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L'INRI

i les seleccions
Leg oondioiona
del Teatre popular

En 1903 Roma;n Rolland publica la primera edició del seu llibre
«Le thedtre popuLail'e». Era el re8Ún¡ diana call1panya de llarga
durada per sostenil' la causa de
l'art popular a Fransa. No és
[robra d'un teoric, si nola d'un escriptor de fe' ma experiencia p7'áctica. De la darrera edició del seu
llibre, apareguda l'any passat)
traduim les pagines següents s0bre
les condicions di!! teatre peT' al
{Joble:
No intentaré donar regles absolutes: cal tenir el seny de recordar que
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Per totes les cantonades eIs cartells
demanaren al poble que fos el passat
cliumenge per a Don Alexandre Le
rroux, un diumenge de Rams Palmes,
palmes que fossin tálem per a '1 cap
quadrat i calvo, com el de J uli César,
del cabdiU i califa, de llorers pera l' seu
cotxe, ont a l'igual que'ls triomfadors
romans, anirla eH, dret, de cara a I sol
i a la gentada compacta. El Foble Cala/á fixá també a la seva manera, el
pasquí convocador i a l'endemá de la
reeepció, El Pob/e Catalá, exaltava la
rebuda. Era la publicació de l'agraiment als vuitcents radicals que s'afegiren als doscents nacionalistes que
manifestaren darrera d'En Rodés, empro En Rodés havía fet esclatar en el
Parlament el més formidable discurs
contra la guerra i en Lerroux, no porlava en el seu «Haber)) més que l'exaltació d'En Maura.
En Lerroux digué a en Maura, amb
I'autoritat que li donava, seure, idealment, damunt els quaranta dos convents cremats a Barcelona: «Sou fort,
!lOU just, sou la primera conciencia i el
primer cen'ell de la polí tica espanyola,
sau el predestinat.,. Rectifiqueu i la
sang de Montjuich será esborrada i
morirá l' recort de la vostr:l tiranía i
Espanya tornará a esser vostra.» En
Lerroux, com un nou Mefistófil cantava a l'orella d'En Maura l'aFia ele les
joies i semblava dir-Li am b la frevoletat
del quesab que si de del Capitoli a la'
roca Tarpeia hi ha poca distancia, es
la mateixa que existeix de [a roca
Tarpeia al Capitolio «Capitula, l\lau.1.AtM¡~_·liWlla .. Parí:> selllpr~ valdrá una
missa.))
En Maura, com un Prometeu del
Parlament, condemnat per haver intentat robar foc de reialesa, no rectifieá, peró En Maura ja sabía que per
la seva revolta cap voltor li rosegaría
les entranyes i que al seu penyal, mes
d'apoteosis que de tortura, aniríen
mans enemigues, mans que reivindicaren per a elles la gloria de les antorxes de 1909, o a penjar-hi garlandes.
y com que en la política espan yola
s'están representant parodies romanas, mentres En Melquiades Alvarez
ratifica 'ls seus propósits de passar el
Rubicón, En Maura se' n va a [' A ventí.
L'Aventf, es el carrer.Y En Lerroux
que ha actuat,abans que En Salvatella,
abans que l'Azcárate, abans que En
Rodés, de «Doña Inés» d'En Maura,
oferint~li la redempció per un moment
de contrició ¿ que es lo que podía fer,
si aquest se negava a la salvació i temerad i reptador, marxava cap al carrer amb la violencia O' un insurgent
popular? En Lerroux, no dubtá, i com
un papa roig davant del rerrob impeuitent, anunciá solem ni<.llment la ratificació del seu veto: «Doncs, si no rectifiqueu, jo mantine, ¡\l'e mes que mai,
e1IMaura, no!»
-Amb que compteu?- preguntaven els seus generals a En Napoleón
al principi deIs Cent d¡es.
-Amb els errors deis meus contraris.-responía l'áliga.
En Lerroux, anomenat l'em perador
s'hi asembla en aixo a En Bonaparte. Be es veritat que es una semblan<;a
parescuda a aqueH heróe de l'Alfons
Allaís que volía ésser un tipo per
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l'estil d'En Carlemagne per no estimar
gaire als normands, o d'En Balzae per
beure molt café. En Maura s'en va al
carrer a propagar el seu evangeli?
Doncs jo, faré igual. Carrer contra
carrero Exaltaeió radical, contra ex altació conservadora. Lerroux, cabdill,
contra En Maura aposto!. La Conjunció calla? Doncsjo seré la sola veu imprecadora. Dos grans i únics noms
concen trics existirán en la política
peninsular: En Maura i En Lerroux.
Els errors de tots me porten a ésser
a mí, que he estat el seu més gran
exaltador i el seu mes ah indulgent,
el seu més implacable contradictor.

**
En Lerroux no és un doctrinari de
la política, ní un metodista, sino un
improvitzador. Contra l'oportunisme
teoric, eH aixeca '1 seu oportunisme
arbitrad, que li dicta el momento A
favor d'En Maura enel Parlatnent, per
si volía, rectifican t, reconeixer els seus
interessos creats en contrad'En Maura
en el carrer, per no produir-se la rectificació. I des-de 'ls seus diaris i en les
seves tribunes i per les cantonades en
cartells detonants, el novell mot de
ordre, laplataforma: "Contra En Maura o contra En Lerroux. A favor d'
En Lerroux o a favor d'En Maura»
Política del l"oig i negre, imposició
d'alternati\'3, dictadura de tria entre
les eternes dues coses... 1 ben alt
per a que tothom ho escolti i els que
amb eH van o s"ajuntin ho acatin, el
seu nou edicte imperial: «Com anirán
Tia
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vindrán dan'era meu.»
Renaix el veH emperador, tribunici
i absolutista. En Maura-c¡'ida-davant meu, i a les meves espatlles, jo
capita els altres. En aquests al tres
están compres'os En Pere Corominas i
En Jaume Carnero
Aixi consegueix:
Primer. Agafar honors de cabdill
únic del republicanisme espanyol.
Segón. Combatre, amb la glorificació popular, an En Maura que es
com combatre a un fastama.
Tercer. Sostenir a En Dato.
Quart. Derivar cap En Maura l'atenció i la rellcunia que'l poble havia de projectar contra la guerra.
Quint Trobar una plataforma de
revolucionari senSe perills.
Sise Fer se'l verb elelsradicals, elel
partit Iliberal i deIs <~idoneos»).
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i 110 l'enuig i la tristesa. Cal una grossa vanitat, desitjosa de mostrar-se o
una necia infantilitat, pera gosar oferir al poble els daners proc\uetes de
l'art decadent, que a vegades ja son
prou un torment p€'r a l'intel-ligencia
deIs ociosos. I en soft-an a les quenses
de la éhie, les seves engunies i els
seus dubtes, que per a ella se reservin; el poble ja en té prou de la seva
banda per a afegir-ne enC<lre. L'home
del nostre temps que mellor ha comprés i estimat al poble, Tolstoi, no
s'ha lIiurat sempre d'aquest biaix ele
l'art, l'orgull del qual ha volgut abatre durament; sa vocació d'apostol, sa
necessitat imperiosa d'imposar la sev,l
fé, les exigencies del seu realisme
artÍstic han estat més fortes en «La
(poixansa de les tenebres« que la seva
admirable bonesa. Obres aixís flle
semblen més aviat descoratjadores
que útils per al poble. Si no haguessim d'ofe¡'ir-li altres espectac1es, raó
tindl'Ía si ens girés l'esquena i s'en
anés a la taverna a cercar l' en torpiment de les seves penes. Cal no tenir
pietat per a vo1er, elesprés d'una vida
trista, distreure'l amb l'espcctacle
d.'una trista vida. Si alguns rars esperlts se plauen en «xuclar la malinconía, com la mustela xuc1a l'ou», no
s'ha d'exigir al poble l'estoicisme ín~
tel-lectual deis aristócrates. Li plauen
els espectacles violents, peró amb la
condició de que aquestes violencies
no aixafin, en el teatre com en la vida,
l'heroe am b que eH s'iden tifica,Per
resignat O desencoratjat que's senti,
es d'un exigent optimisme per als
seus personatjes somniats, sofreix davant d'Llll lLobrcc dcscnllac;:. Vol dir
aixó que ha de donar-se-li el melodrama Jlagdmós, que acaba per iJé? Es
evident gue no. Aquesta mentida grollera es un soporífic que contribuei "
I,;oull'alcoo , a UléuJtenJ[" e poo e en
l'inercia. El poder resposador que \'0lem atribuir a l'art no deu exacitarse en detriment de l'energía moral.
Ben al contrario
Que el teatre sfa una fon/ d'energícr: és la segona l/ei. El deure d'evital' yO que ofega o deprimeix és negatiu; hi ha la part oposada: sostenír i
exaltar l'anima. Que tot reposant al
poble, el teatre el fassi més apte per
a obrar l'endemá. EIs essers simples i
sans no tenen joia. complerta sense la
acció. Que el teatre sía, dones, un
bany el'acció. Que el poble trovi en el
poeta el seu compal1y de camí, despert, alegre, en el bra~ del qual s'apoi
i que li fassi oblidar amb son geni
joiós les fadigues de la caminada. El
deure d'aquest company es el dur-Io
de dret envers la fí, ensenyant-lo, tot
fent cami, a mirar a son entorno
El teatre deu essey una 1,'11112 per a
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Montaner, llaneesc PUJols, hume P. hlSSO,
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~nh()la, Angel S.~blancat, Salvador A.lberl, A. PI, Sun)'er, Joan Ors, E

l' hllel-/(l{pncz'a: H eu 's-aq uí la tercera
cOtldició. Ha de contribuir a que's
fassi de día en el cervell de l'home,
pIé d'ombres, pié de replecs, pIé de
monstres. Acabem d'esmentar la tendencia deIs artistes a creut'e bones .
PC1- :tI poble totes les seves pensades.
:--;o·s tracta, empro, de estalviar-li lo
que fa pensar, El pensament de les
oblt.:s sol estar reposat mentres el seu
cos treballa: es profitós exercitar-Io;
i pe' poc que un hom s'hi miri, será
un gaudiment per eH) com ha es pera
l'home robust 'el dur exercici que distén els musc1es entumits per una lIarga 'nInobilitat. Que se li el1senyi a
veure i a j udicar clarnmen t les coses,
els homes i a sí mateix.
.{;¡r Juía, la .forra í 1'7'ntd-hgeltcia:
Heus' aquí les condicions capit¡.tls d'un
teat,e popular. Que ningú s'entorpeixi per les intencionl> 1110rals, per les
llic;:ons de bondat i de solidaritat social que vulgui afegir:-bi. El sol fet
el'U! teatre permanent, d'emocions
enla rades, comúns i repeticles, creaen 1'11 espai de temps-un lIigam germanh'ol ent['e'ls espectadors. En tLoc
de l aodat, doneu-li una mica de, raonanlent, una mica més de felicitat,
un;¡, mica més cl'energbj que de la
boopat j;l'ns en encarreguem nosaltres El món es més neci que dolent,
í si es dolent es per neciesa més que
per l'és. La gran tasca es la de fer penetrar més aire, més claror, més ol'dre
en el caos de l'anima. Ja és pl'OU posar-la en estat de pensar i d'obrar: no
pe~JIl pas ni obrém [1er ella. Evitém,
sobre tot, el sermoneig i la moral,
amI les qu;¡,ls els ami es del poble tenc" la gracia de fer que l'art de\·jnglli
desagra.dós per als gni més estimen.
L' art po pular ha el c\'i tal' dos exces'.;Qs
opo ats que soyint s'hi troben: la pedag gla moral, que, ú'obres "i\'ente"
n e JI e U
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no hi han pas bones lleis, sino lleis
que son bones per a un temps que ha
de passar; per a un pais qui camvía.
Un art popular es movible, per essencia. No soIs el poble no sent com la
selecció, si no que hi han moItes menes de poble: el poble d'avui, el de
dema; el d'una ciutat i el d'una barriada, el d'una altre barriada o el d'una
altre ciutat. Sois ens escau pretendre
establir un terme mig, aplicable al
poble de Paris i al moment presento
.La prt'mera c01'tdz'cz'ó d'un tea/re
popular és la d'ésser un repós. Abans
que rés que fassi un bé, que sigui un
repós físic i moral per al treballador
fadigat de la jornada. Als arquiteetes
del teatre futur pertoca el tenir cura
de que'ls setis economics no síen lIocs
de tormento Pertoca als poetes el fer
que les seves obres desvetllin la joia,

El problema de les Escoles
Un proyecte oblidat
Devant 1'eseola de bose

Assistirem a 1'inaguració de les es~
coles de bosc, instal-lades en el Parc
de Montjuich. Son veritablement expléndides, massa per lo que acostumen a ser-ha les establertes arreu del
món. No censurem a r Ajuntament, al
dir aixó, ni a la benemérita Comissió
de Colonies i Escoles de Bosc; peró
havem de senyalar el fet de que, amb
lo que' s gastá per a habilitar l' antiga
torrra Laribal per a escales, una de
nois i una de noies, n'hi havía prou
per a construir-ne dugues mes. Peró
en honor a la primera escola de bosc
montada a Barcelona, molt bé esta lo
que s'ha fet: les aules plenes de clar0r ¡aire i decorades exquisida i alegrament; la secció de banys i dutxes;
la sala de música; el pati cobert per a
díes de pluja; els menjadors regis ...
Algun deIs pobres infants que a rEscola assisteixen, ben segur que al primer día de sentar-se a taula, devant
la riquesa de les parets arabesques,
els mobles ciar s y elegants, les flors
per tot escampades i el fí servei de
taula, degué creure que' s convertien
en realitat els con tes de fades, per a
eH acostumat a viure entre la miseria
de la seva llar i la de les escales públiques.
Certament. La creació d'Escoles de ,

El projeete d'eseoleg

El projecte de que perlavem es el
que enem a copiar. Es possible que
no serveixi de gran cosa el recordar-lo
els nostres regidors; peró nosaltres
haurem complert amb la nostra obli
gació, exposant altre vegada a la !lum
pública la miseria de les nos tres escoles. Les bases del Concurs foren les
següents:
M

1 no cal pas que esmentem les mil reformes que en elsmétodes s'han operat.
L'ensenyement no s'explica avui sense
la forma graduada, lo quaI representa
en les escoles, no la sala gradiosa capaya per a 100 o 150 elumnes, sinó
l'aula de 30 o 40 1I0cs. Abans sembJava que un professor i un aussiliar
podien ensenyar i cuidar de un tal numero d'alumnes, es considera avui que
el máxim d' estudiants per a un professor es el que portem dit.
El projecte respont a tot aixó, el
projecte está eprobat i amb tot n.o se'n
parla com si talment no existís.
En el concurs convocat a. l'efeete,
foren presentats varis progectes i preO1iats els que direm, deIs arquitectes
Sres. Falguera, Colomer, Torres i
Martorell, per l'ordre scgeint:
I . . r prem i: 5.000 pessetes, scnyors
Falguera i Colomer. 2.°0 premi: 3.o0\)
pessetes, Srs. Falgllera i Torres. 3. n
premi: l. 000 pessetes) sen yor Marlorell

-tti~m~:,.mr=G't11'tl-~::-,

antiestctic i inhabil, perque l'esperit
rezelós sent l'am i s'en fuig); i el dilettantisme indiferent q uesols vol dría ,
a costa de tot, divertir al poble: joc
que [-ebaixa i que el poble no agraeix,
perquc es capac;: dejuclicar al qui distreu; sovint hi ha una part de menyspreu en la rialla am b que acullles seves contorsions.
Ni recerca de la moral, ni recerca
de la diycrsió. Sanitat La moral no
es més que una higiene de l'esperit i
del COl'. Feu-nos un teatre que vessi
sallitat i joia. (\La joia, ressort potent
de la eternal natura, ... la joia que fa
moure el mecanisme del relotje dels
fions .. " la joia que fa rodar les esferes en els espais ... , [a joia que fa sortir les flors deis germes i els soIs del
firmament!l>.

'" '"
{, Darrera meu les esquerres» Darrera meu En Corominas i En Carner ...
N o al costat d' En LelTOUX: darrera.
En Castrovido digué un dia: «o
amb En Melquiades a la monarquía o
amb En Lerroux a la ... » I aqui la
frase lletja i violenta, que Victor Hugo feu heroica en lIabisde Cambronne.
EIs senyors Corominas i Carner
no dubten i segueixen la tragectoria
sospitada per'l condestahle de les
lletres republicanes. 1 alla van darrera
d'En Lerroux, a fer de chor en la tl'agi-comedia radical del «Maura no!»
convertint la seva barretina insurgent
de catalanistes en gorra frigia de
«merienda» fraternal.

cupá mes de la gran qüestió de les escoles de Barcelona, sigué el senyor
Marial.
Continuadors de les seves iniciatives sigueren el nostre amic, Sr. David
Ferrer, que tant amor té a l'ensenyament, el Sr. Ripoll, el Sr. Pic, el senyor
Juncal, el senyor Martorell ... Fruit de
tot sigué el fer unes bases pera un
concurs de projectes de grupus esco·
lars, que's celebrá durant rany 1912.
Peró el projecte dorm com tants eltres.
Un projecte mes.

bosc no pot esser mes lloable; no podrá pas ser"ho mes J' augment de les
colonies escolars. Es aquesta una pert
infinitessima del problema de l' ensenyament a Barcelona, puig no será
mei aquest resoltsense instal·lar les escoles públiques en local~ aproposit
Devent l' Escola de Bosc, luxosa,
alegre, higiénica, ressalta encara mes
la lletjor i miseria de les escoles que
arreu de la ciutat pregonen r ahandó
intolerable 6mb que la ciutat i rEstat
tenen les escoles de Barcelona, mena<;a constant a la vida i la salut de
I'infancia.
Un projecte mes

La necessitat de bastir edificis nous
i dignes per a les escoles, es una necessitat de temps sentida per totes les
persones que' s preocupen de r ensenyament o bé que tenen senzillament amor al magne problema. Tothom sab la miseria deIs locals escolars de la nostra ciutat, lo que son, fins
i tot, infectes algunes escoles. Per aixó
no han faltat homes que en el si de l'
Ajuntament s'han preocupat d'aquestes coses.
Noseltres que tenim com a primera
norma de les accións de la nostra vida,
la justicia, hem de dir que una de les
persones que en el Municipi es preo-

Progecte de grupu escolar, per D. Geroui

~larlorell,

3.er prt.lni del con(urs

(En el número pt¿'xiro publicarenl els progcct .. !l d~15 pJemi~ prjme-ri st"goll)

«Base 2. a Els projectes deurán integrar-se deIs planols necessaris: .. i es
refereixen a un sol deIs tipos següents:
1. rr Escola ordinaria per e nois i
noies, soIs en planta baixa, amb sis
graus en r ensenyament ja elemental i
superior idos per a párvuls.
1." bis Escola igual a J' anterior,
peró distribuida en dugues plantes
(als baixos i un pis).
2."" Escola doble, o sia reunió de
dugues escoles del tipu 1. er, destinades una per a nois i altra per a noies,
en planta baixa.
2 ,n bis Escola per a suburbi, amb
tres graus en r ensenyament elemental.
. 3. er
Escola doble, igual e. r anterior, peró desentrot11ada en dugues
plantes,
3."r A Escola per a suburbi,amb tres
graus en r ensenyament elemental i
superior i una per a párvuls, tol en
pla~ta be.ixa.
5 .. ' bis ¡gual a ranterior, en dugues plantes.
4." Escola doble de suburbi de
dugues escoles de tipu 3. er, destinedes
a nois i altra a noies.
4 .• rl bis Igual a l' anterior, peró en
dugues plantes.
Base 3. 8 Totes les escoles projectades deuran tenir un vestíbol, biblioteca-museu, enfermería, lavabos, Water closets, cuina, calefacció, pati cobert y pati lliure.»
Les demés bases responent totes a
lo mete¡x; a la major perfecció de les
escales que's tracta en el projecte de
fundar, sempre tenint en compte les
diverses i constants reformes que la
pedagogía dicta.
L' escola d' avui ha d' esser molt aItra
de lo que eren les escoles d'abans.
L'infant necessita, no les amples sales
abarrote des de mapes, máximes i feules, gráfics d' historia natural i altres
mil ¡diversos objectes que li distreguin I'atenció i siguin diposits de pols
i microbis. L' escola ha d' esser neta,
clara, alegra, peró sense mes adornaments que aquells que puguin contribuir a alegrar la permanencia de \'infant a la clase. Aixó en aquets aspectes, en quant a )' aspecte higiénic, es
tot un món el que va de les escoles
actuals i les que anys endarrere es
consideraven com 6 models.

(G.). Ademés, \"ista l'importancia deIs
proge:ctes premiats, és concediren
1,000 pessetes al ¡. cr premi; 2.000 al
2.° i 1.000 al 3.", en cOl1cepte d'indemnitzacio al treball fet que, tant
per la part monumental COIll les plantes deIs plánols, eren un treball fet
amb un amplíssim coneixement del
problema.
Constitlliren el Jura! del Conct1r!;
dos regic1ors: els Sres. Marial i Picb:
l'arquitecte municipal, Sr. Falqués;
dos arquitectes: el Sr. Puig i Caclafalch, per l'Associació d'Arquitectcs
de Catalllnya i el Sr. Pujo1 per l'Escola el'Arquitectura; el Dr. Fargas,
per ¡'Academia de Medecina i un pro·
fessor d'escola, nomenat per l'Associació de professors, qlla1 nom sentim
no recol·dar.
0

¿Acabará la vergonya?

En el progecte de Grupus Escolars
el grupu de més cost es presuposta en
192 mil pessetes, el menor en 100
mil. ¿Quánts edificis son necessaris a
Barcelona per a donar instrucció als
infants de les classes poplllars? ¿Deu
grupus, com e mínim, !per districte,
uns amb al tres? Suposem, dones, que
deIs lOO grupus, 20 - 2 per districte,
- son del cost ele 192 mil pessetes,
tindrem que valdrán 3.840 mil pessetes. Pose m que 30 dels edificis-3 per
districte,- valguin unes I ~o mil pessetes, igual a un presupost de 4.500
mil pessetes. 1 finalment posem que'ls
50 restants edificis-5 per districte,costarán a 100 pessetes cada un, O sigui en conjunt :J mil-lions de pessetes.
Tindrem el següent presupost:
PesetllS

20

Grupus escolars a
192,000 pessetes . ..
30 Gru pus escolars a
150.000 pessetes . . .
50 Grupus escolars a
100.000 pessetes .

Total del prcsupost. . .

3.840,000
4.500,000
5.000,000
13.3-4-0 .9 00

TRETZE MIL-LIONS TRESCENTES QUARANTA MIL PESSETES
costaría a la nostra ciutat l'acabar
amb la vergonya de les escoles infectes, TRF.TZE :tIIIL-LIONS pera posar

LA PATRIA

2
a Barcelona al nivel! de les ciutats
cLlltes. Direu que son molt mil-Hons,
peró contestarem que la ciutat paga
cada an y una fortuna per locals lletjos i antihigiénico Un contracte amb
una entitat forta, semblant o modificat en lo que sigués necesari, al de
la Reforma, amb el Banc Colonial,
i a base deLs lloguers que 's paguen
per escoles i una quantitat anual que
destínés de més a més el Municipi,
podría resoldre la magna qüestio. Si
aquesta no és resolt, és mes per deixadesa i per poc amor a l'ensenyament
que per altre cosa. ¿No hi haurá un
home que, to(:udament, yulgui fel'
popular i benemerit el seu nom, entregant-se amb tota l'ánima al futur
escolar de la ciutat? Direu: primer qu e
L'escoIa, el mestre. 1\'0, no: primer o
o mentrestant l'escola. ¡Fora la Yergonya actual!
E~la en eL programa de tots els
rartits la soLució del problema de les

escoles, pei'ó cap d'ells se 'n preocupa
de veritat. L'Ajuntament no scmbla
esser en aixó, el representat de la ciutat, tampoco
Nosaltres recordemals senyorsPich,
Abadal i Vidal i Valls aquesta greu
q üestió, an ys fa plan tejada. Es per
aquí que podríen devenir ciutadans illustres. Nosaltl'es recordem alssen)'ors
Jun cal, Ripoll, Ori 01 Ma rtorell, Vega' Busquets. a la Comisió de Escoles de Hosc i Colooies-encara que no
entri en les seves atribucions-el problema de les es coles de Barcelona;
nosaltres el recordem a totes les persones i partits i agrupacions que estimin la cultura nostra i l'infancia ciutadana.
Rarcelona no será mai lo que deu
ésser ni OCLlp;trá el lloc que li penoca, fins que s'haigi redimit de la ver..ronya de les escoles públiques acruals.
PERE DE PRADES

Deis grafomans coalicionistes
Un jove ex-dlputat republidl i nacionalista, malgré lui, ens deia parlant d'El PoMe Catala actual: «Se pot
tolerar un diari anodí que sostingui
una politica concreta, pero no pas un
diari que fassi d' ase d'En Buridan, sensense encertar mai a tocar la flauta».
Brava frase!
Nosaltres no volem deprimir als que
tan abnegadament s'han emprés la
tasca de fer sortir cada día r esmenta~
da full a, pero si oferir al cultissim exdiputat comprovants que poden enfortir la seva teoría.
Nosaltres som inca[lal;os d'acceptar
aquesta filosofía tan poc austera d'un
polític evolucionista: «Empéndre-Ia
contra t' enemic, perque sí, es una tontería, pero quan passa l'enemic sota
la nostra (inestra, aleshores sí, hem
de deixar caure un test».
Que' ns sigui permés dubtar de que
aquesta frasse pogués esser inclosa
en les austeres escriptures de Marc
Aureli.

Una "gaffe"
Hetreient vells textes de La Veu,
El Poble ha comés una «gaffe» molt
disculpable en gent inexperta i desmemoriada. Ressucitava efemerides
de la repressió de la setmana tragica.
Tal día, escrivía aixo La Veu ... Pero
oblidant el retril castellil que mana
«nO mentar la sogtl en casa del ahorcado», arriba que escriu:«Día 7 d'agost.
PUBLICA-La Veu-LA PROTESTA DELS
iJlPUTATS DE L'ESQUERRA CON1RA ELS
SUCCESSOS».

De manera que els diputats nacionalistes, que eran republicans, que havíen
combatut la guerra, que sabíen anaven a esser implacables les r~pressa"
líes i que no hi cabía r oposició a la
revenja governativa per haver estripat
en Maura la Constitució, «publiquen
una protesta contra els successbs». Si
~lls, des-del seu planol, secondaven
'a repressió lqU8 no havía de fer La.
Veu, conservadora i catolicíssima?
¿Quína esplicació trobal' en aquesta
«gaffe» d' El Poble? Tot té en la vida
Una esplicació senzilla inaturalíssima.
El senyor Miquel i Planas, el minuciós
bibliofll, el Romeu de la relligadura,
el benemerit Champalió deIs nostres
c1assics, treu, de la colecció de La
Veu de Catlllunya, de I'Ateneu, els
retalh deis articles que publica El Pohle. El senyor Miquel i Planas, com
bibliofil i erudit honestissim, se troba
amb el document en el qual els diputats de l'esquerra anetematitzliven la
setmana tragica i ho feu constar. No
té preu r estimat Iiterat, per a notari
de biblioteca.
No obstant-es precís fel' justicia
completa-tal volta el senyor Miquel
i Planas, vell colaborador de La Veu,
que ha trobat sempre en el diari regionalista una columna cortés per a

Informacions
literariBS i art1stinuo8
L'obra d'En Diego Ruiz

Les concepcions filosófiq ues del
Ur. Diego Ruiz han trovat la més favorable acullida a la patria de Kant,
;lont acaben eh: publicar-se en alemany
«1.,' Ultra \'ertebrat» (Das UeveY'loirbelt/er) ¿«Dialeg Cosmagogic» (J{OS1JlOt;(}/[iscller Dialog). L'edició es d'un
lJ'Ust sever y noble. DeL primer d'~quests lIibres esta a punt de fer-sen
I1na nova edició a Leipzig, junt amb
altres tn:valls elel profon filosop espanyol, gairebé desconegut en Espanya, malgrat haver sigut esplicat el
seu sistema per critics de l'altesa intelectual de Menéndcz i Pelayo i Doralo :\10n tero.
A Italia, ont feu els seus primers

les seves disertacions, pensa que's tenía de complir el mancament de Jesus, otorgant a La Veu lo que fos seu
i als diputats esquerrans lo quc'ls pertoca. Despres, el senyor Miquel i Planas se rentaría les mana en qualsevol
deIs rentamans de J' Ateneu, amb
aquell sabó Iíquit que, a dir veritat, senyor Santos Oliver, resulta devegades
una mica massa oleaginós.
Qui són els farsants?

Una estisora i una ploma esquirols
estan encarregades aquets díes en el
diari ex-nacionalista de fer veure l'inhabil duplicitat que permeté als homes de la L1iga atiar i alabar la represió maurista de 1909, quan aquesta's
realitza, i bescantar ara al seu principal autor senyor Lacierva, titlJant-lo
de torpe i pertorbador.
Molt be nntentl Apressem-nos a dirho, no fos cas que se'ns tractés de
reaccionaris, mauristes o regionalistes,
segons se fa amb tots els que no combreguen amb rocles coalicionistes.
Pero aquesta ploma poc experimentada, amb malicia casolana. escriu
aquest comentari al peu deis textes
comprometedors als homes de la
Lliga:
«! pensar que molts homes que's
deien republicans varen atacar a ru.
F. N. R per haver pactat una coalició
electoral amb tots els bons republicans
de Catalunya per desfer precisament
la farsa d' aquesta política regionalista.
1 pensar que els anticoalicionistes,
que no teníen res de nacionalistes ni
de republicans, varen consumar la seva dissidencia perque la Lliga els tenía el cor :-obat.
Farsantsl!! ».
Nosaltres, d'homes significats de la
U. F. N. R a quí la Lliga tenía el cor
robat, no'n coneixem més que un: En
Pe re Coro minas i Montaña.
Aguest senyor, que deu a la bene"
volencia de la Lliga les dietes de 1'Institut d'Estudis Catalans, nomes que
cinc setmanes abans de les eleccions
passades era partidari d'una coalició
amb els regionalistes.
Aixo s'ha dit i s'ha escrit, sense que
l'interessat s'hagi atrevit a desmentirho, com no ha desmentit tampoc cap
altra de les imputacions que amb motíu d' aquest per a eH desgraciat plet
de la coalició, se li han feto
La ploma esquirol que tant desgraciaclament compleix l'encarreg de desenmascarar a la Lliga, no deu tampoc
ignorar-ho. Quí es doncs el farsant,
segons la Ilogica d' El Poble Catala?
En Pere Corominas i Montaña te la
paraula per a contestar, no a nosaltres, sino als seus amics i deixebles
en mans deIs qui ha caigut el pobre
diari que' s mereix cosa millor que
acabar els seus díes fent de lerrouxista
en catala.

estudis, Diego Ruíz es comentat per
un pensador de forta empenta: el
prof. Sorbel1i. La S'malla Médica de
Buenos Aires clona a conei~er els origens ele «l'interpretació psiquiátrica
de l'historia humana», ont s'esposen
les Ileis de eonstitució de la parella
humana vistes com a concretització de
lleis simils de constitucio i disolució
de societats i pobles, i porta traduides
de la re\'ista Inz·tz'atúj¡z les « notes autobiográfiques sobre un sistema de
filosofía de l'Entussiasme». LaRevz'sta
de América, que surt a París, publica
les notes d'una conversa sobre la doctri na i el pensament de la ra(~ a espanyola, devotament recullides per uns
quantsjoyes que ban constituit a rarís
una Associació per a l'estudi delaEtica
de l'Entussiasme. El Dl". Ruíz ha condensat en aquesta conversa unes quantes idees rares, originals, profondes,
lluminoses sobre la mcntalitat del poble espanyol i la·seya incapacitat absoluta per a la filosofía. Segons eH
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Es cert q ue'l ta11, o la bOSSCl ele pessetes, am qu'enfilaren l'am, valía la
pena de que hi piquessin els peixos
artistes de totes menes de clases, es-

coles i categoríes. Pro, am tot hi valer la pena, el eertlls es que'l pescador
va saber Hencar l'esqué en aigues ben
poblades de gents de 1'art del llapis,
la ploma i el pinzell, resultant que foren molts i molts els que s'acostaren,
lluint totes les seves gracies, al premi
cobdiciat, per si podíen amprado tot,
o quan menys un bocinet.
Un jovincel ele Madrid, casi sortit
del ou. en Penagos, es gui ha copsat
el premio Realment 5'ho mereixía, i
mes que per cap deIs dos cartells als
quals s'ha otorgat premi, per aqueIl
altre ou apareix un dimoni amb ales,
tot vermeIl i tan fi i del-licat que sembla un cavallet del diableo
E1s cartells del senyors Triado i
d'aquell professor de l'Escola de Belles-Arts ens semblen senzillament
per recomanables; molt especialment
el del senyor Triado que fa exclamar:
-¡No se pas que hi veu!
El del célebre profesor Sr. Gali es
indllptablement el millar pintat de
tots els exposats. No mes te un defecte, i es qu'alló te tal1t de cartell com
nosaltres de moros.
En cam bi en tre '15 no premiats n 'hi
ha de molts apreci ¡bIes, i moLt pro
molt afjic!tes com aquell del pierrot a
cavall (tema: Gat negre); el de l'Andreu; un de l'Apa; uns ele'n Labal'ta y
un seguit mes, el nom dels autors deIs
q ual no volem endevinal' amb tot i
que's diu que n'hi ha d'individuos del
Jurat.

ARBITRARIETATS

El «Turc» ha fugit envers el ri u.
Allí hi havía uns xíeots que's banya-

l'espanyol es l'home afilosófic per excel-lencia: no pensa: resa. 1 el misticisme no es la filosofía. Es cert que en
un 1l10ment donat un espanyol pensa
per tots, mes aq uests moments son
fugacíssims. Les idees s'empetüeixen al ser repensad es per cervells espanyols: es a dir, les roses es tran~
formen en carbases. Exemples: Feijoo
respecte deIs pensadors anglesos i
francesos: Sanz del Río, respecte dels
alemanys. La categoría que més bé
dona compte de l'activitat espanyola
no es tal categoría, sino orígeJt de categorles: es l'Entussiasme.
Diego RULZ ens diu el seu cas mentres exposa la seva filosofía, i es agresiu i implacable i devegades cruelel, a
la faisó de Nietzsche, contl'a els sayis
i la gent d'Unh'ersitat que a Espanya
encare no l'han comprés. 1 aixó, si bé
minva la serenitat sobirana de l'obra
per altre banda l'humanitza.
.
Nosaltres sentim una joia intima i
silenciosa al saber que Diego Ruíz,
l'al-lucinant i desorientador filosop,
es estudiat i com prés arrell ont hi han
intel-lectuals que trevallen honraclament i pensen i investiguen per compte propio
CARLES RAHOLA.

EIs eartells de l'AIDB.tller

La jornada

I óTuro

Quant s'aixeca la yeda el Turc ' !
1 primer c '¡JÜ01
xiula, eH slaixeca, í ara al,t.lI dav' ,
ara al seu darrera, s'arrib, ¿ll bo~': i
vinga empaitar conills si es (~""'l1en conills, o perdíus si ele perdius se tracta.
Ell no és pas perdiguer ni coniller,
en es un cá d'aql1ets sense ascendencia eoneguda i que, sense cap presencia, seryeix per tot, adhuc pera 1ll0Ssegar i fins pera tornarse rabiós de
tant en tanto
Ningú com eU se deixa esgalTapar
per les argelagues i gatoses; cap gos,
per sang blava que tingui, puja rabent
con ellles rases al detras el'un conill: ni
un cá puja i baixa montanyes y móntanyetes aixecant el vol de perdins.
Quan en els temps de cac;era pot fel'
aixó, tot es seu, menja del que Ji qonen, treu la llengua molt, ¡molt! una
lLengua llarguísima i rosada, i després,
a l'arribar a vila, fa tres volts, s'ageu,
ftca el cap sota la qua i dorm esperant
el xiulet del ca«ador de l'endemá.
Peró ara en aquets temps de vaga,
el «Turc» no sab que fer. 1 ai! no hi
ha pitjor conseller que la vagancia.
EH, mogudes les sangs per l'alé primaveral, ha passat la nit lladl'ant sota
les parets d'una gossa; potser encara
hi fora, si un altre aimant no hagués
comparegut.
No volent donar un espectacle a la
damisela, han sortit a barallar-se fora
poble. El «Turc» ha guanyat. Tocant
allloc del duel hi ha l'escorxador; el
((Turc»), ja vencedor, ha robat un cap
de bé. El carnicer Ji ha tirat un roc i
l' ha tocat, pero ell, sense deixar ~on
tresor, s'ha arribat a l'ombra d/un
garrofer i sentint-se filosof com el cá
de Rabelais, ha tret tot el moH dels
ossos furtats.
Després ha begut aigua en la font
de la pla«a, ha bordat a unes noies i
slha dormit als porxos de Casa de la
vila. L'agutzil, a l'obrir, ti ha tirat
una cosa. Deixant el primer porxo ha
passat a 1'altre. Allí li ha tirat una
potada el mestre, EL ((Turc» ha passat
a la tercera portalada.
L'arcaldc, que arribaba, l'ha foragitat d'allí.
El «Turc», indignat, ha al~'at la
pota orinant-se en el palau municipal
i seguiclament ha gegut de panxa al
sol al bell mitj de la pla~a.
Ha sentit parlar de boles. El seu
amo, que mai se cuida d'ell ha vingut
per a posar.li un morrió. El «Tu re»
ha fet els impossibles per a trere-se'!.
Li ha costat Deu i ajuda, pero ho ha
lograt. L'artefacte li penjava del coll
com uns escapularis i eH reia com un
beneit quan slha trobat amb llamo
qui s'ha posat rabiós i \"olía donar-li
un cop de can ya.
sab que fer:

ven; un casi s'ofegava pero el nostre
bOl1 cá s'ha llall~at a l'aigua y l'ha
saIvat.

aquells, els Cuadras i altres noms per
l'estil elevats a prohoms. Quína llástima i quin fastíe!

d'un diad catala clefensant solucions
d'extrema esquerra en política i socialitzants en lo economie. A l'entorn
d'aquesta fulla pensa l'ilustre repúblic
que pot acoblar-s'hi la munió de catalans que senten radicalment e1s problemes de la nostra vida pú bIica.
No hi ha que dir que'! senyor Layret tindra al seu costat aquclls amics
seus que per ostentar un ca.rree públic
encara son nominalment de l'U. F.
N. R., eorn hi haura de tenil' moltaaltra gent que simpatitzarán amb aquelles orientacions que, al nostre entendre, interpretarán el sentit d'una bona
part del nostre poble.
Respecte al senyor Llluhi Rissech
ja diguerem que era oficialment baixa
de la U. F. N. R. No es tampoc el seu
temperament deis que estimen el repós i l'inacció. Repetidament anuncía
que ara més que mai sent la política,
en la qual, segons propia expressió,
no hi veu en aquets moment «lloc
adequat des-del qual combatre amb
rrofit per Ca~alunya i la llibertat.
U nicament per aixó s'ha imposat l'actitut de retraiment que desde fa bastants mesos dura. Pero aquest retrai
ment no será definitiu ni, creiem, llarg,
Quant el senyor Lluhí creglli arribat
el moment en que la seva intervenció
pugui ésserefica~; quan l 'horitzó s'hagi
aclarit i desaparegut noses que s'estáll
morint en el ridícol i l'impotencia, estero segul'S que l'eminent nacionalista
tornará a la Huita, clefensant aquelles
mateixes idees que'l portaren a la política i que altres han bastardejat 11amentablement.
En quant al senyor Gubern, está
identificat en un tot amb el senyor
Lluhí,-i no cal dir que virtualrnent separat de la política que dirigeix 110minalment el senyor COl·ominas i de
fet la Casa del Poble.
Igualment separats de l'U. F. N. R.
alguns d'eL1s baixes efectives, altres
aguantant per consideracions pel'SOnals, pero ben decidits a no autoritzar
amb el seu nom la desgraciada política
lerrouxista deIs nacionalistes, hi ha els
senyorsTrinitat Monegal, CarIes Soldevila, Antoni Sutlol, Dr. Tarruella,
DavidFerrer, Roig Armengol, per a no
citar més que'ls que han tingut veritable significació en les lluites del nacionalisme.
La dispersió ha comen~at, dones.
Darrera deIs homes capdavanters van
els altres, els ele les fileres, EIs fautOrs
de la coalició poden consolar-se amb
els que han vingut a substituir a

CoaUció pel'maDent
Segueix la coalició en tre radicals i.
federals nacionalistes.
Després d'aquella famosa i fracassada {esta de la Pau i d'aquell fred
Congrés de la Democracia, han vingut
el banquet a En Rodés, diversos mitings i l'arribada d'En Lerroux, en
els quals la dotzena de nacionalistes
que no s'avergonyeixen de fer aquestes coses, s'ajuoten amb les masses
radicaIs.
Sempre temérem que la coalició no
acabaría amb una alianc;a electoral,
sino que arribaría a esser una confussió duradera en la qual s'aniría esvaiot de mica en mica tot el sentit ele
catalaoitat que pogués haver-hi en la
U. F. N. R. i's destruiría aquella
essencia d' honradesa poli tica que fou
la seva més gloriosa característica. J
així va ·succeint.
A aquesta inconcebible actitut deIs
prohoms coalicionistes del nacionalisme, l'esponen els organismes elel partit amb una digna repulsió. Ara l'una
ara 1'a1tra societat va prenent accords
de separació i de censura per l'inmoral a1ian~a.
Aviat no quedará en el partit-i
tant!-altra lI\assa que la famosa joventut amb la canilla d'aspil·ants a
empleats municipals que ti fan d 'alabarders.
Lo qual no impedirá q uc En Corominas opini que aixo és el partit i la
democracia.
Lo que diu «La Nació"
En ulla nota municipal\ comentari a
les males noves que corden sobre la
subvencio que otorga él l'Exposició
d'Industries Eléctriques, l'Estat espanyol, eseriu, el novell setmanari
catalanista:
«Quan mes excitats estaven els
Anims, un senyor vellet amb cara de
fura, va exclamat:
-No veig que sigui precís ni provocar una protesta general aquí, ni
anar a Madrid en só de guert'a. Per
ventura nostra no'ns ve d'u.ns q-aants
milers de du ros, com ho prova el fet
de tenir empleats en l'Exposició amb
sous de sis mil pessetones a En Borjas, diputat provincial, a En Lladó i
Vallé,;, germá de l'ex-regidor, a En
Rosell, senador, i cl'estal'-se estudiant
la creació d'una pla,:a per a En Pere
Corominas».

N~~~l' ~~lc~w~~~ro~ ~~~~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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ha seguit la comitiva que portava al
'láufre~' fins a la casa paterna. Tothom
ha fet festes al bordegás i ningú a ello
S'ha venjat robant una costella, un
llus i un tro~ de pa. Després s'ho ha
menjat, ha begut i s'ha revolcat pelo
la pols de la carretera.
Encare ha tingut temps d empaitar
un gat i ara s'está assegut mirant una
Uunassa que surt sobre les vinyes, i
esperant l' hora de lladl'ar la can~ó de
amor sota la paret d'aquella gossa
que tots sabem.
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Articles per a fumadors, al' engros

EMBOQUL LATS

La casa Olés importanl en aquest ram
MARQUES

EXCLUSSIVES

Vuelta abajo, Kean, Queen,
Diamela, Plor d'Bsquisité
Ademés grans existencies en

emuoquillats amb paper
Jean, ' abadie. E>lleseban. ete.
'l'ubus sen se emboquillar
Paper de fumar
Boquilles de totes menes
Pedres i blens per a encenedors

COMENTARIS
La dlspersló

Entre la gent nacionalista preocupa
l'actitut que pensen adoptar els que
un día foren capitostos de l'U. F. N.
R. i als que se suposa separats de
aquesta després de la coalició de nacionalistes i radicals, que per part
d'aquells fou més ayiat una entrega.
Nosaltres sabem de la majoría d'ells
l'esta' el'esperit i els intents que'ls animen per a l'avenir. Heu·se'ls aquí.
El senyor Layret esta completament
allunyat de la U. F. N. R. a conseqüencia de l'accord nacionalista, i com
té anunciat, no pensa quedar-se a
casa. El seu temperament batallador i
la manera honrada com eU professa
les idees, no li permeterían aquesta
comoda postura, que eH tindda com
una deserció. Prepara la publicació

PELS 'HEROES DE CATALUNYA
cion i \libertats municipals, que encara avui es arreu del món ben honrós lIuitar-hi Per':xó vos pregavem
que oblídessiu les ¡deologíes polítiques que són fesomía de cada un de
nosaltres, car acudim a V. E com a
ciutadans d'una urbs, que compleixen
el deure de voler honorar les glories
de la lIur ciutat; recordeu també,
Exm. Sr., que Bmcelona ja l'ha sabuda honrar la data de 1714, situant al
costat de rArc de Triomf t'estatua
d'aquell Conceller en Cap, En Rafel
de Casanova, que al baluart del Portal Nou caígué ferit, guiant amb la
Bandera de la Ciutat als barcelonins
a la 11uita. Ja no és nou, doncs, que
Barcelona I'honori al gran Conceller,
i no és gens ap8rtar-se del més pur
barcelonisme, desitjar que per a cele·
brar el segón Centenari d' aquell assetjament de fama Llniversal, s'acudi
a V. E. demanant que J'estatua d'En
Rafel de Casanova que és al costat de
l'Arc de Tríomf, sia tra~lladada a la
plac;:a que fa la conjunció deIs carrers
Ronda de Sant Pere 1 AH-Beí, Iloc
molt a la vora d' on caigué fedt, el día
onze de Setembre de 1714, En Rafel
de Casanova. N o cal dría més, Exm.
Sr., que 8ixecar un moelest basament¡
per tant les clespeses no són pas obstacle per a realitzar el propósito
El día on~e de Setembre que vé,
podría celebrar-se l'inauguració del
nou monument, i está clar que !'inauguraría la ciutat de Barcelona, deixant
de banda expresses signiflcacions polítiques i només realizant la ciutat el
gran acte d'honorar-se ella mateixa,
al rendir homenatge, al cap de doscents anys, a aguell qui vessá sa sang
tot defensant-la. T ot Barcelona hi
hauría d'acudir acompanyant-vos, ex·
ceHentíssim senyor, i ara precisament
que s'ha d'inaugurar un període de
pau ciutadana per a arribar a la cele
bració de rExposició de 1917, imagi
neu-vos quant sería de bo i d' educa-

Missatge a I ' alc:alde de
Barcelona, pregant la glorlflcació d' En Casanova.

«Exm. senyor:
Les entitats que sotscriuen, totes
ve'ines d' aquesta ciutat, a V. E. acuden per afer exposició d'un desig
ciutadá, que')s mou ti dirigir-se-vos,
esperant que r amor que tots tenim 6
la nostra ciutat de Barcelona, fará
que r esmentat desig el comparteixi
aqueix molt Exm. Ajuntament i que
esdevingui una realitat.
Vos demanem, Exm, Sr., que no
feu esment de les ideologíes politiques i social s que són la característica
nostra, car nOmés com a ciutadans de
Barcelona a V. E. ens adrecem i sens
que la més lIeu reserva mental amagui propósits de cap mena; per aquest
afer, no som ni volem ésser altre, que
entitats de Barcelona que estimen i
valen intensament la Ciutat, que se
senten germanes de tots els que en
Ella, individus o col-lectivitats, resideixen i actuen.
Enguany fa dues centuries, Exm.
Sr , que Barcelona caigué retuda per
)' acció mancom una da de dos opressors, i després el'un assetjament amb
tanta bravessa resistít, i amb tanta noblesa per part deis ciutadans de Barcelona, termenat, que bé sabeu, Exm.
S,'., que és una pagina gloriosa de
I'historia de Barcelona, que ocupa un
lloc preuat en l'historia universal, tant
preuat que se'l senyala com un del s
fets més gloriosos de l'humanitat.
1 bé, Exm. Sr., commemorar una
data histórica gloriosa, és un deme
d' alta civilitat. í més encara ho és,
commemorar Barcelona la data de
I'onze de Setembre de 1714, si no s'oblida, que la nostra Ciutat Iluitava,
com ha lluitat en tots els temps, tant
per les llibertats de Catalunya com
pel manteniment de propies constítu-
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dar, el que totes les banderes de la
dul8t, tenint-se només que per banderes ciutadanes de Barcelona, vos
8campay c ssin t'n aquest acte d'honor
per un Conceller en Cl:lp que oferí la
seV8 vida a la nostra Barcelona i a la
Cal81unya tota, realitzant-se aixís un
gran Hcte coHectíu de ciutHdanÍa, que,
honortlnt grandeses cíviques passades, ens ensenyaría d'agermanar-nos
a les Ilrandeses ciutadanes futures que
prajecteu.
pcr Barcelona vos pregam que
vullgau atendre'ns, i eslem segurs
que'ns atendreu perqué, a vosaltres
co"' a nosaltres, no us pot guiar res
més que'l més gran amor a la ciutat i
la proija d' engrandir-Ia sempre, no
obliclant-se jamai de les grandeses de
civilit-·lt que foren i han d 'ésser la mellor guía pera lesgrandeses de r avenir;
penseu que és un acte de pur civisme
el que vos proposem¡ penseu que volem egermanar commemorant gestes
de Iliberació, i no oblideu, Exm. Sr.,
qlle així i només que així és com se
fan grans els pobles i com les urbs esdevenen grandioses, perque així i no·
més que així és com se genera J'anim8 de les C'iutats.
Visqueu molts anys.
Barcelona 20 de Juny 1914. - Per
rUnió Catalanista: El president, D.
Martí i Juliá.-Per la «Lliga Regiona~istt'»: El president. Raimond d' Abadal - Pel «Centre Autonomista de
Dependents del Comen;; i de l'Industrill»: E president, Josep Puig i Esteve.-Pel «Centre Nacionalista Republica»: El wesident ~ccidental,
Santiago Estape. - Per I " Esquerra
Catalanista»: El pre.; ident. A. Rovira
i VirgilL

o torror do XENIUS
No perdonará maí el famós fundador del "Centre Catalá» de Lisboa,
que En Xenius, després dels seus mil
articles. de les seves cinc centes conferencies ¡deis seus cent !libres sobre Portugal, sortís díent que «no sabíem res de Portugal.« EU que havía
fet de Camoens del Llobregat cantant
Os Luisia.d 8S per redaccions, centres,
\libreríes i magatzems[ També, sí,
¡aH ¡per magatzemsl Aquelles para u1_...._ _ _.yyIr'ITt,1'I 1I cor
I enyor qu '
ocupa com les set espases la Dolorosa ... Are se les vol arrencar i llan¡yarles com venables, a En Xenius,
En El Poh/e C8taifi., el señor Ribeira do Tajo, porta ja publicats contra el
gran escripter tres pasquins ¿En nomO
de qué? De J'inclosió de tres obres
d'En Bergson a !'Index. En Xenius ha
glosat i ponderat a En Bergson els
grafomans d' El Poh/e, exigeixen que
les ires eclesiástiques repradueixin a
Barcelona, i amb En Xenius la fiscalització de Roma.
Nosaltres comprenem perfectament
I1quest zel catoHc del senyor Ribeira
do Tajo, molt ajustat a la seva tradició
integrista i al seu nom, "Ignasi de Loiola», que tan dignament porta, peró
no logrem compendre com en el díari
que inspira Don Pere Corominas, com
en el periódic de Cambra de Don
Pere Corominas, poden apareixer
semblants agravis a J'Eugeni d' Ors.
Una nit, entorn del cap august d'En
Gabriel Alomar, ens reunirem uns
quants amies hen diversos en ideologíes. L'Ignasi Iglesias, vehement com
sempre i com sempre ah un plany per
\'injusticia, lIamentá que en aquella
taula no s'hi veiessin homes que teníen el deure d'esser hi - En Corominas no hi era, ni En Carner, naturalll\ent.-I davant de ('OTS, present, li
remercíil la sevadeferencia i la seva
tolerancia. L'Ors, digué entre altres
bell es coses: "JJo soc del partit de
l'intel-Iigen.cia i no recordo haver fet
ll\ai cap mancament a les seves lleisr),
~Com tolera el senyorCorominas que
per no mancar En Xenius a les Beis de
l'inteHigencia, se'l vexi i se'l delati a
les autoritats eclesiastiques, des de'l
seu periodic? O es que desitja se pugui suposar que per un despit d'home
de lIetres, tolera que un grafoman
maltracti a qui es company seu, germá seu, en excelsa germandat de
Institut d'Estudis Catalans? Quan
aquest senyor, des de un altre diari,
aleshores també de l'esquerra~ltrista
finalitat deIs diaris republicansl-atacá a I'Institut i a En Aenius, ell, En
Corominas, ens digue que lo que'l
grafoman deía era fals. Are, está en
la seva ma impedir que aquella bai-

r

r

xeva's renovi en El Pohle Cl1talti. i
no ho fa. El respecte a l' amistat i a l'
intel-ligencia, creiem, senyor Coraminas, que no pot ésser exclos de les
teoríes austeres, encare que aquestes
teoríes siguin merament literaries.
El pensament d 'un mega loman té
un imfim interés, peró si el ~te, i p er
8ixó la recullim, J'actitut de Don Pere
Corominas.

DE LA eIUT,AT
Devall del pont

Caminan t per l'arbreda d'un torrent,
nollunycle l'urbs, sentirem \renir el'entre l'espesura una clol('a melodía. Deturarem els passos. Escoltarem, i no
pogué menys de sorpendrens la veu
d'uo violonce1 que plorava Primer
restarem intrigats, clesprés escoltare m
sorpresos, no tardarem en éssel' cautivats per la melancólica tocada.
Qui podía esser aquell extrany tocaire, que en tal lloc venía a cantar
les seves anyorances, les seves tristeces, les angoixes de l'ánima seva?
Caminarem en elirecció a l'espessura e1'on venía el doll ele dolces notes.
Caminals envant, es dibuixá entre'l
teixit del brancatge . la silueta e1'un
poht. Sota del pont, una caravana de
bohemis havía plantat les seves teneles. 1 entre les ten eles i assentat en
una banqueta, vora d'un carro, un
home de cara colrrada, cabells i uHs
negres, tocaya eL vio10ncel.
Aleshores comprengueren el misteri el'aquelles tocades melancóliques.
Era tota la bohemia vagabonela que
plorava en l'ánima del violonce1 i en
les melodíes del vagabond.
Cada una el'aqueHes tocadas eren
lIn ¡~omni esvait, un horitzont que no's
tornará a veure; eran mil nits de Huna
passades en tre les soletats de les planures, entre'ls bascas ombríus, plens
de misteri, a les riberes dels rius murmuradors i els llacs encan tats; eren la
patria llunyana que potser no tornará
t

r, c¡ue am

el vlo10nce1, qui sab en quines terres
apres a tocar, llen¡;.ava al vent tot el
dolor elel seu COl' de patriota, tota
l'anyoran<,;a que li sortía pels ulls,
acostumats a caminar per tots els camins, a veure tots els cels; peró que,
ni maisaciats ni mai cansats, busquen
pel món tots els cels i e1s misteris no
vistos.
Devall del pont, no Lluny de l'urbs,
vegerem tot el misteri i tot el dolor i
tota la poesía ele La Bohemía vagabon da, per a la q ual tota la terra es patria i que suspira sempl'e per la patria.
MIgdla dOlUi nical

El;:¡ol cau a dolls damunt la ciutat
en festa. El cel d'atzur, transparenta
bonan<;a i besa acariciant els monts,
amb besos de puresa. Sá i enllá de r
ample estenall de cases, fábriqu€s i
palaus, de rurbs cosmopolita, resplandexen, al batre la claror, terrats i tenu·
¡ades.
Per les amples plasses j les vies so"
perbes, ¡nnondades de ljum, s'agita,
va i ve, tantost riuada, tantost mar,
la multitut ciutadana, Prop deis temples, on I'home prega a la divinitat,
els somriures d' amor donen flames
al desig i esperances a la passió. El
1I0c de quietut i ora ció que diu mort
i eternitat, veu front a front, florir la
vida a la pagana Venus.
Amunt i avall, vora'ls jardins, portant sa grada arreu, les Iones mundanes passen triomfals. La feminitat ciutadana lIueix les darreres modes . Els
trajos vaporosos donen a les dames
reminiscencies d'edats passades. La
belJesa i la gracia alegren els cors.
Jardí florit, la nostra Rambla, embauma l' aire amb ses olors. EIs per
fums són iguals per a tothom i les
flors s' ofereixen, obertes o aponcellados, amb sa gamma de colors i ressencia del seu calzer a r altiva dama
a la menestrala senyoril i a la trebalIadora endiumenjada. Síntesi de la
Ciutat, el passeig veu tran córrer free
a free, imatge de la democracia, totes
les c\asses socials ...
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-----------,_.--------~------------------------I els temples se buiden, minva la
gernació de places i passeigs, flamegen encara plomalls i ~ teles, se tan~
quen els comer<;os i la Ciutat s'aple-

ga alentorn de les taules familiars
«Gaudeamus, domine».

1\cció Nacionalista
«Esquerra Catalanista»

Ha tingut lloc l'inauguració ele la
Societat [(Esquerra Catalanista» amb
un discurs elel seu president, nostre
amic senyor Rovira i Virgili.
L'elegant saló de la novella entitat
era pIe de gom a gom la nit de l'inauguració, havent-hí entre'l públic conegudes personalitats del nacionalisme. Entre elles poguérem veure-bi
als senyors David Ferrer i Antoni
Sunol.
El senyor Rovira i Virgili esplid
las orientacions i propósits de l'Associació, arrencant diverses vegades noelrits aplaudiments.
Heu's aquí un Índex de lo que digué,
segons el pel'iódic La lllacz'ó, orgue
de la susdita (,Esquerra»:
«En essencia, les orientadons de
aq uesta entitat están contingudes en
l'article primer dels nostres Estatuts,
»L'associació «Esquerra Catalanista» té per objecte la defensa, dintre
de la més pura democracia, deis següents principis:
1 Rego~jxeJUent i O!'ganització ru
la nacionalitat catalana dintre de le
demés nacionalitats ibériques
lI. F ederació de nacionalitats elin~
. t1'e el'un régim republicá.
lII. Millorament de les condicions
socials i polítiques de la classe obrera
com factor indispensable de la vidJ
nacional de Catalunya.
~>A Catalunyael sentiment catalá 50_
freix una gran feblesa. Feína de tots
els patriotes és enfortir aquest sentlment, amb el sacrifici i l'abnegació
que calguin,
»Catalunya no está per a expansions i imperialismes, sino per a fortificar-se ella en el sentiment patrio No
es cap «enfora» com cal l'acció, sino
cap «endintrel>.
)lEl sentiment repub1icá separa a l'
«Esquerra Catalanista» de la Llíga;
les darreres desviacíons la separen de
la U. F. N. R. Una i altra agrupació,
en el fons, representen una mateixa
tendencia contraria al Nacionalisme.
No volem més companyía que PUnió
Catalanista».
«L'Esquerra Catalanista» és democrática, republicana i lliberal; pero no
voll'espel'it de desorelre i pertorbació
que en certs republicans subtitueix a
les idees. La clase mitja catalana té
en sa majoría aquest mateix sentit.
«Davant elel republicanisme deIs republieans espanyols, el'Esquerra Catalanistal) declara que no es de la
famiha republz'cana espanyola, ni hi
vol cap parentiu.
«L' Esquerra Catalanista no és dissiden t de ningú. Els seus homes tenen
les idees de sempre. ELs dissidents
amb ells mateixos i amb les seves antigues idees seran, si acás e1s directors
de la U, F. N. R.»
Aquests son, en sintesis, els punts
desenrotllats amb gran eloqüencia
pel Sr. Rovira i Virgilí.
LA PATRIA, que no pertany a l' «Esquerra Catalanista», ni a cap partit
nacionalista, se felicita de l'aparició
d'aquesta nova fon;:aque tant honrats
propósits exposa i que representa en
aques t moment la rectificacÍó de la
g ra n caiguda s oferta per la U . F. N.
R. amb sa confu sió amb els lerrouxistes.

La separa cIó de l'U. F. N. R.
deis eentres nacionalistes.

I

En el nostre número anterior donavem la nova de que l'antic i benemérit
Centre «Sang Nova» clesprés d'una votacio en assamblea general de socis,
havia acordat separar-se de l'U. F .
1\. R,
Ara es el «Foment Republica. Catalá» de Sans, el que vota les dnes proposicions següents:
Primera: No assistir, ni col-laborar
en cap acte en el qual intervinguin
els lerrouxistes.
Segona: Que en moments electQra1s se reuneixi la Junta per a decidir
10 que s'hagi ele fel'.
Amb aquest son ja sis els centres
que s'ban separat del partit acapdillat
pe1s triunvirs Corominas, Lerroux i
Carner: els dos esmentats i el C. N. R.
del Districte IV, el Centre Republicá
Autonomista ele la Sagrera, l'Ateneu
«Llibertat» de Sant Gervasi n' Aven<;
Xacionalista de Sant Andreu, D'aq ue t~ ( nt e , tan t estimat per nosal01' de la nostra idealitat
aistricte IX, El Poble Ca[ue habia revocat l'acorel
pI'
j" r
,1 de separarse de l' ij, F.
N. R. quan s'imposá la coalicio.
Aixo fou una falsetat d' El Poble
L' Aven\, Naáo7talist,;¡ de San t Andreu
no ha barrejat, ni baTl'ejará les seves
banderasamb els radicals i dela propia
manera que castigá an en Corominas
per abandonar la regicloría que li eloná
a ti d'obtenir l'acta de diputat, negantli vots d'una manera ostensible,
are compleix les parJ.ules d'en Carner,
mantenint la seva bandera ben alta,
ben elteta i ben sola.
Ní homes, ni centres. Un jove diputat radical, ens dei a un dia de conversa política; «En el nacionalisme no
son mes que cuatre gats els que estimen la coalició, Als nostres actesaixo era quan les grotescas festa s de
la Pau-pera trenta o curanta banderas, venen quince o vint persones!.
1 eren encare de llustrina comprada
la dgilia!
Recordem que pera combatre el vot
corporatiu parlaba l'Ildefons Suñol,
aq uella gran inteligencia malhaurada
avans de morir perque mai trobaba
un día e1'exaltació, d'apostolat o sencillament de comunicacio, parlaba,
deiem, ele que's crearien societats fantasmas que fal'ien valdre la seva ficcio
pera conseguir una forsa política.
iQue poc pensaba, ni com podía sommiarho en Suñol, que 'ls Centres Nacionalistas esedyindl'ian societat~ fantasmas pera tenir una fon;:a que fer
\'alelre de van t del' Alexandre Lerroux!

L'Unió Catalanista ha cUl'sat la carta
segi.i cnt:
«A l'excelsa ¡.raría Barrien tos
Senyora:
De fa temps que la Unió Catalanista
vos rendeix homenatgc pelo la \'ostra
valúa artística que fa honor a la Patria; \'0"1, senyora, per els vostres
excepcionals mcrits dueu Catalunya
p e r el món i els que l'amcn sens límit
a la nostra Catalunya, rendim tots els
honors als qui la fan admirar per els
aLtres pobles de la tena.
1 \·os, ademés de ser-ne honor de
Catall1oya, en sou ferma proclamad ora
C,lr, si a casa nostra vos associcl1 a
ce rimonies patriótiq ues, per el món
en feu manifestació clara de la ,'ostra
catalanitat i fins gaudiu e1s l11é~ exq uisits goigs quan amb ;tni ma ¡"ida
hi canteu les dolces canl:OIlS de la
terra nostra.
Al bell mitg de la gran admiració
que \'os tenim, se'ns ha\' eu mostrat
tant dóna catalana que amb gran joia
hem fet escriure a les !lostres actes,
que son la crónica del renaixement de
la nostra Patria, la vostra acció sfllvadora de la vicla d'un infcli(: gerrná
nostre que per haver atentat a les
lleis humanes anava a so(rir l.i més
terrible ele les punicions. 1 es ben
grat poguer escriure'l nom d'una dóna
de la nostra terra que si és e~celsa en
l'Art i és ferma i ardída com a patriota., és bona com a dóna salvant una
vida en un moviment espi~itual de
pietat.
Rebeu-lo, Senyora, l'homenatge de
la Unió Catalanista que no sab rendirlo més que als fills dignes de la nostra
Patria Catalana».
Barcelona 12 de Maig 1914.
El President, D, lYja1' IÍ z· Julia,El Secretari, Fra1tcesc -"Y. Casas i
Bri:::.

L' A teneu Graetene

El Diulllenge passat celebrá aquest
ce ntre j un ta general ele socis, per a
decidir la seya actitut política en l'esucyenidor.
La majaría deIs soeÍs és contraria a
l'orientació actual de l'U. F. N. R.
Pero els Estatnts fan im posi ble penclre l'acord de separació. Davant d'aq uest fet, 1l10lts socis ja no assistiren
a la reunió. Sabem que alguns d'ells
están fe nt ja les gestions necessarjes
per a constituir a Gracia una nova entitat.
En la junta gen.!ral esmentada,
q uan se llegí la proposició deIs coalicionistes se produí un es\'alot formidable, amb cops de puny i cadires enlaire, La pl'oposició fou aprovada per
majoría de vots.
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Presidí la reunió En Mer i Güdl, el
qual, defensan t la polí tic:). coalicionista, va <Iir que a l' Ateneu Gracienc li
convenía seguir-la, entre altres raon',
perqu\! se' cOl1ycrtiría en la societat
cabdal del partit a Barcelona, jil q uc' L
C. N. R. del carrer de l'dai e tá a
punt de plegar.
Foment R. C . de Sana

Fa roe s dies qu '1 [d~oment Republicá Catalil)) de Sans ya pend¡'e uns
acorde; que cqui,·alen a separar- e de
l'Unió Federal. Aquests acords son:
Primer: No col-laborar en cap aCle
en el qual inten·inguin els lerrouxistcs.
Segón: Que quan vinguin eleccions, la Junta ~e reuneixi per a d('cidir 10 que s'hagi de fer.
En Santiago Gubern

El prestigiós ex-diputat provincial
don Santiago l.ubern, se manté allunyat de l'actu:l.ció de l'U. F. N. I{. A
nosaltres ens consta qtle estí\ identificat amb l'actitut d'En Lluhí i Risscch.
L'organJtzaoló de .Ca.a.a ..

En el domicili social de l'V nió Catalanista s'han reunit les entitats i comissions organitzadol'es deis «Casal s»
per a ultimar el plan de reorganització
de les forces catalanistcs de Rarcelona
Es prengueren import;ults acord~
cncaminats afer més fácil i prolito~a
l'esmentac1i1. tasci1..

Rls nostres estimats al1lic~, senyor~
Layret, Roig Armengo1 i Bastardas
han climitit ultimament els seu s c~lrrecs
elintre la Junta :\>Iunicipal de l'Unió
Federal Nacionalista Republicana.
S'afirma que farán lo mate ix: els altres components de la sllsdita junta.
CaBal del Poble Nou

Aviat quedará constituit el Casal
Catalanist,t del Poble Nou. La comissió organit7.adora \n formen eh !'cnyors
Vives, Capdevila, Serra, Guixé,Homs,
Mor i Basté
Les adhesions deuen enviar-se al
senyol' Ricard Vives, Llull, 23, primer, 2. 3
La bandera oatalana

El nostre estimat confrare cGcnt
Noya- de Badalona, es queixa amb
raó, en el seu darrer número, de que,
malgrat ésser acord prés per tOlS els
agrupaments d'aquell Consistori, no
s'hagi ¡"at encara en la Casa Comunal
de l'esmentacla ciutat la bandera de
Catalunya.

w
, CAMISERíA

SANS

BOQUERíA, 32

.--------------------------.,
LA TRAtiEDU MEXICANA

Narració del sagnants successos de
Mb:ic.

OBRA DE ORAN INTERES

UNIÓ CA T ALANISTA

.--------------------------.
:: Rentant la roba blanca amb la primitiva ::

Lo[ía liuuida marca

eo N eJ Q

embotellada, s' aconsegueix neteja. blancor i desinfecció
Refusar les botelles destapades

Estatuts

Avíat serán presentats al Govern
Civil els estatuts del Casal Catalanista
del districte IV.
Callal del distrlote 11

Els organitzadors del «Casal Catalanista del districte lI», circularen
profusament entre el velnat de l' expressat districte una patriótica al'locució convocan t a una r e unió de constitució de l'ex pressat Casal, que ha de
secundar la ben emérita tasca ele l'Unió
Catalanista.
L'esmentaela re unió es celebrá darrerament amb gran entusiasme .

Impt'~mta JVIod~t'n;1
t'arge:es f! jactures I¡ Caftes I¡ t'alonarís I¡ Sobres
d~emories /¡ Etiquetes (¡ d~entis (¡ ~articípacíon5
d~emoránoums f! !eQues I¡ Cartells (¡ 'Revistes
'RelJlamenrs /j Edicions f! 'Recordatorls, etc .. etc.

Carrel" 6l'a"ína t

10

(entre ~elai i t'aUers)

Teletón

14~6

Barcelona

~~a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _
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LA PATRIA

--------------------~--------------------~
Nou Centre Catalanieta

A Bell puig es constituid avíat un
Cen tte Catalanista.
Ja ha tingut Iloc en l'esmentada
població un acte polític, que ha sigut
el fonament del nou Centre.
• Ca talon!a.

A Buenos Aires ha comenyat a pub1 icar-se un periodic d 'acció catalana,
am b el títol que encapc;ala aquestes
ratlIes.
Publica en el primer número un .... ihran t artícle en defensa de la Mancomunitat de Catalunya.
Llargs anys de vida.
EIs valenclans

A Alacant, acaba de constituir-se
un «Grupu Regionalista»integrat per
elements desitjosos del bé de llur
amada Regió.
Enviaren, pcr acord unanim, una

salutació a les joventuts valencianistes
de Barcelona í Valencia, adherint-se
al mateix temps a l'acte d'Afinnació
Valencianista, que té projectat la primera de dites Joventuts.
La Junta Directiva, ha quedat formada en la forma següent:
.Presid7nt, Uuís Sempere Blanquer;
Vls-presldent, Elíes Rico Mira; Secretari, Lluis Alvarez Pastor; Tresorer, Uuís Francés Tortosa; Bibliotecari, Felip Rubio Milla.
-La Joventud Valencianista de Barcelona, organitza un acte d'afirmació
\Talencianista, que tindra llocel día 2.'1
del "inent Juliol a la ciutat del Turia.
Les adhesions es reben a les oficines
de la Comissió, Sitjes, 3, }.e< 1."

Li desitgem molts anys de durada,
per Catalunya i la Llibertat.
Diarl nacionalista

L 'Unió Catalanista, treballa per a
fundar un nou diari nacionalista.
- «Don Pulquerio Mandioca.,Novela de costums argentinas,
per J. Buigas i Garriga. - Da
venda a casa de l'autor, Córcega, 299.-Preu: 3'60 paseetas.

NOVES
La Societat Choral ({Catalunya N ova» ens comunica haver trasIladat son
estatge social al carrer de Semoleres,
10. pral, (entre la Pla(:a de la Llana i
el carrer de Freixures), el que posa a
la disposició de tots els seus socis i

"Ger:rna nol")
La joventut «El COI' del Poble», de
l'Ayenl;, Nacionalista Republicá de
Sant Andreu, ha comenr;at a publicar
un pel'iodic amb aguell títol.

admiradors, així com de tates les demés entitalS.
També ens indica aquesta Societat
que per a mitjans del proper Juliol
está preparant unes grans festes amb
motíu de l 'inauguració oficial de l'estatge i del XIX aniversari de la seva
fundaciÓ .

***

El dissabte celebrit el Centre Autonomista ele Dependents del Comery
i de la Industria una solemnial vetllada organizada per la Secció Permanent de Propaganda Autonomista en
honor del plorat poeta En Frederic
Mistral.
La regia sala d'actes del nou bostatge esüwa plena i concorreguda de
cares hermoses.
El senyor Ferrán Torres elesenrotllá amb gran com petenda el tema:
«La lírica el'En Mistral», examinant
els distint aspectes que presenta la

I?1\GLI1\Ne)
(DE FLORENCIA)

vasta obra lírica del gran poeta, fent
resaltar les q ualitats artístiques i la
acertada c1istribució métrica que's nota en totes les seves obres.
Estudiá minudosament la precisió
i justesa deis versos d'En Mistral, ci~ant alguns exemples dela ríquesade1
léxic del gran
. . poeta, tant lógiques
. 1 d i
tant d escnptlve.s, que per Sl so es e-/
note~ son conelxernent profond de la
poesla.
,
. , ~.
Remarca la prefer.e~cJa d En MJstr~l
pe~ els assumptes tJpl~S.', deIs que dlgue 9~e pero y;a preC1~IO ~onen ~na
forta uupresslo de r~aht:"t 1 de Vida.
Al matel-:'. temps-dlg~e-~~s clonen
la sensaclO d' una aproxlmaclo entre lo
ideal i lo reial.
L'Esbart de Repsodes de l'Ateneu
Enciclopédic Popular, que dirigeix
' P are,
"1
h a b 1'l ment e 1 senyor A
ntonl
1lustrá la notable conferencia dignamento Les senyoretes Teresa i Lidia
Camps, Amelía Expósita, Carme Font,

CASA

A

Impremta Moderna· Oravina, 10. Barcelona

.

El millotf

de 1& SEtog

1

65 anySl d t exlt orelxent. són 8a millor reoornanao:l6

Exigiu sempre '1 nom del Professor GIROLAMO
SE VEN A LES I'RINC1PALS FARMACIES 1 DROGUERIES

Unics agents a Espanya:

J. URIACH i

SOLINGEN PARís· BARCELONA - FABRICA"'" •
PRIMERA

Felissa Vicente, Palmira Bonent j An~
gela Leonor i els senyors Barceló,
M~rtínez, Callieó, Cumberes, Páté,
Ohvella, Casas i Ruani recitaren els
fragments a que'} senyor Ferrán i ToTres feía referencia, arrancant aplaudiments.
Meresqué 1"
benevolen"a
. ex _
.
. , mes
quisída del públic la senybreta Carme
Font, la qual cantá admirablement
una can<;ó popular provenyal; i també
fou molt aplaudit el senyor Paté.
El senyor Ferrán i Torres , que humilment oferi al poeta una pLlrá i bella
ofrena, fou ovacionat al flntllitzar el
seu interessant j inspirat trehal!.
L
d'
dIE
. es tra uccI~ns e s versos d' n
MIstral eren d.'En Ve.rd.aguer, ~oca i
R?~a, AntoOla Salva 1 Ambros Carnon.

C.A-Moncada, n.o 20-BARCELONA

·

J. Buigas i Garriga

ESPANYA

H

D'AMÉRICA
eolecció de croquis americaos
DE VENDA A

DAGUERÍA GENERAL DE CONFIAN(:A

CORCEGA, 299

:: :: GRAN ASSORTIT EN ARTICLES PER A TOCADOR

PREU FIXO

Placa del Beat Oriol, 10 (Davant del Pi)

BARCELONA

MARCS I GRAVATS

assortit Interminable

-

Empla~at

a la Porta de la Pau

Concert tots els díes • - Coberts des de 3'50 ptes.
Els divendres boullebalse. El. dl.sabte.
menú oorrent 1 vegetar! •. ,

ffi====================ffi

"MINERVA"
-

REPRODUCCIONES ARTISTICAS

Vd. Barbany

ZrNCOGRAFIA
~.' ~~liche5 foto9ralicos pare
fOTOGRABADO:=::: ,'.
~llu5trar libros ':J Reuistas
1::=: AUTOTI PIA= ~ ~ 2doloda5 clase5 1Catálogo.l indu~
y TRICOLOR Al
AtrialeslAnuncio5.n genera

=

•

•

•

KENTALISKO

NEURALGIES

i tota classe de DOLOR NERVIÓS
CALMA a l'acte i CURA a 1 lota segurelat les célebres

Tabletes KAMN OL
1 pta. eatotx d'alumini amb 12 dosis, en lotes lee farmaoias
Detalla i pro.pactas

LES 1l1fLLORS DEL MON

DE

HESTAURllNT

~--------------------------------------------e

Nlngú pot decorar amb
gust le~ seves parets sen.
se vigilar aquesta casa

TALLERES

•
ffi

=======

TINTES

Corts Catalanes, 644.Barcelona

-

MUNOI1\L V1\L1\eE

En6enllOn9Q de lIegl,. I elcr¡U,.e en catalá
DfumfJnge. al matf de du! quart3 d' onze a dotze
EI8 CUrllO$ son gratuita

.

H
~

Escoles Dominicals del Casal Nacionalista
Universit.t. s) del Dlstricte VI BARCELO~A

La Pinacoteca

CASA DE L'AUTOR

~1arlllada MORA1!'Ó: Passeig de Sallt Joan, 77 - BARCELONA

LA . .

prossegueix sa beneflca talca.
Per 5 pessetes 11 l'ally porta a domicili una Revbta única
en son genre; socorl'e o dóna feina als seus suscl·iptors. Ha
establert alguns col-Iegis i n'establira d 'al tres, mol s completament gratuits per als abonats.
Voleu detalle?
Acudiu a les ofiqines de la Revista MENTALISMO.
EBOu.d.:il.~erB,

75. - BABCBlLON A

~'------------------------------------------9

¡PE)RR VEL M0IXI!

ELS POLVOS COSMETICS DE FRANCH treuen
en poes milluts el pel de q ualsevol part del cos, maLen ses arrels i
no torna a sortir. No irrita '1 cutis. Aquest depilatori és utilissim
a les sen yo res que tinguin pél moixí (vello) a la cara i bra<;os, perqué amb ell poden destruir-lo.
Un pot, 2'60 pessetes. S'envía cel'tificat per corre u si
per endavant se reben 3'60 pes&etes en lliuran<;a de Gil' mulu
o en ~egel\s de correu.
FARMACIA BORRELL
Comte de l' Assalt, (carrer Nou) núm. S2. - BARCELONA

•

~~--------~---~----------------OO

,¡'--------------_____________
DR. M. CAMPS

~c¡

OOI------------------------------------~

MOBLES

A. DIRAT

DE

- - - - - ESPECIALISTA - - - - -

EXPOSICIó PERMANENr

Vtes urinarios· Malaltles socretos-A pllcaclO 606

Dormítorís, Salons, Menjadors,
Despatxs, etc.
Especialitat en els d'esti! anglés

Mendlzábal, 6. Ler, de 3 a 5
CLINICA: Pustería, 2 i 4, I.er, de 12 a I I de 7 a 9 nit

M8NDlZÁBAL, 28 I 30, I SANT PAU, 50, 52 I 54

9l--------------------------------------~

~I------------------------------------I

SASTRERIA NORDAMERICANA
18 : Vasseig de Gracia : 18

El nostre 'colossal augment de vendes és produit par ·1a gran rebaixa de preus
La easa garantitza vestir-lo amb la major perfeeeió, amb teles de' gran "ehie"
i tall anglés en trajos de 9 '95, 19, 29 i· 39 pessetes els més superlors
• •
• •

Segueixen les grans rebaixes de preus en totes les demés
Ermilles fantasía
Pantalons girats de baix,
usuals í per a tennís
Impermeables anglesos, e1s
meIlors del món.
Camisa cefir fantasía, co11,
punys i corbata .

des de

2'95 Ptes_

»

4'95

»

»

2 5'00

»

»

3'95

»

C~míses

.
Berrets Canutier palla .
Gorres angleses.
Sabates forma americana.
Corbates pala gran, tot seda .
! dotzena co11s í 1 dotzena
punys .

3 per 5(00 Ptes'
des de 2'95 »
» 1'95
»
»
»

9'95
0'95

»

»

4'95

»

»

•

• •
• •

SeCC10nS

Mitjons, 6 pareIIs .
C¡¡)~otels fantasia, pretina piqué,
Trajo interior, fantasia.
Samarretes .
Elastics ..
Llíga -carnes .
Mocadors, mitja 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
lInica casa que té esta51ert per al tre6aJl de la Dependencia I'ñorari més curt

.E;¡.

D6ert de 9 de) matí a dos quarts de 8 del

~espre

