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]ustament preocupada l'opinió pública per la greu qüesti6 del
Marroc, ha consagrat aquets darrers díes, tota l'atenció al trascendental debat plantejat al Congrés, i no ha tingut el ressó que realment se
mereixfa. l' Assamblea de la Mancomunitat de Catalunya.
1 no obstant, som are al moment culminant de la Mancomunitat.
No ha de servir aqueixa per a que Catalunya, com el Narcís mitol6gic,
s'embadaleixi i es delecti contemplant sa unitat i sa personalitat legalmcnt reconstituida. La Mancomunitat ha d'ésser instrument d'acci6 i de
lliberació. Creat l'orgue, lo més important son les funcions que ha
I'exercir, o siga, les delegacion. que Catalunya demani i obtingui del
Estat Espanyol.
Es l'hora solemne de demanar, peró no amb l'humiltat i l'encongiment de quí pidola una almoina que tem li sigui negada; sin6 amb
la dignitat, amb la viril energía, amb l'audacia, si es precís, de qui
clemana lo que es seu, de quí defensa el dret a la vida, de qui vol recobrar lo que de rao i de justicia 1i pertany,
La petici6 de delegacíons que faci Catalunya no pot tenir el
carácter exclusivament aclministratiu que podría revestir la petici6 que
faci el día de demá, la Mancomunitat d' Extremadura o de Castella,
o qualsevol altre que pugui constituir-se on no hi hagi pendent un
problema nacionalista, com el que existeix a la nostra terra.
La nostra Mancomunitat deu ésser quelcom més que una comunitat d'ínteressos materials; deu aspirar a una finalitat superior que la
d'obtenir, descongestionant el poder central, un major rendiment a
l'acti vitat regional; ha d'ésser el medí de que totes les funcions i serveis
públics de que s'encarregui (Cultura, Obres públiques, Higiene, Beneficencia) se converteixin en substancia propia, i reflexin fidelment I'ánima
col-lectiva de Catalunya.
rmportants son els camins, els ponts i les carreteres, els ferro·
carrils i els teléfons; fer riq uesa pública tarnbé es fer patria. Peró la
Mancomunitat claudicaria .si se limités a tot aixó; ha de canalitzar el
patrimoni espiritual del nostre poble: la llengua, l'escola, el dret civil,
l 'enfortiment de la raifa.
En materia d'ensenyan<fa, per exemple, no podém acontentarnos
amb que se'ns delegui (com se proposaba) unícament l'ensenyan~a técnica, d'arts i oficis, bel\es arts, mercantil, agrícola, etc., sin6 que procedint 16gicament hem de demanar (com en definitiva va acordar l' AssamL J¡-"_ _~""'-"'-2!c1e la Mancomunicat) tota l'ensenYdnya de Catalullya, en tots els
graus í rams, des deIs jardins de l'infancia, des de les més humils escoles rurals, fins als doctoratos i als estudis superiors.
No ens hem d'enganyar ni hem d'enganyar al Parlament Espanyol. Volern nosaltres, al de manar les delegacions, que amb totes les
garanties d'una !lei constitucional, s' emprengui la tasca de donar satisfacci6 als anhels autonomistes de Catalunya.
Hi ha quí creu que 10 hábil i lo politic es dissimular, demanar
poc i amb molta mesura i prudencia; que qui tot ho vol, tot ho pert.
COl1ceptuo aquest criteri completament equivocat, i fins inhábil. L'excesiva timidesa i prudencia en el demanar, pot perdres per vergonyosa
covardía.
¿Es just i de raó lo que desitja Catalunya? Dones fém la petici6 amb tota sinceritat i valentía.
¿Atravessem avuí un estat d'aplanament, de cansament? Dones
cridem fort, per a que l' opinió catalana reaccioni i torni a posar-se, si
convé, en peu de guerra.
No 'ns dirígim a governs forts, sino a governs débils, a partits
dgotats, en plena decadencia i descomposici6.
Ens dirigim ademés al Parlament; i com diuen els tractadistes
anglesos, el ParJament pot fer-ho tot, menys d'una dona un horneo Lo
que demanem no es cap impossible metafísic; es factible, es racional,
es práctico
Confiem que els di putats i senadors de Catalunya, serán fidels
portaveus de la quasi unanimitat que hi va haver a l'Assamblea de la
Mancomunitat. Eils han d'ésser davant del Parlament, els advocats de
Catalunya: que siguin dignes de tant digna causa.
ALBERT BASTARDAS
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La gloria dlEn e Pep» Ventura
En la mzmtanya de Vallvidrera, la Jnultitut celebran'i dimnenge la "/litelt{/' feslade
la Sardana. Enire'!s arbres, miran! al mar
i daml~"! la ci-ulat, ánima de Cataltmva.
IUI. marbre hauría de glorificar la rcsurrt'cáó de la dalUla catalana i el rec()rd d' /11'
home que rebé'Z bateig del genio Aquest
home respon al nom lmmil de Pep V mlllra.
Té tant dret a la pedra exaltadora eOIl!
En Clavé i l!-)t Pitarra. Po/ser més ... 1
l'¡ínic homenatge o/renat a la sella memoria,
han estat les sardanes que en els dies blaus
ballen. les calles dan~aires. L' obra d' en
(IPep) seg~jeix en l'humillat, com eU va
t'iure; i quan se citen els noms glorioso.~
de Catalu1~ya en els tlomenclátors patriótic~,
hi manCll'1 Sett. ('Per oblit? /Per menyspreu?
,Per ignoraltcia? No>' és que en (IPep) , tcara
té d' esser reivindicat per al nostre ar!
i per la nostra historia. En 111 aragall
ho podía /er; i En M aragall, ql{e tant l' estimava, i que havía posat lletra a alg/mes
de . les seves sardanes, va morír sense
escri/lre 1·m ('clogi d'En Pep Ventura·), qlte
hau-ría incorporat el músic empordank~
als valors ·famosos de Catalunya.
Potser lo ' més bell que hi ha 'en música
cala lana ho 11a compondre En Pepo 1 aq1ull
home., de l'A77i Moreu, del (,Per tu ploro~
y de (,La capritxosa,>, gairebé no sabía
res de tecnieisme musical ¡Era l'ál~úna la
que li cantava més que la gHitarra; la guitarra, amics on cercava les harmonies.
Amb míg an)' de solfeig ne tit:¡gzté prou.
Desprds ana per l'Emporda, m romialge
d'art i de lesta, tocant sardanes veZles, sardanes C7(rtes, i component les seves - que
arribaren a esser unes q7tatrece-ntes-en
aqueU primitiu instrument de cinc cordes.
Els pagesos fe'ien deu hores de camí, nO
(,per un parell de botts, perlina lliura*,
sino per a escoltar les melod'íes d' En (lPep)
l ell, tocant-les, conten que plorava. {lSembla
que s'/¡i adormía,>, diuen els vells empordanesos. Així corria pob/es i viles, reCltllint
calt90ns populars que, fetes sardanes, SO.ltíen, amples i mera t'clloses , de la seva ú-

seves obres:per6 sobre tot aquell apassionat del comen<;ament de.fa eaprit
xosa. Jo no puc oir·lo que no'm senti
remogut fins a lo més intim de l'ani·
ma, Sembla que en eH hi bategui quelcom dc l'anima d'aquell gran sentimental que fou Beethoven. J cal remarcar, respecte del sentiment de
l'obra dEn Pep en la seva modalitat
amorosa, que mai es sensual, baixament voluptu6s: sempre hi plana per
damunt un no sé que de serenitat, de
puresa, que l'ennobleix. 1 heu's-aqui
una de les altees grans qualitats que
I'avalt\en: aquella puresa, aquella ir,genuitat que dóna a certes sardanes
un aire de gracia exquisida. Fíns en
les composicions bumoristiques com
.f' esmolef vell, no s'hi traba res de
barroer: tot hi es d'un bon gU¡;t, d'uná
distinci6 refinada. I es que En Pep era
un tem.perament tot delicadesa, tot
poesia.
En l'hora de la mort ne dona bona
prova. EIL, que havia sigut el reformador de les copIes empordaneses; eH,
que era el genial creador de la moderna sardana, no pensil. en pompes i hanors per al seu enterrament: demaná
tant soIs als companys de eobla
que'l duguessin a enterrar tocant una
sardana, per a que, si els morts senten,
pogués oir una vegada més aquelles
tonadas deIs ' seus amors, abans no'l

La danca deIs catalans

troCes i apressant el movimént en les
tornad es, Aquesta modalitat no es del
tot desusada encara. La ballen la nit
De totes les dances. una sola n 'hí de Sant Joan en algunos poblacions
ha de divina i espiritu;)l que pot essp.r empardan eses voltant les Cogueres a
aplicada als sers que no son terrenal s les que s'apropen els ¡al/aires domao que son fantástics.
nant treva a l' entorxa de bruc encesa
Aquests sors dancen, pr6 mai els ha que branda un bra(; enjogassat.
concebut l'imaginaci6 que'ls creava,
La forma actual h4 pres de la sardad'altra menera que donant-se les mans na curta la divisió de la dan~a en dues
en amorosa sardana. La bailen en parts; &olament que no contentan-se
l'ombra suau deIs bascs, les nimfes; amb el migrat espai de setze compasen les vores deIs blaus llacs, les fades; sos justos per cada part, deix:a el lliure
en els prats i entre le!' gotes de rosa- camp al compositor pera allargar la al
da en la freda matinada, els el fes j els seu gust.-La tonada bonica que hi ha
follets; al cel sobre flonjos núvols, els en tota sardana lIarga es la part que ha
angels. Sobre la dura terra, els cata· pres de la sardana de carrero
Elns.
Es una veritable llástima que amb
La danya deIs esperits, deIs sers tanta afició com hi ha aquí per al cant
irreals, els rars designis de la Provi- i la dan<;a no s'bagi posat al' ús aq uesdencia l'ban feta també la dam,:a deIs ta forma tant deliciosament ingenua..
cataláns que son els homes que menys
Finalment la sardar¡a ¡larga te per
esguarden l'ideal, que no creuen en preludi una tocada de fluviol, fragment
lo que no's palpa i que no alcen més de la danc;a antecessora seva, el conla vista que de sos camps, de ses mans trapás; talment coro si trovant·se la
o de ses butxaq ues.
antiga dan<;a massa xacrosa i veBa
Perx6 dones, si la sardana ha con- sortís a cridar al jovent pera un cop
servat de son mític origen la forma aplegat, deixar el lloc, sese enveja. a
pura i les fresques notes de son fiuviol, l'altre no tant rígida i severa com pila,
ha perdut-per for<;:a al fer-se humana sino jove i alegra, mé~ en armonía
-son aire impesant eom la boira, son amb la corrent deIs temps.
moviment gronxador eom la balanya,
Per trobar el veritable origen t!e la
tornant-se rígida i adquirint com marca sardana caldría, dones, seguir el de·
del nostre carácter, per que mai puga senrotllament de les dues formes de
sardanes ahans ci tades, contemporani es del contrapás, qual formaci6 es
pert eu la llu'lyaria de sigles i sigles.
]ULIl'A FARNÚ:S.
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I'apsoda, dinu. No, .:v, ten r"-'
gilí de la mlísica, que aV1-,i, amb tecnique~
sabieses, sorprelzdrtá al món.

1~ora. Ult

Qt-te'l diumenge se ballí a lagloria d',En
(<Pep) amb l' efusió deis vells pagesos de
l' Emporda>' i si tota la 1t()stra patria. hi cab
dins de la sarda1ta, que Sig1ti tata Catal1mya
la que reverencií la seva memoria. Pensem
que no hi han mes que dos homes a Catalun)'a que's dig¡~i amb el seu nom de pila
tata ta seva gloria: M ossen Cinto:i En (IPep,).
En Pep de Figueres, alegeix la gent.
Que sigui, destl' avui, amics, En Pep de
Catalwwya.

En "Pep" Ventura
-Heu's·aquí. al meu entendre,
la qualitat mestra de l'obra d'En Pep:
la d'esser com l'eflorescencia, en ritmes i melodies, de la terra empordanesa. Jo hi sento tot l'Emporda en
~quelles magnifiques sardanes¡ li veig
evocatmaterialment.amb la seva plana
tranquila, les seves comes de linies
suaus, ondulants; les seves esplendents
postes de só1. el seu aire de pau i serenitat, els seus homes franes, oberts,
decidits, am quelcom d'auster en lIur
posat i en !lurs paraules. 1 no es sois
l'aspecte exterior de les coses lo que'nl
fa sentir, sinó que'm r~vela llur anima, llur essencia mateixa.
Tre& qualitats donen caracter diferencial a aquesta Anima Emporda.
nesa: la forya, la serenitat i l'intensitat, lo que en liter.üura ne diriem trascendencia. 1 totes tres se troben en les
sardanes d'En Pep com a qualitats preponderants. 1 es curiós veure en elles
com els signes de la persona1itat collecti va, de la raya, reaccionen sobre'l
temperament individual de l'artista.
El d' En Pep es essencialment elegíac.
Pero en la se va obra mai la queixa
s'eternitza, mai devé depriment: moltes
vegades el mateix motiu musical que
ha servit per a donar-Ji forma, al passar de la tenora. l'indi vidu que's
plany, a la massa ' deIs demés instruments, el poble que li respon, se torna
reconfortant per senzilla accentuació
o un refor<;ament de sonoritat. Aixó es
caracteristic en les sardanes d'En Pep,
com ho es tambe aquesta continuada
intervenció de la massa, de la col·lectivitat en elles. Poques ne trobariem en
que'l poble no vigoritzi el conjunt amb
els seus cants triomfals, d'una alegria
que no es sin6 la conciencia de la pro·
pia fon;a.
De l'intensitat, de la fondada del
sentiment d'En Pep, n'es bona mostra
gaire bé la majoria deIs motius de les
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colgllessin en el sí de la terra que ha·
via glorificat amb :e~ swes melodies.
L'ultim 1esig dd! nostre m\uic no
pogué complir-se. Havia mort en diades que'ls precepte~ d~ l'IgLesia 110
permeten altres eants que e'ls funera·
ris de ritual: el dimecres sant, 24 de
Mar~ del 1875.1 a ¡'endema. passaven
pels carrers de Figueres les seves despulLes, seguides fidelment deIs seus
companys de cobla, amb els instruments com li havien promeil, pero
sota del bray. muts, com eren mlldes
pera semple aq uelles veus inefables
que havien cantat en l' ánima d'En
Pep tant belLes coses,
Aquest fou ['home i aquesta la seva
obra, digna eertament d'altres comentaris. Ame tot, no vui acabar-los sense
dir lo que de hell cop pot semblar una
heretgia. I es la sup:!rioritat artlstic;l
que té per a mi sobre la d'EnClavé.Tot
lo que hi ha en la d'aquest de barbre,
d'informe, en la d'En Pep delicadesa,
desenrrotllament logic. bon gust ex·
quisit. I en quant a la trascendencia
social de l'una i de l'altra, cal remar·
car que si En Clavé, amb els seus
cants, dignificá les masses obreres, en
Pep, salvant d'una mort certa la sar·
dana, ens ha servat la nostra danya
na~ional de ¡'avenir, la que, aixam·
plant les seves rodes de germanor per
tot Catalunya, ajuntará en un matelx:
amor per la terra tots els catalans.
J. POU5 i P AGÉS

VENTURA
dllptar'Se q lle e3 no,lre i no mes nostre, els nú neros, i el dl1cul, lo qual
alhora ens rellig.l a la terra i ens aixeca a lo abstracte.

J.

PAHISSA.

Notes sobre "origen de la
Sardana lIarga
Troba.r l'origen de la sardana sería
interessantissim, tant p~r 10 d¡ficultós
de ¡'empresa, oom per ser aquesta
dan<;a la mes característica de Cata·
lunya despres del contrapás, al qual ha
succei t. En lloc de pretendre saltar d~
sobte a la fita desi tj ada i sentar fan tao
sioses afirlU~ciolls, val més desbrossar
soIs una p trt, ben cOlleguda del camí
de recerca, partint del punt en que'ns
trobem actualment.
L, sardana més generalitzada es la
sardar¡a Ilarga que vt! a s~r la fusió de
dues modalitats més alltigues d'aques·
ta dan¡;a: la sardana curta i la de carrero
-Aquestes dues formes eren molt més
senzilles que ¡' actual: consta va la
sardana curta de dues p3.rts igua.ls de
setze comp lSSOS cada una; la primera
part se b.lllav.l a p lSSOS euds (de dos
compassos) i la segona a passos llares
(de 4 comp:lssos) amb els mateixos ritmes típics usats ara.
En les de curer se cantaven can·
y'Jns o f,)lIies voltant com en les rondes infantils; mes, P)c a poc en les es·

lli l/a 1m cúrl'fr amaga! i ingmlto, el
carrer d'assambleísfa repl/Mica. J,'(/s.~l/m
bleísta era federal, llegla El Nuc\'n Régi
men i vota'Da sernpre. Volava la jI/lIla
del Cantre, el Comité Comarcal, L'l GO/lsc!l
Regional, el" regidors, els dip/dals provillcials, els diputats a Corts i e/s senadoys,
complint ,a mes a 'mes, amb alguna l'otació
escaducera.
Cada any, des de la seva adolescC/lcia,
ve a Barcelona afer (lssamblea. Al sea
poble fa junta; pero a Baretlolta la ussamblea. S'está un parefl de díes fical en
1ma sala, escoltant l(Jctura d'actes, discursos,
proposicíons, votaciolls nominllls. i el segon
dia, a la tarde -la tarde del diwncmgc o
dillulIS jestiu - deixa amb tota la recan¡:a
de la seva anima d' assambleísla de tod(~ la
vida, la sala deliberadora. Rl darrer tren
S3 li escaparía, i a l' assambleísta no se ¡ i
escapa cap assamblea 1ti cap darrcr trell.
A l' endema, ja a la seva vila, llcgeix en el
diari les conclllsions finals.
L' assambleísta, sempre amb /tila mica
d'amargor - ,:,veritat amic ",farlí Carreras,
amíc Nicet Casanavas, amíe Llufs Corbaa?
- acorda coses extranvcs i trascl'lldel!tals:
l'unió republicana o 'la conslÜ/lció ¡{'l/U
1tOU partí/, ¡ma solid(lritat o ¡ma d¡¡'isió.
la gu.erra a Ult partit co¡¡/rari o la eoalició
amb el mateix. Una vegada prcs l' ac()rl SI."II
entorna, (¡m.a mica jasLiguejat, II casa.
Peró ali' a¡¡y que ve !ti torna, i allra 1Jalta
des/rOl po qu.e hav!M fel antany () jall lo
que Il'any !abans havíen desteto El/s son
la ¡Sola j,cosa qlf~ pum m~i.\; Úll n·'ttable.
Napoleon deia que a les batalltJs sempre
m"!!!1t ets mt!eio¡; . .ti le;; ,:¡;¡¡ H};.!'l
també sempre son e!s m tlei.l:os.
Am; les b:ubes b~aIt1"es. am~ els crani~
sonrosats, a'a~ e! pie falig ti, dil~tre !JiJlf
anys, ve¡erem relt'lit5 en n't t s &l, fe/~t IlSsamblea, a aqlt~/.s ho I~:S inge¡¡u~. Pm"topes dr.: la nostya p.? !ític.l Un eserijltor
satíric, en UWl jan(Hí 1, d. iscribía'ls hom's
de l'U F N R en l'ago úa d~ la se¡;ona
república. csp.mvola, lent 'assalllblca per a
acor,ür si era comunr:ent regoneíxer-la o /to.

'" '" '"
El tOTero té IUl2 llegenda de fasizlOs/lal
gmerosa Rajav,¡ l' or de les am poll"s tic.
(1IWtIHanílfa", caln si fos d de les S(1'CS lmtxaques fúradades. Per als ¡¡US d'una tirilla e!s
brilta/tts d~ la seva c:amisafanfarrona, i pcr Il
u/u carta. - peT a Hn caball, per a IW rci rm .'l-

devesa.

Ve!!. príncep deIs trovadors de Casftllct,
Jorge lttta1l-,Yiqul', ¡com tomarít's a P!OY,1r
la lClla cll"gía. davant de la jlrodi I!,Ulitrll
torfra, l,ergonva de Castella! Era allÍr qlll'
a Bucelona, en 1m dia d'alm()ines floridts,
per a 1tns h,Jln~s cswalits i ¡t"brasos, 1m ./.
placa de toros res ponía a la PrcfJaria ¡{'/liteS
dónes hermnes. amb qlUlirccc¡¡tes p"swfes,
entre catorze mil Ilam~'ncs! l el diu.¡¡¡'!n~(',
a ¡1:ladrid, per a la mtteix :~ alm>in.a, aqueje
hom~ aWJ!nm!1.1 e!. G:zlto, d'm.·w.'l, en gl~st.:
de galallÍCI i en acció de caritat, du 's pcs')dcs,
(IOCltO r~.di .:051> en la s:vz llenglt t pinturera.
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Diguercn quc'l Bombita se aedicava a
tcairals; el Guarda i t' Algabeiio,
jan "rodl/ir les Si'VC$ tores; el Vicells Pastor,
té IIlIa IOlda de ¡Jitts Consolát, bOl! catala.
PWSdilt dai'ant d' aq/lcsts t!xemples, que si
/larcdolla se la (orera, e/s toreros se fan
catal,lIIs, i que ja pots, ell compmsació
patrio/ha, parlar ae (,l't1Mra povcrlrl.,) aels
toreros
I!e¡jOC1S

* *

*

Icaba l'Assamblea d" {' U. F. N. R'
'le Ilcg·'ix el nOIl Conscll 'Nacional. SOIl
1WI1ICIlats ciutadans flUmils, modestos, que
tonen scmpre proPicial a i'olunlat per al
sucrif¡:ci . 11 un escriptar, q/te hll!ton oral les
}Lostrcs columnl's, ti prcg¡¡ntl'm:
.- e'fIa ?list quin CO/lsell Naci('nal?
L'cscriplor, o~jecta, mlZ-b ltll gest sensal:
Dispmsi, aixó no ¿s un COllscll.
Es /lna comissió liqllidadora.

Oesprés de I'inauguració
de'llnstituf d'Esfudis
El dia 28 del darrer Maig, dia en
que l'lns titut d' Estudis Catalans ce·
lebrá el seu primer acte oficial, fou
oberta a Catalunya la lIibrería que per
l'esfory de la Diputació i del Municipi
ha pogut formar·se.La llápida on el fet
será recordat als venidors, és una fulla
de pedra en l' historia viva de la nostra
cultura. En pocs anys per l'acció d'uns
quallts homes, en els quals treballava
la for<;:a meteixa que ara ha tingut tant
bell esclat, Catalunya deixa l'ombra
deis po bies sense nom per la clara atmósfera on els pobles al dir el seu
nom desperten un ressó conegut. La
valor d'una nacionalitat se mesura
avui día per l'esfors amb que reaccio·
na contra el seu destí, quan no li és
favorable; contra les infiuencies de
l'historia immediata, la del seu darrer
segle: contra la fort(cl d'inercia que la
duría per un camí senyalat. L'exemple
de Catalunya ha estat el de voler depassar la volta estreta de la se va subordinació .a una ra;;a imperialista;
el de lluitar amb una silenciosa obstinació contra els seus destins histórics.
Encara que' 1 nacionalisme no havés
tingut a Catalunya una fórmula política, no hauría deixat d'ésser la nostra
primera impulsió, perqué ¡'orgull del
catalá és el sen tir·se diferent deIs altres
i la seva gloria és fer sentir als demés
aquesta diferencia.
Aquesta energía de la gent catala·
na, que tingué la seua primera arrel
en el conreu de les ten-es esquerpes a
les fecundacions anyals, i la seva expressió en el desvetllamellt de les formes organitzades del treball, fent de
Catalunya un ample planter d'indus·
tries; comenya a tenir are una espiritual sigllificació col'lectiva amb el primer intent de metódica i completa
associació per als treballs de l'esperit,
Fins ara, ha estat mancada Catalunya
de l'entitat q uc al recullir els esfor<;os
dispersos n'obtingués' un major pro·
ducte. Tres anys enrera ens planyíem
encara de la manca de llibres i d 'utillatgc cie ntífic, de l'impossibilitat de
crear les ercoles on la personalitat na·
cional rebés la formació definitiva en
el moment presento En tres anys, la
tasca que já era comenyada, arriba a
un grau de primerenca i tresca perfecció. Bona part deIs medis per al treball demal1ats ja son aquí, la bastdia
del primer cós del futur edifici ha estat ja treta, ¡les línies de la nova arquitecturóLja cns son visibles. Catalunya ja te una docta associació 011 les
normes de la vida científica son rea·
litzades i la seua Biblioteca naixent ja
es oferta a tots.
Uns anys enrera, en un llibre sobre
el problema del pervinc're llatí, s'hi
proclamava una desconsoladora doc·
trina que ha sigut, en tot temps, el
pensa ment de molts: la de creure
que la complexitat mental d'un po·
ble és prova del seu afebliment físic
i moral, com si una proporci_ó inversa s'establís entre la naixenya de
les seves forces illtelectuats i la perdua
de la seua vigoría. 1 el cas de la Grecia savia davant la primera Roma in·
culta, se retreia una vegada més. Com
s'evocava el paralelisme i contrast
d'Atenes i Esparta, com si Laconia no
havés caigut també. Hi ha qui veu una
menaya allí on nosaltres hi veiem la
més ferma esperan<ya. Hi ha qui en la
naixenya del nostre Institut, en la seva
actuació, en els seu s plalls de dese nrotllament, hi veu un obstacle per a la
creixen<;>a normal de la 110stra cultura,
com si la part més alta de l'edifici fós
construida quan encara els murs in fe·
riors no son acabats. Com també hi
haul'á qui pensará tal vegada que en
la nostra formació nacional no es pas
la cultura el fonamel1t més segur, i
(¡uc l'energía de la raya pot sofrir
d'aquest esfor<;> de poixal1ya intelec·
tual.
Contra aixó diriem que el major
obstac1e que ha tingut la nostra re·
naixcncya, el pés que ha uificultat més
l'ascenció de Catalunya, ha estat la
dispersi 6 en que les forces de l'intellecte se tenien, l'isolament en que treo
ballaven els qui sentien amb inquietu¡
la pulsació cada volta més rápida deIs
temps, sense que la nostra terra en fós

commosa. Bacon,-qui fou l'home del
seu temps que sentí més íntimament
la correlació dela vida intel'lectuat amb
l'ordre total de la vida co¡'¡ectiva, al
dir que .coneixement es poixanya , ja esmentava com la ciencia i el poder
dels homes se corresponen i tenen
un meteix. objecte. Aixis nosa.ltres en
la creació de l'Institut d'Estudis hi
sentíem creixer una forya que havía de
transformar en substancies noves el
veIl sedimeut, i rejovenir tota la nostra
activitat esperitual. Prova en fou aviat
la fixa ció de les vacil-Iacions ortográ.
fiques amb la promulgació de les 110rmes, i com ho será la publicació anunciada del diccionari catalá. Prova
n 'han estat també les tasques que
l' Institut ha ;¡ mprat, i més que tot,
l'incorporació per ell acomplerta de la
no!'tra activitat al moviment de la
present cultura occidental,incorporació
que elsfir¡uaris de l'Institut i elsflr·
:dus de la secció de Ciencies fan visi·
ble clarament.
S'ha fet remarcar com l'inauguració
de l'Institut i 1 ' obertura de la Biblio·
teca de la q ual en té el dipósit ha coincidit amb uns dies de práctiques activitats en les reunions de la M;¡nco·
munitat Catalana. Les dues forces, administrativa, cultural, tenen una me·
teixa fi; les dues són dos aspectes d'~
na meteixa política, d 'una meteixa art
de cOllducció de ciutats. Amb l'una; i
amb l'altra se creen per als catalans la
primera materia indispensable a tota
mena de tasca; amb elles, el cos i l'esperit de Catalunya son infosos d'una
corrent vital que es la reunió de totes
les que fins ar aobraven disperses; com
la Mancomunitar l'Institud d'Estudis i
la Biblioteca de Catalunya han de
crear el motllo nou on la nostra unitat
ha de rebre forma perdurable, com el
bronzo ardent d'avui que es la forma
definitiva de demá
ALEXANDRE PLANA.

En Ramon ReventOs
de Barcelona
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riats; i es una veritat que les visions
d'En Reventós víatjen per tota mena
de paissos, pero de tant en tant s'arriben a passar tres dies a Tiana, quets a
quatre passes de Barcelona, i alli po·
sant·hi els cinc sentíts hi eseriu sis
quarfi/les que són mitja dotzena de set
per vuits de guatlla i que encari que siguin vuits i nous i cartes que no lli·
guen, lli guen .
A Tiana, les visions d'En Reventói
s ' hi tro ben com a casa i Tiana i els
seus voltants, son descrits en escrits
molt llarcs i detallats, un deIs q uals es
un inventari en el que s'hi consigna lo
bo i milIor de Tiana, que passat pel
fluviol d'En Reventós sembla lo mi1I0r del món.
Malgrat haver·hi més dies que Hangonices, no n'hi ha prou per a contar
els medts de l'istil d'En Reventós de
Barcelona, que no és humá ni divi, sino barceloni, que és com dir huma i
divi i si el podessin traduir aquí o alli,
ens faria quedar be a tot arreu.
Les neules son fetes d'una pasta fe·
ta amb ous, farina, llet, sucre, quatre
gotes de llim6 i no sé que més, cuita
al foc i carg01ada com un fluviol sonant, per ésser menjada els ultims dies
de l'any que fineix i els primers de
l'any nou, vida nova; l'istil d'en Revent6s, que no es mai una neula, es
pastatamb els ous de la· gallina ponicana que pon un ou cada setmana pp.r lo
qua! no dubtem en dir que es un istil
d'ous i també un istil de molta llet
pastat amb la llet de les cabres que
van pel carrer, molt semblants per cert
a les cabres de l'inspiració que En
Reventós munyeix com un cabrer de
l'art de la ploma, per 10 que'ls seus es·
crits fan olor de llet com els carrers
d' En Petrixol: la farina és del blat
sem brat als solars per edificar; el suere deIs ultramarins i les quatre gotes
de llimó Son de la lJimona amb potes,
titol d'un deIs seus primers treballs en
prosa, que .parlant ciar i calalá direm
que donen un punt d'agre a l'istil.
Convindria com el pa que ínengem
que's fes un arreplec d'articles d' En
Reventós, deIs que hi ha eecampats
per qui pe( lla, per que podrien ser·
vir per posar el catalá en fresc com un
porró de vi.

No hi h ... cap escriptor, ni un, que
posi la ploma sobre el paper, que mereixi tant com En Reventós lligar als
seus nom i cognom el nom de la ciutat
que' ns ha vist néixer a tots plegats,
perque si triem i remenem de la para·
EIs Assambleistes
da deIs istils que avui S' istilen, no' n
Els
dil'ectors
de l'U. F. N. R., pertrobarem ni un per remei que respiri
sistint
en
viure
d'austeritats
aparents
tallt per la ferida barcelonina com el
d'En Ramoll Reventós de Barcelona' COllvocaren l'anyal assamblea nacio!.
L'istil d'aquest escriptor que posa una mena de tribunal suprem, qUf'
havia de fallar en darrera instancia,
tant bé 10 ploma sobre el paper, pos- entre
altres qüestions, la de la rat Ú",etseeix com aquelJ qui no diu res, i per
ció O trencament de la cúalició amb
una d'aquelles casualitats, la gran na·
turalitat de l'admirable Carner, el me· els radicals.
Les votacions no pass aren mai de
ravellador artífici de venerable Ors i
80.
Els delegats de Barcelona, eren 60
mereix ésser comparat a lo millor del
deu per cada districte, pero els uns ja
món, pero tractant·se com se tracta
d' un escriptor de Barcelona, per fer eren baixa en el partit, i els altres retirats a c.sa seva, mirant de l'U. F. N.
una comparació quc faci quedar curR, eom un eSr-'ectacle gro tese. En P~re
tes a les al tres que's podrien fer, direm que l'istil d'En Reventós, es el Coro minas, en una circular, pregun·
delicatd'En Tendre, perque les visions tantloshí si encara perteneixíen a l'U.
F. N.R., i si pensaven acudir a l' As·
que té, de tant primplrades i pulides
samblea, ja els hi ad vertía que en ella
que són, se trenquen al passar de la
i sobraven i que s'estava confeccionant
pensa del autor a la má que les escriu
un concili par a ús de D. Pere Coromide, tant lleus i breus, la ploma al conas i deIs seus patjes_
rrer sobre el paper, les esquinya.
Eu L1uhí En Guberu, En Soldevila,
Copsada amb molt compte aquesta
En SLlñol. En Llporta, En Talla En
cosa tant fina, feta de materials tant
Mouegal, En Cruells, En Torras Sam·
delicats i tendres, En Reventós cull i
poi, En Tarruelta, que han ostentat
recull els bocins, els afegeix sobre el
carrecs d'importancia no anaven a
paper com el que afegeix els troyos
l' Assambtea. En cambi acudiren dele·
d'una ta<;a de porcelona fina feta en
gats de poblets que ningu hauría dit
trenta mil miques, els va afegint amb segLlissin amb tanta cura la política
paciencia l'un amb I 'altre, fins a refer
nacionalista. Per alguna cosa, algu
tota la taya que' s veu contra claror i
diu d'En Corominas que és un quora
clareja entre la xarxa deis afegits com
episcopo. Així, amb sabies eliminauna vidriera amb reixa de les que docions i algunes equívoques representa·
nen al cel obert existent entre aquest
cions, se confecciona l'Assamblea. NamÓIl i l' al treo
L'istil d'En R'i.m6n Reventós de cional que havia ' de ratificar la con·
Barcelona, posat sobre el paper es ducta de1s senyors Carner i ) Coromiverament una taya de finura mai vista, nas. L'Orgaeitzaoio de la Démocracia:
a{egida amb pasta de la que pot so- un capitol que el senyor Corol)1inas
portar un pes de tan tes lliures com el hauría d'afegira .ca Vida flusfera.
,
'1
que pellja ven als plats trencats els que El proleg
venien ~asla per a afegir terri<ya a la
Les dues prlmeres sessións foren de·
Rambla de les Flor8, davant mateix dicades a dilucidar si 's de\-ia sotsme·
de la cantonada de la Portaferriya. La tre o no a uf/s sen yors que en les pas·
pasta ye a ésser el paper i la prosa sades eleccions municipals volíen la
que'ns afavoreix, ve a ésser la laya pe- coalici6 i de passada l'inclusió d' al·
ra beure lo més pur que queda al cul gun d'ells en candideturz. Aquests
del got de la Bellesa i que és lo millor senyors ereo assambleístes, pero per
de la seva essencia.
no haverse accedit al seu reiterat .í
Si no fos el paper en que van escrit§, furient desig, se donaren de baixa
els acudits afegits d' aquest escriptor, del partit, fent campan ya amb els ra·
ens farien veure el món a miques, a dicals contra 'Is nacionalistes.
bocins i ni a Barcelona ni fora de
L' Assam blea discutí si podien o no
Barcelona, hi hauría ningú prou aran- esser assambleístes. L'U, F. N. R. ha
ya per a teixir·los els uns amb els al tres estat sempre un exercit en marxa confer-ne un seguit de coses noves com ne tra la lógica. 1 acorda la seva admissiÓ.
fa el nostre autor favorito¡ si fossim ¿No eren els clarevidellts, els precur·
pels vols de Nada] i la paraula neula sors? Dones si marcaren a la comuni·
no volgués dir inter nos quelcom des· tat el camí a seguir ¿perque ara -no
provist i desguarnit de gracia i meri t, Podien acompanyar-Ia?
diriem que aixis com la neula és un
Lo que ells defensaren en ~ovem
[luviol d'or que de tant afinat se trenca bre de 1913. s'acorda en Febrer de
al posar·se'l als ats llavis, l'isti'l d'En 1914. ¿Que's comportaren amb poc resReventós és un fluviol que toca pels pecte amb poc dissimul i excesiva
carrers de Barcelona.
v,e,e mencia? Pecats de joven tut, pero
Tot lo d'aq ui Ji té el cor rob:tt i que hem d'advertir que's tracta de jo·
guan parla d'un altre pais, per mes ves. Pero la gloria d'haver senyalat el
allunyat que sigui, el vesteíx com q,n camí a seguir ningú pot pendre'l·s'hí.
Barcelona i li sab infiltrar de traidor Entre ells i En Corominas o En Vila,
els nostres eostums que son molt va· posem per prohoms, mes dignes de
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La manera d e escriure d ' En Reve n- blir la deg uda ponderació de forces ,
tós té la mateixa frescor que l'aigua ca- per a obtenir actes i lIocs ...
El senyor Carner, al menys en els
talana, que parla com nosaltres, tant a
les fons, co m als rierais més aviat plets poIítics, no aprofita, per a sofista,
trepitjats que vistos, i ja es sabut i si com sab- ho hem de creure aixi
que la llellgua que s'assem bla més a la -els sofistes grecs serviren, segons eH
remor de l'aigua es la \lengua deIs seus recents panegiristes, pe!' a resbarcelonins , que enraonen si fa ó no cIariment i recerca de la veritat, es
fa, com 1'aigua de Canaletes i com l' vice-leader de l'U. F. N. R. ens peraigua deIs rierols que parla a cau de metrá que aprofitem per a la veritat,
les seves argucies.
orella de la terra que trepitgem.
Si la coalició no's feu per a la reco·
Si es fes un tomo de tomo i lanjo de
los obres cempletes d' En R amó n Re· lecció d'actes ¿perque fou iniciada
ventós de Barcelona podriem beure el peraquelLs senyors que com En Rodes
catalá a galet i seria una garantia per i en Moles, tenen fama d'atendre més
servar ó conservar la part més fresca a les exal tacions personals que als
i gelida de la llengua que neix i es idealismes? I una vegada recullida per
cria a la boca de la quitxalla, traspassa el senyor Carner la temeraria proposiel pirineu traspassa el mar, arri ba a ció, si no era afer d'actes sino de Huila
Valencia i va a morir a la frontera de republicana, si no era per a un profit,
sino per a ur:a abnegació, ¿perque vé
Aragó.
Hem dit en el curs d'aquest article decretar la coalici6, a espatlles del s oro
que En Reventós no podia ser traduit ganismes de la premsa ideIs afiliatsi es cert, perque al passar de ma en del partit, en un conciliabul d'aparienma i de llengua en llengua, perdería cies masóniques? Perque, aixi com ara
l' encis que te i seria sempre un Re- s'ba buscat la ratificació de la coalició
ventós de segona má, No soIs és intra· en una assamhlea, no's planteja en un
duible á un llenguatge foraster, sino parlament de les nostres foryes? 1 si
que dintre el mateix pais, al passar de ara la coalició se manté per a obtenir
Barcelonaa Tarragona, Lleida o Girona actes i llocs ¿en nom de que pot nepert un cinquanta per cent, perque gar el senyor Carner fos aquest el pri·
está acostumat a volar per uns aires mer desitg coalicionista? Mes encara,
que només bufen a Barcelona, de ma- en un periode electoral ¿que podia
nera que haurá de viure sempre en empenyer a una coalició sino 1'obtenció d'unes acte,s, ni q uins detall s, ni
aquesta ciutat.
Axis es que hem pensat dedicar quines propagandes se feren sino les
al seu autor aquest epitafi pel día de electorals, ni quin objetiu tingué la
demá que falti, i aixo que no desitgem Junta de Defensa Republicana, sinu
oposar candidats als de la Lliga i en
la mort de ningú,
Dato? 1 si no's lIuitá per les actes i
Hz'c yacet
eren en la coalició secundaries, ¿pero
Rai1Jtundlts RtEvenfo!ius Barcinonoeusis qué devant la desfeta que implicava
Obüt día janls, mes tal de l'any la/lIs
la censura de la ciutat catalanista i
Corpus sepultos, e/opertE eadem
republicana, no renuncia la seva '1 sein ejusdem patria
nyor Corominas i Montaña?
111{ortlls est corpus, sed opertE vivun!
Quan a En Baudin - un diputat
la
vida del qual hem de creure que
que traduit vol dir, poc més o menys.
que a~ltí jau EIt Ramón Revenlós de Bar- vosté coneix senyor Carner-el po·
te/ona, Morí etc. Et tOS i les obres eltter- ble de Paris li cridava: «Ehl Lo
rades a la mateixa patria: el cos és mor!, que voleu es l'acta que us dona'Js
pero les obres viuen, amb lo q ual se vol vint francs diarisl », mar~a cap a1s tuvenir á dir lo que deiem de si les obres sells napoleonics. «Ara veurá el poble
d' En Reventós eren intraduibles i s' com se mor pels vint francs». El diavisa als que no entenen el barceloni, putat Baudin caigué fusellat. En una
que el que l' entenen posseeixen un petita i vella playa de París, te avui
la seva estatua. Doncs be, vos, senyor
tresor que ningu els hi podr~ pendre.
senyor Carner, havien de dir, davant
les recriminacions populars: ~Ara ve ureu com se viu sense acta.» Pero vos,
encara, tenieu una escusa. El Ven·
~dreIl_ En Carominas no 'n tenia cap
I pertanyer a l'Assamblea son eUs que p'e ro l'ha trobada. L'escusa d'aquest
aquests, pergue tothom sab que els da· cavaller es la fatalitat.
rr"r~ ¡:, ersonatges fins un mes abans de
le f'!' t;cions generals passades eren El Destí i En Coro minas
C', 1
• S a la coalició que després
Don Pere Carominas i Montaña feu
"'t desinterés defensaren_
una oració de plany. El senyor Coro·
, aorres, ra6 i q ui representa minas, amb les narracions del seu vi... Sinl loctrina de la U, F. N. R. en
rrei, ab les seves paternitats, sempre
aques t tlifícil cas? Inndubtablement , plora. Per a ell les assamblees son !la·
l' ql
=
wan<;aren als esdeveniments grimatories.
i ,'m,) ,res mesos d'antelaci6 marcaren
«Hi han coses que no les hem de
l'orientaci6 del partit. L'Assamblea de(ensar digué en Corominas. Varem
feujusticia i admeté a aquells senyors. esser varís que varem esser víctimes
Nosaltres fins els hauríem votat pel d'una fatalitat.» Es d'Er Poble que co·
Consell Nacional-«Regional» diu -él piem aquesta prosa atildada. ¿La fata·
loble, ell sabrá per qué_car per a Utat? ¿Pero que te que veut;e el Desti
figLlrar en ell tenen mes tituls que la en aquesta tragí.comedia? La vol un·
majoría dels que hi han posat.
d'En Carner i En Corominas engendrá
La lIegendaria franquesa
la coalició¡ la voluntat els portá a
d'En CaJ.lner Sant Gervasi i no pas a una assamblea;
la volunt:H seva amagá que s'exten· '
Fou en Carner, el primer que en gués a Barcelona; per la voluntad pac.
l'Assamblea defensá la 'permanencia taren ambEnLerroux,sensequeaquest
de la coalició, mes a jutjar per l'ex· a cambi de l'honor que H retornaven,
tracte que del seu discürs fa El Poble acotés el cap, otorgant garantíes per a
Catalti-potser es culpa de'l aprenent conviure amb els varons de les austeque l'escrigué-fou Una deplorable ritats implacables.
demanda de perdó, sense desvirtuar,
Un día, en Lerroux i un ilustre, un
ni amb .u na ideología, ni anib l'exposi- catonia nacionalista, conversaren soci ód'una tácticaefiea y, la catilinaria bre lo que En Coromillas anomena rla
d'enLayret. 1 es que a la mediocritat fatalitat de la coalició.,.
mental del senyor Carner, sense sen-Regoneixeré la personalitat de
tencies del Suprem, hi comen'taris de Catalunya; tindrem'l dret de veto soMusius Sccevola, ní la summa 11e· bre'ls meus candidats; la vostra mino.
gislativa' de l'Alcubilla, li era difícil ria tingué l'hagemonia de la vida mutrobar ~na dialectica ~irosa' ¿Co,m ab·' ni~ipal,- ... ¿Vos semblen prous garallsoldre allerrouxisme deIs seus delíc,
tes contra les person~s i les coses? ties?·dluenque, digLlé En Lerroux:.
L'ilustre, el catoria 'nacionalista,
¿tom j ustÍficar l'aixe~amerif de la des: diuen que respongué:
calificacióque En Lerroux patia? ¿q)[ll I -Per ara, sí. Pero me sembla que
probar
radical'
ha perdut encara no'n tindré prou.
. que'l pútit .
,
aq uell caracter que segbns En Coro·
minas, ja en plena actuació coalício'- ' Aquest home no ha escrit La Vida
.,
: Austera. Ha fet mes. L'ha practicada.
, oistá, te a Barcelona i que segons El
Si així s'hagués proedit, el nostre
Poble Catalá, obeint ordres ,de l'autor poble no hauría desertat de les vosde La. Vida Austera, impedia que lit
coa'¡¡cio se fes extensiva a la nostra tres banderes, encara que alguns puriciutat? ¿Com demostrar la puresa re- tans l'haguessin abandonades, del na·
cionalisme republica, perque en la
publicana del que segans En Layret nostra ciutat, hi ha sempre a punt de
fou traidor en dí es de consp~ració, se- marxar, una ideal nau FLor de Malg.
gons En Corominas era «el mes ferm
puntal de la monarquía », segons En NosaUres som nosaUrea.
Carner aprofitat financier de la muni·
En el plany fatalista d 'En Coromicipalitat barcelonina i que en 1906 nas hi ha una recriminació 'con tra 'ls
cridava «jo també hauria assaltat La que l'han combatut. «Hauri~n d'haver
Velt »; en 19'12 «¡No hi ha guerra!», i
vingut aquí'ls nostres adversaris, a
en 1913, extenía las mans en el Parla· ten ir pi t per a defensar les seves actiment, donant l'esquerra al rei i la dre- tuls». Per l'extracte deIs diaris el ca·
ta a en Maura!
valler Corominas podía contestar a lo
El discurs opac i tremolós d:En Car- que no eren calumnies, sino fets, fets
ner, tingue una virtut: la franquesa comprovats i vius que bona ploma i
«Se'ns han llanyat grapats de llot a
la cara».. Per al senyor Carner aquest
110t 'e ssensiblement I 'acllsació deis que
realitz:aren la coalicio a espatlles del
pattit i contra to~a oportunitat, per a
conseguir acres. Pero '1 senyor Carner
fou incaute una vegada mes i en un
moment del seu discurs digue i co·
piero d' El Pob/e 'CataI4; «Pero, si que
hem d'acudir a la coalició, per a esta·

Davanf de l' Assamblea de I'U. FIN. R.

de diari disposa. Ouan no ho feu ni
ho ha fet encara .. :
'
Per 10 demés l'extrany cambi operat
en u.n. mes i mig de partidari de la
eoa!¡C1Ó am beIs regionalistes a partidan de la coalició amb els radicals'
de repugnar amb gran fástic i menys:
preu anar en candidatura coalicionista
a resignar.se a acceptar el sacrifici,
quedá inexplicat. Que'ls que l'han combatirt no anessin a l' Assamblea .... Per
l'extracte deIs diaris no sabem ben be
a qui al.ludia; pere si era als ex-redactors d'EL PoMe tant baixament sacrific.ats al furor coalicionista, podem dir~I, cavaller Corominas, que sempre
ls ofesos escullen el terreny i el moment en que s'han de batre. El terreny
fou el propi d'eIls: la premsa; el moment, el lógic, el més proxim a l'ofen·
sao Encara no n'hem vist de gent que
esperin un mes i mig a respondre
als agravis. Com hi quedaren tantas
coses, perque no creíem que constituexi explicació per a ningú, llanyar
uns quants Jirismes d'ordre personal i
fer altra vegada un present de sacrifi·
cis verbals i retorÍcs.
La victoria de Pirrus
La coalició fou venc;uda a Barcelona, pero ha quedat victoriosa en la
sala del C. N. R, del carrer de Pelai.
Els senyors Layret--al qual expressem
la nostra admiració pel seu enorme
discurs.-Bastardas, Roig i Armengol,
Matons i Caballé, la combateren. Venyuts, no creíem que's resignin a esser
presoners. Sumem a aquets, els senyors Lluhi, Gubern, Soldevila Suíiol,
Laporta, Tona, MOllegal, Tarruella,
Rovira i Virgili tota l'antiga redacció d' El Pob/e Catala, i els que en el
nacionalisme eren un valor a una forya. Els senyors Carner i Corominas,
en els seus diálegs, podráu repetir,-ja
veuen que no dubtem de la seva erudiciú-el sospir campoamoriá: «Pero
es más espantosa todavía-la soledad
de dos en compañía>' ,
tJo no aniré al parlament en tot
l'any, a mel1ys de que'l meu partit
m'ho exigeixi.-asseguren que ha promes en Corominas. 1 per a seguir ad·
mirant beatificament els arbres de la
playa d'U rq uinaona, en el repos de
les divagacions chatelusianes, aquest
home ha firmat amb En Lerroux el
conveni de Vergara.

No perdem l' esperan~a
Desgradadament, tots sabelU que
d'aql1ell esclatant moviment catal;:¡,nista
que un joru eus extremí de joia i CllS
fell ]Jresentir diades de benauram;a pcr
n la n st¡U tc..tru, 8!)ell .
perceptibles mues. Si no fos que gtlStarem amb tata l'anima les emocionantes
seusacions patri6tiques, diriém que hem
sigut víctimes d'un somlli d'idealistes.
No fa pas gaires anys. La paraula
apost6lica deIs prohoms del renaixement
cataUI fen vibrar apassionadament l'esperit de la ra<;:a. Tots els catalans ens aplegál'em fervorosament $ots la volguda
bandera barrada. En poc temps, guasi
arribárem a la plenii:ut d'un poble consClent qUf" sub 10 que vol. Erem aleshores
una fon;a i un perill. La victoria s'adivina va propera. En el desvetllament deIs
p~bl~s .?PTimits ocupárer;t un primer llac.
L OpllUO estrangera segula Dostres passo!O
amb cmiositut i sorpresa, i els estrallgers
comen<;:aren a vesllumar 110stra personalitat.
D'uquí u pocs anys - ens déiem enorgullits - nostres jnstes aspiracions esdevindran realitat. ¿Qui enfrónt no!Otra
patriótica embrallacla en dubtava?
Han passat i més depressa de lo que
voldríem aquests pocs anys. 1 ara, qtlan
ja tindríem de C'omen)'ar a reposar sobre
els llorers del triomf, en 1l0c de venre
realitzuda alguna de nostres aspiracions,
ens trobem en que no solament hem
conseguit res, absolutalllent, res de lo
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ArUoles par a fumadors, a I'engros
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La casa més important en aquest ram
MARQUES EXCLUSSIVES

Vuelta Abajo, Kean, Queen,
Diamela, Flor d'Esquislté

Ademés graos exislencies en
emboquillats amb paper
Jean, Abadíe, Olleschan, etc.
~Tubu8

sense :amboquillar
I'apar da fumar
Boquillas de totes menes
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que cohdiciá\'em, sino que hem reculat
tIna pila d'an)'s, i per calamitosa afegidura per sohre el poble plana el lllés
aclaIJarador deseoratgement.
¿Qui té la cull)]. de tot lo stlcceit? Sen::;
dubte, el poble i eh; politics de m'\ll fe.
Den culpar-se al poble per conftat,
j per SOll poq tússim acert en la sc1ecció
dels homes que clevíen representar-lo.
Per haver enlairat illCOll:lciclltment a
quatre advoeats i a mitja clotzena de
xerraires morts de gana, que solament
han aprofitat la confiau¡;a del poble,
per a robar descaradament; gellt que
~cl\lpre i en tots sos actes més trascenelelltal~ han obrat capritxosament, sens
consultar el:; desitjos del partit, i no
tenint mai en cOlllpte que lo que eren
ho devícn al poble.
A aquests políties que amb greu
perjuclici de Catalunya han abusat de
nostm bona fe, se'ls deu fer responsables
de la crisi per que passen nostres ideals.
Si reculessim dos o tres centurit.s eurera,
a aque ts individus els taIJaríem la
llengua i les mans per perjuris i traidors;
mes nvui, i molt a peliar nostre, ens
tellim d'acontentar e11 despreciar-los.
'1'ot lo que ja s'hada (tYen<;at i s'ha
cnrunat gracies n aquests quatre erctins que en malhora eb clollárelll alcs,
ara tenim de fer-ho de nou, com si res
haguessim feto Peró ara la rcconstrucció
no sera tant facil com en aquells temps,
degllt a que el poble esta completament
desilusionat. J a no's fia de ningú; no té
fe en res. Ha sigut massa ellgany.at per
a creure lo que se li prometí. Per a eH
ja no hi ha polítics honrats. Per a ell,
l'home que a vui es fica en 1a política
és un negociant de mala mena. Xosaltres,
els qui l'oneixem a fons les causes de
l'actual crisi, per una banda tenim de
donar la raó al poble, i per altr banda

o
tenim I'obligació d'acollsellar-li que no's
deixi portar massa depressa pel pessimisme suicida, i demanar-li que tingtti
fe en l'avenir.
Sorto:iameut a Catalullya tenim homes
que sempre han posat els ideals per sobre
totes les baixese~; homes altruistes que
no necessitcn res de la política, i que
poden borrar aqttest malestruc descrédit,
que han deixat aquests arrivistes que
fins ara han mercadejat amb els nostres
ideals.
Homes d'aquest tremp, existeixen per
honra de' Catalunya. J~o que passa és
que no illtervenen en els assumptes públics, perque sa homade:ia els priva de
barrejar-se amb els homes de qui hem
parlat. P1efereixen veure com s'ensorren
nostres aspiracions, abans de que puguin
aplicarlos-hi aquell ditxo castellá de (,Dime con quién andas ...
Pero si nosaltres, tots els que els cOl1ei ..
xem, anem a trobar-los i en nom de
Catalunya els preguem que surtin altra
cop a la palestra perque la Patria necessita d'ells per a reconfortar-se, tcním la
seguretat de que no's negarán. L ' actuació honrada i ennaltidora, borrara els
fracassos passats, el poble posara fe en
eIls, i tots plegats tornarem a juntar-nos
sots la bandera barrada, i amb tota
n.nima treballarem per a conseguir die:>
gloriosos per Catalunya i per la rtemoeracia.
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La Xirgu, I'actriu sense anima
Altea volla la Xit'gu actualilnt. Una
aelualilal dc dcu fUlleions al Tívoli,
SU1SC res 1rascendenla l ni l'nlniraSfll(}1I1 '

COlllc.d· 's

fr:llIcescs, (olllcd i es ("ast~llall(,s, lol el
l'cpcrlori ü'una aclriu que vol aCOlllenlar a (ols aque.lls lraductors que
fan croniq ues a ls rotuli us i la scgueixen COlll a Uops amb fam. Tot
un reJlerlori cobraL per aquclls que
poden porlar-li roses al séu came
Tota una voragi nI.' de gcnl queeuvolla a tol lo que irradia HulU.
Dcfcnsalll a la Xi rgu, ha uil algú:
Aquesla enemistat de Calalnnya
,'el'S la Xirgu, és una qüesUó de
reperLori. Es el reperlori cal:ll:'! que
la vol per a ell.» Una raó sCl1se cap
l'fl~clivital. La Xirgu 110 ha eslal
mai una adliu calalal13.. La Xirgu
va ésser faclriu tI'un momenl de
Calalllnya. La podríem anomell'1r
I'acll'iu el e Solidarilal Catalana. I,No
té eerla scmhlun<;a la se"a anima
aixuta amh In deIs polilies quc varen
presenlar-se COIU a cariótidcs fo!'ls,
mantenidors <l I nosl1'e cSI_erit, i que
varcn girar-nos l'csquena qU::lll una
carlen\ dc ministre va aparCixer a
I')¡orilzó? A la manera d'aquclls homes !dc la Ilostra polílicn, va saber
delxar de banda el gcsl i posar-se In
Ilureia
Polser és aquest.a 1a més clara
classificació de la Xirgu: és )'acll'iu
de la llurcia. Una Hureia quc no
parla cap escuL. Una llurei a que
poi imposnr-li tot diclal espiritual
quc mani a la cintal 011 la Xirgu
ll'cballi.
Ncix a Calalunya - com a aclliu
- en pie decandilllcnl del noolre
tealre. ARomen, feien obres (rEn
Franqucsa j a 1\o\'ilals, En Gual volía cnnoblir noslr<! tentre; al Principn 1, oferÍl'n lraduccions policíaqucs.
La Xirgu va decantar-se pel Principal. La Xirgu va ésscr l'ac!riu
de les trad UCCiOllS. Al1:lVors els nosll'es autors, an-cconals, veien com
els lraduc!ors per hores leníen acaparada loLa l' atenció del públic.
La Xirgu va po-sar-sc la llampnnln
Ilurda nrI"ibada de París.
Va arl'Íbar un rc\'ifamcnl de noslrc tcalrc. En Vallmiljana ofcreix
UIl qundrc vin, i la Xirgu, mera\'cllosament, crea una hislcl'ica. En
(;uimcrl'l, fa un drama dc públic i.
la Xirgu, fa de 1'l'ina de tcatre, un.)
"eina amiga de republicans. El públ ie, a ella,' l'eina-actriu, 1i fa de
alabarLler,

Pcro el moment catalanisla deeau.
La Xit'gll 110 pot viure en aquesta
lerra 011 no hi han sous fasluosos.
La..Xir~u eomUl 'u a p1lrlar cnslella.
La Xirgu, fracnssa parbnt casteUi\.
Fa una obra. «Locura UC Amor»,
sen se cap entllsjasmc del público
Una modesta aClniu, la Llorente,
aconscguelx al mateix temps, ovaC'¡:)I1S en el matcix personatge i en
el mateh teatrc. Fa una obra estúpida i vulgar d'En Linares Rivas,
1 el púhlic no vol escoltar-la. Fa
una obra d'En l\[arqllinn, i el públic riu dav"ant d'aquella «Alcaidesa
de Paslrana» que parla ingenua i
amb canlarella insoportables...
Pero cl chor de traductors seglleix
cantallt. "Es genial» - li diuen. 1 la Xil'gn vol nnar a America. De
primer fa un vialge a París. A París es fa lrajos, es fa coLmes. Ella
sa bIes adm i racions que a Buenos
Aircs té tol lo que at'riba del boulevaIXI.
1 arriba a Buenos Aires. 'A la tena
de 1'or i deIs ncgocis no hi veuen
res el'cxtraordinari. A Calalunya són
uns Tartarinsl - diuen. 1, la Xírgu,
ccmen<;a a taslar les amargures del
fl'aC'[¡s. Ja no és el pare, jn no és
01 veí, ja no és l'adrogucr del coslal el que l'escolta, Ja no és el ll':\ductor qlli fa les croniques als diariso Pel'o la Xirgll vol la lIureia.
CCl'ca obres u'En Nicoelel11i, d'En
Gómez Carrillo, lcs firmes que a
Buenos Aires tenen una sanció i
una imporlancia... 1 él fradl.s la
pcrseglleix, to¡;ul, La companyía es
dcsfu, sorollosamenl.
Vea Espanya la Xirgu. Vol tealres de provincies. En els rccons de
Espanya Ji diuen: «Treballi primer
a Madrid.» Els provincians cspanyols valen, nbnus d'~nlusiasmar-se,
concixer les notes madlileny¡>s, volen la gaccla. Fjns a casa nostra,
a Catalunya, esperem el judiei de
Madrid com a paraula definitiva.
La Xirgu va a Madrid i obiida
les tradllccions. Llegim la llisla del
séu repertorio Eslava lol canvial. La
Xirgu, al fer la maleta per a anar
a la cort d'Espanya, ya dir: ¡, Quí
mana aquí? Benavcnle, Ma1'líncz
Sil'rra, Quintero... 1 va posar aquesls
noms al secretario Altra veg¡Lda la
Ilurcia demnnada.
1 torna a Bat'oCelona sense cap tresor d'elogis madrilenys, :mili una
pila de gaselilles, no havent pogut

acaLar d'omplir l'ahon.1mcnt. La
Xirgll sab que a Bal'celoll1 no són
d10l11S - aulorilal» cls noms madrilenys i torna a les h'atluccions , al
rcpcrtori deis traduclors quc jan
croni q ues al s diaris, al rcpl'rlori
deIs elogis deis qui la scgucixcn
amL fam. 1 la llurci3. acusadora
u'LUla manca d'ulIima ... Es un,) historia vulgar d'arrivisml'.
Torncm a rcpelil' la qÜl'slió dila
per algú: «Tot és llllesl ió dc repertori.» Es YCI'itat. La fama de la
Xirgll tot és qücslió dc rcpcrlori.
Tol és qüeslió dc sahel' csludiar
les ohrcs de repertori d'aUf on trcballi. OporlunislUc!
La raó dc !'indiferencia que Calalunya scnt per la sé"a actl'iu, ucu
cercar-sc en ella mat:!ix'l. La Xirgll
és l'emincncia de Solidarilal Calalana. Avui, scnsc cls cnlusiasmes
del momenl, fa riUl'c tant COIll el
discu!'s palriulic u'algún d'aqul'lls
grans homes deis díps gloriosos. Ella
és la filIa d'aqul'll ambicnl d'esfor¡;os epilcptics. Ella és l'aclriu cantada sense fe, filIa dcl noslrc egoisme. Els elogis d'allavors sún els
elogis dedicals al fiU o a la «querida». Selllprc el noslrc Iill és el
més sabí i la nosl1-a «quclida» la
més hcrmosa i més fidcl ...
Nosaltres scnlim una mica de
compassió per aquestu aclriu sense
poble í senso gluria. Nosaltrcs pensem, amb ínquietut, en el pervíndrc
d'aquesta actriu tant amiga de les
llurl'ies: que els amos no se'n refíen
ras dcls crials que passcn massa
d'una casa a falteu ... Nosallres. al
contemplar la fcina dcsorienlada de
aquesta aclriu - ¿quín comic és C'lpa<; d'orienLar-se pel séu propi esfor~~? - pensem en les scves futures
campanyes ,quan a tot arreu sigui
mirada amb I'indiferencia el'una actri u com .1 es aItres, sensc amor i
scnSG odís, amb els opacs ulls de
,aquell senyor que vol passar la nil
dislret, asscnlat a la butaca j el scnyor quc mirara a la Xirgu COlll
a un ninot scnsc anima, que ha dc
dir coses !lCr uncs moncdes.
~osaltres, pensem amb el delicle
comes per Iloslre enlusiasme, ueliclc de crear un geni aHí 011 no
hi haYÍa res més quc una ac.triu
nascuda a Catalunya quc inlcrprel
discrctamenl, les comcdi2s franceses
trnduídes al caslella pels catalan
que SÓl els sélls umies i c1s Sl-U
defensors. La Xirgu, - volem fer h
profecía dolorosa - sera una ví!lima dc 1a nostra manca de mesur, ,
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BIs restes fenims d' Ibi~a
(Vegts els grabat da la prhlara plana)
La balear petita, l'lbi9a blanca i joganera, de pradea verdes i de penyala
espadats i salines enllueroadores, es
una fada enganyadora. Amb son posat
de nina, te'l si replé de morta. El cor
lbic;a es un fosar.
La noatra mar ha Gronxat anya i
centuries als morts, en la Hur jassa,
soIs els alarbs anaren a despertarlos
un joro per amprar ses bagues, soa collarets i bra¡;alets d'or puro Per 50rt
eren soIs cercador. d'or i aixis encare
que trencaren moltea coses deixareu
intactes moltes obres d'art que a contemporanis nostres han donat l'inefable plaer de deixarse descobrir.
En Rusinyol ha estat un d'el15.
En Costa, tO¡;ut com un ibou, ha seguit
i proseguit la seva tasca.
Els fruits que d'ella ha tret els mos~
trará, demá. en el Palau de Belles,Arts
a tot Barcelona,
Certament valen la pena d'un artic1e
mes llare, Caro a I'esperit una mica imaginatiu cada objecte deIs exposats será
tema per a invo~ar un seguit d'histories i civilitzación, per a l'esperit tranquil, seré moltes de les obres expoaa·
des a Belles-Arts, Ji farán afrena d'una
Harga estona de contemplació su beIleaa.
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110 fem sempre de tot, d'una manera fr\:vola, i ~obre tot pcrsonalís~ima, de l'exposició del Ilostre bon arnic Ricart Canals.
El destre D. Alltoni Fuentes, haura estat
ellnetext d'aquest~~ ratlles; p~ro. a51uesta
estrella amb cua, es mascle, 1 mXb perdonara que per davant <le l'el-Iogi del :-:eu
rdrat fem el d'ul1es helles dames, totes
nobles, les llnes per 11ur sang, les albes
perque res plebeu pot sortir deIs ari.,tocratic~ piuZE:lls del pr':!sident tic le' ATt~
i dels Artistcs.
1 ara, anem 1'el par15 i comencelll p~r
la !>eny ora i majora, tant en 1:1 e.'po~iciÍl,
com en sa casa, la mulle! del pintor.
Potser UIlem errats, i en tal cas facin-no:i
la earitat d'tul pare-nostre, pero en nostre
humil concepte, el retrat de l'esposa del
pintor é; el millor que de mans catalanes
contemporanees hem contemplat. Es simple: per a molts semblara, ádhuc, inacabat.
Pero a aquells, que's fien en els recons de la tela sense pintar o ~en les mans
tot just indicades, els hi farem présent
que la fcbre d'inspiració que permet traslIadar a h tela aquella armonía de negre5
i grisos de les robes i tlue fa construir
aquella testa-- ¿com ho direm?, ¿al,\da?
-110 pot sostenlrse- molta estona i que
l'artista a l'endema, ja reposat, diu:
~esta bé,), i ho torna a mirar i torna a dir:
«ja esta bé,), i té por de tocar-ho i ja n0 ho
toca. 1 fa molt bé. Sobre tot quan al eostat
tI'aquella flor, que per la simp!icitat de
procediment, per la frescol deis colors
ombrívols, per la modestia, ivajai, p:>dríem anomenar burgeseta o camperola,
ens prcs.::nta el retrat de la senyora barone<;a de Güell, on el pintor sembla h'tverse sentit flamenc i dit: Aquí hi soc jo.
Una beautat com és la senyora b:lrones't,
rassa, amb u11s de cap color, arroclonit
1'e5eot i envoIcallada amb unes rob~s
verdes i blanqnes com les aigües de la m 1.r,
ha servit al nostre artista per a ro 1strarnos com pot treballar-se una figura d'una
manera austera i elegallt. En c.l retrat
de la senyora barom.'sa de Guell ja no hi
ha '1 «esta bé,), sino el «tornem-hi aVlli i
dema i l'altre,). El merit del senyor Can'tls
és que aquest ('tornem-hi,) no és un t01meut en el retrat, sillo que clóna l'impressió de l'horoe que ha fet segura i seguidament I'obra acabada.
D'aquest rctrat de la senyora baronesa,
milaut-lo en detall, ens plau tot, ens agrada la testa, els bra<;os, les m1.ns, i les teles
les trobem tractades amb Ulla arm0nh
de color com poc n'l1i ha. Empro aquell
pit ens té encisats. En eU l'artista, amb
els colors, ha pastat carn, i l'ha pastada
tant de rosa i nacre,.i tant veritat, que
l'aristocratica senyora sed model per a
nosaltres, model de princeses, quan volguem fer un conte per a criatures.
Un retrat de la cllllyada del artista
eus era ja conegut. Se tracta d'una copia
feta ele memoria. No'ns atrevim a dir que
sia millor que l'original, p:>dríen m0lestar-se els propietaris, pero la form,>sa
i une úllaire, venra en son nou rctmt
fresca i bella i els seu'> fi11s diran
aa guiu grans:
,1 que n'era d'hermosa la m1.m1.j ...
h'! també'l r tz t admirableme:lt
:1.t i acabat de la senyora de 'fa
d'algLlUes al tres sen yo res i seny0tb.
1 podem deixar de deturar-nos
v _ut Ú,'un pastel! representant a una
d'elles, que és una meravelb.::a armJuÍ1.
eu blanc i blau que dóna descans als u11s
en el centre d':! la paret del migo
1 passem als senyors.
El senyor bar6 de Güell ens p~rmetra
que aban s de parlar d'ell ens ocupem del
celebre destre senvor don Antoni Fuentes.
Si els lluitadors amb be,ties feres tinguessin sempre el gest del retratat pet
senyor Canals, si la seva eleganch fos
parella amb la del seny0r m lpJ.t per
l'artista, perdonaríem casi als aficionats
a la salvatge fe:;ta.
La testa és treballada amb una Cur.l
extraordinaria, encaixada, arm Jnios:!. en
alt grau, merit grandíssim tractall t-se
d'un trebJ.1l fet cJ.si exclu~ivam'~nt amb
terres. El bl1st i tor5 també SOD p~rf.ectes;
la part baixa es - ara sí - una mi'lueta
inacabada, no com el retmt de que primer
ens hem OCUlX\t, sino d'una altre m lnera
cn absolut diferenta.
Al retrat del senyor baró de GüelI
el perjudica l'/¡iibit roltge, que fa recordar
una tela fa poc m01t celebrada.
Eu el del senyor Pladellorens hi 111. una
veritable joia: son les manso Testa, robes,
tot desapareix al costat d'aquelles flors
divinament esllanguides, diManes, blanqueso
Hi han aixís mateix dos retrats de nen,
corprenedors tots dos. De run, ja conegut, no n1hem de fer l'el-logi; de l'altre,
en el qual la figureta sencera se'ns presenta davant d'una tanla parada que constitueix un veritable bodegó1~, sí. Les carns
de la criatura son flonjes, groghes, una
miqueta malaltices; els ulls enfebrats i
oberts com volent-se menjar elm6n sencer.
El fons esta Íon;a ben pintat i sense la
figureta ja sería un tro<; de pintura recomanable.
Molt més hi ha en l'exposici6 d'en
Ricart Canals digne d'essel aplaudit; pero
com que per les raons que sien no arriba
dc tro~ a tenir el valor de les teles que
hem citats deixem -de parlal-ne fent
e?~~ta: amb t~t que no hi ha en l~ e~poSlC10 pintura m pmtureta on pugl1l delxar
de trobar-se quelcom digne de lloan¡;a.
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De la vida obrera
L'organlltllolo sindical I els seu. dlreolors
Es inneg'lbk que e~tem atravessant
una fonda crisi d'idees i de sentimcnts.
Le:; nostres mas~es obrercs, amb un criteri simplista i supcrficial, atribuei.·en
a la política i als SCtlS homes i a la 11m
prete'm falacia, les causes de l'actual
esbt de depressió sentimental, de l'cxepticisme i de la desconfian<;a gcneJals.
1 per a nosaltres, lo que con"ideren una
causa no és més que un cfectc.
Vivim eu un llamclltable rctrús i(lcologic, en virtut del qtl'll e,;tem sofrint
ayui les eonseqUencies d'unn. tactica i
d'una acci6 erronis, deixade,; ja de b:mda
cn altres paíssos saturats d'cntusiasme,
pero amb I'absencia gairebé absoluta
d'un ideal fort i cOllsistent, eI'una organització potent que'ls servís de b1se,
els treballadors s'h'ln I1nn('at a lIuites
que no h1n deix,\t, m0ltes vl!gades, altrc
record que el d'un heroisme i d'uua teu1.citats admirable~, pero que Il'lnr esultat
esterils en cls seus rcsultats.
El fracas deis mHodcs us~üs In arro·
ccg,tt darrera seu als lnm'~s i un gellefill
sentimt.ut ele descollfilll<;l els h t inutilitz lt per a 1:1. lluita.
Aquesta crisi esta m'\uiícsbnt·se d'U11't
nnnera agun.a el1 un1. gran lurt deis
p.úss 15 llatins, espe.:i llment a Fran):.l
i a C ttalunyJ.. Ihlia, després de la m/!m0rable v,lga general de I'any 1905,
sembh entrar en un període de feci)ud2
reconstitució.
A Fran<;a, sobretot, la crisi é.. aguu.ísim 1 i la seva calB:J. nI) la trobl.Tem lU~~
que en la hUid:! tllels proc<!dim':Llts i
de la tactica de la (,C'">nfedération G~né
ral du Tra volill.
El fam» «ciutada P,ttatd') arhitre duraut tant temp.3 de la trJ.1lquilit'tt de
Parí." l',)~x:-re¡'), COlll se l'h1. anom:!u1.t,
publica en Le J[ atin un article eelificant
i significatiu amb referenci't a aquest
problem1..
Afirma E3 Patau'l que l'opinió general
uo creu ni g0ta en el desinterés deIs
militants i que aquest elescrelit general
cau potser mé:; eltCara sobre'ls h-:>m:!s
ele la C. G. '1'. que sobrc'b altres.
(,El sindicalisme - diu - és enc.ua m~,;
que la pJlítica un mgohdor d' hom~s.')
'1'ot aquella pleiade d'agitadors que
constituíen el terror de la burgesía francesa, que per can~ament, pe! desengany
o per excom'mió no formen en les file res
del sin'licalisme ll1ilitant, ('en que h'J.n
vingut a parar?
En Pataud s'enc:trreg,l el 'explicarnos-ha.
En Griffuc1hes, l'ex-secretari de la
C. G. T., el (,P'llH" dt'l sj¡l(lic\lislll~,
actu:üment és represelüant de cuiros i
de p~l1s. En Pouget, t1.tnb~ ex-:,ecretari
de la C. G. T., ex.lirect·lr rle Pdre Perimrd
i de La R';1Jolulio/I, un deIs ll1~3 elllir¡ents
teoritzants del sindicalisme rLvolucionari, ocupJ. un'l p1a~J. en la redacció de
L'l GuerTe Sociale i escriu uovdes a deu
eentitn; la ratUa. lh Niel, Sllccesor rle
Griffuelesh en la secretalÍa <le la C'>ltfederació, deselllpenya el carrec d'inspector
de la societat d' autor,; dr.lIn'ttic3. El
revolucionari L¿vy 1l3. sigut fontJi;t1.,
escrivent a cJ,<;a d'un llotari. corredor
de p1a<;J., etz., etz., an1.nt sempre d'Herodes a Pilat. Adualment és represelltant
d'una casa que'es dedica a la venda de
b:>nets p~r al., cap~llan.,. E:t B')udet i
Ea R0bert, de la Federaci,) del Llibre
el prim~r, i tresorer de la C. G. T. el
segon, fan de recaudadors de contri bucion., ...
1 m~s, i m~3 encara ... El P,ltat1'l eus
pJ.r1a de lo que h1 e:3devingllt la. vida
deIs que un dia comm Jgueren la FraUf;1.
des del m 1dest bUTeau de la C. G. T.
Le D.t, D.!sphnques, Dub¿ros, Nic0Het, Péricat, Birhm tut, Lalllure, TI )U'3quet, Ricordeau, etz., etz. El sindic.1lism~ p:lllee, seg,)ns h frasse d~ Pd.taud,
h:t an1.t engoli"t als seuo; h,>m'5.
A CataluuyJ. s'h 1. j>w(lLtit tlI1 fenom~ll
sembllnt. M'~rces aix:o, el proletariat
catali en el qual s'ob3erven actu'Üm~nt
vivíssims anhels de reconstitució, es trob:!.
amb una esp.lTveradora carellch d'h,)l11~s
de vJ.ler i de s0lvcncÍ'l. m Jral que'l dirigeixin.
Com[)tant amb unl serie (1' elelll~l1ts
favorables, existint tUl inapreciable llevat,
é:i probable que 1'0bra de la reorg1.11itzaeió deIs trebJ.lladors de C~ttalttny,t fracn.ssi ...
Per a evitar-h0, és precís que els obrers
es cap:tcitin de la mi;sió trascendelltal
que pertoca realitzar al sindicat; quc,
fits els ulls en l'ideal suprem que persegueixen, dipositin una immens:J. confian¡;a
en la seva acci6; que l'enforteixin i el
dignifiquin, perque sols aixís tindran en
ell una garantía, una lliga infranquejable contra els arrivistes i els «mtmeurs~
sense escrúpuls. En n, que eonsiderin
el sindicat com la se va for~a única i als
homes com al seu instn.¡,mellf.
Els defectes de les agrupacions corporatives no es denen - COIll sostenía. en
Pouget - a que la m'lssa sindicada, impregnada encara de dem0cratisme, hagi
implantat en el medi sindical els errors
poHties de que esta saturada, S1110 a
que l' hagi ensenyat molt poc a afirmar
i excesivament a negar.
Doneu-ti una plena conciencia deIs
seus drets, capaciteu-la per a l'exercici

~~~~~~~~~ ~--------------_.------------------~

Els Retrats dellenror don Altoní Fuentes lla saYa
oomplnya
No és pas aquest el lloc més indicat
del nostre periOdic per a parlar d'unes
pintures; pero l'admiraci6 i l'afecte ens
hi porten. El senyor Fuentes ens serveix
de pretext (l'arbitrarietat del senyor Fuentes), i el record d'un consell rigut un dia
i avui seguit - tractem deIs blaus de
Prussia - , ens decideixen a parlar, com

MAL DE CAP
NEURALGIES

y tota classe de DOLOR NERVIOS
CALMA a l' acte i CURA amb tata seguretat les célebres

tabletas KAM NOL
1 pta,estotx d'alumini amb 12 dosis, en totes las farmacias
Detalla i prospectes

FarmlCla MORITÓ: Passeig de Sant Joan, 77-BARCELOH

del~ lllntei. ·.os, infiltren-li, so!Jretot, la
fe. 1 la ~onf!an~a, feu-Ia forta en I'opti1l1lSl.nl', 1. l'orgnnització sindical era un,1
reahtat 1 una for<;a po:->ith a.
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Acció Nacionalista
Una bandera per a la olutat

.r

A la í. scmola que. \'curelll onejar. ('11
les fe hVltats, la glOriosa b:lJlIlcllI de Ca
talu1lya cn les Cases COIl'iistorials ¡J B.lrcdonil.
Arre.\1 de Cat.'\lullya, al lllCllY' en les
poblacJOns més ,importallts, ja s'hi i¡;a\·,¡.
B.trcdona, cap 1 casal, era, com en tantcs
al~res eoses,.;n lloc d'un cxclJl¡>lc, \111
tf1~ta ex~el>clO, que, :;egons selllbla, avi 1t
(lesa pa rel xera.
~n decte: !lies enrera visiti a l'alc.tlde
acwlel~t~1 'cn)'or Pich, el Pr si(lellt rl 1
benement Centre Autl)nomi ta el Depell(~ents ¡je~ Comer<; i de l'Iudustri,l, pe·r a
m llllfeshr-I~ que IJ:)~:1\'J. a la di p()~ició
de Ilostre A]ulltalllcnt tlll'\ bandera c,lta~ana amb nrtístic rennt, adquiri,b mitp11(.~,l11t suscripció pública inid 1(1:\ fa jn
ulguns anys Ikr ulla comi~ 'iú de representanbi d'elltitats nomenad .' a l'eíc{·t<:>
q1\'\1 COllti'isi6 queja disolt'\ SI.'Il$C hav,,;
d~t a. terlll_ la ~ev,\ fitnlit-lt, que ¡·r.l 11
d ()f~f1: ,l'lIl1't b melera a la ciutab. D~ dita
COm¡,;slO no fOrHnV,l talllhf p Ht l' ntit?t representada pe! scnyor Puig, 1:1. qual
s ha p~olnsat :tmb gran intcré" p,ttriotic,
Ctllll?lt.r, p~r sí sola la finalitat (l':lfltlella
COlll!SSJO, fent entrega de In bandera nI
llostrl! lllunicipi.
El senyor PiC~l, segons sembla oí umh
compbcencia les 1l11.1lÍfestacions ('le! digne
presldcnt del C. A. de D. del C. i de . l 1.,
~cecpbnt Cll110JU de l'Aj mhment l'ofrena
1 prom~tellt
que aql1est org-lIlit.-.aTÍa
el'acort alllb l'entitat ofertor:\, ttnJ. gral;
festa p r a efcctuar l'entrega i i<;amellt de
h b1nden.
No c,tl que diguelll quan cn::; plau<.'tl
aquestes 1l()v':S, com complauríen de segur
a tot'5 cls Intriotes.

El Cor'pus de Sang
E'l conm~m')raci(:) del Corpus de S:lllg,
es prelnra per al cita de Corpus una vctllada patriiltica al :l'eatre. Espanyol que
prom~t resultar bnllant 1 digne dc la
n0stra Festa X acionll.
Noves
A mitjans d'aquest m:!s, el. regio,
nalistes de la costa Llevant, celebrarán una «diada~ a Arenys de Mar.

Casal Catalanista del dte. IV
L'l comissi6 encargada de redactar
els estatuts d'aquesta nova elltitat catalanista en constitució¡ terminat ja el
seu cornés, Aviat es conv()cará junta
general per a donar lectura als esmentats estatuts¡ p"ocedir á la 5eva discussi6 i aprovaci6,

Versos Nous
LISIES, AMOR(JS
-El món se m'apareix eom novament.
Té candord incitantes de primicia.
Jo m !dito amb un fort cncantamenl
qui's va tornlnt suavíHim1 cobJiciu,
R"!cercar en l'ufana de les vinyes¡
h:!urc'l ra'im i exprémer tot el vi.
Farillo3a dolc;or tanquen le:'! pinyes,
mé; vIJIJud.1 com mé> CO$tell d'obrí.
TClldre.'l branquc3 que enC.lra regalil1l!1l
en el Ilunyer s'a'lscqllin roe a poc ...
(0'1 b.)nd1.t de le,; vide; qui s' cstimen
silensiosam~nt davant del foeh!)
E-;campar la Ilevor; regar ('espiga;
que nll3tres mans aplcguin tot el gra;
que'ne pa~tin la farina, per que' ni'! siga
m~s gustl')S q lle cap altre el nostre [la.
Ver<legen les olives. Serán oli,
oli odorant prenuldcs en els tmlls;
ser Cm menjar¡ seTÚn lIum que acollsoli
en le~ furioses nit¡ els nos tres u115.
En les fllrioses nits; quan a la vora
xisc1en els vents poblats de mals csprits ...
(Els murs serán ben aspres per defllf<\;
per dins e3devindrán amorosits!)
Sent0 llunyes ramades que pasturen,
i la gent q tli feineja en els sembrats,
i el perlum de les fruites qui maduren
en el frescal misteri deIs tallcats ...
Ai, la vida tant viva <l'esperanr;3.!Lisies catta llbriac de benhauran':a
i pensa un nom amb els ulls aclucals,
CARLES SOJ.DEVILA,

Per irnpassibilítat material d'atendl'e degudament a les múltiples tasques periodíitiques que li son encomanades, en Prudenci Bertrana es veu
obligat a pesar seu, de deixar desde
avui la direcc!ó de LA PATRIA,
Sentim molt de veres la decisió del
nostre amic pero ens fem carrec dels
justos motius que alega. De totes maneres, seguim considerant an en Bertrana com el nostre millor eompany i
estimant-Io com a tal, amb la mateixa
cordialitat de sempre.
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S F o E T
F OOT-BALL

Després deIs partits de diumenge
i de dilluns passats, els barcelQnins
poden enorgullir·se d 'haver vist jugar
a un de1s més formidables equips
d'Europa.
Hem de confessar que malgrat
que'ls d'aquí no pogueren posar-se al
nivel! de sos contraris per a defensar-se de les escomeses d'elements tant
poderosos coro son els jogadors del
«Notts County» el joc d'aquets ha sobrepassat tates les nostres ilusions.
Les rares com binacións i l' estil del
joc que desenrotllaren en ambd6s partits, demostraren la valúa d'aquest tant
formidable «onze» que s'hostatja actualment a casa nostra i més d'una
vega da ens feu pensar, en el trascurs
deIs dos partits, de lo que deu esser
capay jugant en condicion normals i
oposat a un de la seva categoría.
Diumenge, figurava en l' equip el
famosisim davanter centre, Peart, un

deIs de més nom i valúa que posseeix
la «League»i aquest J'oaador que J·a ha
too
esdevingut popular entre
nosaltres, a
causa de la seva inseparable rialleta,
no volgué indu bta b leroent marcar
goalsj en can vi ens deixá admirats
amb uos preciosos «dribblings»¡ mera,
vellosos per sa rapidesa i que per més
obstacles i més distancia estigués de
la porta contraria, hi arribava sempre.
· En conjunt, l'equip es formidable
tant per la combinaci6 com per la precisió matemática amb que juguen sos
individus. No hi ha dubte, que es el
millor equip que'ns ha visitat.
El porter, Steele, malgrat no esser
de l'equip, el segón día feu coses que
deixáren elstupeffacte al públic, sobre
tot al parar el «penalty~ d'En Greenwell I'entusiasme fou indiscriptible.
Els nostres, el primer día jesconcertats, desplegáren un joc flac i eosopito
En canvi a l'endemá s'els hi vegé
més ganes de Huir-se i lográren posar,
encara que sense obtindre cap resultat

I
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positiu, més en perill el «goalt> anglés;
noobstant i lomateix que'l díaanterior,
els dos héroes en el bandol barceloní,
foren en Reguera i en Greenwell.
En Brú en els dos partits estigué
inseguríssim;els anglesos novolgueren
entrar goals, aixó es indubtable, peró
segurament que a no esser aquesta
inseguretat seva, menys n'hauríen entrat,
Segons se diu, en el partit de diumenge vinent els del «Notts-County»
volen per-nos veure dequin a manera
se marquen goals.
Aixó fa preveure que novament tot
el nostre mon sportiu, se donara cita
en el terren y del «F. C. Barcelona:!,
per a admirar les noves proeses deis
nostres visitants.

I

L'l nota culminant de la setmana
han sigut les Regatas Internacionals a
Rem dee diumenge passat.
.
Com ja anticiparem, no tenien l'in-

______________________________________________________________
ra amb els de la Comandancia de Ma-

ten~s

deIs altres anys degut a que soIs
un equip estranger, el de Lyon, hi concorría. No obstant, el R. C. M. lográ
que, quan menys, vingués un equip
espanyol, el de Valencia i aixó doná
un xic més d'alicient a la prova mes
important, que era la de ioles a quatre
remers en punta i timonero
Dit aixó, passem a comentar breu·
ment els resultats ja sapiguls, sens
dubte, pels nostres llegidors.
J.I\ prava: Canots a dos reroers i timoner. Trajecte 1000 metres i una virada.
Hi prengueren part sis embarcacions. Guanyá el13runzel7t del Club de
Mar del C. A. de D. del C. i de 1'1.
Es remarcable que als cinc mesas
de fundat, guanyi ja aquest Club el
primer Iloc en una prova en la que hi
prenien part tres o quatre deis millors
bogadors del Maritim,
2.0. prova Canoes a vuit remers per
a marins de guerra. Irajecte 2000 metres. tres virades. Hi pren~ueren part
tres em barcacions. Guanya la Volaoo-

lament. EIs Dependents de Comery
están d'enhorahona. Una empenta més
i aviat serán els campions.

rina.
3. IL prova: loles a quatre remers i
tirnoner (internacional). Trajecte 2000
metres, tres virades. Hi prengueren
part quatre embarcacions: .fijan, Va·
lel7cia i 2 de 13arcelona. Guanyá la13arcino II de la nostra ciutat i quedá segona la Barcino 1 tarnbé nostra, tates
dues del R. C. Marítim . .fljon a,nb la
iola J>eul-élre que a l'arrencar anava
al davant, tingué que fer una gran
or¡;:ada gracies a un importú remolcador i aixó el feu retrassar, arribant
tercer guan tenia grans probabilitats
de guanyar. Valencia qnedá. darrer per
molt poca cosa.
4.11. prova: Canoes a dotz;e reros i timoner (Campionat de Barcelona,) Trajecte 2000 me tres, tres virades. Hi
prengueren part set em barcacións.
Arribá primer la J:igera de I'U nió P.
de Dapendents del Comen, entre q uals
tripulants n'hi havien la meitat del
Centre A. de D~pendents. Gllanyaren
a la .rola del Marítim per 2 segons so·

El Concurs d'Elegancies organitzat pel R. A. C. diurnenge passat el
Passeig de Gracia tingué bastant éxito
Hi concorregueren un gran nombre
de cotx.es, distingint·se especialment
les carroceries de construcció barcelonina,
-La regata a vela, Copa Primavera, fOll guanyada diumen~e a la tarde
pel iat flsphove/! En Wertheim, patronejat per /'indisper¡sable Milieri.
-Damá passat cornen9ará la setmana náutica de vela organitzada pel
R. C. l\hrítim. i el dia 11 la organitzadi pel R. C. Náutic.
-Dium 'm ge plssat el C. de Natació «Blccelolll>l corregué també '1
premi de Pascua guanyant En Cuadrada en la 1.a. categoría i En Llorens
en la 2."'
IMP. LIT. ARTIJRO SUAREZ
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PASTICERIA

;:

.--------------------------.
Escolos Dominicals del Casal Nacionalista

MUNDIAL PALACE

Uulv ••• n .. t. 83

del Dlstrlcte VI

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

---------~~~-------

a la Porta de la Pau '

Rentant la l'oba blanca aDlb la pl'iDlitiva

CO NEJ O

Legía líquida marca

embotellada, s'aconsegueix neteja, blancor i desinfecció

LLlBRERIA CATALANA

- - - - - - - - Refusar les botelles destapades ----:--------

Llibres : Efectes d 'escriptori
Paperería :: Ratllats :: Tintes
Impressos: Enquadernacions
:: :: Tarjes postals :: ::

•

TALLERES

UNIÚ CATALANISTA

DE

?¡naeot~ea
eorts eatalanes.

ZINCOGRAFIA
fOTOGRABADO

=

B

== t

1=== AUTOTIPIA '

M

~ Cliche~ roto9rafico~

, •

par

~ ilustrar libro~ y Reui~la5
~d.,oda:5c1asesl(atálo90.llndu"

~

61111 - B ilreelona

Ningú pot aecorar am t
gust les seves parets sen.
se visitar aquesta Casa

REPRODUCCIONES ARTISTICAS •

Vdil Barbany .

Publicacions, segells, insignies
i medalles de la

e/s divendres boul/evaise. e/s áissables
menú correnl i vegelariá.

AssortiL interminable

Q~====================~~~

CANUDA,46

:: Concert tots eis dies
Coberts des de 3'50 ptes.

MARS 1 GRAVATS

11 IU! a 11.1.1 OllA.

InteYIID(!& de lIeelr i escriure ea cataltt
Dturueoge.,: .1 nlaU de do~ qUlIct,! d'oou • dobe
Eh curtOs sOl! gratulh

RESTAURANT

EL ·ESM ERO

\!ilrrer de Sans, 7l.J. - BlIR<2EL6NA

P.l.a9B. de.l. B e a t Orlo1, ~O (Do."Va.:n..t de.!. Pí) - BA.HC~LONA.

~=======================================~=!~.

Empla~at

TOCAOOR ::

1 DELICATS D'ESTÓMEC

~
y TRI CO LOR
A.tri,,'es)'Anuncio~~,. enera
~J§§§§§§~~!B~Q!~~c~I~~~~N~~~~~~~~~~-

O'.

A.

~

~

ID
• •
• •

SASTRERiA NORDAMERICANA
1.S, Passeig de Gracia, 18
,

El nostre colossal augment de vendes es produit per la gran rebaixa de preus

• •
•

•

La casa garantitza vestir-Io amb la major perlecció, 'amb te/es de gran "chic',
i fall angles en trajos de 9'95, 19, 2.9 i.39 pessetes e/s m·és superiors

Segueixen les grans rebaixes de preus en totes les demés seccions
Ermilles fantasía.
des de 2'95
Pantalons girats de baix,
»
usuals i per a tennis.
4'95
els
Impermeables angIesos,
»
mellors del món,
25'00
Camisa cefir fantasía, coll,
»
punys i corbata
4'95

~' ob.)equ¡ara

Ptes.

Camises
3 per
des de
Berrets Canutier palla.
Gorres angleses
"/>
Sabates forma americana.
»
Corbates pala gra!l, tot seda.
1 dotzena colls 1 1 dotzena
punys

.

»
»

5'00 Ptes.
2'95
1 '95 »
9'95 '»
0'95 »
>}

4'95

Mitjons, 6 parells.

des de

Calcotets fantasla pretina pique
Trajo interior, fantasía.
Samarretes .
Elastics
Lliga-cames .
Mocadors, mitja dotzena

»
»

»

»

»

1 '95 Ptes.
2'95 »
2'95 »
0'95
0'75 »
0'50 »
2(50 »

a'.s eomprador~ amb ma9nif¡e~ re9a'.), .)e90ns sa eompra

Sols es ven a.l com:pta,t i es :perfuma, a, tothom a,mb Cheva,lier d'Orsa.y
Uoica casa que té establert pel treball de la Dependencia l'horari més curt.

~

Obert de 9 del matí a dBS quarls da 8 dal vaspre

