar representats en els Patronats, ja consti
tuits, de les Escotes Industrials y d Arts y Oficia de
.

-

Catalunya».
IV.
«Els Ateneus y Associacions de Cultura
deuen procurar la creació de Patronats directius de

l'ensenyansa professional

en

totes

aquelles pobla

cions industrials aont s'intenti establirla
cessiu».

en

lo

suc

***
El Delegat a Badalona del Comité Executiu del
Congrés Regional d'Ateneus y Associacions de
Cultura, nostre particular amic en Pan Rodón y
Amigó, ens ha facilitat la següent nota de les
adhessions que Badalona envia al referit Congrés:
Inscripcions, total: 122; formades per 13 con
gressistes protectora y 109 congressistes numera
ria, repartits uns y altres entre les distintes sec
cions en que se divideix el Congrés, en la següent
II

forma:

10, Pedagogía; 23, Educació física; 3, Bibliote
vulgarisació; 1, Ciencies físiques, quími

ques y
ques y

naturals; 16, Estudis polítics, económica y
socials; 12, Estudis mercantils; 4, Cultura agrícola;
23, Cultura técnica y art industrial; 8, Vida Artís
tica; 22, Excursionisme.
Entrels congresistes protectors hi figuren les
segiients corporacions y entitats: Excm. Ajunta
ment de Badalona, Ateneu Obrer, Centre Politéc
nic, Casino Apolo, Foment Industrial, Societat Co
ral «El Alba>, Coro Marina, Escola de Teixits y Ca
taluna Textil.
—Hem rebut el qüestionari de temes del dit
Congrés, el qual es inaportant. La manca'd'espai
ene priva, com aixis fora nostre
desitj, donarne
compte extensament.
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ASSAMBLEA NACIONALISTA DE TARRAGONA —La
comissió organitsadora d'aquesta Assamblea, reu
nida sense l'assistencia deis regionalistes, ha rati
ficat la decisió de celebrar l'Assamblea esmentada
tot aplassantla pera que ben preparada, tingui
l'importancia y l'esplendor que cal.
—A la patriótica comunicació que la Junta Per
manent de !'Unió Catalanista ha dirigit a totes les
Entitats verament catalanes de fora de Catalunya
invitantles a que enviessin delegat a l'Asamblea
Nacionalista, hi han respost ab expresives y entu
siastes comunicacions, a mes de la que en son día
esmentaren, les següents:
Centre Catalá de Mendoza (República Argenti
na) nomenant delegat al Tinent d'Arcalde de Bar
celona en Martí Matons.
Periódic «Correo de Cataluna» de Montivideo,
essent son delegat en J. Bertran Ballet.•
Centre Catalá de Montevideo, que será represen
tat per en Albert Bastardas de Barcelona.
Club Catalunya de l'Habana nomenant delegat
an en Joan Valentí Felín de Barcelona.
La Colonia Catalana de La Vega (República Do
minicana) essent son delegat en J. Morera Mestres
advocat d'Igualada.
**

Comissió posa en coneixement del públic, que per
faltarli algún requisit indispensable no pot publi
car fina á la setmana entrant l'estat de comptes del
festival.
**

CAssixo «ApoLo».—Demá a la nit y passat demá
a la tarda tindrán
Roo en aquest Cassino lluits
baila ab orquesta.
En el ball del dilluns a la tarda hi haurá, co
rresponent al requeriment fet pel senyor Arcalde,
un ball de rama a benefici deis soldats ferits en la
campanya de Melilla.
**

TRATRE ESPANYOL. —Avui dissapte a les nou del
vespre, se celebrará en aquest teatre una extraor
dinaria funció a cárrec de una gran companyía de
varietés, de la que'n formen part importants núme
ros, renomanades coup/etistes y nombrosa orquesta.

prop-passat fou sorpre
important partida de con
tabac, agafant á varis individuos que

CON TRABAND.—Dissabte
sa

pels carrabiners

una

traband de
intentaven desembarcarlo desde

una

barca.

**

«Les
tomac

Grille

aigues alcalines Vichy Hópital (es
Vichy-Célestins (ronyons), Vichy-Grande
mellors

(fetxe),

Refuseu

son

insustituibles.

tota imitació.>
**

CURSA D'AUTOMGVILS.—Demá tindrá 'loe en el
circuit Villissar-Mataró Argentona la cursa d'auto
móvils Copa d'Espanya y Campeonat Espanyol
d'Amateurs, la cual com els demés anys promet
veures molt concorreguda, haventse organitsat en
nostre ciutat varis grupos pera assistirhi.
Ab motiu de la esmentada cursa han sigut dic
tades les oportunes ordres pel Governador civil
a fi de evitar qualsevol accident; en lo que
fé re
ferencia a Badalona se recomana que els conduc
tors de veicols y tota classe de caballerías s'abs
tinguin de passar per la Carretera desde les sis del
n'ad fins que s'hagi acabat la destilada de cotxes.
-

VISITA ESCOLAR.—La Junta Direcctiva y Profes
sors de l'Ateneo Obrero de
nostre ciutat cumplint
fidelment ab la missió cultural que 'la está en
comenada, organitsaren una visita a l'Exposició
d'Higiene Escolar instalada en el Palau de Belles
Arta de Barcelona, la cual va tenir lloc el dilluns
prop-passat al matí, assistinthi prop de vuitanta
alumnes de les escoles que dit Centre sosté, acom
panyats de llurs protessors, sortint molt complas
cuts de la visita.
-

**

La Academia Mercantil, Passeig de Martínez
Campos, núm. 16 porta colocades ja a tres Senyo
retes Mecanógrafes en importants cases de Barce
lona ab sous de 25 duros mensuals.
La Mecanografía, Taquigrafía y Teneduría,
ldiomes son la clau de totes les bones coloca
cions
Classes dia y ni t fina a les onze.
**

CONGRÉS AGRICOL.—Deniá y passat demá ha de
celebrarse a Ibissa el XV Congrés de la Federació
Agrícola Catalana-Balear essent el tema general
«Empleu racional dels Adobs..
**

NOVA

INIPORTANT—La Comissió organitsadora del festi
val celebrat a benefici de les víctimes y deis fills y
residents d'aquesta ciutat que Bullen a Melilla,
prega a tots els interessats que no varen assistir
dilluns passat al local del «Ateneo Obrero» que se
serveixin passar demá diumenge dia 26 per dit lo
cal carrer d'Arnús, núm. 38, a ti d'aportar tots els
datos que per tal fi es requereixen. A la vegada la

reDemaneu Sal Vichy Etat pera begudes. Compri
mita Vichy-Etat, efervecents y Pastilles Vichy-Etat
en els seus envases d'origen.
Refuseu tota imitació.»
**

CÉDULES.—Divendres de la prop vinenta setma
na, darrer del mes corrent, sacaba el plás pera
de les cédules personals. Dirigirse al
Reial n.° 161, de 4 a 6 de la tarda.

l'expedició
rrer

ca

-

ANUNCI OFICIAL
Aprobada por el Ayuntamiento de mi presidencia, en
sesión del día de ayer, una transferencia de crédito en
la Sección de Gastos del vigente presupuesto ordinario,
para aumentar la consignaci?m del mismo, afecta á los
gastos de Higiene y Sanidad, queda expuesta al público,
por término de quince días, en el local de esta Secretaria,
á los efectos de su examen y demás legales.
Badalona, 7 de Mayo de 1912.—El Alcalde, Martín
Pujol.
Imp.

F.

Badía,

Dr.

Don, 14.—Barcelona

