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n -PRJEL

El Parlament i la Rambla
1!tI Diputats de la Mercé
BIs diputats de l'U. F. N. R. decididament s'han prop~sat no .~eix?~
veto sense aixecar, ni rehablhtaclO
d'adversaris sense fer. Si fossin con"
fessors - Y es una Ilásti~a <;Iue Don
Pere Corominas no ho SigUI, car te
per a J' eclesiastíc ofici la paraula amorosida i el perdó fácil per a tOl.lo 9ue
no l'hagi a eH ofes o danyat-tmdTle~
sempre l' absolució propicia y la p~nt
tencia escasa. ¡Oh varons magnantms
que en altres díes haguessiu estat en
lIoc de diputats a Corts, abnegats frares de l' ordre de la Merce, pera la re"
dempcio de captiusl
Un día extenEn les seves mans so"
bre en Lerroux, aqueix empenedit
comte l' Arnau de la política, i pronuncien ab pompa el «ego te absolvo».
Are, per boca d'~n ~alvatella, aixe"
quen l'excomunio a En ~aura ..Enfront del catalanisme punta, cnden
¡lerroux, sH y quan el republicanisme
calelil ja coalicionat, confiá en comIlBrtir ' intranslgencies, un d' ells En
Salvatella, pronuncia la sentencia absohltoria: Maura, sí. Per a l'inmoralitat
republicana, el perdó ; pera la dictadura monárquica, la benevolensa efusiva. No podent extendre la coali.ció
de Sant Gervasi al carrer de la L1elaltilt, li canten a En Maura caramelles,
anunciant-li una Pascua de Resurrecció que no vindrá maL.
Peró en Salvatella i amb eH els aItres
diputats de l'U. F. N. R. procedeixen
ah llogica que la coalició els hi imposao tfua tarde parlamentaria, plena de
neguit i de curiositats, en Lerroux'1-~I!B1~nt'-1I!M~ 5

ten"l
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a les
represalies futures d'en
Maura-anuncia a la Cambra astorada
que en ella no hi habla mes que dos
homes ab grandesa d'inteligencia i
de virtuts: l' Azcárate i en Maura.
«Tots els altres, enS podem tractar de
tu». Quefe honorari en Lerroux de
ru, F. N. R., e iniciantse en !adica!s
i nacionalistes una mateixa pSlcolog1a
~per qué no havíen de glorificar també a En Maura els nacionalistes? ¿No
seria un contrasentit massa visible i
per part deis nacionalistes, gent acomodaticia i casolana, massa grotesc,
gua quan en Lerroux eludeix el veto a
Bn Maura, ells, els nacional~s~es el
mantinguessin, tenlnt per caplta a un
nome que demana al pbbl e \.ln d\a un
slstell de maduixes i un altre una sardana ben hallada?
Lo millor era l' absolucio d'Eri Maura
despres de l'apsolucio d'en Lerroux.
Bs lo que deuen ressar e11s: «Pera
que'os perdoni, com nosaltres perdonam. Amen.» Peró Don Pele Coro~s ¡¡non}" que hi ha gent a Catah,lnya que ni OblJ~8,. f\~ p~rdona. ~I
sórtir de Montjuich escngue que habla
sofert «per idees que no eren les seves». Els seus vells companys, encare
noH han perdonat aquestes, para~les .
que anunciaren r escarment d un home
que anava per a Mesíes i ha quedat
reduit a un apostol de fontada.

L'error d'En Salvatella
Bn Salvatella fou sincer ponderant

al\ en Mal,1ra. Ho creiem. En Salvatellí perteneix a la nostra generació
y els que som d' ella, teniJl\ un tremp
especial que no aguantaren els de
I'anterior, ni els de la posterior han
conseguit. Mes la sinceritat d' en Salvatella, fou la sinceritat de r error. 1
'quest error arriva en aquesta grandela: «Su señoría-en Maura-ha demostrado qu'1 como única norma en
el poder tiene su conciencia, su rectitud, su temperamento moral y con
eso se puede ser un grande hombr~,
Un hombre digno, un hombre santo,
pero no un gobernante.»
~Quine. teoría republicana es aquesta d'En Salvatella que estableix una
incompatibilitat entre la gobernacíó
de I'Estat y la dignitá.t de la vida? Un
hQlne de virtuts no pot esser un bon
gobernant:.. La presidencia de la República sería, doncs, pera en Salvatella, millor' portada per en Lenoux,
equivoc, que per en Pi i Margall catonia y la selecció que's te de produir

innat, cl'enginy meral'ellús ; d'aptituts

Aristides Maillol
Heusaquí un nom que encara que sigui co·
negut per alguns de nostres arti~t(:'s, no des·
pel·ta pas entre'ls catalan s l'admiraci(j que's
mereix . 1 no obstant es tracta d'un f()rtí~sim
escultor, d'esperit ben catalanesc. «Jo considero a Catalunya com la meva \'eritable
patria» ha dit en Maillol en una lIetra ínti·
ma, i si ell no ho hagués dit, ho proclamaría la seva obra ferma, sincera, ruda despu.

pera'l gobern de la Democracia te
d'esser una selecció al revés.
En Maura caigué perque no fou ni
un home just, ni un home bo. Avans
de la nostra setmana roja, manca a
totes les Ileis constitucionals. En Maura se va convertir en dictador. Se li
demane que obris el Parlament y s'hi
nega. Se volien covertir en escons del
Congrés les tribunes públiques i prohibi'ls mitings. S'intentaren manifesta"
cions a l'anglesa, que omplissin els
carrers i vulnera'l dret de manifestacio. La prempsa era la sola veu protestaria i establl la censura, esquinsa.
el seu lloctinent, en Lacierva, els despatxos deIs corresponsals, en el seu
propi despaitx i cada numero deIs
diaris en revolta, constituia una denuncia. A Madrid, els socialistes intentaren manifestarse i roren empressonats;
a Barcelona, la Solidaritat Obrera, per
preparar mitings contra la guerra, fou
tancada. En Maura, se declara tira i
com a tira)' acepta el poble, Barcelona
tingue'l seu 26 de Juliol, com un 14
de Juliol o un 28 de Setembre.
Despres ... Despres la mort en Montjuich, les deportacions, els exils, les
presons plenes, Ferrer, la Constitucio
estripada i tot el món c1amant contra
Espanya com si fos rediviu en Torquemada. La juria espanyola, en
resurreccib. 1un sol nom acaparant-ho
tot, el d'En Maura.
En Salvatella, quan se fa'l record
d' aquesta historia, s' aixeca i sense
ironia, amb una sinceritat de trenta
anys, diu: « Su señoría como única
norma en el poder tiene su conciencia, su rectitud, su temperamento
moral.» En Salvatella, quan aixo deia,
tema cor, pero amñé ranima, a;- ;l~o~s-+""""-r.
passos del {{ dolce farniente» de la
Maison Dorée de Madrid, pero a 800
kilometros de Montjuich.
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n:' ses.

Per al talcnt d'En Maíllol no hi han obsta·
Amb el mateix exit que esculpeix l'
estatuaria <1 'un monllment grava la fusta
am', 1>11 trempaplomes i fabrica papel' d'
t'le~.

estra~sa.

F ra ahi .. que amb el comte ele Kesler, reía la prOl'incia de Girona cercant una
fábrica de papel' a ma, per a aprende
que CDm que li mancanl coneixse,' per a fabri(ar·lo ell. No trobá la fábrica desitjada
COI
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En Salvatella te dret a dir: Jo no
he fet mes que portar al Congres els
sentiments deIs diputats republicans.
Diria veritat. En 1909 els diputats
republicans, al meny el:o de ht SQl!daritat Catalana, estaren al costat
d' en Maura, contra'l poble insurrecte.
Quan fusellaren aplaudíen; quan en
el ministeri de la gobernacio en Lacierva, parodiaba la frase d'en Thiers,
,r abominable, disposantse a acabar
amb ellO llops, les Ilobes i els Ilopets,
eHs asentíen; I quan a Montjuich se
feien els preparatius pera aquella mort
estoica, digna de Roma, un d' ells
digue: «Si fes falta un voluntari pera
fusellar an en Ferrer, jo m'hi presentaría.»
¿No havíen vingut aquells homes
a perturbar, la normalitat del cobro
de les seves minutes? ANo trenca ven
la exhibicio de les seves infantils vanit~ts de diputats? ¿No posaben en
perílI an aquelI home, anomenat Maura, que'ls havía obert de bat a bat
els ministeris en els elegres temps de
la Solidaritat? Doncs foc del cel demunt els vociferadors, demunt deIs
insurjuents?
En Salvatella sabía ai:io i devía
saber tambe que en El Poble Catalli,
sota la direcdo d'En Don Pere Corominas el de Montjuich, fou prohibit
tot el~gi d'En Ferrer i .tota alusi? al
seu proceso Fou despres, quan 1afer
Ferrer se converti-com els redactors
d' El Poble Ji pronosticaren-en qüe~w
tio nacional i en debat parlamentan,
que'l condemnat de Montjuich se decidí a anomenar al martre en les columnes republicanes d'El Poble Catala.

***
Comenr;:a una ,liquidado d' homes i
de partits i es precis que aquestes
coses se cridin i s' escampin. Al¡Maura, nol s'ha d'afegir eld'aquets home~
que formaren un cuadre honoran
als fusellats de 1909. La Conmune
no'.s reproduirla, pero ens queda'l consol d' enganxar en dies electorals per
totes les cantonades, l'ignominia d' aquets' diputats republicans' que' s negaren a' parlar d'En Ferrer, que malpar"
laven altres r que algun volia esser
voluntari pera donarli, si podia esser,
el tret de gracia,

EsboO,

rer A. Maíllol

'lIada de tot boato i de tata ampolosítat peró malgrat tot en Moillol fabrid'l papel'.
El Comte de Kesler, un refinat, editava
inútil.
En Maillol es fill de Banyuls i treballa les un lIibre, Les Geor~7ques de Virgili traseves admirables escultures a París on l'exit duides a l'alemany i al francés.
Per a aquesta obra s'havía fos el tipu de
el reté i l'acapara.
Es un deIs pocs escultors que poden en- lIetra gótica expresament, i en Maillol era
vanirse d 'esser "olguts i considerats per l'iIluS"tr ador, fent sobl'e plaques de fusta
l'immens Roden. Fisicament, i tal volta mo- (una pelo t:ada planal) un trehall imponderable, cal' se tractava de refondir la planxa
ralment, aqueixos dos homes extl'aordinaris
tenen certa semblan«;:a. El mateix respecte a copia de tallar, fíns elaixar en relleu el
patriarcal, la mateixes Ilargues barbes gri- pUl' trassat del dibuix. Peró mancara'l
paper, que con tot lo altre, tenia que esser
ses el mateix vertir allster folgat sensill j
unic en el mon i en Maillol s'encarregá d'
pulcre com el d'un arrendatari rural. Un
vestir de gran borne despreciador de tota obtenido.
1 bé, aqueix artista pel' a qui no existeixen
vanitat mondana, un vestir per a aimar, a
la naturalesa, per a viure amb ella franque- obstacles, vencedor del temp si de la materia, que es nostre i apenes el coneixem, no
jar-s'hi estudiarla.
pot restar sense un nexe amb el desyetllaU n vestir que recorda a Bismarck íntim
Molke jal'diner a Millet poeta de «L'Ange- ment del nostre al·t catalá.
Sería precís cridarlo, dirigir-li ulla súplilus» a Mistral cantor oe les plan udes de
Camal'ga a J ules Renal-t historiador de ca eu nom de BaJ·celona. E.H gosa de gran
besties humils, i tants familiaritzas amb la predicament per telTes extrangeres on l'
ornllt publict e molt que agraidi i 011 ha
tel'ra ; enamorats del primitiu explendor de
la vida. A en Maillol cal no mes coneixe'l perpetuat la memoria deis seus heroes i
aduc la de la victima ele la regresió espaper a estimarlo.
De tota sa persona, armónica i magristo- oyola, en Ferrer. 1 es tristisim per al
nostre urc de catalans que no sigui enlaina forta i cobrada, especialmeot deLs seus
rat en la mateíxa terra que ell estima. Han
ulls blaus, d'un blau intens mediterrani se'n
desprén un tal ofluvi de fl'anquesa i cordia- vingut en Casanovas, en Violet, l'Inglada,
en Canals, vindrá en Súnyerialgun altre
litat que us asclavitza de bell anduvi.
Afable i dol y com un pastor diu graos a durnos una halenada de reneraciú, i entre
eUs anyorarem an en Maillol, també lIostre,
coses amb poques paraules, diafanament.
també un troe,: d'anima catalana que s'im, Abans d'admir'ar-Io com artista Ii con fes·
saria plorant tots els sacrilegis comesos posa triomfant en el mon ele 1'art, sensa
contra l'art en vostra miserable vida de pre- que en gaudeixin els ulls deis sens gervericadors remuoerats. Enelevineu en eU , manso
Perxó avui LA PATRIA vol donar una
baix la seva serenor, l'ardent apostol sever
petita mostra ele la forsa d'en Maillol , j
i justicier, pero en les seves mans alhora
perxó valdriem que aixó devingués I'inici
agils que mai han sigut barroeres, bi podeu
observar un gest contingut d'absolució fa- eI'UII desig i d'un clam popular.
En Maillol es incapae,: de cercar admiracil, per a tots aquells que serviu pureses
dors, peró si sab que existeixen no creiem
espirituals.
Despreciador de tot lo que no s'avingui a . que deixi insatisfetes les nostres cohejances.
les' seves costums ingenues i naturals com
.la propia obra hauria pogut devenir I'esculp·
P. B.
tOlo de moda a París, mes ell ma; ha volgut
fer la mes xica concesió i els noros altissonants de D'Annunzio, i Mreterlinch no han
sigut prou per a obligarlo a obrir el seu
taUer pendre I'argila i perpetuar la nuesa
d'una dama ofrenada al seu prestigi.-En
Maillol creia que vanitosament. .
(DIÁLEG)
De la seva carrera artística comen«;:ada
pintant decoracións origanilíssimes, seguiA Vallvidrera, la tarde del diumen"
da, mes tart teixint tapi«;:os fins devenir lo
ge
passat. Molta gent; algunes barreque es avui s'en podría escrillJ'e un bell
volum. Perqué la vida d'En Maillol es un tines; banderes a l'aire y senyeres de
preciós exemple de voluntat incontrasta- robes groixudes, brodades d'argent i
or; cares vermelles del sol. Al lIuny
ble i de vocació irreductible, de bon gust

Los finos POl1tiUllOS

la claror vibrant de les montanyes
avans de aposta. Dos amics dialoguen:
L' un: Quansevol que tornés ara a
la nostra ciutat, després de cinc o sis
anys d'ausencia, i contemplés aquesta
gentada vinguda a celebrar la festa
de la nostra dan ya, cremía que la poixansa política de Catalunya está al
seu fort, com en els díes efimers de
la Solidaritat, ¡com fora equivocat, si
ho cregués aixis! Aquesta festa d' avui
es una espuma, només en la tenebra ...
L'altre: Jo crec que no anida pas
tan lluny de la realitat, el ven vingut
que vejés en aquesta tarde de sol i
sardanes, la revelació de la for¡;:a nacional sostinguda. Jo crec, com éll
ha creuría, que si aixís no fos, si ens
trovessim en una festa de depressió,
. no hi hauría tanta gent acoblada pera
afirmar amb un alegre moviment del
cós la serena confian¡;:a de l' esperit.
Mentres aquest aplec anyal de la sardana no decaigui, haurém de creure
que la flama encesa en díes senti~
mentals no es apagada.
L' un: No· puc coincidir en ta.ls optimismes. El nom de Catalunya desperta avui una altre mena de ressó
del que ahir removía, en el cor deIs
cataláns i en la conciencia deIs altres.
El nom de la nostra terra, en la valoració de la política, ha sofert una baixa lenta, sostinguda, mes visible cada
jorn que passa. La política no gira,
com ah ir, a J'entorn de la qüestió catalana.
L'8.ltre: ¿Peró quina significació té
per tú la política? lAmb quina mesura
judiques del temps? lCreus possible
que una meteixa nota aguda de clarí
no acabi per ser indiferent a r oit que
avans aixordava? ¿Qué es política si no
art de govern i que es el govern si no
prcmulg'8dó i apncaciú de Te.;les i
Ileis, ja que el verb originari significa
administrar, trovar els medis per als
fins i aplicarlos? lQué val enfmnt d' aquest concepte constructiu de la política el sentit de crítica, de fiscalització,
de lIuita i rebelió que se Ji vol donar
massa Sovint?
L'un: Es que jo no crec arribat
encare el moment de pensar en les
regles i en les Ileis, que no tenim encare !liure el domini, ni ens ha estat
reconeguda la capacitat de regirlo.
Jo no veig perque hem d' empendre
la tasca que pertoca al trionfador, s.i
no hem trionfat; el treball que solsament en el repós pot acumplir-se es
el trevall d' ara; cal \' agitació encara,
i el crit de rebel-lió, i r estridencia i
'les paraules violentes contra !'injusticia de r estat de coses actual.
L' Bitre: Es que hi han d ues menes
oposades de lluita, com hi han tasques que aixequen nuvols de pols i
mouen lIarc aldarull i altres que en el
recullimant també devenen fecundes.
Hi han revolucións que no remouen
la fulla d'un salger i fan tremolar el
cervell del món a l' endema. Hi ha una
ascensio rápida i segura de les coses
vers la se va fí, que'ls ulls no veuen
fins que la fí es assolida. Jo crec que
l' ascensio de Catalunya es ara silenciosa i ferma. Mil senyals ' diversos
ens la fan adivinar, i encare hi ha
gent esbojerrada que pensa .en una
ensolciada total de les nostres foryes.
Pero no hem de caUTe en el defecte
de ]'extrema simplicitat, no hem de
creure que l' agitació-que per tu es
el nervi de la política-sia noible, ni
hem de perdre els díes en una gesticulació inútil. Dues tactiques diferentes poden conduir vers un resultat
igual, si a cada moment una de les
dues sab cedir el predomini a r altra
Cal que hi hagi a Catalunya gent que
dongui crits de lIibertat, pero també
cal que algú trevalli en repós per
aquesta llibertat meteixa. Les notes
agudes i les de gravetat profunda
s'han d' alternar segóns una llei de
ritme, nascuda del moment i apoiada
en l'inmediat passat i l'inmediat futuro
Potser el momf;lnt d'ara es consagra!.
a una preparació tranquila deis mate.rials amb els quals el nostre edifici
s'ha d' anlairar per sobre-deIs' demés,
com el cap ros del rei En Jaume, que
diu la crónica que pujava d'un pam
a la deis homes mes alts.
El mateix, (després d'un silenci):
Me deia l' altre día un home de forta
inteligencia sensible a les palpitacións

r

del temps, si avui día el valor polític de Catalunya sembla decuure,
creix cada día de nivell, al ulls deis
de fora, el nostre valor intelectual i
social. Ja sen ten com aquesta terra es
Una cosa diferent de la terra que
trepitjen. Ja se n'adona de que el
cervel! de Catalunya pessa en le ba.lant;:a¡ i de que la claror que irradien
els nostres primers laboratoris d'idees,
cada día arriba mes anllB. 1 aixó que
la nostra tasca es la tasca deis comenyaments. Tot just som a les primeres pedres i una impressió de solida arquitectura s'imposa als sentits.
Potser teníem a les mans una vasta
riquesa que no sabíem fer valdre.
Potser, tambe, les paraules s' emportaven molt de temps. Si ja som gujrabe tots, convensuts de la nostra
fon;:a d'impulsió lper qué no iniciar el
moviment? Pero no es amb paraules
que'ls homes caminen, malgrat el roc
d'un d iscurs els faci sentir la frisant;:fl
pel camÍ i les fites lIunyanes. Calen
rets, i els fets SOn un resultat. .. Hi ha
la política de las paraulas i la política
pels resultats. No ho hem d' oblidar
mai.

*

* *El cel se fll pulid
La tarde avan¡;:a.
per la handa de L1evant. La cobla fu
sentir les velles melodies renovadps .
Estremeix I'aire el So d'un flovioJ. ColIes de gent devalla ja per la costa de
Vallvidrera. La plassa encare es plena
de balladors. 1 un amic diu a reItre:
Catalunya ha tornat a esser rica, Catalunya tornará a esser plena ...
ALEXANDRE PLANA.

L'ado1escent,

per A. Maillol

Versos Nous
ELS HO:MES, CO\TAlES DE DEU
Els flancs oberts a la feric1a,
som els covaies del Senyor,
i es. una prova Gada vida,
i es unassaig cada dolor.
Sonen per a EH les agoníes
com uu rosari somnolent,
son, entorn d'Ell, Jes mala1tíes,
remat de búfals obedient.
y en sem'piterna provatura
el diví metge va cercant
un "irus nou per a la cura
d'un altre De.u agonitzant ."
GABR[EL ALO~[ \R

DELESHORESPROFONDES
Quan deslliurada de tot mal intent
1'ánima meya se retroba i canta,
l'antic infant me sento n~na ixent,

.,

I

LA PATRIA
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------------------------------------------------------no hi pot hayer en mi trista com planta,
deV(~ la volunta-inteligencia,
i allí on s'em posa '1 cor, el seny ho
Es una flama viva i triomfanta. [encanta
la del meu esprit, sense ponent.
To es per a mi aleshores cap tormen t
l' haver una cambra fosca i reduida,
oblido 10 passat i 10 presento
Se m'esboira lo terbol de la vida
i, pres del de1iciós ensonyament,
cap ideal empresa en mí es marcida.
JOSEP

M. a DE SUCRE

En J. Lluhí i RisSBCh
Don ]oa'lllím Llubí i Rissech, s'ha donat
de baixa de l'Unió Federal Na cionalista ReI'ublicma ....
La lleialtat, I 'abnegació y la c\areddenda
política, han ting-ut un nom t:n els direetol's
del nacionalísme republicá: en Lluhí. Are
que silenciosament, com Ii calía , s'en ,'a,
ning-ll, ni el mes alt, ni el mes pur, pot posarli en el front una ínfima taca de cendra .
EIl sí, perú calla, en una actitut d'aristúerata que veu als mediocres capitans.

AIs seus ideals i al seu partit, en Lluhí
ha donat els ~eus cabals, la se,'a pau (¡lInili¡'lr, la se,'a serenitat d' van', jU!ft, anys de
sacrificis y díes de tortura. y dt!\'ant (¡'aixI'
cap ambicil). Feia la política, COI1l si complis una PI OO1eten<;:l. Per aixú li deian rigit
y l'acusaven d'intranzigencies els acomodatids y els ,'olublt!s, l'erque era agut, concis
y fort l:001 el seu nomo An di li Imurien de
dir el Romú, Lluhí el roma, y no pas a l'
altre. Sempre duia posada la toga y ab ella
s'en va, aixecada 6ns als uJIs, pera no
vcure'ls e~pect¡¡cd(!s depriments. A l'elltra
11 casa seva, ningú pot acusarlo ¡\'haoer
fd cap macacarncnt ni a la lid de I'ideal,
ni al deber de represt'ntant popular, ni a
la constitució ,Id partit, ni a la senl paraula. Plt: de decor 1"<1. sortir d'ella y pie
de decor s'en torna. Nosallres matcixos, ds
que fem L." PATIllA, qucn de gaire he tot
hom n'hem rt'hut agra\"Ís dc,'ant <I'En
Lluhi, agenolkn \t·s nos tres anírn(·s. Si (os
hOl1le de llt'tres Ji oferirít'1ll un \lihre en
blane, [wl'a (jUf" escrigll¡':s una "ida austera.
llame de ft: d'asceta, en Lluhí no escriu
un epitali a l'esperal1l;a .• Si surt un homf"
-ens dill - que \'ulgui Iluitar f"neare y
aquest homl·'m plall, jo'm posart- ' al seu
costat y-escoltt:1I aixo, amics-li donaré
diners.
Li donar;' dincrsL .. Una frase homérica,
aqllí ont bi ha qlli per no clonar cinc duros
se deixaría pcrdrc Catalllnya.

La Democracia
i les seleccions
L'illtelect/t(TUtat co"serz'adora, sobre tol els darrersjo'ves Ifuil'ersilaris,
Italt volgut de1ftos/rar que la Democracia, es a dir, l'i/l/eres de la majoria i el poder sorgit dt! la t'ohmt1li
popular, ha esta! eIt lo! te1ltps rebutjada pc!s esprits de mes alta C/(l lura.
Iúz les pagines, 'l'l'z'es o obhdades,
deis homes-cims, ltem b'oba l tilla
e/ara revelacio de! SNt amor per tot
allú que a la majorla deis ItOmcs COJltilO", pdgútcs que'as fan 11 /sible I'IfJliá
cordial de I'llOl/le d'inteligencia trchallada i C1'cadora alllb /'esprit bale.(allt de les 1I1ullil1lls nt re1'o!ta.
COmellSCll m'lIt' alllb 1ms jragllleJl ts
d'Ull (/ssa¡'g admirable, «/~'d1tt'1Ita hu!JIalla z· el socialisme.» d'Oscar Il'ilde
/It'1Jl, 1lolgat, a posta, comeJ/sar pe,.
a fjuesla ánima l'1lfI"ietada i iJlquietadora, qttt' alglt1ls SUPOSCIl compi'lldi
dr dccadellúes .....
La princi¡lal \'entatja que resultaria
el 'establir el socialisme fora, sense
c1ubtr, la de lliurarnos de la miserable necesitat de viure pels altres,
necesitat que, en l'estat actual, tant
durament pesa sobre tots. De fet, soIs
a\gu entre nosaItrcs s'en defuig.
De temps en temps, en el curs elel

sigle, un gran home de ciencia com
Danerlo; un gran poeta, com Keats;
un sobtil espesit critic, com M. Renau;
un artista complert, com Faublert,
arriba a aillarse, a sosten irse en lloc
a on no li alcancen les solicituts sorolloses deIs altres, a restar « al raies
del mur», com Plato proposa, i a
realitza!" aixis, per un incomparable
benefici, i per a l'eternal benefici del
mon, la perfecció de que és susceptible, Empero, son excercions. La
major part deis homes gasta la vida
per un malsa i exagerat altruisme;
son obligats-en veritat-a gastar-la
aixis se troven rod"jats per la desagrarlosa pobresa) per la lIetjor desagraciosa, per la rlesagradosa miseria.
Es impossible que no en siguin fortament conmoguts. Les emocions de
l'home son excitades mes rapidament
que la seva intel-ligencia. Ya he demostrat, en altre lloc, com és més
fllcil !ientir simpa tia per la sofrensa
que no pas sentirla pel pensament.
En conseq üencia, amb intencions excel-lenls pero mal dirigides, els homes amb tota serietat i de tot cor,
emprenen la tasca de remeiar els mals
que veuen. Pero els seus remeis no
guarexen per el mal; soIs el prolonguen. En realitat, els seus remeis son
u na part del maL
Se assaija de resolclre el problema
de la pobresa, per exemple, fent viure
els pobres; o bé, segons una es cola
a\'envada, divertint-los.
Aixo no és una solucio; es agreujaa
la dificultat. La vert'tab/e ji es t1'actar
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l'estat final de I'home fora pitjor que
el primitiu. Ara, mercés a la propictat
privada, un nombre de persones poden desenrotllar una suma limitada
d'individualisme, o be son lliures dc
la necessitat de trehallar per a viure,
o be ten en la facultatd'escullir l'e fera
d 'activitat que els hi és més simpática
i que els hi yé Olés de gust, Aquests,
son els poetes, els filosops, e1s homes
de ciencia, els hoOles cultivats, en
una paraula, els homes veritables, ds
que s'han realitzat a si meteixos i en
els quals assoleix l'humanitat una
realització parcial.
Cap socialisme despotie fora una
solució. Per qué, mentres que en el
sistema actu~ 1, un gran nombre de
persones poden donar a la seya "ida
una mica de llibertat, d'expressió, i
de felicitat, en un sistema de quartel
industrial, de tiranía económica ni ngú podría tenir cap mena de llibertat.
Es lamentable que una part de la
de 1'{'collslr7n'r la socie/al sobre JtlIS lal nostra societat estigui, de fet, en eSjonalllf'lls que la pobresa sia 1'm pos- clavatge, peró proposar resoldre el
sibil'. 1 les v irtuts altruistiques han problema amb l'esc1avitzament de la
impedit que s'avances vers aquesta fi. societat sencera es infantívol. A cada
De la meteixa manera que, entre els home deu deixarse'IHiure de tríar son
amos d'esclaus, eren els pitjors els trebalL Cap mena de coacció deu
qui se mostraven bons pels seus, i exercirse contra ell. Si hi há coacció,
feien aixls que els que en sofrien no son treball no será bó per ell, no será
scntissin l'honor del sistema, i fos bó en si meteix, no será bó per als
compres pels qui ho contcmplaven; altres. 1 per treball, jo entenc tota
aixls en l'estat present de les coses, mena d'activitat. :\0 comprenc com
la gent que fa mes mal es la que alguns socialistes voldrien seriosamen t
s'esforsa en fer mes be; i aixis hem proposar que pa;¡sés cada matí un
da
vist com homes que han estudiat real- inspector per les cases, a "eure
ment el problema i coneixen la vida, ciu tallá s'ha llevat i h; '... t le
1
vingueren a pregar a la sodetat de vuit hores de treb:tl.Ln
manitat
ha
depassat
aqu
limitar els seus desfogaments de caui
ritat i de beneficiencia. Ho feren pe1 sen'a aquesta manera de
s'ha
acordat
anomenar
criminal".
Conmotiu de que una tal caritat rebaixa
i desmoralit7.a, tenen tota la rao. La fesso que en moltes teories socialistes he trobat entatxonaments d'idees
caritat crea una multitut devicis.
d'autoritat,
si nó de veritable coa ió.
Cal die es inmoral empleiar la proTot 1 associació deu esser del tot 'opietat privada per a alleugerir e1s
mal s afrosos que resulten de l'institu- 'luntaria. SoIs ell les associaez'oJls '1'0cio de la propietat privada. Es en- IltJliaries I'lwJIle és complet.
semps inmoral i deshonesto
OSCAR \\'ILDF..
En un estat de socialisme, tot aixo
sera naturalment canviat. No hi haudt
ja gens que visqui en fetids cataus,
sota fétids pelluingos, criant criatures
malaltices i famolenques en un medi
repugnant. La seguritat de la societat
no dependra, com are, de l'estat de
la temperatura. Si sobrevé una gelada, no tindran cent mil homes sense
I reyall, vagarondejant pels carrers en
un estat de trista miseria, demanant
amb ses lamentacions l'almonía dels
velns, o agombolant-se a les portes
d'¡¡s5ils malsans per vellre d'assegurarse un tros de pa i un lloc on recullirse per una nit. Cada un deIs
membres de la societat participara de
la general prosperitat i de la bona
sort de la societat, i si vé une gelada,
ningú sera practicament més desgraciat.
Per altra banda EL SOCIALlSME
lItETEIX TI:\D1C\ UN VALOR PER<.)U(~
CONDLJIR,í,. A L'lNDlVIDUALISlItE.

El Socialisme, el Comllnisme O com
yulgui anomenarse, trasformant la
propietat pri ,"ada en riq uesa pública,
¡ sllbstituint la cooperació a la concorrencia, restablirá la societat en sa
veritable condició d 'organisme S;t i
assegurará el benestar material de
cada membre de la comunitat. Donará,
de fet a la vida el fonament i el medi
veritables. l~cró per al desenrotllo pIe
de la vida en son modo més enlairat
de perfeceió, cal alguna cosa de més.
Lo que cal, es l'individualisme. Si el
socialisme és despótic, si hi han governs armats d'un poder economic
com ho están ara d'un poder politic,
si helll de tenir tiranies industrials,

CORONA SENSE FLORONS
Un catalá d·ultra-Pirinp.u, un barceloní entusiasta de la ciutat, un d'
aquestos que tot rodant 1JtÓl~, torna al
Born cada día amb el pensament ha
enviat una sugestió que tots devem
recullir i que nosaltres saludem amb
respecte. L'home de l'idea éso En Ráfols, aquell Enric Ráfols jovenívol i
nirviós, b01lte-clt-traill i cap de colla,
que s'empensava les primeres carreres d'automóvils de tot Espanya i les
convertía, gracies a ses dots d'organizador, en quelcon de magnific, fent
gran honor al nom de Copa Catalunya amb el qual el! les bateja. Avuí
en Ráfols ja no fa sport; és un comerciant aburgesat, establert a Hamburg, inscrit al registre oficial del
Senat, amb lloc marcat a la Borsa i
amb un gran prestigi entre la colonia
espanyola fixa l'hispano-americana
que tant sovint se renova, valguent'li
aixó una relació freqüentíssima amb
els paisos d'ultramar l'carrec de Cónsol de Xile que té a Cuxhaven, port
pesquer de prop I'Hamburg i dependent de son Senat.
Aquest és l'home de tremp i de
sen y que diu als barcelonisses des de
una correspondencie de «El Día Gráfic» :
-l\lireu enlaire . ... En aquest cel
,'ostre que jo anyora, no s'hi dibuixa
cap torre que valgui la pena, que
sigui, en estatura, proporcional a l'
escampada immensa de cases que formen la ciutat, que digui al vianant
el vostre desix d'aixecarvos, de pujar, d'acostar-\'os a les regions de la
puresa i de la forsa. Aquesta torre
faria el miracle de donar a la ciutat
silueta i pel'spectiva a l'hora, orientació i dibuix . A tot arreu del món, les

ciutats tenen una munió de torres i
rivalitzen entre eHes a qui les fará
més originals, mé" altes, més atrevides, més hermoses de color; Barcelona soIs té les \"elles torres venerables de les velles iglesies, ofegades,
casi anularles per la extensió que després ha anat prenent la urbs a llur
entorn i ara que l'Exposició promet
¡'enovar ufanors i alegríes, ara q ue's
convida als cilltaoans a sugerir quelcom en aquest sentit, recordinse els
que han de fer l'Exposició d'aquesta
gran necessitat espiritual i estética de
Barcelona i procurén satisfer la.
En Ráfols té tota la raó. Aquest
barcelonisme cosmopolita en que s'ha
inspirat, veu millor que nosaltres la
més sensible de les beHeses que a la
nostra ciutat li falten, sent al ce! el

buit del contoro que marca, troba
menys, en la corona d'edificis cúrtS
i militars, religiosos i particulars, els
florons que tant I';l\'alorarien, ['envolada de les pedres ,'ers el cel, parlant
d'espiritualisme i d'eternitat. La !lástima es que'l meteix Rafols no sigui
aquí a portar-ho en la práctica aquest
somni tant bonic i tant noble; eH,
amb son temperament d'organizador,
amb la simpatía comunicativa aOlb
que parla de sos entusiasmes, sabría
tocar els ressorts que calen; trobar
les colaboracions que tot ho vencen.
El millor record que pot deixar als
barcelonins l'Exposició de 1917 és
aquest monument, que hauría de portar, substancia de sa propia pedra,
algún recort de les nos tres glories,
algún argument per a que, recordant
homes i fets, sentissim sempre confian.;:a en la rava. Que trii, qui pugui,
ellloc eminent de la ciutat, que favore xi més la visualitat de la torre de
Barcelona; no faltaran arquitectes
que la concebexin exquisidament hermosa, per a que serveixi de contrapes a la nota de mal gust que'l monument a Colon ens dóna. Fem-ne que1com de catalá, de pedra o de maó i
posemni tots tant d'afecte que soIs
per la virtualitat d'aquest sentiment
les pedres soles s'ajuntin, se cavalguin,
s'enlairin i es formin en el conjunt
armonies que el profesor d'energía ens
ha sabut sugerir.
H~:CTOR

ORIOL.

LES IDEES I ELS PARTITS
política d' acció inmediata, d' aplicació constant, transformadora del
Ha estat, pot ser, en nosaltres se- principi .abstracte en materia viva i
nyal de miopía, el donar en l'explica- reivindicadora per a cada generació,
ció de les nostr<!s crisis polítiq ues im- del dret a viure integralment el seu
portancia excesiva a l'influencia de temps.
Direm, dons, que la crisi deIs parles capelletes i a qüestions de procetits
la constitueix la precisió d'aquesdiment.
tes
dues idees com a valors indepenAixí, per exemple la genesi de que
no s'hagi imposat a Catalunya una dents.
Dessota'ls plees ele la bandera repuorganitzasió lliberal i progresiva, esblicana
ens hi trobarem tOIS. ,gIs amics
tem segurs q ue'ns cal buscar-la en les
del
metode
i els de la revolta; els toequivocacions d'uns directors polítics,
cats
d'anarquisme
i els qui esperaven
en l'ambició de qualsevol acaparadOr
ele carrers, en l'inviolabilitat deIs nos- d'un cambi de forma, superiors nortres «idonis» de les penyes de casino? malitzacions.
La paraula magica Republica, com
N O hi hauría raons Olés greusq ue per
a
condició
essencial d'un programa,
un acordtacit no'nsatrevim afer públiques? No hi h.lUría, pe!' di't--ho d'una ens oblig;lría a mantenír ilues polívegada, com a causa fonamental de la tiq ues distin tes en un una mateixa
crisi del lli beralisme catalanista, pre- actitut en front de l' Estat.
Les conseqüencies que s'en derigon divorci entre les idees i els parven
son clares; o l'adveniment. de la
tits?
segona
revolucio espanyola o la disAltrament, no'ns explicaríem la dispersió deIs nuclis republicans, que no
sOrt cl'un movimen t nascut un bell
está en la voluntat humana mantenir
matí a l'impuls vigorós de lajo\'a inteen indefinit enllas dues forces que la
lectualitat catalana, per a finir morint
nataral propensió tendeix a separar.
malalt d'anacronismel
1 ha passat un día i sí ha passat un
Les organitzacions polítiq ues no
altre. 1909 aprés 1889 ... Mentres tant
han sabut recullir ni concretar l'evoens arrivara als oits la remor de l'obra
lució que s'es produída en les idees.
que'ls nostres germans en pensament
1 el dilema ha vingut dolorós com un
realitzaven a l'altra banda de1s Piricas de conciencia: ha precisat decineus.
dir-se per les unes o per les aItres, per
Als uns els atreía l'encís de les docla forma o pel contingut, pel cos o
trines del sindicalisme sorel-liá amb
per l'anima ...
el mite de la vaga general que daura
La dualitat entre les idees i els paramb sou prestigi de cosa actual el gust
tits podríem representar-la en l'histoper l'accio violenta. Les noves de les
ria del catalanisme lli beral, com una
organit~acións socialistes d'Alemanya,
aspiració a elevar-se al planol de
el darrer follet de Kautsky i la polél'epoca en pugna contra la costum de
mica entre'ls seguidors de Marxi l'Esviure políticament dels residus d'un
cola crítica de Berstein, sense agitar
programa.
profondament a la gent d'aq uí, ja enEn el fons, l'esperit de revisió en
ceníen qualque guspira anunciadora
b ,ltalla una vegada més contra «les
de que prest el proletariat espanyol
idees creades»; contra la mandra de
posaría ses fites més enlla de la revolupensar erigida en simbol de conseció política.
qüencia política. 1 com a resultat
1 davant d'aquest fet els qui's dad'aquest divorci de les ídees amb els
líen per l'obra pedagogica de la tersa
partits, la vida interina deis darres i
República Francesa, i admiraven les
l'imperatiu de cercar a les idees renoinstitucións socials belgues i apreníen
vades, formes d'expressió més jusel valor de l'administracio burocrática
tes.
anglesa; els qui véien en el mon de
JI
Hi ha en el sí d'aquests conglome- la política una ilimitada i ascencional
rats que a Catalunya denominem es- intervencio per a substituir amb un
querres, dos valors diferents, dos ma- nou equilibri-fruit d'un reconeixement implícit de la sobiranía civiltitzos intelectuals, dues idees.
les
velles temporitzacións escolástiEs la una senyora i majora en el
reialme de la utOpía. Són els seus ques, i que posseits, ademés, de la
adictes la legió deIs qui sofreixen per conviecio, per l'exemple afermada, de
la justicia i que sentintl'adversitat de que no'ns portaria a la realització per«l'ayui», volen en definitiva, que una fecta de la mes minfa reforma una rellei de determinisme historie faci del volta més, sinó la continuada succesió
mite de l'edat d'or una realitat en d'unes generacións d'abtes, educades
en les clares lleis de la coordinacio ... ,
llunyania.
Represen ten l'altre tots els ho- havíen de repetir-se, en íntim col-lomes a\'Íts d'intervénció que aspiren a qui, aquesta pregunta inquietadora
deixar en l'organització de l'Estat on van el secret de totes les nostres
l'empremta de HuI' inteligencia. Vasta vacil-lacions:

1

Si ens manca exercitar-nos a la práctica de les funcións civils, aconcellarem, encara, a les noves joventuts
que's neguin a portar al Gobern les
solucions apreses, tentant-les aixis a
no estudiar-les? O vO que es igual:
mantindrém inc\efinidament clavant del
Poder nostre «sine qua non,» republici? ..
Estem amics, sotmesos a un cag de
diástole política. Les idees empeses
per la corrent universalista, han romput els motllos en q ue'l nostre localisme s'havía fet l'i1usio d'empresonar-les.
lOAN ORS

COMENTARIS
«En pleno éxIto»

«El Poble Catalá»-l'hem estimat
tant que no podem ajuntar al seu nom
cap calificatiu despectiu-ve des ele
l'Assamblea de l'U. F. N. R amb
aire triomfal. Tot va be, tot son victories, tot camina cap a la gloria
En la seva follía optimista ha descobert que de resultes de l'«exit»
d'aquella Assamblea, tots el prohoms
del republicanisme catalá que vivíen
mig retirats de la política s'apressena
demanar lloc en les file res del nacionalisme coalicionista.' En Pinilla
1'Hurtado i altres que per discreció n~
nomena, están a punt de fer-se socia
del C. N. R.
Nosaltres sentim haver d'esvair tant
falagueres ilusions. Es una llástima
ten ir que fer caure aquest castell de
cartes que'ls novells periodistes han
bastit amb triomfs que no existeixeD
més que en les planes hiperbóliques
d'aquell diari.
Pero la veritat es la veritat i ella en,
diu que no $.olatnent no existeixen
aquells suposats intents d'adhesió
sino que lo que hi ha son baixes d~
persones significadissi~es que han
estat en ocasions en els llocs més
culminants del partít. Contestant a
aq uella circular impertinen t
preguntava als assa-mblcjste~""J1-_ttrr'~
del partit i si aniríen a la comedia
preparada tant barroerament, un del
homes més il-Iustres de l'V. F, N. R,
que no ha escrit «La Vida austera~ I
pero que l'h:1 viscut, deia més O rnenys aixó, qne esperem s'haurán apuntat com un altre éxit els joveq directors del partit:
«L'U. F. N. R no es més que ~na
ficció, un simulacre ds partit, sense
res d'aquella essencia espiritual que
tingué Un día. Per a que no hi manqués res, avui la direcció virtual
d'aquest partit correspon a En Lerroux, després d'aquesta desgracia
que n'heu dit impropiament coaliciÓ.
Jo soc nacionalista i republicá sensc
atenuacions en cap de les dues significacions i per aixó mateix me sento
cada día mes apartat de la ficció que
manteniu. Ja podeu, doncs, considerar-me fora de l'V. F. N. R»
Aixó fou escrit per un home d'un
gran seny politie, que no pren una
resolució síno després de forts motiUI
i al qual la U. F. N. R. i l'Esquerr~
deuen gairebé tots eIs relatius éxitl
assolits en la política catalana.
j Oh, les victories de la coalició!
La dl8gregaolo de l'Esquerra

Els dos cents nacionalistes-numero
de socis que actualmet te') C. N. R,
del carrer de Pelai, i al que han quedat reduits els 1.700 que'l rondaren
-que segueixen a1s senyors Carner I
Corominas, presenten com a senyals
d' enfortiment i renovacio de ru. F.
N. R. el trionf d'en Calvet, l'aprobacio de la coalicio per Assamblea i les
mormoracions de que'ls senyors Hurtado i Pinilla volen ingresar-hi. El
trionf d' en CaIvet, pogue es ser obtingut avans de la Coalido i unicament
per les tradicionals desidies deIs directors de ru. F. N. R. fou substituit per en D. Pere Cobos. L' Assamblea evidencia la separacio de
ru. F. N. R. de tot lo que no te un
interés material a defensar. Els diputats que exaltaren la coalicib li deb\en
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les seves actes els reprcscntants deIs
districtes defensaben amb ella una
preponderancia que veien perdudas,
Tol lo qu' e mante una idel:llitat o un
romantinisme, es fora de ru, F, N, R,
i aquells que s'ha anunciat estan disposats a ingresar-hi, sen ten com ¡'Hurtado, el temor de que r accio deIs
seus directors desvirtuí, altre vegada,
la bondat de les idees, No - nosaltres
ho afirmem-no entraran en l'U, F,
N. H, ni l'Hurtado, ni en Pinilla, i
d'aquest ultim sabem, que desde La
publicidad debla esser desmentit lo
qu¿ de ell afirmaba El Poble Cata/l¡ ,
Voluble es en Pinilla, pero la volubilitat te un limit en que pren un aire
de frevoletat grottlsc a i en Pinilla sab
que' es descendeix en valoració qua n
s'extrema l' oferta,

***
L'acte d'en Carner i en Corominas
ha tingut encare una consecuencia
tan! dolorosa com la depressio produida en els seus afiliats, L'U, F, N, R.
amb tota la seva desorientacio i tota
la seva barreja indisciplinada, constituía una organitsacio catalanista que
s'haperdut, Ja no es Catalunya la base
ferma d'aqueixa apariencia de partit,
sinó un' altre cosa qu' ells ne dirim
Republica, pero que r opinio en diu
quelcom menys noble i enlairat.
Amb un catalanisme per accidens
i no pas substancial, no seran pas
campsnyas catslanistss les que fara
lHgada com esta amb gent antinacionalists, sino d'un republicamisme acomodstici, verbal i incoherent, La majoria deIs diputats nacionalistes son
d'un republicanisme tant moderat
que'ls feu pensar en cercar medis
pera aixecar I'excomunio d'EI Poble.
De manera que aixi com pels radicals, els nacionalistas minven el seu
catalanisme, hauran pels nacionalistes
d'atenuar el seu jacobimisme'ls 'radicals. Ben aprop estem de r aniversari
de la setmana tragica. Poden convidar
els radicals, si volen comprobar
aquesta afirmacio, a don Jaume Carner a que fassi la seva glorificacio,
raho doncs, els ue diuen
n
que Cstslunya no te Esquerra, que'l
Nacionalisme ha perdut, en els jocs
de la política, aquella matitsacio vera.
que Ii donava un doble caracter de
patriotisme i de republicanisme Sumats an aixo els nous viaranys empressos per la Lliga el darrer discurs
d'en Cambo, ne fou una prova
donar-se'l cas de que'ls dos grans par
tits politics catalan s deixessin el seu
c&talanisme, tot just en I'hora que
semblava esser la mes propicia i quan
les forses adversaries accentuan en el
seu decandiment.

***
La votacio de l' Asamblea, favorable
a la Coalició, · i la ratificació que
d' aquesta feren els representants forans, no han conseguit atraure a les
personalitats nacionalistes retretes i
disconformes.
En Carner i en Corominas estaven
soIs. ¿Que'ls acompanyen els diputats
forans? No per convicció sino per necesitat deIs vots lerrouxistes que'ls ih
donaren el triomf, i tothom sab que
aquets diputats en I'U. F, N, R, no hi
estan mes que nominalment i quan
els conve, Les forces coalicionistes estan compostes per un estst major
d'insolvents en política, que aspirenanomenarem tan soIs al senyors Rivera, Mer y Vila - i unes quantes
eolles de aspirants a empleats municipals que fan de chor en totes les moixigangues coalicionistes, Poble veritable, gent de bona fe que sense movils interessats segueixin r aventura,
poca poquíssima en queda.
Contra r actual política coalicionista
de fet fora de I'U. F. N, R, están els
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5enyors Gubern, Layret i L1uhí, 501devila, Suñol, Monegsl, Vidal i Valls,
Bastardas, Tarruella, Casagran, Matons, Serra, Tona Cruells, Roig y
Armengol, Laporta i tots els que per
sa significació i historia eren alguna
cosa a Catalunya. A En Corominas i
En Carner no mes els acompanyen eIs
pervinguts, els ambiciosos, els futurs
empleats i alguna que a1tra persona
de bona fe, per a que'l contrast ressalti
més.
Aquest es l' estat veritable de les

forces catalanistes Iliberal s disperses i
desorganitzades, Algu ha volgut remeior el mal, acoblant la gent, renuant
la tradició del Nacionalisme Republicá. Honrat intent, Peró per a dur-lo a
terme precisa una feina d' apostolat
i la decepció pel mancament de la
U, F, N , R, hs sigut tant gran, que
fer reaccionar els ánims, infondir en
els decepcionats nova fe i comenc;:ar
altra volta la tasca, es quelcom superior a r escepticisme i a la fredor del
moment,

Seguint el subsol de la ciutat
Sota terra
Pensaren que poclría agradar als llegidors
dc La Patria el tl'nir una i,!ca dc lo que es
el subsol de la dutat i dCllulI1nrcm autoritzncjú al alcalde accidentol, sell)'or Pich,
per a seguir la !\arxa dI' clal'('gllcres, L'autoritzacic') ens fou concedida amablell1t'llt i
posats a la nostra clisposiciú tots (,15 e!1'1I1ents necessaris,
El día 25 dd mes passat a dos Cjllarts de
quat!'e de la tarde, l'anluitecte 5enyor Gusk-t, q uefe de la secci<') d' alcantarilla!; el capata!,: senyor Alexanelre i els ohrers de la
1I1ateixa secC'Íc\ senyors Ventura, Antunez
i Verelegi, ens esper:n'ell en I'encrellament
de la Diagonal i Passeig de Sant J (Jan. Ploda df'S de bon matí i I'aigua s'escorría en
gl,an quantitat pels inbornals de les cl:n'e-
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Carnvi de ruta. La Borratxera

Després d'internarnos en altrt!s corredors
sOl'tirem al carrer, Plol'Ía encnra, De~c1e la
Diagonal a la Plalia dc Tetuan, Pas~t'ig de
Sant Joan al'all, el pis del carrel' estal'a intranzitabl , Ens mullarcm mcs, efel tÍ\',tment, que díntre 'ls llnrgs corredors su bterranis de les aigües, En la Plalia de Tetuan
entraren nOI'ament a la xarxa de c1a\'egueres, i Granda amunt ens perderen, es dir,
ens haul'Íem perdllt allant s()l~, per ac¡uells
t'IHTcualllents de corretlors laberÍntics,
~les de una hora dur,t l'excursio per les
entrall)'es d .. la dlltat, Seguirelll la major
part de l'Aixample, ~o entrarem a I'intcr'ior
de la urhs perque la nostra excursic') s'hauna fet interminable i perque, malgr;¡t la
nostra [or,¡a de I'oluntat, sentíem que'l cap
en~ donanl I'oltes, fins a tal extrem que al
caminar per la banqueta de la gran colectora del C:lI'f'er de Roger de Flor, darr r !loc
de la Dostra risita, tcmerem mes d'un cop
anal' a parar a la tremenda con'ent d'aigua,
Els g,lSSOS aculllulatS en l'interfor dels
corredors s'hal"Íem apoderat del nostre cer",'11. Estal'em bOf"rnt"\os, Y la horrat.xera
de les clal'egueres creíeu que no es agradahle ni abans, ni mnllres, ni despr~s,
Sortirem al Cl!rrer, L';¡ire ens feu forsa
bi', f't'ró dUl'ant unes qllanles hores tot ens
st'tlI\;lal'a que tenía pe..cums de c1areguera,
Just c;\stic a la nostra entremaliac1ura,

Construccio i extensio
de les c1avegueres'

l'espectacle tenía ele fant:tstic, Els oiJrers
que'ns prececlíen, iluminats en la foscor i
en una massa e1'aire \'Íciat, prenien apariencies di~b¡'¡liqlles, No gait'e lluny es sentía
una rort:]. remor de ('orrent poderosa, Ressona\'en les yeus d'una mnnera extranya i
de tant en tant, un al'ís del yigilallt que hal' iem eleixat a l'entrada del pou-ga lería, ens
a<iI'ertía qlle la plujn augmenta\'a i amb ella
el perill d'una possible nípida crescucla de
les aigües, Admirable! Admirable!

Un ríu subterrani
- y qué es aquesta forta I'f'mor?, interrogarem,
-La gran colectora de la Diagonal i t"l
salt ue hi ha, ens responguercn.
Ens hal'Ícn allullyat pCI' aquclllaherintt'

La l11ajor par de les c1:n'egueres de l'
Ai.xamplt' i les reformades de l'Interior, están construídes baix un match patró, amb
petites diferencies: Un corredOl' amb l:\ p;\'
ret i ,'olta allisades ami> una xapa de ciment
Portlandj el sol amb una cubeta per on circulen les aigües i una banc¡ueta a cada banda, alli~at també amb Portlancl. Aixís es lllgra que'l 101 sigui cOlllplctament impermeable i lo mes net (Jussible, L'uniú de les c1aI'egueres transl'ersals am b les colectores no
es fa mai en linia recta, sino per medi de
con'es, e"¡tallt,se aixís l'acumulaciú de l11ateries en cls encreuments,
U ns 260 killÍmetl'es, te la xarxa de c!;,,'eguel'es dc Barcelona i no es t"ncara total.
Per(l amb les quc ara \'an a cmpendas, ja sul,astacles, i les que estún en estudi, la xarxa
sera ja senccra, Algunes dc les dan'glleres

aqueslt's n'mandes ('S pass¡ble, !,;¡ogllr 'lile
contribuiell en gran manera al ddaml'nt d ..
l'¡¡irt', el [H'rjudicile la cimat i lipis seus
bdls enconwrns i barnildes fardí,
De manera que lo que S'lmpo a t·s, lOI'nem-bo a di.-: Fe.- cOll1pli," als prllpi t:lris
ds aconls de l',\junt:\ment, fel'-Ii s-hi (losar
e1s imhornals ('n reg\;¡ (ds costa unl 's J.~ pl ssetl'S als (lite ho f. n) i aigua, molta argua,
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da de Sant Pere i Passcig de Sant Joan, i
continua pe .. dit can'er i el de Marina, A l'
arribar al Pon/ de/s A ,,¡¡e/s, encn~t1ment
de la Carratera de ~ratan." CarTel' Pujadas
i ~larina, scgueix pel jas dc l'antic Bogatell
i desemboca a la mar del roLle Nou, entre
'1 Cementiri Vell i la fúbrica del Gas Lebón, Part de les aigües de Sant AIal,tí I'an
a parar a la platja del Poble Nou, no lIuny
d~ la part Nord de l'ementat Cementiri, per
medi de varies clayegueres q ut' desem boquen a la cequia Llacuna, Cal esmentar també el gran emisad de Sans, ayui ('n construcciú i que recullir;'¡ el m;¡jor capdal de
les aiglies de San i Les Corts,

Dilltre uns qu;¡nts anys la xarxa de clal'eserá quasi bé perfl'cta, pr'n', lJ('r
allal'ors caldrá aigua, molta aigua. Y caldr:i
una altra cosa, Que l'Ajunta fassi complir
I'Ígorosament els seus ac('ords i que'ls propietaris facilitin la ne.teja del subsol, cosa
per a ells conl'enients, com con\'enient (~s a
la col-Iectivital. Actualmtnt no hi ha nigua
per a les clal'egueres, Aquestcs no son tot
lo netes que deuríen esser, nmb tot i el St!U
bOIl nil'ell. Uns 600 dipó~its d~ dcscárt'ega
automática están repartits en <Ii,'crsos indrets de la xtlna, erí(·n con I'enients uns
2(){)O d'aquets dipúsits per a logl'ar una
lH·teja relatira, Pen) tampoc !ti ha aigua
per als 600, que deuríen onplir-sc [lt!r sí
sois, Els dipcísits de que pa"¡em, de 1 i 5
ulet,'es cúbics de capadt, t, es c"rreguen a
manguera, 111/ a 111¿, un cap cada mes, prodruint le sel'a descarrega un fort onatgc
que s'cndCI tot lo que tl'ol'a al pas, Pcrú l'
i.!t'al de la neteja de les clal'egucrcs no es
a'luest, sinú la cOl'l'ent continua d'ai¡:ua que
no dl'ixi c1etul'at' ni un moment cap mena de
,' csidllll, Y per ;¡j,ú es pl'I'cís <ligua, Il101ta
"igua,
gllel'e~
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CAMICERtA

gueres. Nosaltres pensarem que la I'isita no
podría realitzal'-se, pef'() el senyor GustA
ens tl'anquilitzá, dient-nos que'ns mullariem
menys que caminant pel carrer, Tlaíxarem
per les escales d'un pou-galería, seguirem
per la galel'Ía i als pocs momeut ells tnl\'a"em en la banqueta elreta de la colectora del
Passeig de Sant Joan,
La primera imprcsió nustra sigué adlllÍratil'a, Amunt i a\'all de la colectora brilla-

Els carros de la brigada nocturna

¡ cap allí ens encaminarem, Al atanyar-nos
la I'('mor creixía,
-~o s'espanta, dÍl'ertía el senyol' Gustá,
Pen) n<Jsaltres no sentíem pas cap mena
d'espant. Ens sentíem mes o menys encongits, mes en cambi teníem l'esperit alegre
com l'infallt que comet una entremaliadura,
Hauriem "olgut i tot que les aiglies ens haguesin fet correr algún petit perill.
La colectora de la Diagonal baixava a

de l'Interior tenen ja llargues centuries d'
existencia, comptant-se entre elles una part
de la Rambla, t['Oy comprés entre Liceu i
l'esglesia de Sant, Josep, la qual fou eonstruída per Pere IV d'Aragó en l' any 136+,
Tres grans colectores condueixen les aigiies de Barcelona al mar, U na que recull
les aig,ües de la colectora de la Rambla i les
ele la Ronda ele Sant Antooi-Paralel i va a
buidar sota Montjuich, alTan del non moll
de Ponent. U na que travessa la ciutat per
I'antiga cequia Comtal, passa pel carrer
del Reeh, tl'avessa l'estacio de M, S, A" la
,'ella Playa de Braus, la fábrica Catalana
e1el Gas i desaigua en la platja de la Bal'celoneta, prop de Sant Ca..tes, U na que baixa
carrer de Roger de Flor, se li ajunten al'
arribal' al carrer d'Almogál'ars la de la Ron-

MONDIAL - PAPER
Conduint a alta mar les materies recullides

ven en la foscor els llums d'acetilé que duien els obrers, Y que \'t:iem? No la c1aveguera tal con nosaltres ens la figuraren i
com segurament se l'imaginen molts, sino
un corredor de partts i volta llisa i netaj en
el sol una corren t d 'aigua circulant per Ulla
mitja canya o cubeta i als costats d'aquesta,
dos banquetes, podríem dir aceres, també
llises i netes, Despres ens fixarem en lo que

•

sobreixir per damunt de les banquetes, Causava impresió contemplar la conent suLterrania d'aigua roja, ampla de yuit o eleu me,
tI'es, que bramava menassado¡'a en el salt
ele 12 pams, Y el tou d'aigua aügmentava ...
Determinal'em abandonar aquell 110c, El
vigilant no parava d'avisarnos que la pluja
augmentava, Una torrentada no era impossible, Les aigües sobreres de la colectora de
la Diagonal, omplíen quasi la cubeta de la
del Passeig de Sant Joan, el nostre punt de
['etírada, i segóns els nOS~t'es guies, la primera de dites colectores recull les aigües
de la Riera d'En Malla, lo que val a dir
bona part de la del monts \'ehins i del caners de Gracia i part del Ai."ample,
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La neteja total de la xarxa de cla\'egueres es fa un cop cada mes, Unes brigades
creades a tal fí circulen per l'interior deis
corredors subterranis, recullen en I'agonetes que corren sobre \'Íes totts les materies
orgániques que resten en el fons de les cubetes, pero especialment en les banquetes,
la major quantitat de materies han de treu.
re's de damunt de les banquetes, La gran
majoría deis imbornals de les cases particulal's en lloc d'atacar la cuLeta, están oberts
daDlunt les banquetes o aceres, lo gual "01
dir r¡ue les materies que cauen (jueden sobre
les maneixes, es dtscoposen i d 'aquí \'e la
fortor intoleral;le que del'agades sur pels
imbonals del carrer. Aixo podría curar-se
posant tubes de \'entilaciú adosats al llarg
de les fatxades ele les cases, ja que obturar
els imbornals no es (lossible, puig es produiríen explosión s i altres traustorns, Perú

,

...

J. Ruigas
i 6arriga

D'América
Colecció de croquis
americans
De venda a casa de 1'auto r

~órcega,R

Aigual Aigual

-

Fent la neteja

***

I [1~ lIs-nqllí, suscintament l' xplicada, la
nostra visita a l'intcri,1I' llds ("OITl'<l<lrs ubtel'ranis ele la ciutat, pel' 011 circulcn tol,>
els detritus, I [cm CI'Cgut, lIcgid()f', que podría intertssartl' i tal com l'!'i ]¡o lH'm (' tI Iicat, contl'lIint lcs dl:slTipdt,ns ('!\cesi\ . HII( nt
naturalistas,
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Acció Nacionalista
El Corpus de Ssng
Aqucst vespl'C, a les 9, lin<lrá

la gloriosa data del Corpus de Sang,
i f!n cc1ebració ele 1:0 ¡'esta • 'acional
Catalana.
Es reprcsen tarit el drama en tres ae.
tes, E/s Sel:-ndors, y la pc~"a Oll~' dd
día, En l'intermedi clel drama i el Cí
de [esta, ',a Salita Esp¡'na, I'h 'rmOS;l
sardana del mestre Guirner:1 j !'hnri
Morera, ser;1 executada pcr la eobla
"Barcino", b cual donar:;, ad rn "
una audició esculIjclí~sjl11a a la aLl ele
desean s del tcatre.
La com pan yía q uc dirigci - I'El'rncngol GOllla, té a citl'rec la répréSL'l1laciú
de les ohres eSl11cntacles,

Asegurem als org-anitz,lt!ors <lt.! 1.1
resta un l:xit,
L'scc!ó de PUnió Catalanista

Desdel miting de la Sala Imperi, interromput per radicals i nacionulistes,
rUnió Catalanista ve fent Una acció
extensa i persistent. Ja no hi ha districte a Barcelona, sen se un Casal Nacionalista, on se congreguen, preparant-se pera molt próximes lluites poIitiques, els patriotes purs,
L'Uníó Catalanista deixtl'l seu abstencionisme, Persona molt lIigada amb
ella, ens asscgura que anirá o la propera lIuita de diputals provincials,
pero sola, sense coalicions de csp
mena, Es clar que no aconseguiní'l
triomf, car aquest ja esta descomptat
que un districte será per a la Coa licio
i un aItre per a la Lliga, empró comptará les seves forces, iniciant una
BctUBció electoral que pot arribar a
constituir una forc;:a dins la ciutat.
Absns del banquet de la Victoria
¡quantes derrotes no caiguer~n damunt la L1igal Ademes rUnió, no
lluita pel domini, sinó per Catalunya.

La Gasa Olés importanl en aquest ram
MARQUES

EXCLUSSIVES

Vuelta abajo, KeaD, QueeD,
Diamela, Plor d'Eaqulalté

Tarsetas

Ademés grans existencies en
emboquilJats amb papel'

Jean. abadie. e)lIeachan. etc.

Tubus sense emboquillar
Paper de fumar
Boquilles de totes menes
Pedres i blens per a encenedors

facturas t¡ Cartas /¡ Talonaris /¡ .sobres
d~emortas /¡ etiquetas t; d~enüs I¡ ~articipac¡ons
d~emoranDums I CQtqus t; CartcUs /¡ 'Rt,,¡stas
'Reglaments /¡ edlctons I 'Rccordatorls, ttc.. etc,
I
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en el teatre EspanyoI, una grandiosa
(unció patriótica, en remcmbrarl!;a de

Barcelona
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¿Voleu una allra wictima?
Aquí la teniu.
A grans mal., grans remeis.
Fa do. mil aDys qlle l'humanit.!, pe! seu modo
de pensar, pe! seu modo de jutjar i obrar, necesSltava un esfore;; sobrehuma; ten! .. fam i sed de juslida ... brutal i no era possihle viure més ternps en
tal estat.
Necessitav .. aliments sobrehumans.
lIo reclamava el poble, ho recl:unava el lemps,
ho exigíen les circunstnncies.
Pe ¿ la sed; la ram de justicia que sulria el poble
no pojin apagar-se ni satisrer-se amh els nlim.nl.
vu gsrs; sang humana é. la que exigien les circullslaneies. l'e,c) com que ningú es senl! ¡unb suneiem
"alor per a oonar la seva, Deu envia un sér. pIe
de fé, pie d'espirit, pIe d'nmor vers el seus .emblants, per a que's prestés ni sacrHici.
Vingué el moment, .onu I'hora i el poble seoent
be!, ué, i, una vnlln apagada la sed riel roig liquid,
s'extremí} peu) pro~seguí content i salisfel com un
golafre.
Han passat dos mil anys i COlO si no hagues.in
transcorregul.
Dos mil any9 de inconsciencia, sense eSludi i
sense reflexió, sense meditar )0 qne som, lo que
valem, lo que podem i fins lo que devem, que es
pitjor.

/l~a falta una altra víctima?
¡Esla desiljós el món de sang humana ? Sen s
dubte que sí. Els fet, ho confirmen.
Hem arribal al, le mps en que's compleiKen les
profecíesj vind", un dia en quels homes no s'enlendran un'!! als altres, s'explotarilll. s'enganyarim,
viurán sense amor. sense respecte, sense creenlfa de
cap mena, més que un tanatisme ignorant; estem
ja? Segurissim.
Llavors precisa una víctima, hi ha que buscar-la,
on esl
Busquem·la, que amb segurelal .Deu ens en lé
alguna de preparad.; neu ho dóna tol amb abondancia.
El poble es 11 sedent i és preces complaure'l Es
apas~ionnt. Es exigent i no se Ji pOI negar lo que
necessila.
.t\eeessita beure SR ng , untar se amh sang i també
.sel·jure amb sang l'historia que rara extremir a les
generacions flltures.
nemanem, eridem, exhortem d'una vegada a la
víelima i qllens deixi saciats per a sempre, proCUlnnl que jama] dominin en nosaltres aqllesles
passions inhumanes, de sed de sang, d'odi , d'
egoisme brutal; d~stef]'eu de vosaltres l'ignorancia
i sereu rneny, pretenciosos i més bons; respectareu
mllIor les lJeis i us portaren millor amb el. vostres
germans.
Sí, dernanem-la, ¡si dem .. nan! i volent no's presenta la víctima i aquesta es indispensable, veniu,

no vacil'!eu , no softiu, no us xlIeleu la sang deis
debil_, que és ue cov"rtj lamp oe la deis indefensos,
que és pecat; no ellvejeu la deis voslres germaas,
que no sereu dignes d'anomel1al-vos humans.
Veniu, que si és pel' a pOSar pau entre els homes,
entre paretlts, entre anlÍes contguts; si és per a
estlmar·vos els UDS als altles. velliu hómes ing,at.,
vettiu també, homes debils; veniu eIs covarts laml é
els ignorants; veniu que la vietima será en Carreté.
DIRECTOR REVISTA MENTALISMO

SPORT
Foot-ball
Deu a tres fou el resultat final deformidable partit de diumenge passat.
Ja soLsament aq uest resultat ens rel
lleva de dirigir tota classe d 'elogis als
nostres jugadors, que lograren traspassar tres vegades consecutives la
porta anglesa i d ' expressar una altra volta la nostra admiració envers
aq uests «virtu osos» del foot- ball q ne's
diuen «Notts County>.>.

Mercés al potentíssim joc ofensiu i
defensiu que desplegáren eJs nostres,
diumenge poguerem veurer de tot lo
que eren capa~os aquets temibles jugadors que'n tots els moments, pero
més especialment en la segona partmés forts pel decaÍment del nostres,
produit per la fadiga que sentíen deIs
esfon;:os de la primera-desenrrotllaren un joc altament científico
Senya1em especialment el defensa
clreta-que ignorém perqué cliumenge
no jugá-e1 mig-centre, l'extrem esquerra i el colós Peart com a sobressurtints en aquests tres partits Aquest
darrer sobre tot, jugá d'una mara vellosa manera i ens feu pensar més
d'una vegada en la necessitat que tenen els nos tres Clubs de refor~ar-se
amb elemenls no dirém iguals en caJitat, sino sembJants, per a que'els nostres jugadors poguessin apenclrer a
«marcar» goaJs.
Al púb1ic Ji quedará un grat r:ecort

f?AGLIAN~

GIRO~AMO

(DE FLORENCIA)

d'aquets jugadors mestres, pero els
que assistiren al partit de diumenge
passat no s'oblidarán el brillant triomf
moral que aconseguiren eIs nostres
logrant fer tres goals a contraris tant
formidables.
Tant de bó per a ells qu'en el partit de diumenge vinent juguin amb el
mateix acert i entussiasme amb q~e
ho feren el passat.
Finalment, doném les gracies al
«F. C. Barcelona» per havent-se proporcionat el goíg i la satisfacció de
veurer jugaJ en el nostre terreny un
equip tant formidable com el que'ns
acaba de visitar i esperé m que 'en temporades vinentes ens proporcionará el
gust de poder-lo felicitar novament
per la vin.guda d'algún altre equip
semblant.

***

Diumenge vinent en el camp de
l'Espanyol Barcelona"España; partit

.

E1 millotf deporra.tio

1

eliminatori de la Copa de Catalunya.
Els equips han d'estar compostos solsament per jugadors espanyols. ¿Qui
guanyará? Certament volguer fer vaticinis en foot-ball es quelcóm arriscat, pero creiém que mai com ara es
perillós, car al nostre entendre, el
resultat del partit obeirá 50lsament a
l'estat d'ánim en que acudirán al terreny els jugadorsj els uns, per saldar
el deute d'honor pendent que tenen
amb sos contraris; els altres, per fer
remarcar públicamen t per tercera vegada la seva su perioritat.
¿Quí sortirá vencedor del partit de
diumenge? Per la nostra part, no'ns
atrevim a adelantar un resultat ni a
favor d'uns ni d'altres. Sí soIs esperém
veurer un partit altament apassionant
i interessant baix tot5 conceptes, i
que'l camp de l'Espanyol oferirá l'aspecte de les més grans solemn'itats.

I

Imprenta Moderna. OraviDa, 10 - Barcelona

rrefrresGa.nt de la. sang

65 anys d1exit oreJxent s6n ea rntHor reoornanaotó

Exigiu sempre '1 nom del Professor GIROLAMO
SE VEN A LES PRINCIPALS FARMACIES 1 DROGUERIES

Unícs agents a Espanya:

J. URIACH í

C.A-Moncada~

n.o 20-BARCELONA

SOLINGEN PARfs BARCELONA - FABRICA
PRIMERA CASA A ESPANYA

I

DAGUERÍA GENERAL DE CONFIANC;A
:: :: GRAN ASSORTIT EN ARTICLES PER A TOCADOR

BARCELONA.,j

Plaoa del Beat 01'101, 10 (Davant del Pi)

LPREU FIXO

MARes I GRAVATS

assortlt interminable

Escoles Domlnlcals del Casal Nacionalista
del Districte VI BARCElONA

Univmitot. 8}

fntenyQn~a

Diurnenge. al matl de du8 quarts d'
Els r:U''10~ 30u gratuits

La Pinacoteca

onz~

a dotze

LlIBRERIA CATALANA

Corts Catalanes, 844-Barcelona

:: Rentaut la roba blanca amb la primitiva ::

de lIeglr J escr¡uM en catalá

Lo[la liunida marca

eQ H :¡;¡ Q

embotellada, s' aconseguelx neteja. blancor i clesinfecció
Refusar les botelles destapades

CANUDA,46

Llibres :: Efectes d' escríptorí

Nlngú poi decorar amb
gusl les seves parets sense vlsilar aquesta casa

Paperería :: Ratllats :: Tintes
Impre5sos:: Enquademacions
..
:: Targes postals::
..

NEURALGIES

prossegueix sa benétlca tasca.
Per 5 pessetes R I'any porta a domicili una Revh-ta única
.....
en son gen re; socorre o dóna (eina IiJS 8eus sU!lcriplo-";JI·~;';.;'¡cn~¡¡..¡¡;';~"'
establel·t alguns col-Iegis i n 'eslablira d 'altres, 1Il0ls completament gratuits per als abonats.
Voleu detalla?
Acudiu a les otlcinea de la Revista MENTALISMO.

i tota classe de rOLOR NERVIÓS
CALMA a ['acte i CURA a I tOla segurelat les célebres

Tabletes KAMN OL

Publicacions, segelIs, insignies
i medaIles de la

1 pta. estotx d'alumini amb 12 dosis, en totes lea farmacillB
Detalle i proapectee

UNIÓ CATALANISTA

Fsou.d:l.11.ers. 75. - BA.BOHlLON.A.

Farmacia MORA1'Ó: Passeig de Sanl Joan, 77 - BARCELONA

•

G

TAU-ERES

DE

REPRODUCCIONES ARTlSTlCAS

•

Vd. Barbany

ZINCOGRAFIA
~.. 3Cliches roto9rapcos para
FOTOGRABADO== t , '
~ilustrar libros J Reuistas
AUTOTI PIA= ~
~ ~d.loda5 clases,(atologol indu~
y TRI ca LOR A I
~tri4Iel.1Anuncio5.n genera

M~IXI!

¡FeRR VEL

•

DR. M. CAMP S

lI.LS POLVOS COSMETICS DE FRANCH u'euen
en poc>, minnts el pél ,te q 1I<lll'evol I'arr del cos, 'llotera ses Arrel" i
ItO tOPna a sortir. No inita '1 cutis. Aque"L deplllltOl'i és util¡ssitll
a les senyore:=o que tinguin pel moixi (oeUo) a l~ cal'a i Lrll\;o", perqué 11mb ell poden destruir-lo.
Un pot, 2'60 pessetes. S'envía ce¡'(ificlJt per correu si
per endavllnt ~e rehen 3'50 pesl!iletes euliiuratJ<;:<l de Gil' mulll
O en segtllls de con'su.
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FARMACIA BORRELL
Comte de l' Assalt, (carrer Nou, núm. SZ. - BARCELONA
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EXI'OSICIÓ fERMANEN

ESPECIALISTA

-

VIDS urlnarles-Malaltles secretes-ApllcaclO 606

Menjadors,
Despatxs~ etc.
Especíalitat en els d'estíl anglés

MENDlZÁ8AL, 28 I 3D, I SANT PAV, 50, 52 I 54

iljt

2.i

17

-'"
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Dormitoris~ SaIons~

Mendlzábal, 6, I.er, de 3 a 5
CLÍNICA: Pustería, 2 ¡ 4, I. er, de 12 a I i de 7 a 9

•

A. DIRAT

MOBLES DE

•
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I
SASTRERIA NORDAMERICANA
-

18 : Vasseig de Gracia : lB

El nostre colossal augment de vendes és produit per la gran rebaixa de preus
La easa garantitza vestir-lo amb la major perfeeeió, amb teles de gran "ehic"
i tall anglés en trajos de 9 '95, 19, 29 i 39 pessetes els más superiors
•• ••

Segueixen les grans rebaixes de preus en totes les demás
Ermilles fantasía
Pantalons gírats de baix~
usuals i per a tennís
Impermeables anglesos~ els
meIlors del món.
Camisa cHir fantasia~ coI1~
punys i corbata .

des de
»

2 ' 95 Ptas.
4'95

»

))

»

3'95

»

Camises
Berrets Canutier palla .
Gorres angleses.
Sahates forma americana.
Corbates pala gran, tot seda
1 dotzena colls i J dotzena
punys .

3 per 5'00 Ptas'
des de 2'95 »
» 1 '95 »
»
»

9'95
0'95

»

»

4'95

»

»

•

SeCC10nS

Mítjons, 6 parells Cal{oteu fanla5ia. pretina piqué.
Trajo interior, fantasía.
Samarretes .
Elastícs ..
Llíga-cames .
Mocadors, mUja dotzena

• •
• •

des de 1 '95 Ptas.
»
2'95
»
)
2'95
»
»
)

»
»)

0'95
0'75
0'50
2'50

»

»
»

»

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

Sois es ven al comptat i es perfuma a tothom amb Chevalier d'Orsay
~n¡ca

casa que té esta51ert per al tre6aIJ de la Dependencia I'ftorari més curt

•

·fa·

D6ert de 9 del matí a das quarts de 8 del vespre

