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rimeres paraules
Heu' s-aquí que hem fet recompte d' energíes i d' entusiasme
i amb plena certesa del nostre cabal eixim de bell nou a la palestra.
Som massa lluitadors per a romandre inactius enfront de la
crisi de catalanisme Iliberal que entristeix a la nostra germandat.
L'habitut con treta durant anys d'honrada i fervent actuació
dística ens mena d' esma a donar nostre seny i nostra esperitualitat, tal com siguin, per a defensar uns ideals que s'agrisen
I evitar unes vergonyes que' s pressenten.
No'ns impulsa cap mena d'egoisme: fundem nostre urc en
no esser pagats ni honorats. Pero, com es costum en altres, no
hem de fer retret deIs nostres sacrificis, car soIs quan no venen de
grat, solen esmentar-se en vanagloria.
Per a les nostres plomes humils devé premi el treball que
s'ermersa en traduir l'esperit democratic de Cataluny~.
El nostre proposit es coesionar els elements dispersos del
nacionalisme Iliberal i fer que trobin en el poc o molt prestigi
d'aquestes planes, la representació que no han trobat fins avui, en
la premsa.
No anirem contra ningú, pero ens reservem el dret de criticii' tots aquells actes i a totes aquelles persones que encobertament o obertament, amb vilesa, facin tort als lemes amb la sanitor
deis quals hem vingut honorant la nostra senyera de combato
Hem celebrat el nostre bateig periodístic pensant que «LA
PATRIA» es resum d' amors, d'honradeses, de lleialtats i justicies.
Perxo serem respectuosos amb la sinceritaf de r enemic,
-indulgents amb r error deIs correligionaris, implacables amb ]'ambició i amb el deshonor, tant si els trobem enfront com al costal
nostre.
Amb un ample criteri acullirem amb goig i agra'iment qualse.,~~*G orientació o iniciativa que signifiqui enaltiment o fortitut per
':"'!"7--o--tq-~~. . .~tt de e tahmy
y . . a contrad;, la nostra fe

social. en ella, en la conciencia de la
patria, se troben i s' organitzen per a
esser element de la conciencia de la humanitat. Per ~o l'individu viu del tot a
la conciencia de la patria i la patria tota
ella viu aiximateix integralment a la
conciencia de l'individu.
AixÍ es la patria tota orgánica i viva
com a resultat de Heis naturals que la
determinen, jamai com a creaci6 de
fets i de Heis pervinentes del voler de
homes que viuen enfora de la solidario
tat de la especie. Aquesta es la patria
que aristocratitza al ciutadans perque
tots ells la posseeixen la patria per
esser la patria per a tot8 i per e8ser
aquesta aristocratització de les individualitats cosa necessaria, perque la patria ha d'actuar com element nOlmal de
l'humanitat, que vol dir actuar protitosament cooperant a l' avan~ament de la
civilitzaci6 i al perfeccionament de r espeCle.
Aquesta es la patria que determina la

i6 integral o sÍa aquella civilit7aoo ",e no' s caracteritza pas per les
fale ~xternitats de grandesa, que concedeixen a una part de I'humanitat el
dret a\lbrém de previlegi i de poder; es
la p trW. que condueix a la civilitzció
que 'determina l'armonica sobiranÍa de
tota dli pomes per la que I'individu es
perfe~Ona seguidament i el dolor es
lit sens treba: es la patria que
vin . ;. per la que s' anirá a la patria
u1li~.!ir. que vol dir efectivitat de la
(,on~ de l' especie i formada per
la ~rglmitzada de les conciencies
de ~es les p;¡.tries del mono
Fensllll,t en aquesta patria, en aquespatria, en aquesta patria que
te y.
pa"'1J ols homes de les baixes Iluites,
qu 1á 'f4\ bons, que 'Is fa actuar moguts
per a ~. ran idealogía de la perfecció
hUlft
. és que jo dic Catalunya, Catalun i Gatalunya.

Atendrem a les manifestacions del poble perque ell pena i
dret 8 18 pietat de tots; perque es heroic i estima i avorreix a
cor oberl. Per semblant raó tractarem les qüestions obreres amb
\D\a estrema complascencia.
L'Art, la Música i la Literatura, trobaran un hospitalitari i
espeiós redors en aquestes columnes. Ens dona joia combatre amb
les armes embellides; ens plau que la gracia fortifiqui a r energía
i que vora meteixa de l' estridencia belica es~ trobi el repos i la
sullvitat
Exercirem la crítica amb tota la serenor que'l nostre enamorament per lo selecte ens consenti. No'ns trobem ja en aquell
temps en que tot obt.enía disculpa mentre anés cobert amb les
quatre barres. Catalunya ha assolit benhauradament, una certa
plenitut. Es arribada l'hora de les severitats saludables.
1 ara, amic Ilegidor r tu sabs ja qui som i a lo que venim.
Tu seras nostre jutge r i soIs de tu voldriem treure favor
i recompensa.
Finalitzem r confessant que «LA PATRIA» es nostre novell
amor-l'antic fou profanat.-Per ella, sense que'ns calguin promeses cruentes r sabrem complir corn a bons catalans, com ahornes
civils i com a lliberals immaculats.

La patria, com a conciencia completa que té un valor positiu a l'humanitat,

és la Nació. L 'individu per ell tot sol,
per extensa que sía la seva conciencia,
no posseeix pas un valor social complet, no passa d'ésser element d'una
conciencia mes complexa i de major efitacia social, que en ascensió seguida
arriba fins a la conciencia de la Nació,
a la conciencia de la patria. No se '1
éoncebeix a l'individu com element del
tot aillat amb característica propia absolutament personal, ni amb psicología
ni modalitat social, que cap conexió
tinguin amb les de altres individus i que
no siguin amb aquets altres, elements de
conciencia més superior.
L 'individu no més que per el! mateix
no exerceix acció a l' evolució de perfeccionament de l'especie; es l'individu, actuant com element d'una cooperació biológica mes superior, el que afavoreix ravan~ament. Es l'individu que
actúa formant part d'una patria, formant part d'una nació, el que posseeix
accions que arriben a tenir trascendencia a l'humanitat. La conciencia individual que posseeix més saviesa, que és

mes extensa i que pot irradiar mes Hum
de veritat, no actúa amb eficacia si la
vida a que pertany no es element oro
ganic d'una patria; aixÍs, doncs, aqueixa conciencia plena de saviesa no pot
esser mes que'l contingut d'una personalitat que es element normal d'una nació.
A l' escenció de valors socials que caracteritzen les col-Iectivitats, no hi han
pas valors absoluts i definitius; son valors psico-socials en evolució contínua
i en perfeccionamen~ ascendent que de
l'individu arriben a l'humanitat, a l'especie humana. Per ~o no se'l pot concebre a l'individu amb plenitut de poder id' acció per a eH esser directament
un procés psico-social de l' especie i
una acció efectiva de l'humanitat. A
l'humanitat, a l'especie, ja hi es i hi
actúa !'individu, mes mediatament i
arribant-hi després d'haver realitzat
funcions de conciencia a les diferentes
col-lectivitats naturals que formen la societat i en darrer terme a la patria.
L 'individu viu, doncs, per la propia
conciencia a la conciencia de les collectivitats naturaIs que corresponen a la
seva ascensió fins a la conciencia nacional. a la que hi ha una sÍntesi de conciencies individuals que procedint d 'innombrables processos de funció psico-

silenci culpable deis causants del seu
mal? ¿No será una percepció del misteri de Sung en que consisteixen les
polítiques humanes, i una vera comunió o beguda comunal de la sang de
poble?
Per aquesta sensiblería, nosaltres
ens erigim davant els «insensibles»

DE~E.
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Toilette, per r.re

Elogi de la sensiblería
Protestant contra la lectura de la
llista de morts i ferits de la campanya
africana en el Parlament, un diputat,
el comte de Sant Lluís, se permeté
calificar de sensiblería aqueixa lectura. -Escriguem avui, en ofrena al diputat «insensible», un petit Elogi de
la Sensiblería ...
Primera dificultat: ~quina cosa és
la sensiblería? Sera nntrusió de la
sensibilitat en I'ús de les demés potencies? Més concretament: Gsera l' usurpació del Iloc de l'intel'ligencia per
la sensibilitat, com a dominadora i
rectora de la voluntat, la qual no pot
decidir-se més que en virtut d'una reflexió mental o bé d'un impuls coral?
Atribuint, doncs, una gradació o supeditació en l' ordre de les facultats,
direm: Primer. L'intel'ligencia, mana.
Segón La sensibilitat, per l'instint,
confirma, consent, ratifica. Tercer. La
voluntat ordena I'execució, No hi
haura, dones, sensihlerÍa, sinó qua n
s' obeeixi a la sensibilitat en contradicció amb l'intel·ligencia. Les tres facultats venen a ésser com els tres
poders del govern personal de cada
individu; i una sensiblería equival a
lo que en política sera un acte de elericalisme, de militarisme, un cop d'Estato Una intrusió.
La sensiblería podra ésser endre<;:ada en sentit de l' excessiva pietat, en
quant aquesta produeixi efectes negatius, perniciosos, impius; per exempIe: si acordem lIibertar de cop els
presidaris, i 11an<;:ar-Ios al belI mig de
les ciutats. Pero no hi ha dubte que
la sensiblería pot endre<;:ar-se també

IDglada

en sentit d'una impulsió nirviosa contmria, precipitant un individu o una
multitut en sentit de les violencies
inintelectuals, deIs sentimentalismes
belics, deIs entusiasmes cruents, de
les aventures purament coleriques,
irades, venjatives. ~Qui dubta que,
en aqueix sentit, la patriotería és el
més perillós deis actes sensihles?
L'historia d'Espanya esta plena d' aquests actes de sensiblería. Per sensihlería nacional se va anar, per exempie, a la desatentada guerra amb els
Estats Units. Per sensiblería, per una
c~rta infantilitat política, s'ha anat a
!'impremeditada i aturdida empresa
del Marroc. Per sensiblería, per aqueiXIl sensiblería inversa, se va arribar a
nnconsiderada repressió maurista i a
le provocació de la protesta universal.
Nosaltres tenim dret a calificar de
sensiblería aquests epi so di s nacionals
perque no estan compensats per un
valor intel'lectual qui els excusi. Els
nostres adversaris no ten en dret a calificar de sensiblería els nostres ideals;
perque aquests ideals confirmen, ratifiquen i reforcen les nostres racionalitats.
Pero ... ~no sera precisament lo que
ells ens tiren en cara com a sensiblería, una manifestació de la part més
noble de la personalitat? ¿No sera una
comprensió directa de la ciutadanía,
de lo que ells en diuen patria una
assumpció total del sentiment d' altri
per coparticipació en les penes de
tots els ciutadans, per vibració del
cor en el gran cor de tota la nació?
¿No sera un refinament tal de la vibratilitat, que ens permeti sentir com
a propies les calamitats del germá
llunyá desconegut, qui plora entre el

~IOI'
'

com una humanitat divina, i ells no
comprendrán mai el nostre idioma.
Pero nosal-tres, per aqueix alt privilegi, 6ns sentirem com a propis també
els dolors d' ells; i tal volta salvarem
un jorn, per sensiblería, de les ires
populars, els insensihles...
GABRIEL ALOMAR

IncOADA

Amavo Pere Inglada els bells espectaeles del circ i les ciares fantasies
exotiques. El seu pinzell destre en
facils i precioses agilitats, se complavía en la reproduccio de les agilitats
D. MARTí I JULlÁ.
precioses. 1 ara realitzava petites
i minucioses meravelles, ara, més
amplement, s'inquietava en les corves
pomposes deis cavalls del circo 1 sota
d'ell, tot un mon de magia i de fantasía
trobava un bell reviure, i com en un
fris, que imaginavem aclarit per la
Hum tremolosa i nacarada deIs circs,
passava una abigarrada teoría: acrobates palids amb r ajustada mallota
verda o blava, «jongleurs» agilissims
en beBes actituts meravelloses, dones
d'ulls dilatats i de pometes carminades
i de línies equivoques sota la mallota
carminada també; agrupaments de
cavalls sobre'ls que's dre<;:aven humanes i complicades arquitectures; micos
de robes cridaneres y grotesques,
dones de «revue» amb un gran capell
negre i un vestit negre també, que no
bastava a ocultar els pits blancs i les
carnes mes amunt de la mitja negra;
cavalls opulents de gropa amplíssima
i cavalls petits amb un plomell verd
........._t-Ts.o~bre'l cap, entre les fines aurelles,
l Jl ~ tre l-' omeU al ternlf'[\ar dI' la
pt"'\tinada crinera, i neg"'es de robes
magmfiques 1 Dells turbunts reposant
les mans seves sobre'ls timbals enormes, o corrent en vertiginosa cursa
rera'l cavall emplomellat, sobre la
pista ¡¡·Iuminada.

I~~~'~'
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Pere Inglada pinta homes i dones
de circ i besties de circo Pero no és la
taca de color i la graciosa actitut lo
que'l crida a pintar-les i és la bellesa
de les formes pures, generoses o exi·
gües. La grasiosa pinse\lada ja no hi
és: els grácil s contorns son arEl expresats per l'austeritat nimia de la ploma.
En els agrupaments deis homes i les
besties troba precises armoníes, aixi
en aquel! llebrer qui' s dre<;:a sobre les
fines potes va l'acróbata ajegut, aixi
en aquella dona núa, robusta i forta
vora la silueta imprecisa del cavall
enorme.
Ara els atletes i acrobates són nús,
i la recerca de les formes més nimia
i més profonda. De lo que abans era
impressió de la línia i de la seva mobilitat graciosa en resta soIs la línia
pura, fina i estricta.
1 rera deIs atletes nús, les dones
núes, les perfectes academies i els
retrats de simplicitat meravellosa i sobre les carns núes, tant soIs collars de
perles, i la grissor palida i silenciosa
del llapi<;: diu tota la grissor silenciosa
i palida de les perles.

tots l' obra del meravellós Jokoutshion
-i micos acrobates, ara sois, ara aplegats en escenes d'intensa coquetería
i antilops i cerfs, i bims de testa tres
voltes tocada de negre, son eternizats
amb la perfecció rara d'un artista del
Japó, amb la cerebrada puresa d'un
primitiu pintor de les cavernes. Com
aquest és meslre Pere Inglada en reproduir les línies tivantes deIs antilops
en el salt, com aquell és savi En Pe re
Inglada al dir en una perfecta estilització, la gracia de les colomes i \' arro·
gancia deIs galls.
I al costal de tot aixo, eparadament, encara, a volles, estudis del
mbn vegetal: palmeres que amava
Gauguín amb altra mena d' amor, perb,
i sensitives de delicades simetríes i
tota mena de petites herves i d' arbres
alts, 1 en aixo, com en les besties, la
més pura economía es observada, la
més rígida y austera contencio¡ devant d~ la corva magnífica de les pe'Imeres la mateixa tentado que davan! deis plomalls riquíssims; pero
l'Inglada veu; la tentacio i linament,
ohstinadament analitza: dibuixa una
per una les fulles de la palmera tentadora .

Un pas rués encara, i som d.~~....."'~1
de les beUes i harmonioaes campo .
cíons. Ja'ls capa ¡lO s6n sois, sino que
s' agrupen entre roques o lluiten o fugen; ja'l mon vegetal s'uneix al mon
animal temerosament al principi, esplendorosament per fí en el dibuix
que elou r exposició actual. Cavalls
i cebres són en repos, pasturant l'herva sota'ls arbres: dirías que aquesta
composició Higa i sintetitza r esfor<;: i la
Buita pacienta d'abans. Ella es el por-

(

III
Venen després les Ilargues hores
d' estudi en el Jardí d' Aclimatació. El
Ilapi" destre primer i la ploma des·
prés, reprodueixen rera'l dolorós treball la silueta de les besties. Fora
temptador dir amb facil pinzellada la
gracia movedi<;:a deIs plomalls irisats;
fóra ben tentador termenar les fines
potes deIs antilops en cursa per una
vaga suspensió de la pinzellada ...
Pero I'Inglada té una visió més profonda, més llunyana de tota sensualitat: resguard ciar i'l pensament cIar
destrien entre'l color: l'impressió dei
moment, lo que és etern de cada \leí
de besties, els seus moviments més
característics, les seves més belles
actituts. 1 foques de línies i de pell
suau-de veritat expressada meravellosament per una oportuna pinzellada
de lavat i otaríes i marabús vestits
de frac i pelicans de bec de fusta i
gats arrupits que fan sobre'ls divans
com un bell paissatge i colomes i
gaUs,-aquells galls que omplenaren

J

Nu, per l'ere lnglada

tic d'un mbn de més belles composicions encara, que inquieten avui la
serena ment d'En Pe re Inglada,
Com conscient aquest de la transcendencia d'aquesta nova obra, s'ha
deturat aquí, en I'únic, i ha vingut a
mostrar-nos tot el seu treball d' abans
des de les visions capricioses del Circ
a aquesta magnífica composicio de
cavalls i cebres.

LA PATRIA
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L' ar~ d'En Pere Inglada, lluny de tota característica caricaturització, igualment lIunyá de tota falsa i decorativa
estilització a la tudesca manera, és un
art noble i profón d' artista que doma
el poltre de J'habilitat amb una má
ferria i que subjecta les Iluminoses
fantasíes a una penetranta visió. L' obra
d'En Pere Inglada és un exemple a
seguir d' austeritat i d'insistencia. Amb
aquesta austeritat i aquesta insistencia'l pervindre és gloriós per a En Pere Inglada, conreuador d'un art qued' acord amb Xenius-está ja en plena
maduresa. 1 aquest art ho estará sempre en plena maduresa: que la vol untat d'un Pere Inglada no és fácil de
vencer per la fatiga en la minuciosa
recerca, per l' abandó a les tentadores agilitats.

V.

SOLÉ DE SOJO.

De l'immortalitat
Al margo d'una conferencia
d'En Josep Carnero
Fa uns die s que En Josep Carner amb
l'ágil finor del seu esperit fixava, en
una conferencia pública, un concepte
de l'immortalitat ric en sugestions. El
tema de la seva conferencia era «L'éxit
i l'immortalitah. Son, aquestes, les
dues formes amb les quals la qüestió
eterna de la vida i la mort es encals:ada
també per la literatura. J a deia Goethe
que als poetes no els hi plau l'emmudir, sinó que volen fer-se veure de la
multitut, perque sense elogi i blasme
no poden estar. 1 si el poeta-que és
l'home en el treball del cual hi trobaríem el menor llevat d'interés-també
sent aquesta engunia del perdurar, tot
altre home i qualsevol altra mena de
treball sentirán amb més violencia
aquesta natural inclinació a veure perllongades les tasques propies en el
temps. Tot home treballa pera assolir
un resultat i la bona condició d'aqucst,
aviat pervinguda, és l'éxit. Sobre
aquesta parauIa éxit s'és formada, per
un lent i visible agromoll, una mala
anomenada; fent-~e-la avui en certa
manera equivalent de petita i sórdida
ambició, d'inquiet desig material. 1
així es com En Josep Carner pot dir que
hi há qui és prés avui com ansiós de
l'éxit, quan és no més que devot de
l' immortalitat.
1 aquesta paraula deuda esser sotmesa a una nova i pacient depuració,
com mol tes altres que ja no tenen amb
els purs conceptes in variables ¡> armonía deguda. Si l'éxit no és altra cosa
que fácil consecució de alló que' s volía
assolir, resultat sense gaires obsiacles
obtingut, regoneixexement per part del
públic del valor que un hom suposava
a la seva obra, no hi há motíu de rebai.>:ar la significa ció que pugui ten ir .
L'éxit, empero, és un valor transÍtori ;
-no pot esser mai definitiu - perque
lla\'ores ja fora la substancia mateixa
de l'ímmortalitat-; i és un valor inmediat, un fruit del temps, la vibració
que passa.En moltes activitats es aquest
immediat resultat, aquella reconeixensa rápida que la gent no fá, lo que's vol
com a fonament d'una obra o <Puna
iniciativa. Perque l'éxit, com deia En
Carner, és el profit, mentres que l'immortalitat és l'elevació.
L'éxit ens fa, encara que no volguem, la sensació de profit guanyat
amb no gaire esfors. Sembla que entre
els elements variables que hi contribuiren, el menor era el mérit mateix
d'allá que fácilment triomfa. Peró, més
que res, ens fa la sensació de cosa deslligada de la substancia viva del nuc1i
social on el fenómen s'és produit; ens
fa sensació de cas isolat, de guspira
perduda. Per c;:ó ens sembla viu i escaient el concepte de l'immortalitat
que's desprén de les paraules d'En Josep Carnero L'immortalitat catalana,
a la cual tots devem aspirar, diu En
Carner que és la contribuci6 crei.-..::ent
a la substancia de Catalunya, i nada
de la dificultat ; és més, necessitant-la.
Es aixís, com immortalitat és elevació. L'immortalitat de la obra, per a
un catalá, está en que una mica d'ella
s'ajunti al cós total de la vida catalana
i n'aumenti la substancia, que la seva
forsa sía trasmesa a la comuna energía,
que la seva impulsi{' vingui afer més
viva la colectiva impulsivitat. Sois aixÍ
ha pogut parlar-se en cents de formes
diverses, de la influencia de les lletres
i les arts en la riqul'sa material deIs pobIes, de l'acció social del geni o del contemplatiu. Tothom ha d'esser del seu
temps, encara que sía contra els cotemps, es a dir, contra e]s corrents que
hi senti dominar. Es contra els corrents del temps com la persona]itat
maniiesta la seva acció formadora, com
contribueix a juntar-se--per la violencia
de la topada-a la substancia nacional
a que pertany. 1 es aixís, com l'immortolitat es nada de ]a dificultad.
La gloria pot esser un augmentatiu
de l'éxit, i pot esser també l'anunci de
]a veritabJe immortalitat. La gloria es
una donada transitoria, com l'éxit;

pot reblanir-se i fondre-'s com la neu o
ter-se dura °i noble com el marbre. Es
el déu de dues cares ; l'una que guaita
vers ]a mort, i 1'altra que mITa vers l'
eternitat.
A la gloria oficial s'hi arriba gairebé sempre per rigurós tom d'edat, com
en un escalafó. Poques vegades és concedida per mérits del moment, perque
no s'ha de confondre la gloria amb l'
éxit sorollós. Remy de Gourmont, en
algún lloc ha escrit que n'hi ha prou
amb escriure, no ve d'aquí lo que s'escrigui, per a que als setanta anys vingui la celebritat; als vuitanta la glorIa als noranta, l'apoteosi. De les
vegades son les més les que la gloria i
l'immortalitat son heterogenies; no's
barrejen, com l'aigua i l'oli. Per als
mes, l'immortalitat; per als altres, la
gloria.
Deia En Carner que la nostra qualitat propia .és el nostre afany incansable d'immortalitat, el nostre afany collectiu, tan vastament col-lectiu que
aquet afany constitueix avui la nostra
Hnitat.» 1 en aquest punt son diferents
deIs altres pobles de la península, casteIlans i portuguesos. El penó de CasteIla o l'estandart portugués se mouen
pels vents de gloria. Es la gloria, l'
ideal d'aquets pobles. Son pobles que
caminen amb els u11s badats sense veure altre cosa que la brillantor de les seves banderes, sense valer sentir altra remar que la sonora remar deIs
seus passos. Per a el1s la gloria es no
més que una estrident i perllongada
bufada de clarí, que per un moment
fixa tots els uUs. Peró, després en la
"uidor de l'aire soIs resta un nom més.
La gloria no sol tenir altre valor que el
d'un record, el d'una paraula dita que
ja és marta pe! só. Un poble pot tenir
en totes les fulles de la seva historia
una grogor de gloria, i una desolada
blancor de mort en el darrer fuI!. Un
poble pot caminar cap a la mort deixant per terra una estela de fulles de
llorer. Ka pas així, un poble que senti
l'ardencia de l'immortalitat. Un poble
que'll sigui elemt, de l'immortalitat,
sense brillantor de banderes ni estridencies de clarins pot fer cada día més
rica la seva substancia, la espiritual i
la material, engrandir el seu cCJs i fer
més intensa la seva ánima, sentint cada día un més pur desig de perfecci(,.
Es dol~a i noble cosa morir per la patria, diu el yers famé,s d'Horaci. Pe¡n'l
més noble rosa encara és saber viure
per la patria, en un continuat i seré
esfors d'immortalitat. El sentiment de
gloria "iu de l'ahir: el sentiment el'
immortalitat, de l'esdevenir ; l'un, tanca les portes on un "ell aire redús s'hi

Eheu!
Sed veni mecum.
i

Si I'art deIs toros « vino del cielo, ~ perque no ha d'esser lloat en l/alí, com les
coses santes i' així con així, dos sentíments se parteixen l'ánima espanyola:
la religi6 y els toros.

U

***
d'esfor~os

N día
per a trobar qua.. ranta homes que tossin els quaranta apas/o/s de la solidaritat, els bons
pastors tornaren afer-se l'interrogac.ió sempiterna.
-Qui anirá per Balaguer?
Balaguer era quelcom quiméric i invencible. Perduda en terres /leidatanes, Balaguer apareixía com una ciutat caiguda
en encisament político Quin cavaUer gosaría marxar al seu deslliurament? En Rodés, insinuii: «jo aniré 11 Balaguer.)) O'
aixó fa vuit anys. Era secretari del C. N.
R. i en tota secretaría s'hi coba sempre
una ambició. El senyor Camb6 i el senyor
Lerroux, segurament comen~aren per secretaris.
A Balaguer, en 1906, en Rodés, jou
César. En 1914, continua sent-Ilo, enra:'
litat de triunvir L'Emili Riu i Mr. Pearson, actuen de Pompeius i de Crasus. 1
com existeixen lerrouxístes i jaumins, hi
han roderistes. Per qué? Perque En Rodés es una forsa. Ne te la voluntat, la passi6 i l'inteligencia. M es encara, té el ma-

Qué té la mar per a donar aquest tremp
an els seus homes? Havíem escoltat llegendes de pirates normands, de corsaris
berberiscs, de navigants holandesos, de
mercaders venezians, d'almiralls anglesos, de descobridors portuguesos, de con~
queridors espanyols, de marins negres i
la ls /lOmes de mar sens apareixen, extin¡des les velles fortituts, els capitans com
un engraJwtges comercials; els mariners
L' ,n
un dolor més, fira de tota redenció i
te t ta insurrecció /liberadora. ;: heusaquí
que's revolten i que 'ls cargols de mar reclIllen imprecacíons insospitades. La barrflrolll, sona com un Ca irá i en les naus
que ja no parteixen ni per als cors, ni per
a l 'expolí, ni per a la conquesta, entren les
veus profétiques de la terra, removent les
seculars quietuts marineres ...
Carles Marx, acaba de pendre possessió
del mar.

sen'a; l'aUn:;, le" ubre pel a que uu

aire sempre renovat li dugui una forta
jo,'enesa.
ALEXo\~DRE Pr..l.};'.\.
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'ASSOC1ACI0 de la Premsa té nominalment, ['apariencia d'Academia
Catalana. Allí Santos Oliver, allí
Pral de la Riba, allí Eugeni d 'Ors, allí tal
o qual gran prosista o poeta. 1 ahir, patrocinats per ella. toros.
Pero j es que per ventura, no /Jauría qui
disertaría, a la manera de O. Alonso Quijano, sobre la germandat de les banyes i
de les /letres? I si l'audacia se compUs,
no trobaría per a realitzar-la l'orador flamenc més raonaments que per a dissasociar-les fabrícaríem nosaltres?
En terres d'Espanya la literatura se fa
flamenca i les velles humanitats comensen a tenir una aplica ció torera. En Rodríguez MaTÍn ens participa que un pare escolapi, anomenat jeroni Córdova, acaba
de compondre en vers un Cursus taurorumo La /lengua litúrgica, la l/engua per
a parlar a Oéu, un sacerdof l'usa per a l/oar
les rariades sorts de la lidia. ¿Per
qué, doncs, el humils periodistes no han
de conduir al poble al temple obert de la
toreria, si els representants del cel ja componen sermons per als altars de l'iglesia
flamenca.
Els sacerdots i les ovelles ... Perque d.e
la propia Sevilla i composta per mans seglars, aquesta vegada, ens arriba un'altre
poesía l/atina, unes seguidilles per a ésser
cantades, acompanyades d'orgues sagrades: Son la vella canró de "La nOl'ia de
Rel'erten .

La novia de Reverte
tiene un pañuelo.
Con cuatro picadores
¡Olé!
y un toro en medio
El llatinista sevillá l'lta traduída així,
per a admiració deis periodistes bar celonins:

Sponsa Reverteris
Linteum habet
Cum quatuor piccatoribus
Eheu!
Taurum in medio ...
Placet míhi Reverte
Quía est tauromachus
Et quia occídít tauros
¡Eheu ¡
Multo salino.
Et ego ei dico :
Ne propicias te, Reverte

enllii de la vida. En aquesta vaga, immensa i informe com el mar, tot pren un aire
de tragedia grega. La mort acompanya '1
deber i la fatalitat se belluga entre regles
serenes. Sembla com si una norma epopeica vegi les cuaranta mil vides que han
abandonat el mar. 1 conservades les gerarquíes, vigents, per voluntat, les disciplines, per primera volta en la terra, un~
multitut en revolta acciona amb galana fLgidesa d'una ordre de caballería.
1 la mateixa multitut, estoicament, a {'
ombra de les naus en rep6s, o en eIs caus
inverosimils del port, escampa les anécdotes del drama. Un oficial escolta l'ordre
de marxar avant en el trasatlantic.-«Está bé-respongué-quan arribi al Cap de
Gat me pegaré un tret. n Es l'anunci del
sacrifici, pero'l sacrifici arriba. Al/á, a
Marsella, un capitá dubia entre l'agraiment a la casa armadora que fou per a el!
maternal i la desventura de sentirse dir
traidor pels seus companys. No entrega
la nau, pero entrega la vida. I aquí, en el
nostre moll, un mariner, un tros de multitui, veu partir al seu germá traidor i mcntres el vaixell marxa, crida, tragic, shakespearíii: ccMaleit sigas, en 110m de la
nostra mar e J n
Es maten com un samurai, parlen com
en els drames d'Esqui!, se mouen a l'igual
que'l chor clássic. N(, manca més que per
a preparar la vicioria sacrifiquin un bou
als deus. 1 els poetes del mar no han compost per a ells cap pdit poema; Tli els dírectors de les carmanyoles periodístiques
els hi han escrit sermons d'entusiasme;
ni els que escolten leS palpitacions deIs
temps Ilan glosat aquestes normes que van
de mar a mar i aquestes intervencions pactades amb sang i amb sacrjficis.
-Que arrisca'[ capitá del «Infanta Isabel,,?
Arrisca cinquanta mil pessetes
anyals.
-1 ho fa?
-Per fraternitat.
Després del Cris! i de la Revolució
Francesa, la santa paraula se redressa plena de cor i de gracia i de silencio Peró no
puja '1 cel perque ja Deu no te res que
l'eure amb aquestes lluites deis homes, ni
ressona per la terra. La recuU el mar i per
primf,~a volta ['occea es un /lac de Ti/Jeríades sense jesús.

H

Pa!r4\l~
Felip Rodés
quiavelisme. El princep poi portar la sel'a
dedicatoria i també El polític de l'Azorín.
Així ha pogut arribar de l'humil secretariii
del C. N. R. a la primera linia deZs parlamentaris, tot ocupant sempre voluntariamerzt un seg6n terme.
Per a fer el seu discurs, abans estudia
la guerra com un plet; després se n'aná'l
Marroc. Qui veieu a Catalunya capa~ de
ter quelcom semblant? Tant sois un home: En Cambó. Lerroux no deixa mai la
seva Cápua i En Pere Corominas, si per
un miracLe de voluntat curiosa, hagués
marxat a l' Africa, hauría tornal explicantnos la vida de Mahoma.
Melquíades AZvarez no ha vent,:ut a En
Rodés ; solament En Maura l'igualarti per
la se va eficacia de governant i peZ prestigi del seu misterio En Cambó, que adopta silueta d'esfinx, dirá-ja les ha dites a
hores d'ara-unes impressionants vanitats.
I en quant als homes del seu partit .. , En
Corominas arribará a Madrid per a consumir un torn en el debat el día maleix en
que les Corts se tanquin ¡algún áltre ilustre prO/10m nacionalista, no sabrá
encara cono etament, com en 1909, si el
Muluya es un riu o una montanya.

C
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ANTA dins meu veient aquests mariners en vaga, aquells versos que
la
Baudelaire dedicá a L'home

mar:
Homme libre, toujours tu cheriras la mer
vous etes tous les deux ténébreux et dis[ crets.
Aquesta vegada Baudelaire no tenía pas
rahó. L'ltome lliure no ha vist les tenebres en la seva ánima, sin6 una fort,:a d'
héroe que mira desde'l seu deber més

*
* *

EUS'A-QUI que arriba a Barcelona
un periodista que te una llegenda
d'escandols, de dessafíos i de llibertinatje. Un don joan de la prempsa J •••
Ha corregut el mon, portant a Hon-Kong,
al Cap de Bona Esperansa i en alguna repúbliCa sudamericana vida fastuosa, per a
sortir, després, a Méxic en un escenari i
cercar mines per Yanquilandia. La gent
mórmora d'ell que cremen en la seva ánima'ls set pecats capilals i veu com en tres
díes te tres dessafius amb tres grans d'Espanya. Una discreta cabellera roja aguanta' l xamberg ample i els bigotis dessafíen,
borgonyons i insolents.
Aix devían ésser aquells cavallers que
com l 'arquetip donjoanesc, el Mañara famós de Sevilla, vivíen per al diable f moríen, penedits, per a N. S. jesucristo
El periodista profanador de les dOllt,:elleríes de la vida privada i busca-raons temera';, fa ja un mes que habita Barcelona. Porta encara'l berret fanfarr6, mes ja
no's veuen en el seu cap ni la cabellera
vanitosa, ni els bufats bigotis. S'en va a
dormir a les dotze i a les' tardes, en un
cine, festeja amb una xícota que deu dir-se
T ereseta i ter de modista.
Recordem sempre que'l « Ingenioso Izidalgol) fou vent,:ut a Barcelona, pel barber apacible i maula.

En Macari Biosca i Tremols
Alt com un sant Pau i ferm com
una alsina, té flaqueses d' anyell. Si
hagues naseut a Roma segurament
fóra romá; com que ha nascut a Sans
en té prou en ésser tenor d'un orfeó.
El seu rostre expressiu sembla arrabasS6t d'una. medalla assiria. El seu perfil tan a~lat es grec, com napoleonic,
c~m LlUls XV, .com neroniá i aixó perve de que no 11 manca nas. Riu quan
li plau, i St:lmpre amb una mena de
deliqüescencia afrodítica.
Es grata angelicalment, pero si li
p~gut;n s'hi torna i 6llavors, fulmina
dl<;tens grandiloqüents i treu foc pels
\ calxals ,

Te -les mans blanques i els peus
bruts. Amb els seus dits de damisela
esclafa les nQus heroícament. La seva
1lengua talla, pero no la mou més que
per a menjar. S'afaita amb unció i es
corda l'estrenye-ventres amb un magnific gest Iiturgic.
T ot lo que s'ha organitzat en
aqueix món ho ha organitzat ell en les
migdiades dominieals.
Va corbo i ningú podría dir si és
perqué li pesen les idees o perqué
Ji flaqueja la carcanada.
Lo mateix monta un caval! anglés
de pura sang que fa un ali-olí entre
la purria tabernaria. Sab apreciar les
carnes d'una baIlarina i gustar el
xampany Codorniu amb un acabat
refinament de gentleman.
Així que enmona d'ideals brasseja amb amplitut, sense treure's les
mans de les butxaques.
Si perteneixés a aquesta redacció
lí aixecariem un monument, pero ara
prou pena te en mantenir un lloro que
no parla.

CAMISERIA = =
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vine sovint). Sor propietarí d'ulla Casa en un poblet de per aqtú. Per a anar.
hi se ,baixa a. I'estació qu.e fara dos i
d~spres se pUJa per una nera. Es una
nera tancada per parets, enxafogada..
sobre tot a l'estiu qua n el sol hi cau de
pIe a pIe.
- A l'entrada de la riera hi ha una
taberna - les tabernes sempre st.n
fonts de perdicio.
- \'aig entrar-hi i el mo~o em pre.
gunta:
-Que?
-Home ... ~o sé que.
\' en que agafa una ampolla i m'om.
pIe un got d'un liquit dols: al primer
glop, pero segurament verin{,s per dintre, com !lengua femenina.
Abans de beure, jo, prudent, Ji v~
pregu~t~r :
.,
-Alxo es alxo?
-Xo sé que.
-Eh?
-Sí, home, un
sé que».
-Vaja ...
Desseguida vaig empendre-les TÍ
amunt. El sol me queia sobre les ~
patlles, atravessant-me'l gec, l'ermilJa
i la camisa, i puntxant-me d'una ma..
nera afrosa, amb la punta de cada
del seu s raigs. Suava molt, peró molt.
-Es naturaL ..
-Deixi's de naturals. En aqn
historia no hi ha res que ha sigui.
ésser al cap d'amunt, el cap me roda
va. Xo havía esmorzat.
-Se compren ...
-Aquí no's compren r~s. Calli i escolti, si vol, que ara arribem a 10 mi.
llar.
Les gents de casa, em reeolliren
pogueren i em gitaren.
Diu que vaig beure molt, molt, ro
pero que fora d'aixo, res. Com més
gucla, més dormir; no mé;; me des
tava per a dir ; tine sed . Ells ha
varen tot: te, cafe, til-la, camarni
aigua de malves, eucaliptus, vi, a'
rop, conyac, éter ... Rés. Per fi, v .
despertar-me, i, aleshores, vingué
terrible. Tots els qui em rodejaven
men¡;aren amb crits de : \' alga'ns Dea
Per fi! Ja és nostre! S'ha sah'at!
zetra, etz.
Ah ! dcsgraciats. Quan feien taut
roi alderull, comens:ava per a mí la
terrible de les proves per que pot
ssar un home.
Amic meu: després de fer un
ris als qui em voltaren : després d'o
i tanear els ulls mitja dotzena de ve
des i de fregarme'ls amb els pun
vaig notar que dintre meu passava .
cosa insolita. Prestant-hi atenci6,
lo qué era. Jo suava per dintre,
o

HISTORIA D'UN HOME
QUE SUAVA PER DINTRE
Les noveles de detectius i les converses estravagants o embusteres, són
inventades per a util-lizar-les en els
vagons deIs trens.
En el kiosc de l'estació vaig amprar
un Arseni Lupin. Quan més enfondat
estava en la descripció d'un immoble,
tot pIe de trampes i corredors secrets,
un sotrac va deixondir-me : Erem a una
estació. Baixaren gellts i en pujaren
d'altres. Jo, distret, mirava la mar salada esperant que'l convoi se posés en
moviment per a rependre la lectura
dols:a, bres:ada per un traca-ta-trac ensommiador.
Un rcfrec als genolls me feu tambar.
Davant meu prenía seient un cavaller
no prou ben afeitat i amb molts diaris
a les manso Es tregué el capell i es coltocá una catxutxa; es tragué les botines i es cals:a unes pantufies. Seguidament encengué una cigarreta, xudJ

tres cops i la llan<;a ; després comens:a
a remenar e/s diaris. ~o més hi passava els u11s lleugerament per sobre; desseguida els plegava, mal pIegats, i
se'ls posava sota'l cul.
El llampegar deIs seus moviments
po'm deixava llegir. Vaig restar mirant-me'l, estudiant-lo. Erem dimecres
iJ certament, des del diumenge, no havía tocat navaja. la seva fa~_ Quan acaba la pila de periodics, feu un gest com
cargolant-se per rlilltre'l vestit; després, cm mira de fit a fit perllongadament. De sobte m'interroga :
-Voste diu sempre la veritat?
-Home! Acostumo . ..
-Molt bé! Tinc els ulls vermells?
-1\'0.
-Paraula?
-Paraula.
- y grocs?
-Tampoc.
~y "erds?
-Tampoc.
-Com tinc, dones, els ulls?
-Blanes, amb ]a nina blava.
-Ah! ja ho deia jo. Ahir els tenía
negres. l1ai més, mai més! tornaré a
ser lo que era.
Resta mut, i jo vaig tomar a obrir
el meu Arseni Lupin. Quan ja m'inte:essava, un eopet sobre'ls genolls va
ter-me a1s:ar el rostre.
-Digui?
- \'oste ha llegit l'Odissea?
-Sí, senyor, i amb molt de gusto
-Recorela l'episodi aquell de Polifem? Te presenta la volpestat de l'aterrador de ciutats ...
-Prou, va buidar-li un 1111 ...
-1\0 és aixo, home, no és aix(). La
veritable astucia és aquell anomenar-se
«Xingu», que impedí que'ls germans
del ferit correguessin a socorre'!. Jo
sor una ,mena de I)olifem ' víctima de
no se, que.
-Pero...
-:-1')0 m'int~rrompeixi. El meu no sé
que es un hcor. Restia malei"da deu
ésser el taberner que l'inventiL Pero,
anem a pams, escolti ;
«Jo venía en aquest mateix tren (hi

•

:iUa "a molt, moIt! i ell (Jlugle"siú

cendent.
Diu que a les regions polars,
grans blocs de glas: a l'arribar la
mavera se transformen en fonts, ri
eascates. ¿ Sabeu que aquelles plan
més dures a l'hivern que un emped
se tornen mars que gronxen paus
ment les lIus aigües? Doncs aixo
passa a mí amb la carn i el greix de
meva córpora. Tot se torna aigua.
pell se m'anava estirant. .. i es feia
ma, transparellt, com la d'una
de .El Siglo».
Els organs vius: sor, cervel1,1
gua, fetge, tripes, etz., no's disol
ren, i nadaren en aquel! caldo L'
com les oques de la Catedral en el
llador del c1austre.
1 a tot aixó vinga inflar-me. El
tre me feia com una mena de m
nya que no'm deixava veure res d
part inferior. Poca vergonya de
ge! Gn día li vaig dir aixo de ]a
tanya, i me va respondre que en tot
fóra un volea apagat, fent de erater
llombrigo.
En fi, que un día empipat m'
per a veure'm les cl1ixes. Mai ho
gués fet ...
Deixant-me ]a part superior,
que veritablement se'n diu amb la
i l'{'s, el liquit se preL"ipita, rabent,
vers les cames; el peus se m'infla
d 'una mancra afrosa, el ventre ( .
del "entre) mentre pogué representl
paper de presa, després l'aigua
breixí, i continua el seu ramÍ ca
a vall.
Com més m'Í1mndaya per baix
m'assecava per dalí. Ja notava per
tament, baixant pel co11 i la carca
da, els humits rierols de suor que
cara naixien deIs meus muscIe~
cats, fent cap al "entre.
De sobte els dits deIs peus no
gueren resistir més; la llur peU s'
botza per sota l'ungla, i deu fonts b
Haren del meu cos. Després m'han
que si hagués orinat. Pero, qui !Ji
sava?
Sense reflexionar, ra pid, astorat v
allargar les mans per a canten ir el

LA PATRIA
vassa11. Ah! la pobre pell de les maas,
¡ndefens'l, fou foradaela pels I)S80S pun.xaguts de la punta deIs dits.
El metge va apeda~ar-me.
Quan sentin parlar de gent que tenen e1s dits com botifarres o sa1sitges,
no'n creguin res. Qui els hi ha tingut
jo. Grassos, grossos, vermells i a
JUés lligats al cap d'amunt amb un fil
d'empalomar.
1 una altra vegada, agegnt de panxa
cnlaire, sense moure'm, amb l'ai al cor,
sempre pensant en si se m'obriría una
altra font o algún pou artessi<i ; amb la
vista fita en aquellnivell d'aigua que'm
rol-Iocaren sobre'l maEc per a que m'
adonés de si feia l'imprudencia de moure la. cúrpora exageradament i m'exposava a vessar-me.
1\0 sé'l que va durar aquest suplid,
quants mesas me plonja interiorment
aquesta malaltía extraordinaria. Els
penen!s diuen que poc, pero per mí cada día fou un segle.
Finalment, com en el Di1uvi, les aigiie~ se retiraven, i vaig llevar-me, i
ara diuen que estic bé.
Que diguin lo que vulguin : hi han
coses que deíxen rastre i jo mai més
seré lo que era.»

,oc

RAMÓN REYENTÓS.

COMENTARIS
•
El. peaooionari. oontra
la Manoomunltat
Pcls vots ele conservadors i jaumins,
plegats, l' Ajuntament de Girona ha
pres un acord que significa una separaci() del mateix, de la Mancomunitat
Catalana.
El fet ha sigut poc comentat, casi
ocultat per la premsa de Barcelona. No
comprenem per qué i cap raó abona
aquest silenci, ni tallt soIs l' interés patriotic. Per qué el fet de que quatre seDyors despitats per assumptes poIítics
de caraeter local, aprofitin la circumstancia ele constituir majoría dintre una
corporació, per a pendre un acord com
l'esmentat amb l'únic objecte de fer
rabiar als contraris, en res pot perjudicar a la confian~a que'l poble catalá
te posada en la Mancomunitat.
Per qué l'accord de lamajoría reaccionaria de l' Ajuntament de Girona no
es més que fruit d'una conjunció d'odis.
DeIs jaumins per haver els regionalistes gironins apoiat en les darreres eleccions al candidat republieá autonomista
Sr. Fernández del Pozo contra'l jaumí,
I'ideal Dalmau Iglesias; deIs con ser,'''!r:'' ", ut ;ats pel governador de (~iro
na : per haver sigut aquest i el Covern
vergonyosament derrotats en les eleccions de senadors.
Son realment miserietes de les quals
pot ser sí que no s'en hauría de parlar
si no fos que afecten a sagrats interesos de la Patria i al bon nom d'una ciutat d'intens esperit catalá, que no pot
sentir-se representada pe]s que avui detenten el govern de la seva Municipa 1itat.
Pero el fet es significatiu i per aix6
I'hem volgut posar de relleu. Se tracta
¿'una majoría reaccionaria, composta
de jaumins i conservadors dinastil..'s,
la que pot presentar la trista primada
¡j'haver-se oposat a la tasca de la Mancomunitat Catalana.
Ocultar el fet no pot, doncs, afavorir
més que als conservadors i reaccionaris, per a que el poble de Catalunya no
acabi de oenvence's de la certesa de les
asseveracions deIs nacionalistes lliberals, quan exposem la nos'tra desconfian~a en la sinceritat de l'amo. a Catalllnya que diuen professar aqueUs,
al:; quals per algú interessat amb viurc-hi armónicament se'ns vol fer creure guanyats al sentiment patrio
Per aixo deiem que no comprenem el
silenci de la premsa barcelonina, sobre
tot de la que's diu catalanista i Iliberal, davant.de la poc seriosa i anti-catalaua actitut de la majoría consistorial de Girona.

***

Escrites les anteríors ratIles, llegim
que a l'arcalde idóneo de Girona, señor Coll, (que es, com mo1ts altres, un
l'amalleó polític), se Ji ha concedit la
l'ren él' Alfons XII. Deu ésser la recompensa per la llan~ada deIs séu,~, a la
Mancomunitat de Catalunya.
En Oalvet, senador
L'Eduard Calvet ha sigllt elegit senador
per Tarragona. Ens en alegrem. Aquest
horne, que no és ¡lada· ní cabdill ni aspira
a ser-ho, té contrets amb Catalunya i el Nacionalisme molts més merits que no pas
allres a qui la fatalita! ha portat a aquells
lIocs. Fins en la darrera pertarbaci6 grav!ssima que acaba de fer extremir a I'U. F.
N. R., el senyar Calvet, posant·se en la
banda que nosaltres creiem equivocada, ha
ha fet amb una conseqLiencia amb ell mateix i amb un desinteres com no hem pogut
veure en cap al tre deIs prohoms o s()l~d,s
sants prohoms del gairebé extint partit de
I'U.F.N. R.

1 és més satisfactori per a nosaltres el
triamf del senyor Calve!, per quan aquest
ha estat degut no pas a un exit partidista,
COm s'intenta fer "eure pels que ten en necessitat d'inflar exits per a contenir la desban~ada definitiva de les seves forces, sino que'l

triamf del senyor Calvet es el triomf de tots
els catalanistes de Tarragona, puix tots,
sens distincio~ de matit;;os ni agrupaments
palítics, des del regionalistes, fins als fe,
derals nacionalistes i catalanistes de l'Unió,
tots I'apoiaren. Sense aixó el senyor Calvet
malgrat els seus grans mereixements no
haurfa pas triomfat. Intentar fer crence lo
contrari, es enganyar als ilusos que encara
creuen en certs cabdills fracassats i en certes agrupacions martes.
Rebi el senyor Calvet nostra sincera
enhorabona pel seu triomf, del qual esperem
que se'n sabrit fer digne.

Faians CatalA
Corts Catalanes. 615
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CRISTALLERÍA

El dlsours d'En Rodés

O O O

En Felip Rodés acaba de pronunciar
al Congrés d'Espanya un gran discurs
sobre la qüestió del Marroc.
Heu's-aquí un home que en poc tems
ha aconseguit fer-se una gran reputaci6
de parlamentario En els assumptes marroquins, especialll1ent, és una de les
primeres autoritats espanyoles. La seva veu té en aquets afers el prestigi
que altres han aconseguit no mes despres de llargs anys de Parlamento
En Rodés s'ha fet especialista en aquesta qüestió que tant greument afecta a Espanya. No ha escampat, com altres, el seu talent en mil coses diverses,
sinó que l'ha concretat en estudis que
interessen lo més vital de la nació.
Al costat de la seva impregnació, la
resposta del govern ha sigut una trista
mostra d'incapacitat. Si el poble espanyol tíngués pol<;, si la política d'
aquest país desgraciat no fas una pura
ficció, les eloqii.ents paraules del jove
diputat per Balaguer produiríen alguna cosa més que uns quants elogis de
la premsa i uns telegrames deIs seus correligionaris. Disortadament vivim a
Espanya i en un moment en que tota
vibració d'enérgica virilitat sembla
morta.
Vagi el nostre aplaudiment al Sr.
Rodés, qui de l'anonimat ha sabut en
poc temps saltar a la fama al revés d'altres que per desgracia propia i de Catalunya semblen treballar per a saltar
de la fama a l'anonim més obscuro

sep 11. A Tallada, actual president de
I'actual Federació?

***

Diulllenge vinent, en el camp de
1'Espanya sejugará el partit final coEl Club francés que ha de contendír
deIs Pirineus.
El Culb francés que ha de contendir
amb el nostre, es el aComete et Simiot» ele Burdeus, que ya vingué per al
mateix motiu l'any passat.
A menys que aquest no hagí progre ssat molt, l'Espanya pot ja dOllar-se per
vencedor de la Copa, aquest any.
No obstant, devegades pass en coses
'.ant extranyes ...

Automobilisme
Diumengc tindrá lloc la cursa en costa Copa Tíbidabo orgallilzada pel Reíal
Automobil Club de Catalunya en l'aristocrMil';¡ avil1gucla de la 110stra mes
visitada montanya.
Son molts els cotxei' inscrits en les
dues categoríes i per a donar més alirient a la festa el Moto Club Deportiu,
que tant trd".alla desde la se va fun~a
ciú, hi cooperará amb proves de s1(!c
cars, cycle cars i motor que prometen
esser un éxito
'1'01 a la Barcelona derortiva i aris·
tOC1ática que tanta atenció dedica al
emocionant 01'1. deI1J()/Q1!1 se traslladarzi
c1iumenge vinent al Tibidabo.
Será una hermosa manifestació d'habilitCit, d'eng.iny, d'alegría i de bel1esa; ear les !lostres dónes com sem i 1] •
donarán a la [esta un enl'Ís aralagador
i estimu1ant.

MONDIAL - PAPER
CANUDA, ..8

Artiolaa par a fumadora, a r angras
EMBOQUILLATS

Rowing

La casa més im¡:orlant en aquest ram
MARQUES EXCLUSSIVES

Vuelta Abajo. Xean. Que.n.
DiaJ1\ela, Flor d'Eequisité

Ademés gran s existencies en
emboq~li1lats amb paper

J eaD,

Tubus sanaa emboquillar
Paper de fumar
Boquillas de totes menes

bIen. per a encenador.

SPORT
Foot-ball
Una nova copa, hi ha a disputar aquesta temporada entre'ls nostres primers
Clubs footballistics.
Ens referim a la aCopa Catalunya n
que patrocina la Federació Catalana de
clubs de Faotball.
Aquest torneix promet revestir excepcional importancia a deduir per la
valúa dels clubs que s'hi han inscrit, i
que son la «flor i nata» dels que tellím
a casa.
Vegi's sinó: Barcelona,' Espanyol,
Espanya, Universitari, etc; es a dir
tots els nostres millors primers equips.
Ahir, dijous, degué jugar-se el primer partit elirninatori d'aquest torneig, essent aquest entre l'Espanya i
l'Espanyol. Ja'n parlarem la setmana
entrant.
Lo veritablement censurable es que
aquest torneig estigui reservat soIs a
jugadors espanyols : creiem que la Federaci6 a l'organitzar aquesta Copa,
hauría hagut de prescindir de tota classe de favorítismes, que tant poc diuen
en son favor.
8erá ben trist, que xicots com en
Wallace, Carlier, Passani, etc., xicots que malgrat esser estrangers han
contribuít tant a la prosperitat i desenrotllo de football a casa nostra com
els d'aqui, se vegin privats de poguer
pendre part en aquest concurso
En tot cas, hauríem trobat més 110gic i natural que tractant-se de la «Copa Catalunya», la Federació hagués
reservat aquesta Copa per a equips
compostos solament per catalan s (encara que aquests parlessin en castellá a
tot drap).
Arnb tota franquesa, haudem trobat
aixó molt més digué i seriós per part
de la Feeleració.
No es de la nostra opini6, el Sr. Jo-

:1;

**

Escrites les precedents ratlles, ens
cnterem, amb la natural satisfacci6
que l'equip de Rouen que tan grat re~
cort deixá l'any passat entre nosaltres
i que també hauría sigut invitat pel R.
C. 11., ha aceptat i's disposa a venir
pel dia 31.
Serán, docns, dos, els equips extrangers : Lyon i Rouen i un espanyol el
de Cartagenn (1) que's posarán en líllja el día de Pascua en ]a gran festa del
Sport Maritim.
SoIs els d'aquí no sabem encare
quants i quins serán. Pendent de resolució l'incident de diumenge passat,
se'ns dil1 que l'acord será, potser, celebrar unes altres eliminatories. legalment l'equip C. B011et deurfa córre en
nom del R. C. M. i de Barcelona. Perú
se contentarán els altres? Convé que' s
presentin soIs devant deIs formidables
equips extrangers?
Ademes, hi ha indubtablell1ent raons
de delicadesa i companyerisme que
demíen predominar pera arribar a un
acord honrós.
Pensin tots que l'honor deportiu de
la nostra entitat val molt més que totes
les rivalitats i amors propis; i que
"'[',1:' . . + demana se presentin els bogaatalans an grand cOJllplel elevant
otcnt ~=ntttci{ Eld'''''!"~rwi17

Tot l'interés del Sport marítim está
concentrat en les regates internacionals
que, com cada any, organitza el R .
Club Maritim pera'l día 3I del CQrr
La regata internacional de iole
quatre re111s i timoner, que es el ( ,1
de la festa no tindrá aquest any el It
marcable interés deIs anys anter lrs
degut a que soIs un equip estrallg r
el de Lyon acudirá a midir llurs fOl
amb els notres rowingmen. S'anur..da
Fa ja 27 anys que en Valentí Almitambé un equip de Livorno quals bogaraU
(1) escribía aquestes justísimes
dors causaren gran sensació en les daparaules
:
rreres regates de Nic;a, peró soIs sabem
«Un adepte de l'escola histórica pot
que se'ls illvitá, no que ecceptessill. De
manera que quasi, quasi, pot afirmarse ser a Catalunya moderat d'idees, pen'¡
no conservador de partit. En la situaque no vindrán.
Per lo que respecta a equips es- ció a que ha arribat Eilpanya no hi ha
panyols, esmortuida l'afici6 al rem en res que mereix, conservar-se, sinó que
els paisos del Nord ; Valencia, Alaeant J tot ha de renovar-se o innovar-se. Dini Cartagena ens havien donat sovint bo- tot aquell que professi carinyo a la nosnes tripu1acions. Empro les seguides tra historia ha d'esser radica1ment inllOderrotes que han tingut devant deIs tre del terreny del dret per exemple,
nostres els velencians i e1s alicantins, historia ha d'esser radicalment innoels ha decidit a deixar correr tot intent vador. Poden conservar-se tal com esde competencia i enguany ja diuell que tan unes institucions, per quals yenes
no poden concorrehi. SoIs els de Car- ja fa sigles que la saya 110 hi circula?
tagena se din (se diu no més) que Si valen salvar-se ha de fer-se de manera que una nova circulació les rejovindrán.
En aquest cas foren quatre les ioles veneixi, i les fasi reviure. Unes insen línea: Lyon, Cartagena i dues de titucions inmobils, petrificades, momiBarcelona (R. C. M.) no obstant, un ficades no poden atemperar-se a un podeplorable incident ocorregut en les eli- ble que viu i que viu depressa. La esminatories de diumenge passat feia que cola histórica, doncs aplicada al dret
hi hagués el perill de que soIs un equip catalá ha d'esser eminentment iUDOsurtís a Huir els colors barcelonins, (i. vaciora. Per a conservar 10 que'ns resta,
no precisament e1més fort i ben entre- hem de posar-nos en condicions de ponat,) amb lo qual no cal dir que la rega- cIer-ho cuidar relaeionant-ho amb les
necessitats que adualment sent el nosta perdería en interés.
Sortosament se'ns diu a darrera ho- tre poble, molt distint del de l'época
ra que hí haurá arreglo i que tal vega- deIs reis (1' Aragó i deIs de la casa
d'Austria. Moderats i progressius, tots
da siguin tres, els equips que en nom els
catalans hem de convenir en que la
del R. C. M. surtin a midir llurs for- situació actual no pot couservar-se. Se
ces amb liouesos i cartagellesos. Més pot, doncs, a Catalunya, ser moderat
val així !
d'idees, no conservador de partil».
Un altre aspede important de les
Es a dir, que a Cataluuya no soIs
properes regates, es el campionat de
en
quant a la concepció ideológica de
Barcelona en canoes a den remers i ti_o
l'ordre politic i de I'organització somoner. Sabuda es la afició i entusiasme cial,
sinó també en quant a la lluita pa.
que aquesta prova ha despertat sempre.
que l' Almirall no acertá a dil'Enguany, disolt el Club 'Barcino que tnóhca,
ne acrió nacionalista, peró que nosalestará domiciliat a can Joanet, impos- tres, ja mes justos en la terminología
sibilitat el Club de Mar del Centre ele política, aixis l'anoll1enem ja, hi ha
Dependents de concorrehi per manca mes ample espai i mes base ideológica
d'embarcacions, se donará ja per des- per a les solucions i organitzacions ele
comptat el triomf del equip del R. C. caracter progresiu i radical, que no pas
Marítim., Peró a darrera hora hem per a les conservadores.
tingut ocassió d'admirar una bonica
1res encare i portant, amb encadetripulació, a can Joanet i que equipará nació llógica, fins a l'última conseqüenh canoa Ligera la qual anirá amb rems eia, I'idea de l' Almirall: que a Catade Palma i Xamuceres C0111 la Lola del lunya per esser bon patriota, bon naMarítim. Segons com se presentin les cionalísta, s'ha d'esser avan,>at, innocoses, pot donar joc aquesta tripulació. vador. 1\'0 es tambe aquesta l'idea fa
Fína.lment, hi ha una novitat que poc expressada pel Dr. Martí i Juliá,
causará certa espectació. El Club de en son estudi critic del llibre de I'esMar del Centre de Dependents tot just timat company Rovira i Virgili «Hisnaixent u la, vida del Sport, ha decidit
pendre part 'e n aquestes regates.
(1) .11 Illstracló Catalana. del 15 de Maill de 1887
y com que, pera formar l'equip del núm. ]70) artlele de I'Almlrall sobre la personalltat de
D Manel Dur~n ] ,811S, ~quell Rny' p.esldenl deis loes
iol Helenia no hi hauría temps i pera Florals.

CONCORDIA!

Abadie, OUe.chan. etc.

Pedrea

presentar equips de canots, no's comtará amb bones embarcacions, ha decidit presentar tres equips de canots de
paseig a dos remers i timoner, (debutants) els quals s'estan entrenan de vatallts) els quals s'estan entrenant de Yadel llovell i entusiasta Club. No cal dir
quau celebrem equesta iniciativa! ...
Ja que les circunstancies no' s presen~l. aprop6sit pera admirar gralls
eqUlps extrangers, quan menys tinc1rem la satisfacció de presenciar entre
els nostres rmvlIlgmeH (que cada día son
més nombrosos) una competencia empenyada, noble i estimulanta.

I
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toria dds Dloviments nacionalistesD i
publicat com a suplement d'un núm.
de RenaixCIIIl'III? Venía a dir el Dr.
Martí i sento no tenir a ma son interessant trebaIl per a reproduir textualmeut les se\'es paraules, que maí eIs
(ollservadors poden ~elltir periectament el naciollalisme i sobre tot mai
poden l/clllur intensament i veritab1ement COlll a nacionalistes, per quau,
elements 80cials estatic.~, aquells, no
poden compenetrar-se i llan~ar-se francament a les lluites, sovint violentes,
a que les aspiracions nacionalistes deIs
pobles porten a aquests. Per aixo el
digne p]'esident de l'Unió Catalanista,
se maltiava umb raó de la sillceritat de
molts consen-adors qlle's diuen naciona 1istes i no son mes en realitat i tot
10 més que regionalistes, en el sentit
po1itic doctrinal, no partidista d'aquesta paraula.
.\ Catalunya, dones, tant per la se va
tradició de poble lliberal, COOl pel fet
mateix de la seva Huita amb l'Estatconseqüencia una cosa de I'altra - hi
ha amplíssima base per a la constitució
d'una immensa i faconda fon;a d'esquerra que representaría numérica i doctrinalment la casi tota1itat de CatalUllya.
1 ja ho veieu! La fonnació de ta 1 esquerra, es la teJa ele Penelop de la nostra vida política.
Ja en tem ps de l' Almirall el migrat
grupu que'l seguía i que realment represel1tava una esquelTa nacionalista,
cncara que eU sommiés ilusament
(<<contestació a N uuez de Arce») en poder fer concordar a tots els catalans no
sois en qnant a les qüestiolls de forma
sin{, també en alió que es essencial, no
sois en quant se refereix a l'organitzaüÍl de l' Estat, sinó tambe en els pl'Íncipis en que'ls seus governs s'hau d'inspirar», l' Almirall repeteixo i el seu pe·
tit grupu d'amics personal:; comptats
fou impotent per a atreure' s la lllas:;a
popular catalana, aleshores eu bona
part adormida i l'altra apartada, molt
més que ara, entre diversos grupus republicans, espe.:::ialment entre posibilistes castellans i els federal s d'En Pí,
encara que s'ha de regoneixer aquests
darr~rs a Catalunya essen els més, COm
ho demostraven le:; lluites electorals i
els viatges triomfals d' En Pí a Catalunya, especialment el que feu en 1888,
per a visitar l'Exposició Universal de
Barcelona. Peró com admirablement
descobreix En Rovira i Virgili en son
notabilissim estudi el mellar segurament que s'ha fet sobre la personalitat
d' Eu l'í i MargaU que serveix de 1>roleg al llibre publicat per la Societat
L~talan~ d'Edicions recopilant els escrits i discursos d'En Pí referent a la
Cucstiú de Catall/nya, lUcIós en aquesta, els veritables federals, els federals
conscients, e1s que sentissin de debó
amor a l'autonomía regional, essen no
lllés uns quants; els demés eren federals no mes aper que es ser federal era
esser un republicá mes vermell que'!s
a ltres.» 1 els catalanistes que sentissill
amor als ideals polítics avans:ats, si es
que n'hi havÍen els sacrificaven en
ares a aqueU prejudíci que des de sos
comen eros domina el catalanisme i que
al meu entendre tant malli ha fet, d'abominar de la divisió deIs catalanistes
en partits politics diversos.
Sería curios reproduír aquí, com a
exemple, i no ho faix per a no allargar
massa aquest artide els comentaris
que'ls periodics catalanistes d'aleshores escrigueren sobre tina manifestació
popular a que dona lloc l'arribada a
Barcelona, pe! Juny del r882, d'En Victor Balaguer, després d'haber sigut
ex-comunicat per En Sagasta per haber
defensat en el congrés la política aranLelaria proteccionista, volguda per Catalunya en contra. del s projectes lhurecanvistes del Ministre d'Hisenda d'aqu.ella situació Iliberal Sr. Camacho.
En la manifestació esmentada (com
desprNs de la Solideritat Catalana) els
crits de Visca Catalunya i Muú'en el.,
parlils politics omplien els carrers de
Barcelona i tals visques i sobre tot tals
moris, meresqueren l'elogi entusiasta
pero irreflexiu de dits periodics.
Mort l' Almirall i ja moJt abans de
morir, disolt després del fracás del Centre Catalá, el seu grupu, el catalanisme
no inlervé en l'accib l)olítica fins que la
Lliga Regionalista s'hi llanera i al ferllo aquesta pren una Sl'gnl'ficacl'o' con
servadora segnrament. per la sifuació~
d
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que egue e pen re en a Ulta, ma grat que en ella S'111' trovavefl homes
d'esprit Iliberal i progresiu que després constituien el nucli capdevanter de
l'Esquerra Catalana. Pero aquesta encara no era nada. El catalanisme politic lluitant amb confusió d'eJements ;
el republicanisme entregat de temps, de
5empre, a esterils ideologíes o a messiol1iques
i1usions
revolucionaries,
sense haber sigut encara ni la seva
};;rall(a federal feconclat per l'amor
a Catalunya, malgrat el que veiem als
seu') homes mes e111illcnts, com els
l~onzal Serraclara, els Vallés j Ribot,
~ol i Ortega, Vidal i Valenciano, Frecleric Soler, Comat ROUl'e, Saca~es,
Lasarte, Lletget etz., pendre part en
les primeres manifestacions elel caÍi"la¡,isme, com per exemple, el primer COllgrés catalanista celebrat per con vocatoria de l' A1111irall, a Barcelona, per

I

l'Octubre del 1880, el memorable congrés catala de jUrlsconsults del gener
del 1881, (lo que causa certa extranyef>a, que s'allunya ben prompte al teuírse en compte que malgrat els esfor~os
de l' Almirall el catalanísme no havía
sortit aleshores del periode ideologie,
que no compromet a ningú, sen se haver entrat en el de les práetiques rea1itats de I'acció política), l'hora de l'aparició en la lluita política del catalanisme democratic, no ha.bía atribat cncara.
No villgue fins d:=spr~s d'aquel! gran
Lrasbals sentimental de la Solideritat,
t:11 el qua! els que a.1cshort's no sentirell
I'amor a Catalunya ja no'l sentirán
mai, i dcsprés de la 80lideritat, d'aquelIa gran fornal en que's confongueren
i amasaren per a formar la Patria nova,
tots els vclls elemel1ts socia]s i politics
de llostra terra, quall se produí aquella
llecessaria, fatal clalificació d'elements
de que parlava en el Desembre de 1907,
la. cOnllssió organitzadora del Primer
congrés l'atalá de la joventut Republicana en interessautísim document de.
la historia de la nostra política.
Des ele la separa<.'Íó de la Lliga deIs
elcmcllts lliberals que hi havíen pertenescut fins al' Abril del 1910 en
que's constituí l'U_ F. N. R., l'Esquerra Catalana visqué amorfe i tripartita i amb tot., lllai cap partit, mai cap
agrupaeiú ni aspil'ació política, nasqué
tn 110strc país amb tanta poixan)a i
formidable empenta. Era la gran de.sil jada, semblava com si ala fi Cataltluya havÍa trabat el seu orgue d'espressió ; que totes les idealitats, totes l'experituaIitats de la rat;a, en ella s'hagucssin confús reduit. Era Catalunya
entonant viril ca 11 S:tl , resum i f usi{'
adnlÍrable de la COIl~O vella i la nOt'a
ele que havía parlat En Mal'agal1 ... per
aixó la naixenera de l'U. F. N . .R. despertá tantes esperant;es, per aixó totb0111 Ji senya1ava Ull periode gloriús ...
1 Ja ho veieu I al cap de 4 anys-€nlara llo-desfeta, esmicolada aquella
grau Ior(,:a, la mes poderosa que mai
havÍa tillgUt Catalunya per la seva llibel'aci6.
Ha estat la culpa deIs homes? Si
aixis fos a la Uur responsabilitat fora
enorme, imperdonable.
No anem aqui a escatir responsabiIitats ni a formular acusacions.
Deixem que per sobre deIs homes i
deIs fets hi passi la ma freda de l'historia.
Dcsprés deIs apassionaments lIegitims dels primers iustants de l'ofensa
rebllcla la serellitat ha retornat a nostre esprit. Avui soIs contemplem amb
amargor, amb tristesa infinita el dolo16s espe.dacle del temple deIs nostres
amor:; destruit... Perqué per més
que' s vulguir amagar i evitar l'em90rrament sed. faLal. L'U. F. N. R.,
l'Esquerra Catalana, quedará esmicolada, dividida en 4 o 5 grupus que's
caracteritzarán mes avíat per 110ms
personals que 110 per ideals i que vindrán a aumentar la confusi6, la desorganització i l'impotencia de les forces
lliberals del nostre pais.
Dones bé: deixem-lo pasar aquest
vent de destrucci6. Intentar oposars'hi sería illutil, ridicol. Estem al rodolament de la devallada i res pot deturar aquesta. Els apassionaments son
massa vius per a que puguin esser escoltades paraules de germanol' i de
sensatesa.
Sigui ... Peró ja des d'ara, abans de
que la cridoria de guerra fraticida s'aixequi en els nostl'es camps, esco1ti's
una veu de concordia.
Que surti aquesta de la nostra tCtlda. Concordia germans de Patria i
d'ideals, concordia, llacionalistes Iliherals catalans !
Si per petiteses persona]s, no podem
cOl1viure tots sots una mateixa organització, no ens lIancem els un8 contra
els altres. Penseu que per sobre de les
110stres capelles, tenim deus comuns.
En aquesta hora solemne, quan pot
ser de nosaltres s'esperen paraules que
entrin a la cara com a gallivets i nosaltres, mirant enlaire, a Catalunya, no
sabem mes que resar per nostres ideals :
al perdona les !lostres culpes COlll 110·
salt tes percl onam ... "
R. NOGUER 1 COMET.

1
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En Gustavo de Maeztu a les Ga- I
le1'ie8 Dalmau.

D'ART
Al Saló Pal'és
T eles, dibuixos i aquarel'les, profusament escampats per les quatre
parets de l'ampli Saló. 1 res, absolutament res que mereixi ~l més petit interes ni l'atenció deIs més desvagats.
Doménec Soler i Tomás Vi ver pinten sincerament i assoleixen algún petit acert .devegades, com en un paisatge de la ciutat nevada del primer,
com en una te la amb arores del. segon.
1 aixo és tot.
Després hi ha un senyor que expo. sa una odalisca que sexnbia un anunci de paper de fumar. Ni Valem pendre nota del nom del seu autor.
Joan Llimona exposa aItra vegada
pintures i dib'uixos abundosament.
Com de costum, les obres d'En Joan
Llimona, pobres de color, incorrectes
de dibuix, vulgars de composició, i
amb un absolut oblit deIs valors, no
responen a una visió artística de les
coses. Es pintura per al mercat, d'un
escasíssim valor artístic,

Jove, pIe d' entusiasmes, cavallaresc amb nosaltres els catalans, aquest
artista,' de cognom gloriós, ha fet a
Barcelona el beIl present d' una exposició de les seves pintures,
Els pintors de la jo ve Espanya, fugint deIs cromos i amaneraments d'antany, han cercat font d'inspiració en
les tragiques i populars costums, en
la melangía dolorosa deIs pobles ¡deIs
camps. 1 així, un sentit de lo tragic i
una visió pintoresca de les coses,
junt amb una tendencia decorativa,
constitueixen les seves característiques. No escapa pas Gustavo de
Maeztu a aquesta llei. Nosaltres, partidaris de la separació absoluta de
camps entre cada una de les belIes
arts, no sabríem pas lIoar amb filcil
literatura la literatura á alguna de les
se ves obres: sigui el nostre elogi, mes
que per a aixo, per a les visions ampies, per a les atrevides coloracions
de Gustavo de Maeztu.
FLORIÁN.
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La sessló dal'l'era

La darrera sessió del nostre Ajuntament sigué de les menys interessants
que s'han fet en 10 que va d'any. Peró
no ha fou tant poe que en ella no's tractés i acordés quelcom important per als
interessos de la ciutat. En Jauseley,
l'autor del genial projecte d'enllas:os
de Barcelona i arrabals, deia, amb malta raó, que Barcelona no sería la gran
per la se va historia tenia dret a ésser,
fins a donar la sensació d'un conjunt
ciutat que tots voliem que sigués i que
fort i bello Per aL'\:6 eH creava grans
víes d'enllas:os squares monumentals i
places immenses ...
El planol J auseley esta abandol1at.
Alguna vegada se'n parla, per a tornar-lo a deixar oblidat. Peró bo es que
l' Ajuntament treballi en el sentit d'unir les barriades disperses amb el gros
de la ciutat. I aixó es, precisament,
l' acord de la darrera sessió que eomentavem. El carrer d'En Balmes se-

,.EI_____

ro _ _ _ _ _

rá obert i urbanitzat dintre poc de la
Rambla de Catalunya amunt, a travers
de les barriades de Sant Gervasi.
Amb ai."ó es logrará una comunicació directa entre'l centre de la urbs i
dit arrabal que era veritablement necessaria, al mateix temps que's logrará
descongestionar el carrer d'En Salmerón de l'excés de tranzit rodat. Aquesta reforma no costará gaire al Municipi. EIs propietaris cedirán els terrenys
i es d'esperar que poden encara contribuir a les obres.
.
Aixó ens recorda altra reforma que
está pendent d'aprovació a l' Ajuntament i que pot milIorar l'aspecte de les
barriades de Gracia i Sant Gervasi.
E us referim a l'obertura d'una nova
via que, aprontant en part la riera de
Cassoles, partiría de la Rambla del
Prat cap a la part baixa de Sant Gervasi. La reforma seda de gran uti1itat i
no costaría res a Barcelona.
Es d'esperar que les clugues reformes que acabem d'esmentar siguin
aviat un fet, ja que de cada día s:imposa mes I'unió de la cintat i els suburbis.

i ii
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Dimarts a la nit es celebrará al café
de la Fortuna (carrer de Consell de
Cent, entre els de Bruc i Lauria) una
important reunió per a tractar de la
constitució en el districte IV, d'un
Casal Nacionalista.
A l' esmentada reunió hi han sigut
convocats com uns doscents catalanis·
tes d' aquella bandada de r Aixample.

**

.:: CASA FUNDADA EN 1852 ::

.--~----------------------------------.

Mundial Palace

Agrairem als nostres lIegidors que tinguin
per als anuneiants que figuren en aquestes planes,
totes les preferencies i totes les atencions. ElIs
són amies nostres, que éljuden

efiea~ment

amb el

RESTAURANT

seu anunci a que LA P A TRI/'. sigui perib·

.-------------------------.

die de lIarga durada.
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Coberfs des de
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Els divendres boullebaise. Els dissabtes
menú corre~lt i vegetariá.
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Garantfa en metalic
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Emplac;at a la Porta

PRIMERA CASA
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COMAS y PORTAVELLA, i1'llpressors,
Villarroel, 12-14 - 'r. 3028-Barcelona
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PAPITU :: K D T :: SOCIEDAD GENERAL DE PUBLICACIONES .. SOCIETAT CATALANA D'EDICIONS ::
EL POBLE CATALA .' STADIUM :: EDITORIAL LUX::
PONS y COMPARIA, EDITORES .. EL FARO .. EL
GALL .. EL TOREO EN BARCELONA .. REVISTA
AFRICA .. AVIACIÓN:: TERR.A3 LATIN/E :: IMPUESTO ÚNICO :: EL SPORT :: EL LORO :: DE JUERGA ::
DON PERIQUITO .. BIBliOTECA ACCIÓN .. EDITORIAL GUTEMBERG .. EL DUENDE :: MENTIDERO ::
FElvÓMENO .. ARTE TAURINO .. PARLAMENTA:: .. .. RIO .. REVISTA NOVA, ETC, ETC .. .. ..
eobrament de suscripcions i anuncis
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L'Ajuntament de Lloret de Mar ha pres
l'acord d'i~ar els dles festíus en aquelles
cases consistorials, la bandera catalana.
Nostra enhorabona.

Proxim trasllatj Rambla Catalunya, 23

ilepresenfanf exclussiu a ,Barcelona, de

8

Abans d' ahir, 20 de maig, es compliren dotze anys, d' enyá de la cons~
titució de la Nacionalitat Cubana.
Amb aques.t motíu saludem a la
jove nació amb un crit de visea Cuba
l/jurel

* *

Diumenge, Barcelona retrá un bell
tribut d'homenatge, a la memoria del
qui fou batlle de la ciutat i catalá illustre don Francesc de P. Ríus i Tau~
let, amb motiu de complir-se vinticinc
anys de l'Exposició Universal de 1888,'
de la qual eH en fou l'imima.
L'Ajuntament, i al darrera seu tot
el poble, depositará una artística corona al peu de r estatua del gran patriota.
«LA PATRIA», s'adhereix a racte.

Constructors de Mobles

iii
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P. REIG l · ILL

MIOUEL GUERRERO
..
FERLANDINA,

Al sortir per primera vegada «LA
PATRIA», saluda afectuosament a tota
la premsa, i ben especialment a la
nacionalista.

Els e1ements de l'U. F. N. R. donaran
diumenge vinent al vespre, en el Mundial
Pal ace, un banquet en honor i obsequi al
diputat a Corts per Balaguer, don Felip Rodes, per sos rescents exits parlarnentaris.
Es una festa ben rnerescuda, que mereix
totes les nostres sirnpatíes.

.----------------------------------------------------
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Centre exclussin per a la venda al per major de periodics,
selmanaris i 101a classe de publicacions
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ORAN ASSORTlT EN ARTICLIlS PER A TOCADOR .. ..
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Plaoa del Beat Oriol, 10 (Davant del Pi)

BARCELONA
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de uendes és prcduit per la gran rebaixa de preu5

La casa garantitza vestir-lo amb la major perfecció, amb teles de gran ((chica
tall angles en trajos de 9 (95, 19, 29 i 39 pessetes els més superiors

:: 5egueixen les grCJns rebaixes de preus en tetes les demés sec:cicns ::
Ermilles fantasía ..
Pantalons girats de baix,
usuals i per a tennis. .
Impermeables anglesos,
els mellors del rnón.
Camisa cMir fantasía,
col1, punys i corbata.

des de
»
»

2'95 Ptes.
4'95
25'00
3'95

"
"

"

Camises. . .
3 per
Berrets Canutier palla
des de
})
Gorres angIeses .
)}
Sabates forma americana.
»
Corbates pala gran, tot seda
1 dotzena colls y 1 dotzena
punys. .
»

5'00 Ptes.
2'95 "
1'95 "
9'95 "
0'95 "
4'95

"

Mitjons, 6 parells.
Cal~otets

fantasía, pretína piqué,

Trajo interior, fantasía.
Samarretes.
Elastics.
Lliga~cames ..
Mocadors, mitja dotzena ·.

des de 1'95
»
»
»

2'9j
2'95
0'95
0'75
0'50

»

2'~O

})
}}

"

"
"
"

"
"

"

S' obsequiara als compradors amb magníftcs regals, segons sa compra

SoIs es ven al comptat i es perfuma a tothom amb Chevalier d'Orsay
Unica casa Que té establert pel treball de la Dependencia l'horari més curt

ro

Obert de 9 dal mali ados Quarts de 8 del vespra

