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EII Josep Corner, per PASSA[Uo.I.r..-Pl'Ojecte de grupus rscolHrs, pels .enyors Falguera, Torres

I?artit d'israelites
Un g/teto, un gheto en marX<l, heu's
aquí el nacionalisme coalicionistadeia en el seu article coab'áó ¡ueva
el nostre company En Marius Aguilar-l afegia: «Quan reben els anatemas deis que han \'enut, se concentren
formen el quadro, s'excusen blanament, se planyen deIs cops, prenen la
curva com la distancia més curta entre
dos punts i van avanc;:ant camí del
profit ... »
Li manca al nostre company retrellre la tradició israelita deis capdevan.
ters del nacionalisme republicá. L'acatament a l'autoritat, primer principi
de tot jlleu, ells l'han cumplert sempre. També l'aproximació al que han
tingut per fort. La por, aqueixa depresió espiritual tant israelita, ells l '
han patida sempre. Por els esdeveniments, por a l'Estat, por els enemics,
por a l'acció decidida. Sí haguessin
tingut en els C. N. R. la costúm, que
ara'segurament adq uirirán d'ornamentar els seus salons amb una matrona,
alta i pitera, representatíva de la República, haurien fet bé ele elibuixar-Ia
amb l'index als lIavis demanant silenci, com els á.ngels ele les necrópolis.
El nacionalisme republicá fou engendrat en una dissid'!l1cia de la Lliga.
Ella l'infantá, i a ella permanesqué
subjecte per elesconfian<;a en les seves
force s i admiració del contrario El
senyor Carner, primer i el senyor Corominas, més tard, no s'han passat la
vida contemplant el seu malic, sino
admirant els dels senyors Prat de la
Riba i Cambó, en una sugestió pornogr:lfica. Solament dos homes escaparen a aquestes admiracions deIs que
J:áI..,,~.,.·~~'ij':"'·'P'l."1"'L'1'"
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balcons es vegés la Bastilla, i mai En
Lluhí ens doná una ordre conservadora. AlIó tingue una recompensa: l'haver salvat l'honor del catalanisme i
l'incorporació d'El Poble a ¡'historia
de les revolucions. Aquesta incorporació és nostra i u'En Lluhi. A En
Corominas, pel·teneix l'incorporació a
En Lerroux,

* .

". >/-

Pero eIs jueus vetllaven i aquesta
hora llatina es perdé aviat. ¿No recorclcu que q Llan els vcncedors entra ven
en les ciutats moresqucs lajuería oferia l'acatament primer i la fideLitat
primera pel- a refugir tota represalia?
Aixi l'estat major nacionalista en
1909 Abominables els gestes de sicaris deIs conservac!ors, pero més abominable encare l'acció ele l'esquerra
catalana. Recriminable l'esverament
devegades pecador, am b pecats mortals, deIs notables 1 aelicals, pero més
recriminable encare el deLs nacionalistes.
El 6 d'Agost de 19°9, presentava
el regidor regionalista, En Verdaguer
i Callís una proposició en la qual 11i
posá tots els seus malshumors. 1 en el
seu primer extrem, dei a aquella proposició:
,El Ayuntamiento de Barcelona, en nombre
de la ciudad, protesta de los actos de vandalismo que, durante la semana próxima pasada,
ban tenido lugar en ella, como son-nquí'l enumeració- y declara ante Cataluña, ante España
y ante el mundo que estos crímenes afrentosos
sólo se han podido cometer mediante circuns=
tan¡;ias a que es agena la ciudad y por tllrbas
envilecidas que si, por acaso, en ella residen
fio tienen eomuniOn espiritual con süs conciudadanos.
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Cololner.

davant les autoritats implacables, a
les quals adula\'en, a les C)l1als escusaven, a les quals ati,1.Yen. Segimons deIs que manen, perseguidors
deIs caiguts, foren jlleus també per al
profit. hILs dell1anaren el restabliment
de la Constitució per a que se celebressin les eleccions. Llibertat "0líen, pero per a l'acta, no pas per a la
justicia; per als candidats, no pas per
als martres. Tot el jllelaisme deIs que
avui, al costat d'En Lerroux, ponderarán la setmana trágica, se redressa
en aq lleixa historia negra i roja que
va elel 26 de Juliol al 13 d'Octubre
de 19°9.
Abans de que La Velt parlés de
fets vandálics, ells llan~aren a la circulació el mot vandalisme; ahans de
que'ls conservadors 1'ecriminessin a la
«xusma'), ells la escarniren; abans de
que comencés la repressió, ells la so-

El problema

lit itaren. El ¡Maura, 110! I raelicals, llib mIs tots, ha ele tenir una seqüencia
in 'l-]uclible: jels c1iputats nacionalistes
rClmblícans, no! En Lacierva, no arríb; al desig d'a.quell diputat nacionali.-a, que ha estat un deIs iniciadors
dto la coalició: (cSi fes falta un volunta i per a fusellar a En Ferrer, jo m'hi
pfesentaría» .
Estimat Castrovido: En els homes
d· 19°9, nosaltres inscrivim els noms
d~ la plana major del nacionalisll1e repLblicá. Per a aquesta justicia catalan. esborrem l'Ebre.

*
ara, amb En Lerroux, cridant també ¡Maura, no! perque En Maura ja
no mana, perque En Maura ja no mana _fl . Ara, ral:a de jueus, resslIcítarien
al!J fusellats. En Ferrer, no. En Fernr, no '\'otava.

d~

les Escoles

Un projecte oblida.t
Qunn en 1917 e1s congressistes deis
cent congresos que en la nostra ciutat
es celebmrán, ens preguntin per les
nostres escoles, ens temcm que haurem de contestar amb excuses, per a
no avergonyir-nos ni avergonyír a Barcelona.
«Barcelona ha tingut una creixensa
rápida. No havem tingut temps ni cabals per a resoldre els molts problemes que la vida d'una gran ciutat 1110-

le!'l poques i dolentes; camps i jardins
de ~oc, ni un. Conseq lleucia? Un exércit de criaturec¡ rodant sempre pels can :;. 1 els i nfan ts que con corren a les
e~ les públiques, pujant pobres, migr ts, pálids: raquítics de cos i raquític&d'esperit, Entre les escoles de Barcelona i les del més oblidat deIs pobles
ue Catalunya, no hi ha altra diferencia-. que la ele que els bailets rurals
viu!en en un medí més sanitós.

per a que ningú s'avergonyeixi i pugui el més pedant i encarcarat enorgu,
lIir-se i s' estufi d' esser anomenat liriccom jo ho he estat.
Lirisme, en la seva més vulgar acepció gramatical i retórica, significa canto
En un sentit més ampli, poesía, creació de r esperit, perfecció i glorificació
del verbo T ot Bixó en literatura Pero,
lirisme era una d' aqueixes paraules
afortunades, a les quals concedí la
naturalesa cames ágils i trottldores i
Deu les decorá, totjust nascudes, amb
ales als costats. 1 la paraula va sortir
a viatjar pel mon i volé pels aires.
1 ella que havía nascut en un recó ombrívol del Parnás, vora raigua d'una
font clássica que té un nom compost
de quatre sil-labes armonioses, s' enfila al cim de la Muntanya Santa, se'ls
pujá a les barbes als deus, eselavitzá
les arts, la política, la filosofía, les ciencies i lligá les nou germanes al seu
carro. L' aguila que feia '1 seu niu en
el forat esquerp d'un penyal, ha posat
en el sol el seu seient. El príncep que
. havía de regnar, igual que un héroe
de l'Ilíada, damunt mitja dotzena de
illes de l' arxipéleg, ara segueix un
imperi més enorme que el de Cirus i
que el de Sesostris. Ja no existeix res
gran, ni bell, ni fort, ni bo, que no ho
expressi aquesta paraula mal'avellosa:
lirisme.
Quan se parla deis períodes de la
vida humana, redat lírica és la joventut. Quan se parla de les estacions de
rany, restació lírica es la primavera.
Quan se parla del pretérit, els grans
esclafs Tirics
mistona se diuen:
Orient, Grecia, Roma, Cristianisme,
Renaixement, Reforma, Revolució,Romanticis11le.
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\t cionaHsme: En Suñol i En Lluhí.
En Suñol se negá sempre a ésser
jlleu i el seu discurs fou la sola ol'ació
Aquesta proposició fou votada peIs
sense contagis semitics dita per un regidor ele l'esquerra. Entre aquests
Clltalá en el Parlament d'Espanya; regidors, figura ven els actual~ fervoAixí, el lirisme ho és tot: la plétora
<Transigir amb el projecte d'Admi- rosos coalicionistes En Nicolau J uncovital, la fon;:a corpórea; el coratje; la
nistració Local era fer del catalanisme sa i En Ignasi Iglesias.
salut i I'alegría; el COI' que ha pres
un eunuco La transacció, aquesta veRestava una representació de l'esquenous salts, qui's contrau o s' espandeix
gada, represen tava donar la raó al 1'ra més alta encara que la municipal,
amb noves emocións; la voluntat qui's
momentcontre tot el futllr i Catalunya 1 aquesta, amb data de 8 d' Agost, puFatxacla principal del projecte que fau premial amb el primer premi
no podía esborrar amb una llei, ja blicava un manifest contra'ls revoluIlen ya a gestes desconegudes, que
continguda en la provincial, dos segles cionaris. D'aquell manifest, ont naus'avenya vers escomeses que durán
El projecte que nosaltres patroci- noves victories¡ el pensament que ende subjeccions, ni hipotecar la seva fragá el deeor republieá d'aq uells derna demanda. Aixís hem pogut
construir monumen ts, una xarxa de nem resol el problema de les escole,.<>.
resurrecció. J) En Suñol fou venc;:ut per homes, son aquestes paraules:
claveguel-es, obert i empedrat grans Qui será el patrici que se'l faci seu? seja, que tanteja la demostració de
En Cambó. Tota la jueria nacionalista
,El
pillatje, I'incendi, la profanació de cavíes, comen<;at la reforma in terior de Qui será l'hame de cor que vulgui fer- teoremes verges, qu e arreplega e I s
disposada a acabar 1'0 portunisme i
l'hegemonía regionalista, portant al danes I altres actes de vandallsme comesos la urbs. L'ornat, l'higicne i la renova- se campió d'una tant bella causa? Nos- fets en una lIei i els tanca en una fér~
en aquells díes, no poden ésser considerats
ció han sigut la primera de les nostres :litres ens posaríem al seu costat fos mula, com tanca el pastor els remats
cap a D. Jaume Carner, tancaren a
qui fos, vingllés d'ont vingués, i, com
'En Suñol a casa seva. 1 es feu el silen- per ningú com una manera d'expressar la se va preocupacions.»
en la elecTa.
1 aixís, i mostrant als ulIs deIs es- nosaltres, tot Barcelona.
ci. Calleul-ens deien, elavant de les voluntat la democracia catalana
Protestem de que les turbes de malfactors,
Hi ha més encare, més ...
Ko us sembla que per a resoldre la
tranys les fatxades de les cases partireials cavalcades! ¡calleu! a l'anuuci
desvetllant en la conciencia pública I'borror
culars,
procurarem
dissimular
el
nosgran
q
Liestió
poelríem
comen¡yar
a
consEs lirisme el dalit violent de lo que
de la llei del terrorisme! Icalleu! si
truir alguns grupus escolars per a te- Carlyle anomenava democracia bra~
interrogavem sobre la llei de j ur1sdic- als seus excessos, hagin consegllit ofegar la tre mancament a l'infancia.
serena maDifestació de I'op/nió; procurare m,
cions! [calleu! si véiem a Télrtuf, remadora; el fástig que produeix un burcom correspon als representants del poble, tro· '
presentat per aquel! Falstaff a l'enrebar I proposllr amb els poders constituits, la
gés
greixós; la sublevació de J'ánima
"és, que'" deia Ossorio i Gallardo, forma que entengllem més humanitaria I decodel
miserable
inteHigent davant !'indictar ordenances a Barcelona ¡calleu!
'rosa de contribuir a conjurar e[s conflictes
solencia del cretí afortunat; la versi En Maura mana i En Cambó ordena.
El poble imposá un castig i les se- actual s ... '
gonya del net de mena forc;:at a portar '
gones eleccións generals foren perdu1 firmen els actuals diputats i senael coll brut¡ !'ira que encén en les endes per la Solidaritat. En Le1'roux- dors coalicionistes: Jaume Carner,
tranyes
un palau, unes mBns fines, una
emigrat amb la joia dels nacionalistcs J oaq uím Salvatella, Joan Moles, Felip
joia
sumptuosa;
un gos tret a passejar,
republicans~triomfá. Pero q ueimporRodés, Eduard Calvet. Si En Coroll1ia orinar per un home; un trajo insotava si el'l ministeris seguj en oberts nas hagués estat diputat, també haude bat batiamb En Lerrouxal'Amé- ría firmat. ¿Per ventura no és l'home
lentement luxós; un automobil que
Fatxada al tJati (primer premi) on están les aules
rica iEn Sol i Ortega al Senat l l'opo- que sent vergonya, en el fons de la
mata a un hostaler una gallina, o essició anti-solidafÍa no tenia efectivitat seva ánima, de lo que és la seva sola
panta a un pobre I'ase.
parlamentaria? Fou mes tard quan En gloria; l'estada a Montjuich? Pl'OU que
L'higiene? Volen dir-nos si hi ha res nir-los llestos quan inaugurem l'expo
Es lirisme el crit que'ns surt del fons
Lerroux pogué dir a un diputat nacio- ho sabía aixo l' Anselm Lorenzo, mes elemental que l'higiene i la salut sició? Es veritat que per la nostra part
nalista: «Sa Senyoria escriu les minu- quan, temps després, aprofitant el vei- de l'infancia? Haurem de repetir alló creiem encertats els actuals projectes, de I'ánima veient J'humanitat degrates amb guants negres.»
natje, cantava, per a que ho escoltés tan sapigut de que l'infant d'avui és pero siguin aquests o uns altres-si dada en.un baix ofici, per exemple, en
Peróun home, En Lluhí, vetllava les el renegat, el «(Hijo del pueblo ... » el l'home i el ciutadá de demá? Sí, cal és que .han d'ésser superiors-la qües- l'ofici de lacai, de minyona, de ciraintransigencies i les austeritats: i el himne que'ls va empenyer a Mont- dir-ho i repetir-ho. L'infant d'avui es tió es que's construeixin escoles mo- botes, de policía, de capella, o aminoel ciutadá del futur; tal com sigui el dels en les quals la nostra infancia
pensament de recuIlir la tradició re- juich ...
noi será l'home. 1 fins avui, nosaltres, pugui pujar, Salttl de cos z' sana de la rada o empitjorada per una condició
publicana de Catalunya en l'exaltació
*
vil.
mes bé, la ciutat, no ha fet res o qua- pellsa.
". >/catalanista, En Lluhí, tingué elseu día
si
res
per
ell.
Hem
tingut
a
l'infancia
Es lirisme la compassió que causa
de Pasqua i davant de Catalunya preNo demanaren cap indulto Nz' el
PERE DE PRADES
sentá aquells 24.500 vots conseguits d ' E1t Clemente Carda, per a 110 veu- completaU}ent abandonada, Les escouna criatura mendicant, un home senen la primera actuació de l'esquerra. re's elZ la precz'sz'ó de sohcz'tar el d'Elt
se feina, una dona que surt a topar
Fou héroe, després d'haver estat Perrero Pero en un moment de la reamb el comprado.. , una bagassa enprofeta.
pressió els prohoms nacionalistes s'enjoiada
com un temple i que sucum. Rn l'ánima d'En Lluhí no hí havia . caren amb el Govera. Es el día 5 de
cés que venen a tres rals volum la
cap circuncisió. Minvada l'autoritat Octubre. ¿Demanant pietat? ¿Exigínt
casa Henrich o la casa Sempere, han beix sota el pes de la riquesa com un
d'En Carner, se produiren ~ota lapre- que la justicia no esdevingués venjanbastardejat el sentit d'aqueix adjectiu beduí que torna d'una «razzia», com
sidencia del C. N. R, confiada a En <;a? No, la petició demanava l'al<;ament
Fa poc, des d'un diari, m'han dit de noble miyaga helénica i olímpica un pirata normand- ens suministra la
Lluhí, aquests tres fets glorÍosos: La de la suspensió de garantíes. Tornem
comparació I'Enrie George-que arripoclamació i el seu triomf amb 2 4. 500 a preguntar, ¿Per a poder practicar Iiric. Com que la gent que solament penjant-nos-ho com una hopa pels que
vots; el trencament de la Solidaritat els elrets constitucionals que podíen estima la música del metall encunyat no gastem per a escriure altre tinta ba d'una expedició pie de despulles.
1 és lir'i sme també el riure, el cop
per l'artic1e (( DQn CarIes») i la campa- oposar les veus populars a les solici- i els politicastres de casino, de frater- que la nostra sang i ens ho deien amb
nyad'EI Poble Catalá contra la gue- tacions deIs fiscals? ¿Per a que a la tra- nitat i de discursos. amb «jotas» i els regust despectiu i mofeta, vaig jo a de puny, le flestomía, el visea, I'amor
rra, únic moment en que el diari, gedia no s'afegís la dictadura? ¿Per a
intel-lectuals que ten en el cap curull de reposar al vocable en el seu trono, al risc, a la guerra, als núbols, a les
aleshores nacionalista, tingué una as- comen<;ar per Catalunya l'apostolat
filiosofía
seminarista i d' aqueixa socio- vaig jo a restituir-Ji la seva vella sobi- profunditats i a les alc;:aries; la curiosicensió i una popularitat. Escriviem de ]a lIibertat i del perdó? J ueus davant
el
dolor
del
poble;
jueus
porucs
logía
traidora
i mal traduída del fran- ranía, explicant lo que és el Iirisme, tat, la reflexió, la marxa, el viatje, la
COm jacobins l com si des de nostres

LIRISME

,.

gana i la set, la laxitut i la voluptllositat, J' esser matiner i noclarnlHlI, el
posar-se les botines, el meditar sobre
el cuíxí; el contemplar la cura d'tma
dona que dorm, pelonejar-li els ulls
tancats, escoltar com respira i desvelllar-la amb una caricia acre.
Es lirisme el bullici festiu de raigua;
les reverberacions estelars en el somni negre de la nit¡ la paraula i el xiulet; el cant i el plany; la mirada d'or
i de luxuria del sol, d'aquest sol nostre vermeJl i rodó com l'uIl d'un gall
uhriac d'amor; la marxa d'un trosatlántic que porta en els seus costaLs
cristal-litzacions de les sals de tots els
occeans; la carrera d'un tren que se
acosta amb els peus negres de la pols
de la ruta; les restes del vent a I'altl
d'un berret romántic; la vela blanca i
movible d'una tendtl nómada.
Es lirisme, en fi i en síntesi, ramor
religiós, franciseá, prerafaélic, ruskinia, a les coses del món, [ ho es, sobre tot, r amor a la vida, r amor 1\ In
vida ...
ANGEL SAMBLANC.\ T

La. Democracia
i les seleccions
Rogar Marx,
Sobre l'ar' social

Anatole France, en el próleg del
lIibre de Roger Marx, «L'art social»,
di u que és un llibre de doctrina i de
combat, d'íniciatives i de reformes, de
fi1osofifl i<i Ult, evo ont'nós una feliyo
alianC;:tl de justicia i bellesa, í rentnos ceure en un desitjable evény que
donará als homes la més bella de les
lIibertats: la de pensar i de sentir. D'
aquest lIibre, «L'art social», son les
págines que traduim:

""**
No n 'hi ha pro u 8mb que rhome del
camp i l'obrer tinguin una sanitosa
vivenda. La difusíó de la ensenyanc;:a,
la reducció de les hores de treball,
han ret que's derivessin conseqüencies de la lIei, de les quals ha semblat cómode defugir-se fins ara Despertar per J'instrucció les curiosítats de
l'intel-Jigencia, és obligar-se alhora
a satisfer-les Crear el repós, obliga a
assegurar-ne I'empleu degut, Sí, disminunt la presencia a robrador, perllonguen les estades a la taverna, la reforma és més aviat noible, i tant se
valía deixar les coses com esta ven.
Pretenéu sostenir la balanc;:a entre la
pena i el plaer, peró haveu descobert
Jo que compensi i repari? Com més se
sabrá distreure al treballador, més se
podía esperar de son esperit descansat i de sa voluntat refeta. Aixi, no
veig pas quina mena de reconrort s'o~
fería a son treball, i em 'demal1o si es
just imputar-Ji les vergonyes de 1'aleolisme, quan sas tant pogués les distraccions que poden alJunym-Io. No
s'ha especulat gaire, que jo sápiga, sobre les facilitats d'assimilació
ofertes per lo mentalitat que és canviada i per la complexió devinguda
més nirviose; tot camina a exaltar el
desig d'amar, d'oblidar, imperiós,
aquí li és la vida ruda, i la sofrenss
acostumada. Hi ha en el fons de r ánima del poble un misticisme que pren
diverses apariencies i amb el qual s'ha
de comptar: «Si jo 'm penses haver de
Iluitar amb una natura rebel, indolent
i tocada d'indiferencia, jo no m'ocuparía de r educació artística del poble
-escriu LJeó de Laborde;-peró I'indiferencia, la repulsió, !'indolencia se
trobt:o en els salons; la curiositat viva,
intel-ligent, que grava en la seva Ipemoria una durable imatge de l' espectacle contemplat se troba en les masses. El poble en el fóns és artista per
ingenuitat, per la fácil credulitat, per
l'entusiasme rápid, per la passio resistent. .. » L'orgenització del repós podrá fer-se sobre la sensibilitat deIs cors
senzills, susceptible d' annament; en el
poble, en la ciutat treballadora, els
J10es de reunió servirán de teatTe, de
museu, de sales d' expos~ció, d' audi-
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cii:ms, de concert; les necessitats higiéniques hi serán ateses; per la projecció, pel cinematograf, adhuc pel fonógraf, se dunÍ el pensament a regions
desconegudes, amb la benefactora illusió del més enllá. Ja sé el prejudici que condemna aquests instruments
de vulgarització; valen segó n I'ús que
se'n fa; una volta guanyats el cam. perol i robrer per aquestes diversions
ingenues, una gradació rápida en proposaria d'altres menys elementals ala
selecció a la qual l'instint arma d 'un
poder de comprensió inmediat i a la
part variable que la experiencia senyala com capae;: de perfecció. L'equivocació de Ruskin no fou pas la d'
instal-Iar coleccions de primitíus italians a les portes de les fábriques de
Sheffield, sino la de desconeixer la
fase de preparació que cal al major
nombre per a apreciar la bellesa d'un
altre temps, d'un aItre país.
¿Quin dret hi ha a refusar al poble
que ens els ha donats, la facultat d'admirar Daumier, Millet, Meunier, Steinlen, Rodin o Carriere? Es envers a
aquets genis fraternals que's gira el
pensament per a composar el museu
del campero l, de l'obrer, del soldat.
Sembla quc estant tant a la vora deIs
quí han revelat el torment o celebrat
I'esforc;:, aquests mestres han de fer-se
entendre mellor per ells. El trebl'lllador se retroba en la representació de
la seva actitut que l'art engrandeix.;
discerneix mellor de quina dignitat
está senyalada la seva tasca i quin dever Ji fixa. Els espectades de la natura, I'imatge deIs fets que Ji son coneguts, als quals s'ha mesclat, han d
interessar-lo; rora de desitjar que un
tal museu inspirés el respecte del passat, recollint els vestigis de la vida
mcrta, i l'esperanya en el pervenir,
amb exemples cridats a millQrar la
vida presento
«No demaneu al poble que accepti
lo que no comprengui, que admiri lo
que no sent», se digué a propasit de
I'art dramBtic. La regla és base a seguir en tot Michelet fou el primer de
indicar lo que el teatre val com a
medi d'educació, per a atansar els
homes; un teatre que e11 desitjava

AR'BITRAR lE T ATS
Micer Josep Carner

No totes les coses <1'EI Jlable Ca/aId tenen d',u:a]¡:u' a g;ll·rotacles. Algun,l que nitra n'han encertat eJs nostres
substituts, i de les r¡ue han encel'tat,
cap com aquella de les semblances, en
el curs de la qual sortiren retrals tant
admirables com el de D 1. de L. Ribera i Rovira, Pel'e Botero Tarr:1.gó,
«Agujeta!'>, el pobre i discl'et Bonet,
el gran Planas, etc., etc. Yolem avui
nosaltres. imitar-los i encare que segllrs de no assolil', en aquet gen re, la
flcrfecció per clls obtingucla, farcm lo
que podrem. El nostre model sedl l'
altls!':im poeta Micer Josep Carnero

En Josep Carner,
IIn

nou Illb,,,. amb el

lilOl

que Dcaba de puhlicar
.La paraul" en el vent"

m

seny<>r Carnero en un admirable
sonct dedicat al seu inefable amic l'
19-nasi Rrics (barretaire), comen(ava
lIient:
IAI jave Ignasl Brlc8, ¿qui és que no'l coneix?

Nosaltres, parodianl al jove mestre
<.: n Gay Saber, farem:
Al gran Josep Carner, ¿qui és que no'l coneix?

1 ningll, ningú de Barcelona, s'atre\'ir:í a dir: ¡jo! Ja que de dir-ho sería
confessar-se no barce10ni i no catalá,
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adaptable al pensament del poble i
rodant d'una banda a r altra. Els medis no manquen per a tornar realitzable el seu somni; n 'és la prova el teatre ambulant de Mr. Gensier; peró la
qüestió del repertori roman en peu. Se
tindra el convenciment de que ha de
variar, com la ensenyanc;:a, segons las
regions i segons l'auditori? Si a Bussang, un Maurici Pottecher ha sabut
arribar a la fí, quines reserves no hauríen de fer-se a tantes empreses que
no tenen en compte aquesta finalitat
d' apropiació essencial clavant d'un
publc prima Ti, inluitíu i sense experiencial
Les festes, que venen a [er al públic
actor i espectador sota el cel lIiure,
en els camps, en els carrers, no pendran tot el seu caracter t si no considerades des r aspecte social. Els que
les instituiren, quan la Convenció, havíen vist la necessitat de fer combregar al poble en la joia qui' és bona con
sellera; les havían classificades en
festes humanes, nacionals, naturals.
Qué'n queda de tantas idees, encare
seguides avui en altres paíssos? Res
que no'n sigui una parodia. El fracás
és de~ut a la manía del pensa~ent
director i a la pobresa deis medlS de
realització coneguts, empleiats. Fora
de rers esperits, ningú calcula lo útil
que és ferneixer, amb nobles pretextes,
entusiasme en el cor de les multituts. Tenen r ánima disposada a la
joia, a l'admiració. Per qué no se les
convida a honorar el geni, a glorificar
el treball, els oficis, i la pau que pervé del mutual auxili?
S'inverteixen els papers, les activitats se desplacen, les unitets no predominen i I'acció de l'individu s'amotlIa malament en robra comú. «Tota la
forc;:a vé del poble», peró, si no s'ordena s'extravía o es perd; la bona democracia es la que administra les seves energíes, posa en gerarquía els
seus valors, per a assegurar-ne un
pIé ús en l'interés de tots, i prepara
una herencia favorable per un sá equilibri de J'home amb els seus semblants i amb sí meteix.

r

ROGER MARX

ca,,,, ele la qual no c¡'eiem capiQ a cap
per.sona nae;cuc1a amb el cap <lrrepeujat :11 Pirincu i ele; peus cntre l'escuma
de la blava \llar mediterrania.
El senyor Carner, doncs persona ele
tots nos<lltres concguda, és un home
molt més aviat alt que baix i c<lsi podriem dir alt sense més vacilacions.
Es ciar que no és cap Alexanelre Plana, ni cap Ign<lsi Iglesias, ni cap JO:1.quim l\Iontaner, peró lo que li manca
d'alt pcr :1rribar a ells, li sobra de
graso
Micer Josep Carner té una cara ampla, grass:1, vermella. Si la nostra ploma fos' la ploma del célebre humorista
Francesc Pu ols (a c¡ui desitj:1.riem
veure retratat per a el nostre moclel el'
avui) cliritm que la cara d'En Carner
és una cara de pa de ral.
Peró 1,\ nostra ploma és humil i no
pot ésser atrevida. Aixis ens contentarem am dcscriure lo millar possible i
no calificar.
Després ele la vermellor, 10 que llama més en la cara. del nostre poeta
sons els ulls, ul1s de mirada aguda i
que sembla estiguin ballant 8empr~ el'
alegría. El nas es molt correcte, en
call\' ¡ les galtes no ho son gens; el
gran poeta s'hauría ele fer arreglar les
galtes.
1 ja som a la boca. ¡Oh! la, .. la.,.
boca d'En Carnero Aquells llayis carnosos ¡;empre humits; aquell somriure
de capellá aixeri t; aq uella mitja riaUa
amb que unesvegadest'aclaparaobrint
la portella del seu saber i altres t'avergon yeix am b el seu i nstin t i altres te
molesta am b unes brometes molt agudes i que fiblen,
Parlalll d'En Carner no pot d(lbcarse de parlar deIs seus amics. Ja hem
dit que conegut seu tot-hom ho eraí
d'amics també'n te mo1ts.

El! passeja sorintarnm1'Emili Vallés,
el deis xistos inconmensurables i amb
el regidor G uerau ele Liost, el de les
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paraules com pedrería. En Figuercs
li parla de Enances que'l nostre poeta
va a espiar a En Prat de la Riba; En
López Pico Ji llegeix primer que a
ningLÍ e1s seus versos, i en ne con}a l'
argllluent del pare Rupert, de M"nresa.
Les dones son les seves amigue aixÍs mateix, peró amb una amistat pura. Una de les nostres més grans curiositats es saber on porta l'impuresa
el gran Carner.
1 aquest ser plácit (per defora),
aquest Budha deambulant i am el
malie tapat, és el nostre més gran
poeta vivent, l'home que amb moSSen
Cinto més ha fet en pro ele la lIengua
catalana.
Te un defecte empro. Pelo a tapar a
En Carner, jo usaría la paraula d'a
quell cafetee de Tiana pe!' a matar als
catalanistes de l'Unió:
-Reaccionari.
RAMÓN REVENTIJS

El Gon~rés
dols socialistos catalans
El clíes 28 i 29 del prop passat mes
de J lJOy, es celebr;¡ a Rens eli V Congl-és urdinari de la Fec1eració Socialista Catalana.
L'assamblea tingué una trascendental importancia pels accorcls que s'hi
adoptaren, que venen a ca rr I l
caica erganitza ., ue par' ;
. 1
perit que informa totes le~ ~
beracions.
Sembla que, deft nitivamC'It¡,
cialistes van a rompre amb els vells
motIlos, auanclonant prejuclicis i
preocu p;tcions i entrant decididament
en la ruta senyabda per la Democracia Social de tot Europa.
Nombroses foren les q üestions debatllcJes en l'esmentat Congrés. Una
de les més importants era la discussió
elel nOll programa mínim poli tic (Iue
ha d'ésser sotsmés a l'aprovaei6 dels
delegats de tot Espanya que's reuniran a Madrit el vinent mes d'Octubre.
A l'esrnentat projecte de programa
mínim, el Congrés va acordar incloure-hi, pel' unanimitat, i a proposta del
nostre company Andreu Nin, el següent extrem:
.Confederació republicana de les
petites nacionalitats iberiq ues». Com
tantes vega des ocorre, tractant-sedels
pseudo-avanc;a.ts espanyols, constaven
en el programa infinitat de r~foqnes
de caracter lIiberal, sense oblidar-se
de l'autonomía municipal, pero es deixava de bando! el problema viu i palpitant de les nacionalitats oprese .
Es prengué també en consíderació
una modificació presentada així mateix. pel company r\in, en virtut de la
qll~1 un punt del progmma en el qual
es demana la sppressió de les Diputacions provincials, queda ¡j.Tllpliat en
el sentit de substituir-les per organisPl~S que repr esentin directament a la
regló. e nes verjta b~es Corts!
U na de les mis iUl portarlts q4estiollS
que "aren díscuÜr-se en el Congr,és,
rou el projecte de reorganització del
Partit.
La reforma proposada, i presa en
consideració en el Congrés celebrat a
.\!aQ.ri~ ara fa dos anys, transtorna
fonamentalment l'actua1 constitució
organica del Socialisme espan)'ol.
En virtut d'aquest projecte, l'organització socialista a Espanya estadt
constituída per partits regionals au
noms, que's regiran p<.:rComités autonOmS així mateix.
La Confederació espanyola estadt
dirigida per un comité compost de de-

to-

i tota l'Italia aixecá el cap, plena de
dramática curiositat, com si fossin tornats e1s dies de les lluites de la Lombardía i el Veneto cont¡-a els austriacs.
Obernan fou detingut a Rechi. En el
seu equipatje Ji foren trobades bomb es. Alió era la prova plena de la seva
culpabilitat. Era eH el dinamitero
Guille m Obernan negá tata participació en el drama. No, ell era igno,cent, pero eH volía matar, tenía intenció ele matar, quan pogués, a l{emperador Francesc Josep, en nom de la
seva patria opresa. Un aItre Orsini...
¿No havía Orsini Ilanc;:at en nom de la
Italia la bomba a Napoleon? Dones elJ,
en nom d'Italia, reproc!uiría la 1JeUdetta. Italia no era desagraícla. Orsini,
el matador, Orsini el c1inamiter, telJía
la seva estatua, í Crispí, el seu ajudant, havía arrribat a president del
Concell de ministres. Contra l'Austria
la vida...
No 's trobrl cap prova, cap testimoni contra Obernan. Un home que deÍa
a crits que mataría a l' emperador ¿era
creíble hagués amagat la seva culpabilitat, que per a ell era la seva gtoría? .. Els tribunals austriacs el condemnaren a mort. Una veu de Iperdó!
se sentí per tota Europa. En Víctor
Hugo, l'emperador, escrigué a l'altre
emperador, En Francesc Josep, demanant mjse1'Ícordia per al patriota adolescent. per totes les ciutats italianes
la multitut cridá contra l'Au&tria ~ per
la vida de 1l Obernan.
Estéril el clam d'Elll'Opa, est¿ril la
angunia italiana í el geste de VíctOr
Hugo. L'emperador implacable, torná
a cridar: ¡a mort! Dins d'nn quarter,
penjat, morí l'estudiant Obernan.
Abans, feu aquestes dues coses. Escu pí als seus jutjes i cridá: ¡Visca Italia', A 11.Qn1a, ~ssaltarel1 l'embaixada
austriaca. A Bolonia, en ds ~la~1stres
ele l'Universitat, Carducci escrigué el
epitafi dObernan.

badocs, pero a pesar de aixó el triomf
sería nostre.
Quan les darreres eleccions se retirá
fastiguejat per lo que de gráficament
en deia «(porqueria coalicionista» i des
d'aleshores no l'haviem visto
Al retrobar-lo ara ens escomes aixi:
-Vine de donar-me de baixa d'EI
Fohle Catafli. Fins ara havia aguantat;
no puc més després d'enterar-me com
dona compte de r arribada d'En Lerrouxo
- ... ?
-No, no '] llegía pas. Densá que hi
entra la nova gent ja no'l Ilegía. Deu
ésser per aixó per lo que encara n' era
suscritor. Fou per casualitat que vaig
lJegir l'incens que cremava davant d'
En Lerroux, i després de llegirho, cree
un dever patri deixar aquest diario
- ... ?
-Molt, molt greu me sab, no us
penseu. Era suscriptor des del primer
día que aparegue' setmana "r ¡' l' guardo
tota la colecció. Pero aquests darrers
números els he tret¡ per mi El Pohle
va morir el día del manifest cl'aixó que
crec que'n dejen Defensa Republicanll. Aíxó d' ara no és el nostre dlari.

legats directament elegits per les fecleracions i residirá en el punt que els
Congressos del partit decideixin. Es
creará també una Secretaría i una
TresorerÍa generals del partit i una
Secció d'Estaclística amb cárregs retribuits.
Per la seva trascendencia, metOeix
també ésser esmentat l'accord adoptat
amb referencia a la Conjunció. Sense
discussió, i per unanimitat, va ésser
aprovada una proposició, que será
votada definitivament a Madrid, en la
q ual es demana l'inmediata ruptura
eJe la Conjunció republicana-socia-o/.?
lista.
-No, ja sabeu que jo era ben antilliguer. Precl'sament quan se parlava
Altres accords d'importancia va
adoptar el Congrés i altres qüestions
no fa pas gaire temps de que En Cod'innegable trascendencia varen éssel'
rominas volía portar-nos a una aliane;:a
objecte de debat en les seves sessions
amb la Lliga, jo tenía ja moltes dotseEntre elles, mereix ésser esmentat
nes de firmes buscades per a moure
el projecte ele formacie d'un programa
~I) espªndg! J si &q\.lesta~porq~eríp'~
agrari i la proposta de celebrar cada
d'ara I'ag-uessin fetaITlP méJ¡ franquestl
any una «Setmana Roja»), a semblan¡;a
o amp mes democracia, no us die res
de les que tenen lIoc a Alemanya i a
del muIJader quehauria armar. Jono'o
Anglaterra, destinada a actes de prosoc de la dreta ni vulI saber-ne res d'
pagancla i a l'ecrutar nOllS afiliats al
aquesta gent. Pero 8mb els lerrouxispartit i suscriptol's per <\. lrt premsa
tes, tampoco Ni que'ns haguessim besocialista.
gut el cervell. Després de passar-nos
Hem ele recollir, finalment, Ulla
anys i anys combatent-los, després d'
nota simpática.
haver-Ios trobat en tots els renunciaEl secretad de la Fecleració, comments, ás de I.:¡Qig~ fer lq <me httl) fs t
pany Recasens, llegí en catalá la meels directors del partit. D'En Coro mimoría reglamentaria, i la majOL' p~rt
*".*
nas no ho estranyo tant, perque tantes
de les proposicions presentacks, foren
Fos(:tll=la, poseu-Ia aquesta historia coses sense solta ha ret ... pero d'En
també redactades en catalá.
en la balacl;¡. del vell emne¡rqdpr! ¡ a Carner, que ho compreneu vos?
No cal dir qne felicitem cordialment cad<!- volta que ~s~r¡.ent¡:!ti el~ fantas- ... ~
als socialistes cata1ans per la seva mes que s'arrosegu.~n pel pal¡l~l impe-N"Pr no, nQ. Ni ele llUnió ~atala:
orientació, que vindrá a donar-los un rial, con tan t secrets de sang, co¡n el /lista, ni qe FEsqperra Cat!llanista( Tli
car;'\cter propi i un segelI particular a fantasma del pare de Hamlet, esmen- p'en 1I0c He geq:jut la fé, Si els homes
Catalunya i aeixarán ü'esseFillla trlsta~ I- te :¡¡: tambe tok les mbres deis qu~-WI..!IIH"~Iª J9
ia .
'., . .
i esqllífida sucursal de Madrid.
caigueren ba.i~ els P,1apaments de l' epganyat, si el partit que ~ mi ~m semeJTlperador.Digue~M"a~iTl1ili¡i ¡ afegiu: , blava. més a~13terr el m~13 qe pé, el
Hongría, Digueu Roelolf i e¡;;cribiu el més vir~yósr ¡:::aH ~n a9He~! llgt infeffe:
Veneto. Digueu Elisabet i repliqneu ja no puc CfeUFe tln nif\g'p, ~I IT\flrryll
per ara.
Obernan.
- ... ?
«y pues contáis con todo, sólo os
-Si, tot lo que volgueu, tot lo que
La batada de l'emperacIol' vell j do- falta una cosa: Dios.» En Rubén Davolgueu,
pero jo ara no pUCo No'¡:n
lorós ¡q ue bé ha est~t ~<\.IHada per tota río llensava aquesta mena¡;:a a un pocreia
que
pogués
passar un día sen se
la ten'a! Totes les plomes han e¡¡cdt hle tirá per al~ élltre~: e1s Estats
!legir
el
diari
i
parlar
de política. Pero
cl;lYant del cacJavre de l'arxicluc el'Aus- Units. Que sigui endr~ssada <j.ls yells
tria, oracions a lo Bossuet i l'empera- emperadors, que compten amb tot, a(8~ ja vei~ q'lle' ISl· Mé&, en¡;:f\raj ni t9'=
dor deis trists destins ha pogut, com pero que(ls manca una cosa: Deu. lero que'ls flltres me'n parlln. Me fll
aqllell altt'e emperador, assistÍ!' als Pero Deu devegades canvia de nom i fastie tot, estic desenganyat de tot.
...~
seus propis funerFlIs ... El f!1prt sem- se diu Poble. Aleshores e1s empera-Que
si és gros! Vosaltres que esblava esser eH í no pas el ~e\l fiH ¡ to- dqrs t~steq el flolo1' i la tra~edia ...
taveu en I'intríngulis, i ho vareu saber'
tes les corones han estat per <\.1 s~u
de mi~~ en mica; nR flep qHe~at lan~
front predestinat per a l'infOl'tuni) i
sorpresas.
perq :ls delllés? ~o ~o V.Qtots els planys per a la seva vida pleCAMISERíA.
liem
pas
creure.
Ja. us die que haq dll
na d!'! fantasmes trágics ...
passar coses molt grosses per a que jo
l bt!) plom~s mon-~rquiq4es) plomes
torní a interessar-me per la , política i
que nols tornen s~M¡men~:tls mefl~r!!s
me'n vaigí armat !lIs mitings per 11
la mort no deixa l.l seva target¡;¡. en els
=-=-=-=B9filYEltJ~¡ as
d~fe~~9r <-!'lIs rf>str~~ p0fl'let> He!~
palaus, afegiu a les ombres de Maxi. _ 3 t __b __ __
rrOlll}istes l en les ~lec~lol1s m:e~Rosi
miliá, la de Querétaroí de Rodolf, el
a qu e :¡§ qt.l e ~n\ fes"lfen amics' me
de .M ayerlig¡ de Joan Ort115, el de lo
tren
quin la cara. No, na; p8F aquí na
InconegLlt¡ ete Isabel, la de Ginebra,
hi
passo.
No els perdonaré mai I'enla de Obernan, el de Trie~t~. Es una
gany
que
m'han
fet a aquests senyors
historia, digna també d' una balada .
Aquest
amic
melf
que
parla
és
un
que'ns
volen
portar
a la Casa del
Escolteu., .
deIs que sor tiren de Cllsa seva quan ~e J>ople,
iI' *¡l<
::--: ... ?
L'empe¡'ador Fr<\.o!3l'!sc JOS!!?) }'es- fundá f!1 Cen~re Nacionalista F.ep¡.xbli~
Cli,
pIe
He
fé
i
cJ'ent¡.xsiaslfle.
Ha
sigut
Cll-p mafl.er/3¡ no vpll é§ser ~reIl
par ver austrlac, volgué celebrar <1mb
de
Juntes,
!-lª
cqlfstat
en
totes
le§
sÍJs~
l[oc.
Ja!n
tjnc pnllJ amb lJna ve~¡Hifl
una Exposicíó mera vellosa la sllmi~
c & rnillorí( ja '-1'\ parIw
cripcions
í
mal
ha
tlngut
un
na
ller
flls
QlJan
la.
pQlítl
sió de Trieste. Aq lleIla terra italiana
petits
sacrificis
de
la
política.
En
elecrem;
per
ara
noln
vull saber res,
semblava viure resignada a les esclavituts ~!lstriac¡ ues. EndebacJes Car- cions ha sigut interventor O apoderat
Aixó, més o menys, ~s lo que'ns cliducci cantava en la qda S,~¡ttto nalieo: o encarregat de llocs de perill Després
de
cadll.
derrota,
aquest
perfecte
esgué
el nostre amic, un amie que
¡ 011 al 6cl IIItIt· di Trj~sf( , a i iMggi, ~ gli animi
'!l0l0.le co {JuoVO afJ1U?, antichi vttso ¡Idili.
aquests
dies es multipHca i és de Barquerr¡§. cpnlparei3'ia al casino ~el partit
Tri es~e canava, ac.atan~ el Destí que
més optimista que maL ~es id~es' eFen celona, o de &abedell, o de Figueres,
el cOndeJDllé:! v¡¡. ~ esser 1'eterna Italia bopes, els pro¡:;edimepts honrats( la o de Reus; r~mic que tQts cpneb¡:ém
ineelem pta, pero ~n un;;¡. joven~ut se victoria yindria irdefectiblemept. Cert com home d(entusiasme ¡ de fé; I'a.
va recloure l(antiga for<;a romanq de ql.lel)s pirectors eren !'Ip~tics i ~.m xic míe q\le IlJDb aql1est estat d'esperí~
Brutus i de Scévola, Aqllestajoventut
se deia Obernan. Nom de poema,
...-amics. 1 era un adolescent encara, un
minyó que estudiava humanitats, tot
Jl¡LS POLVOS COSMETICS DE FRANCH treuen
en poes minllts el pél de qualsevol part del cos, maten ses arrels i
covant la venjanya de la seva patria
no torlla a sortir. No irrita '1 cutis. AquesL depilatori és ulilissim
contra ~1 tirá.
a. les sen yo res que linguin pél moixl (oel/o) a la cara i bra \f0@c,perqué Rmb ell poden destl'uir.lo.
Un dia de preparadus per a l'E:,cpoUn pot, 2'150 pe •• etes. S'env(a oel'tifieat per eOl'reu si
sició-l'Exposició de la pau, era tamo
per endavant se reuen 3'80 pes.ete. en lliuranga de Gir mutu
o en segells de correu.
bé aquella-esclatá una bomba al pas
FARMACIA BORRELL
d'una tropa. Cinc morts ... Trieste, el
Comte
de
l' Assalt, (carrer Nou) núm. 52. - BARCELONA
ensopit, se remoguéJ l'Austria uelolé

el

ebernan
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----------------------------------------------~------------representa milers de catalans . Pels Carrers de la ciutat, en els nostres viatjes per Catalunya, aquest amic ens
escomét i matic; més o mati y menys,
ens diu aixó.
La tristesa que' ns fa veure com s'ha
fet malbé el tresor d' entusiasme i de
fé que aquesta gent catalana portava,
ens mou a escriure aixó i a acabar
8mb aquest apostrof, que dirígim als
Carner, Corominas, Rodés i demés
causants de la desfeta nacionalista:
-Que n'heu fet de la fé del nostre
poble? Vosaltres l'heu emmatzinat
8mb el escepticisme i la desesperanya.
No és lo pitjor haver matat una forc;a
de la Patria; lo pitjor és que heu fet
malbé, heu corcat els elements amb
que devía montar-se \' altra forc;a que
en son lIoc s'havía de aixecar. Que
Catalunya us ho tingui en comptel.

X. X.

DE LA VIDA OBRERA
L' Unió Gene .. al
de TrebaUadorll

eIs ohstades que'ls ho impedíen, a no
tardar ingressarán en massa a l'U nió
General de Treballadors.
SoIs aixís deixarán d 'actuar isoladament, unint la seva fon'a a la classe
obrera organitzada de tot el món que
forma part de la Internacional de Sindicats.

o.
o

El BOlllbita, Gollini

i unatro 8sunirols
en «eco) innoble contra una dama,
primer d'u na serie d'ecos in nobles
contra al tres clames, entre tIles una
patricia i benemerita; un torero ,'enjador i els redactors d'EI PoMe CafaId, el malhaurat, tornant a cridar
ausili. Aquesta vegada no era per a
salvar el diari, sino per a salvar-se
ells. Una «espanyolade» que podría
portar música d' En Quinito V.,lverde
Pobre Ribeira do Tajo! EH prou fa
esforyos, Jeroni Paturot internacional,
per a arribar a la. popularitat i a una
posició social, pero'! destí no li reserva més que amargor, arribant a posar-lo davant per uavant d'unrnatador
de toros. Nosaltres creiem que la coalició portaría a l!.l Pob/e Catalá a renunciacions increíbles, pero francament, mai suposarem que's convertís
en una plat;a de toros, i que un torero pogués confonclre al seu director
amb un 1vliura. Es a dir amb un Miura no,-recordem el sant i senya de
les esq uerres, -amb un Pal-las, remaderia portuguesa que és la que, en tot
cas, escauría a El Poble. Sortosame.nt,
el Bombita, en l'hora suprema, en «la
hora de la verdad», que, per a els flamenes i per q. clon Miguel Unamuno,
6s la de la mort, no acostumava a
quedar bé. El «Bombita» torejava, no
matava; no era un espasa, sino un lidiador, i fidel a la tradició de la seva
vida, presciqdí ~!1 El FoMe d'ésser
matador, per a donar uns quants cclances de castigo». Els redactors (, salieron ~'
• se produí la cOllsegiient
5ronca , í in
iflgué'l presiden t en
fnr.ffi;t d mur;¡jcipal.
l'endemá. la
premsa portava les ressenyes, que
sense dubte per haver estat es¡;rites a
«a,rrem hora s¡'obliclaren de firmar els
rtwisters taurlns.

1'*

COMÉNTARIS
Ningú s'esplica '1 mutisme sepulcral
qels prohqrns nacionalistes fautqrs de
ta clesgraci~d~ coaliciq, davant l¡:!s imflut<lcións q uc se'ls hi han dirigit. Especialment aquesta actitut d'esfinx de
menor quantía no s'esplica en el que
resulta esser leader de la confusió radical-nacionalista, Sr. Corominas, a
qui, p~r declaracións anterior!!, contradiccións inconcebibles i camvis de
actuació inesplicables, ompla més de
culpes que a cap altre la gran equivocació coalicionista.Ni ell,al-ludit directament, acusat personalment, direm
milIor-ni el diari que inspira, gosencontestar ni d'esquitllentes els

CODstructors de MobIes

ANDREU NIN.

Acaba de celebrar-se a Madrid el
Congrés Xl ele I'U nió General de Treballadors.
Aquesta poderosa organització obrera l'línica el'Espanya que está afiliada
l4 'la COl1feqeració Il1ternacional de
Sillclicqts, Vil ésser fundaqa r'lny 1886.
\r~ constituir· so 'lm\) tres mil associats. Actualment, la xifra d'aquests
passa deIs cent cinquanta mil.
Aquest dato clóna, per sí sol, una
clara idea de la seva excepcional importancia.
Poden comptar-se amb els dits els
sindicats obre':rs d'Espanya que deixen
d'estar-hi adherits.
Sol., els trebalIadors de Catalunya
s'han mostrat fins ara reacis, eq ltur
m:1jQría, q ingress<lr-hi. Aixó s'esplica, primerament, per l'influencia exercida durant llarg temps en el moviment obrer catalá pels anarquistes,
que no podien veure amb bons uILs
l'Unió, dirigida gairebé exc1usiya.l')lellt
P!!F elemcnts so~ia\isws i} segol1ament,
pee I~ ' seva org.anització centralist:t i
la seva táctica cOllservadora._
Ilintre de. rUmó s'fti han marc<\t
J._~~WHlk}t't'en i: !:~ cle¡~ (! uc cre4en qUI!
han de rompre1s e1s motllos vells, donant a aquella una organització que
respongui a les exigencies deIs nostres t~mps i la patrpcina~l~ pels or{o.rlflX(t~ 9- "hr~n~~, ets ~ff:!rra~s <\ I,~ Sf\n t<\
~r~d'ció, els momiflcat8, que prt~ferei
x:en deixar les coses tal com ens les
*** Cellin i, cisellava
U n día, Benvenuto
varen llegar els nostres avis.
El Congrés recentment celebrat te- en el seu taller un d'aquells divins canía una especial importancia perque mafeus que després li servíen per ~
anava a efectuar-s'hi la topada de les obtenir, a ca~bi d'eHs, {!l perclÓ del
dugues corrents i perq~c ~~~ ~riomf papa ¡:fl~an ln,Hava a algu. Un aprea~Hn'l Q ahra «~flenfa, ~1 I1A!¡tf~ e¡Hfln- nent, mirava extasiat el treball del
dre, la vida o la mort de la Unió.
Ha sigut lIamentaul<! que en algu- meravellós artista, quan, o per nefannes de les sessions, totes elles intereso de vici, o per llibertats de la respirasantíssimes, hagin degcnerat els de- ció continguda, feu quel~Qm que agrabats en petites lIuites en les quals han v~a:~ ~o,~<l bona crlal~<;a i tot respecte
quedat relegades a s~g?r¡ ~ertne ~~s al mestre i a l'aire que l'envoltava.
¡~e~s P.rr a i-(eb,ar lIqc a {es rancullles En Cellini sospengué'l treb,,1\ ~ mi¡ ~Is O(JIS personals.
De t~tes malleres hem rret del Con: rant, a¡iri\t" '\\ ~oq'ie deixeble, digué
g:f.~~' ltna impre~sló lalag\lera: la de aquestes paraules, que conservarem
que l'U nió General de Treballadors tal com foren dites, perque la sev<\
va a modificar essencialmen t la seva lletjor es puri~~,\q~ pero la memoria
idiosincracia, adoptant una organitzaU'Hg.ullta d'En Cellini:
cí~ q~e ~¡¡~ígt\j m~s eq "r.9101,ía amb
- Hi ha gent que, no conseguint fer
la de~ pcoletatl,+t europeu 1 pl'onunsorol1,
Hansa un pet,
cian!-se p~r procediments i metodes
nQsafs ~" us '1: to~ a.rr~eu aql1t la cla~se
I\\~í
r~Aapt~r~ ~G~\lals d'E! Poqq~~r~ ~s 4n rq!m: 1 l'!~ 41l'l- fW~'l · . , ~le (:at{Zld 1 \'!!i ve1'gonyós que un ex'r-ciem que aque¡¡ta nova onentaclO
torero tlngul de restablir la caballeproduirá inmensos beneficis al prolerositat
a bastonades, en una redacció
tariat espanyol i que els treballadors
catalanes, desapareguts en gran part catalanista.

El mutis me d' En earner
Id' En eorominas

== ................................................................................::

greus cárrecs que aquest setmanari i
altres, especialment aquell únic número de La Bandera, (( formidable
bomba de dinamita», segons espressió
fel~~ d' uq rrahQrll naGionalista -,,-li
han feto
U odia, l'endemá de l'aparició de la
fulla que acabem de nomenar, l'orgue
catalá del lerrouxisme anunciava un
article d 'En Pere Carominas. Tothom
pensava que '1 diputat per Barcelona
anava a contestar l'escomesa fortissima de La Bandera. Res d'aixó. L'autor de La Vt'da austera feu lo de sem_
pre, aixó es, sortir amb una cursilería
informativa o una divagació lírica
quan tothom espera d'eli una prosa
política. Lo d'aquell dia fou una ga·
setilla estiragassada esplicant la visita

•
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del Dr. Pittalu¡;a a l'lnstitut d'Estudis
Catalans. La nostra decepció Cou enOrme, C.l r esperavem una defensa o una
agressió, i, pre\"enint-la, ja havíem
acoblat arguments i nous atacs. En
l'esquirolacla que ::lcabava d'entrar al
diari i que esperava una defensa feta
pel seu protector, diu que's produí
una desolació cstraordinaria i que fi ns
se parIá de dimissions. Afortunadament els que esperaven fer-s'hi un sou
en el diari, passades les primeres setmanes en que's c1evía parlar de desinterés i sacrifici,apaivagaren els anims
rebels i la cosa no passá d'un conat
de motí entre quatre parets.
Resten, doncs, incontestats tots els
cárrecs que s' han fet contra els que
esmicolaren la U. F. N. R. amb la
coaliciÓ. Els causants del desastre
d'aquell partit, els que abateren la
bandera catalana davant l'Emperador
i han amparat amb el seu companyerisme les majors inmoralitats politiques i administratives, resten units
da\'ant l'acusació.
1 bé, nosaltres anem a recordar, resumint-les, aquestes acusacions que
llancem una vegada més a la cara deIs
culpables.
Que s'espliqui com en l'espai d'un
mes i mig el leader d'un partit pot
declarar-se partidari d 'unacoalició amb
la Lliga i realitzar-la amb els lerrouxistes, titllats poc abans per e11 mate ix
de «(puntals de la monarquía»? Quines
raons, quins fets, quins graos esde\'ÍnimentsocorL'egueren en aquelL tem pr
-Febrer i Man: d'enguany-que fesin nec c;ari quesLcallll'¡ radicalíssin
Té la paraula el senyor COI·ominas.
Que s'expliqui si el !eader d'un par
tit pot com a tal penclre's en consideracio, quan fonamenta tota la seva
política en l'antilerrouxisme, per a de
cop i volta, aliar-se torpement amb
En Lerroux. Oigui, digui, senyor Coraminas, si dos mesos després d'haver
fet expulsar a l'Oriol Martorall de Ja
minoría nacionalista per haver juntat
el seu vot al deIs radicals, i quatre
després d'haver llan<;,at de la U. F. N.
R. a uns joves, que demanaven la coalició, pot uua persona seria i de mitjá
sentit comú, aconsellat;', defensar o
beneficíar""!¡i,(l d \aquesta coalició, de la
q ual tant havía malparlat?
Espliquin, senyors Coro minas i
Carner, quina :l¡ctitut traben patriótic<\ i dig·na, després d'haver perdut las
eleccións i produitl'«esmicolament»es paraula d'un de vostés matei~os
de la U. F. N. R' I sll'ento\ludir-se en
voler- dirigir la política d'aq uesta
agrupació, acabant de desfer-Ia per ¡'
insana tár,:tica coalicion~sta que defenseu, O abandonar el lloc, reconeixer
I'error i deixar que altres salvin 10 poc
o molt que quedi d'una agrupa ció que
fins al desgrac\at mQmel1t qe l'l coalició havia esté\t model d'austeritat política i representava una forr,:a efectiva
a Catalunya?

Oemostrín com els culpables de la
total desfeta del partit i la desvirtuacio
de la seva significació, no son vostés,
senyors Coraminas i Carner, junt amb
els que'ls impulsaren a donar el pas
vers allerrouxisme. Demostrín, sobre
tQt, oom no és un gravissim dany per
a Catalunya la desaparició de la forya
política que dirigíu, desaparició que
no podeu negar está próxim a succeir.
Espliquin, senyors Corominas i
Carner, sobre tot vosté, senyor Corominas, si és perdonable l'imprevisió
de portar un partit a una resolució
presa a espatlles d'ell, nodrit amb teoríes que pugnen violentament amb
aquesta resolució, i tot aixó fet sobtadament, sense que pogueu presentar ni una ombra d 'argument seriós,
que justifiqui la deriva ció feta. Diguin

c;i quan s'ha fet aixó i s'ha produit per
la se\'a culpa h clesCeta que ha \'ingut,
no és 10 més digue imposar-se UIl,l
sanció que allunyi de "OS tés tot 1'honor i investidura que a aquellmal pas
dcguin?
El poble espera que vostés parlin,
que espliquin aquestes estranyec;
anomalíes, que c1iguin per quin miraele s'adonaren un día que la política
feta fins l'anterior s'ha\'Ía e1'enterrar
p r dolenta, i seguir-ne una d'oposad:t
i per quin altre miraclc encare no
s'llan adonat de que's van errar, de
que les masses catalanes no pensen
com aquells i no'ls ,"olen seguir en b
deserció ele les fileres nacionalistes.
En les seyes rec;;postes ni ha un gran
imerés polític, peró hi ha per a vostés
encara quelcom superior, que es el
seu talent, la seva probitat, la seva
aptitut com a polítics.

El "Maura, no! '!
Per avanc:at el sant i senya: Maura,
no! Pero Ceta l'afirmació de la nostra
fidelitat al jurament fet contra l'home
de 1909, sigui'ns permeses unes objeccions que son ben honrades i sinceres:
o exagerarem, a l'hora actual el
anli·maurisme? -'hura, no! pero En
Maura, ni será poder, ni el! sembla
estimar-lo gaire q uan accentua la seva
rivalitat amb el poble i amb la corona.
f)'árbitre dels destins politics de la
monarq uía, s'ha con\'ertit en un propa..{andista més. Els II ue '1 segueixen
¡ificants pel nombre i per la
., dipuLlts mauristes no pasu r1u 11 vintena, minorí 1 que ha con":'uit h n García Prieto amh tot i no
comp ,l!' ni amb el prestigi crEn Mallra, ni amb la seva significació, i encare, dissecant la minoría maurista, veuriem que l'integren un qu;traota per
cent de familiars d'En Maura. Des de(
seu fill fins al comte de Gamazo, passant pel senyor Cuesta, set diputats
mauristes, deIs vint que són, tenen parentesc directe amb En Maura. Dones,
si aquest está allunyat definitivament
del poder i no posseeix una forc;a parlamentaria ¿a que vé projectal' contra
el'ell tata l'acció republicana?
Agafem com a prava lo succeít el
diumenge amb el miting maurista.
-¿Quants son?-ens preguntaven. La
rcsposta era consoladora i burleta:
«i Si no hi arriben a una dotzena 1 )]
1 contra un eseamot de jovincels, oposarem tota la multitut republicana, for~ant al gobernador a fer el quaelro,
amb totes les seves forces, entorn de
l'escenari del Tívoli. ¿No resulta des
mesurada semblant mobilització? ¿No
esdevindrá contraproduent aquesta
caya al maurista que pot produir un
sentimentalisme favorable als acorralats? Hauría estat més fecond i més
caballerescament republicá haver acudit, sense anuncis de motins que després no s'ha tingut coratje per a pro-

duir.los, a transCormar el miting- mau - seu company tant bó, tan honorable,
rista en reunió exaltadora de les yíc- talll abnegat, LIuhí i Rissceh. J si
tim es de H)09. EIs mauristes ha\'Íen parlen-que no parlarún-millor. No
creiem ni en la mentalitat d'En Carsignificat llur desig de controy ertir,
ner, ni amb la ploma d'En Corominas,
Acceptant l'ofe rta, en la se\'a mateixa en tre al tres coses.
tribuna, podíem ha\'er aposat a l'agraVenjan~a nacionalista
vi del miting el desagravi, acaban t-ho
n cstudiant adolescent, anoll1 nat
amb els "isljues lIiberals de la multitut
Princip, mat:1al príncep herClI el'l\u congregada.
tria Francesc Fert'Ún, a Saraj yO, poEn Canalejas- se dirá-també va
ble de la Bosnia. La gen! digué: un
apel-lar al carrer; quan la seva dissi- altre anarquista: 1.. 1... diaris rectifi dencia e1'En Sagasta, també scmblava caren: un nacionalista 1 all'shores la
que s'allunyaYa del poder i no obs - gent-en la gcrH incluim a ls perindistant. .. Argulllent a nostre f<1\' or En tes, als polítlcs. aIs analfabet uni"ersitaris--sc pregunta: ¿Com és possiLle
Canalejas, dissiden t d el parti t go\' er- que un nacionalista arribi a sem bJants
nant i perseguit, escolt.l les aclama- fanatismes? ¿Com una iclea nacionaliscions de les esq uerres. El poble COl! ta pot produir agressors elc prínceps?
Era la m¡¡teixa ohjecció que s,'ns
scntimental amb el caigut i aquest
se'll aprofitá per al seu enfortiment i feia als catalanistt'S per part dl'ls militants del radicalisme i l'internacionaeficacia de les scves menaces. ¿No oh- lisme. 1-:1 nacionalisme tenía una vida
ti ndrá En Maura les de les e1retes i mi¡.(T(lda de teoritzadors i d'arcaics
amb la nostra I'ancunia, extempora- enamorats de la tradició, pero no baneament manifestada, no actuará de tegava en les ,' ive." entranyes popuforp concentradora? 1 reduint la polí. lars, ni constituía un problema a discutir i a pr\;!ocupar. PaC]ue la revolutica--i aixó és lo temible i lo inhabil ció francesa no Ilavía inclós cls drets
-al «Maura, sí! » i al «Maura, nob> deIs pobles en les taules deIs ()rets de
¿ no otorgarem a lo que odiem una l'Hol11e no poelíen les nacionalitats
forya i una categoría que no tindría opresec; rl!ivindicar les seves lIihertats.
1 per vcntura no estem presenciant un
amb el nostre silenci o amb la discreesclat nacionalista semblant al de la
ció de la nostra protesta?
primera meitat delscglc XL ' , quete'l,;;
Un projecte de construcció ele una seus hcroes i els seus doctri naris, cIs
segona esquadra, d'un valor de 320 seus martres i els seus poetes?
L'inquietut de l'Angla~erra és Irlanmil-lions, está a punt d'esser votat.
da; la IH'eocupació de Rusia, FinlanL'Africa ens en\'Ía resscnyes d'altres
dia; Polonia, fa montar encara la g-U:II'combats .. . Es l' imperialisme, \'iu i e1ia a tres enormes Estats, el rus, l';¡uspotent, que va del Fert'ol él Tetuán. triac i l'alemany; é" el mo\'illll'nt de
1 ningú predica la guerra santa al po- independencia de l' Epir, el darrer
ble con~ra aquesta dant;a ele la mort ... epi'iodi de les guerres deIs Halkans,
guern!s nacionalistes, i el revolver de
El ¡Maura, no! tot ho absorveix i (ot
Princip ad\'erteix que's mor i es mata
ho desvía. Maura, per als cahdills ele per patriotisme, com per la rel-lig-ió,
leS esquerres, és un home de palla al pcl pa de cada día i per la lIiht.'rtat
qual se 1i fan assumir totes les respon- politica.
A\'iam que escrigui El l'rogrrso,
sabilitats.
com abans .No entenem el nacionalisme, no comprencm com se pot Ilui1.0 de les aigües
tar per semblant anacronisme, quan
tan
tes q uestions tras balsen ¡'ánima
Un diputat republicá-el qual ignomoderna-. Es quc l'ánima moderna
rem, enc:ua que ha sospitem, per qué sellt com mai l'inquietut de les noves
ha al-ludit en el Parlament a semblant patries, Potser el príncep hereu de
qliestió-ha intentat donar estat par- Austria, clerical, militarista i unitari,
lamen tari a la q üestió de les aigües de no ho comprenía tampocaixó i l'arma
Barcelona . 1 ha dit: «Confío en que el tI'un nacionalista, senyalant al mort,
diu als "ius que sé's p;~triota d'una
senyor Carner parlará d'aqllestes co- patria \'en~'uda, amI> tanta for~a com
ses . »
catolic o socialista, 1 alguns ja ho
Sí, nosaltres també volem que el \'ehuen aixó 'luan assegur\;!ll que la
senyor Carner parli e1'aquestes coses, mort de l'elllpcra<lor l· rancesc Josep
perque son un altl'e plet a resoldre d' ,\ustria, será el principide l 'es'luartel'ament ele l'imt'eri. ¿Pt'r Iluila de
entre el!, acompanyat d'En Corominas religions? ¿Pcr topades ele sen)'ors i
i nosaltres. Partidaris de la municipa- proletaris? No, per Huita de nacionalització de les aigües, la sostindrém litats.
La Bosnia, que patía el protectorat
des de LA P ATI< lA com ha ferem desaustriac des de 1878, va ésser anexiode El PoMe Catalá, empro ara sen se
nada a l'Austria en 1898. El PoMe Cflla prudencia que'ns imposava la dis- taM, sempre en plena ignorancia, deia
crepancia que existía entre'ls homes que havía es~at anexionacla l'any pasprincipals del nastr partit, i la mino- sat. Les darreres guerres, que han
ría nacionalista i el sen yor Rius, pas- posat en tOIS el!> pobles balkánics
ideals de reconstitució i d'imperialissant de don Jaume Carner, advocat.
me, han exac\;!rb;lt el d'una Seroia,
J a el sen yor Ll uhí s' ha rei n tegrat al una i gloriosa. La Bosnia, de raya, de
seu despatx, excluint-se de l'U. F. N. rdigió, de lIengua igllals a les de
R.; ja no queda en l!.'l PoMe cap dels Servia, vol integrar-se a la vella p:tabnegats, deIs honrats reuactors que tria. Es el R utcix moyiment d'lInitat
sortíen per Catalunya a demanar al- patriótica que tillgué PItalia, també
contra l'Austria, i com que aquesta
moina per al periódic, mentres se dis- l1en,:a tot el seu imperi damllnt la
cutía la famosa qüestió; ja pot lliura- Bosnia, un estudian t sent dins de la
ment combatre En Jaume Carner l'ad- seva ánima tota la de la seva patria . . .
Llamcntable, pero es torna a rt!proquisició de les aigües de Dos Rius.
duir
la pregunta de L111is • '\'1 i 1
¿Que no ho [arán ni eH, ni En Corores posta históric;¡:-« Que es aixó ¿1I11
minas? Així ho asseguren. La coalició motí?-X o, senyor, és una revolució.
els imposará el silencio Farán en ho- -«Que és aixó ¿un estudiant?-. ' o,
nor d'En Lerroux 10 que no feren pel emperadord'Austria, és una patria» .
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KENT ALISKO

MUNDIAL

prossegueix sa benéfica tasca.
Per 5 pesseles a I'any porta a domicili una Revista única

en ~on genre; socarl'e o dóna fellla als seus suscripLors . Ha
estalJlert alguns col-Iegis i n'establira d 'altres, mols completament gratuiLs per als abonaLs.
Voleu detalla?
Acudiu a les oficines de la Revista MENT ALISMO.

Empla~at

RESTAUR1\NT
a la Porta de la Pau

Concert tots cls díes •. Coberts des de 3'50 ptes.
EJ. dlvendrea boullebalse. El. dl •• abte.

menú oor..ent 1 vegetarJil.

H!eoud:illere. 75. - BAROIDLON .A.
~---------------------------------------------- 0

~

SOLINGEN PARís BARCELONA
PRIMERA

I?1\L1\~E

CASA

A

FABRICA=1

ESPANYA

DAGUERíA GENERAL DE CONFIAN<=A
:: :: GRAN ASSOlHIT EN ARTICLES PE~

PREU FIXO

--_..

!\

TO~4\POR

PIaoa del Beat Or10l, 1() CPavant del Pi)
~--

.,.-

BARCELONA

4

LA PATRIA

Acció Nacionalista

Comte del Assalt, 109 (Terra~a del
Café de la Tranquilitat),

LU.ta deIs Casals Catalanistes

DISTRICTE VI

DlSTRICTE 1 (El barri ele la Ribera)

(Casal Nacionalista elel Dcte. VI),
Universitat,83·

«Casal Catalanista de la Barceloneta)), (en constitució),
Adhesions: Josep Casas; Concepció,
1, I,·r (Barceloneta)
«Casal Catalanista del Pohle Non»,
(en constitució).
Atlhesions: Ricart V'¡,'es; L1ull, 231,
segón.
DISTRICTE II
«A, X. C, Casal Catalanista del
Dcte. lbl, (local intcrí), Ca<;ador, 4,
principal.
DlSTRICTE In

DISTRICTE YII
«Casal Catalanista de Sans», (en
constitució).
Aelhesions: Pl'oxímamcnt inclicarem
I'adrcc;a.
DLSTRICTE ' TUI

nrSTRICTE IX
«Casal N acion!11ista Sagrcrenc», (A
can Gaig) La Sagrera,

«Casal N"acionalista Martincnc», Poblet, 25 (Sant Martí).
Obres d'En Rovil'a i Vll'gili

DlSTRICTE IV
«Casal Catalan ista del Dete. IV»,
Local interí, COllcell de Cent, 373,
interior, (Café ele la Fortuna).
DlSTRICTE \'
(\C;t-;al Catalani,;ta del Dete. V»,

De

Aquesta setmana apareixerá el tercer i darrer yolum de robra «Historia
dels 1Il0\' imen ts nacionalistes»), del
nostre estimat company En A ntoni
Rovira i Virgíli,
També se publicará molt aviat una

Sarago~a

El nostre bon amic de Saragova,
En 1\1. Trilla i Rostol, eloná al Centre
Catalá de la capital aragonesa una
conferencia, sobre «Els moviments
nacionalistes» l'i 111 portancia de la qual
pregona In. prem8a d'aquella ciutat.

«Associació Catalanista de Gracia»,
Travessera, 15 bis.

DlSTRICTE X

<,U, N. R. Casnl Catalanista del
Dcte lIb, Baixada de Santa Euhl'ia,
:1 i 5 principal.

altra obra d'En Rovira, titolada «La
nacionalització de Catalunya,» que és
el trebalL premiat en el co'ncurs de
1'.0\ teneu Nacionalista Republicá.

La llengua catalana

Ayalada per considerable nombre
de firmes se presentará a la pl'opera
junta general ele la societat «Foot-balL
Club Barcelona» una proposició ¡{emanant la cooficialítat ele la llengua
Catalana en tots els actes i escríts ele
la eSll1entacla societat.
TI"obem encertada la pl'oposició , i
si eleixa d'aprovarse, es comete-ría
una greu injusticia.
- ((Don Pulquel'lo MandiocaJ)Novela de costUntS argentincl5,
per J. Buigas i Garriga. - De
venda a casa de l'autor, Córcaga, 299.-Preu: S'50 passetes,

Banquet

ES<loles Domlllicals del Casal Nacionalista

Elk CtlrllO/l

I

Els petos VeOE)BllLSAMH2S, del DI'. Estal'l'iot, sún el millol' medi CUI'tltiu
c!(aquestes malallies com ho I'ecomanen les principnls l1()tabilit"ts mediques.
Demaneu pl'o~pectes que's donen gratis. Se ven a ca~a En Josep Clausolle~,
Ferdm VII, 8 i Rambla del I\lig, 27; Fornells, Homet i Companyia, Pelai,
núm. 48, Sucursal de V. Pener i c.a (Ortopedia), PI'incesa, 1; Farmacia Kneipp,
Call 20 i ~2 i al Dip6sit general J. Uriach i
Moneada, nitro. 20.- BARCELONA.

c.a.

~

ANY I (1915) DEL

MOBLES

MÉDICO - FARMACÉUTICO"

Ion grrfluJts

dCE'Spa.=ya.

LA TRAfiEDli MEXICiN!

~~sta eonfeecionant

Narracló del sagnants successos de
Mexic.

1

Dormitorís, Salons, Menjad~rs,
Despatxs, etc.
Especíalitat en els d1estil anglés

METGES, FARMACÉUTICS, DENTISTES í LLEVADORES

1M

=

Valdl'a

&;

A. DIRAT

DE

EXPOSIC1Ó PERMAN EN r

Un volum de més de 400 pagines contenillt les direcdons de lols els
•

ríode, amb la clara exposició que feu
deIs fets que tractá en la seva conferencia, apreciant-ho així el nombrós
públic que l'escoltá, el qual el premiá
amb un llarg aplaudiment.

El8 amics i admiraclors de l'ill-ustre
president de l'Unió Catalanista el doctor MartÍ i J uliá, han obsequiat a
aquest amb WI esplenelid banquet,
amb motiu ele la publicació en un YO,
El C, A. de D.
lum dels seus artic1es, per iniciativa
Conferencia
La Secció especial de Taquigrafía
de l'Associació Catalanista de Gracia.
del
C. A. de D obra matrícula per a
El
prop
passat
elissabte
va
donar
Assistiren a la festa més d 'una cinun
curs
de Taquigrafía que s'inaugurá
en
el
Centre
Autonomista
de
D.
del
quantena de comensals, que testimoniaren aixÍs la seva sim patía i la seva C. i de 1'1. el sen)'o1' Antoni Roca i el día 1 de Ju1iol i continuará donantadhesió a un deIs homes més eminents Codina. presiclent de la Comissió de se tots els dilluns, dimecres i clivendel Nacionalisme, a la causa del q llal propaganda del mateix, la sisena con- dres de 10 a 11 de la vetlla fi ns a fí
ha consagrat tots els seus talents i els ferencia ele la serie que sobre el tema del proper Setembre.
El curs és púhlic i g¡'atuit i 'per a
sens entussiasmes, amb una abnegació «Renaixement patrio tic de Catalun ya»
ambdós sexes.
i un esperit de sacrifici que, malhau- hi ve desenrotllant cada dissabte.
En
ella
segul
el
séu
estudi
sobre
el
Assantblea
rauament son ben poc comuns a Cacatalanisme en la seva acció política
talunya.
L 'Unió Catalanista's pl'oposa celeLa fes ta resultá magnífica, digna i historiá en la mateíxa els fets més
"importants on el catalanisme senya1a brar una assamblea general de tots
de l'homenatjat.
la seva intel'venció en la vida públlca, els seus aelherits,
Segons sembla, aquesta reunió tinL'estluada aixÍ com també demostrá el valor
drá
110c, mo1t aviat, a Sabadell.
A Sant Hilad Sacalm, reapareixerá que tingLleren per Catalunya e1s fe'ts
el día lO el setmana!'¡ catalanista que al-ludía quejunt amb els queja
Nou pel'lódlo
L'EsHuada,
porta esmen tats donaren 110c all'enaiA Camprodón ha comen(:at a puA Sant Hilad Sacalm, reapareixerá xement patríotic de la Patria, arboJ ant blicar-se un setmanari en catalá, titoel día 10 del corrent mes ele Juliol el els cors d'entusiástica fe en el seu lat «La Muntanya».
setmanari cata1a n ista «( L' Es ti nada».
avenir.
Aquest any, s'ha ret¡'assatmés que
El senyor R()ca, demostrá haver es'ls al tres la dala de la seva surtida, tudiat' detingudament tot aquest pe- 'Impremta Moderna • Oravina, 10 • Barcelona

Refredat, I?ulmonies, ~ostipat Vulmonar
1-\ufec, Bronquitis, ·Tisi, Tos, etc., etc.
Uni .. "it·t.81 del Vislrlcfe VI IlA~"A
f",e"!/CWf" d~ fleglr , escr;m'e pn cCltnlá
D/umenge. al matl d. d,)s quurt., d' onZtJ R dotze

que esperen amb veritable deig tots
els bons catalanistes ja que «(L'Estiu·
aela» és una fulla de combat i un allegat de doctrina i en la qual col-laboren les primeres firmes del nostre
movÍll1ent patriótico

pesset~

MENDIZÁBAL, 28 I 30, I SANT PAU, 50, 5Z I 54

•

OBRA DE ORAN INTERES
MARes 1 GRAVATS

A pa.re:l::a::eré.

en.

'bre"l::L

•

8ssortit Interminable

DR. M. CAMPS

NEURALGIES .

i tota classe de DOLOR NERVIÓS
CALMA a l'a~te i CúRA

TINTES

- - - - - - ESPECIALISTA -

¡ tola segurelat le. célel~re6-

\lfes urlnarIes, Malaltles SBcretBs-jpllcaclO

Tabletes KAMNOL

La Pinacoteca

\ pta. estolx d'alumini amb 12 dosis, en totes les farrnaoiee
Detalls i proepect08

Corts Catalanes, 644.Barcelona

_.-

Mendlzábal, 6, I.er, de 3

Filrlllaci~ lIORA1'6: Pilssoig do Sant Joall, 77 - llAflCUONA

Il

5

CLÍNICA: Pustería, 2 I 4, Let, de 1)- a 1 1 de 7 a !I nlt
~

"MINERVA"

11

NllIgú pot decorar amb
gllst les seves parets sense visilar' aquesla CR!'a

:: R.entant la roba. blanca amb la primitiva ::

Logia Iinuida marca

LES MILLORS DEL MON

c: Q N e;¡ Q

•

b.

b

'

•

J. Buigas i Garriga

D'AMÉRICA
(201'lecció de croquis americans

embohllada, s' aconsegueix neteja. blancor i desinfecció

DE VENDA A

CASA

DE J..'AUTOR

CORCEGA, 299

Refusar les botelles destapadés
4

_'"'

d

SASTRERIA NORDAMERICANA
18 : Vasseig de. Gracia : 18

El nostre colossal augment de vendes és produit per la gran rebaixa de preus
La casa garantitza vestir-lo amb la major perfeceió, amb teles de gran "ehicu1 tall anglés en trajos de 9 '9 5, 19, 29 i 39 pessetes els més superiors
• •

• •

Segueixen les gran s rebaixes de preus en totes les demás
Ermilles fantasía
Pantalons girats de baíx,
usuals í per a tennís
Impermeables anglesos, eIs

des de
»

2(95 Ptas.
4'95

»

meIlors del món.

Camisa cefir fantasía, co11,
punys i corbata .

»

3'95

»

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

3 per 5(00 Ptas.
des de 2'95 »
»

1 '95

»
»

9'95
0'95

»

4'95

»
»
»

»

•

SeCCIOnS

• •
..
'

Mitjons, 6 parells .
CilI90\t'ls faulasia. pretinil piqué.
Trajo 'interior, fantasía,
Samarretes .
Elastícs ..
Llíga-cames .
Mocadors, mitja dotzena

des de 1 '95 Ptas.
»
2'95
»
» 2 '95 »

sego~s

sa compra

S'obsequiara als compradors amb magnífics regals,

»

»

»
»

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

»
»
»

»

Sois es ven al comptat i es perfuma a tothom amb Chevalier d'Orsay
lJn;ca casa Que té estaBlert per al tre6aU de la Dependencia I'ftcrari més curt

'Ia'

Ctiert de 9 del matf a dos quarts de 8 de) vespre

