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BIBLIOTECA CATALANA: (Cada volum, $ 1.25)
Joaquim Ruira: Pinya de rosa (Volum I i II).
Llorenç Riber: Els camins del Paradís perdut.
Gabriel Maura: Aigoforts.
J. Pons i 141assaveu: L'auca de h Pepa.
Víctor Catalá: La mare balena.
Prudenei Bertrana: Els herois.
Marquès de Camps: Cortal Mar.
Josep Morató: .Arran del cingle.
Llorenç Riber: Els sants de Catalunya. (Dos volums).
PUBLICACIONS DE "LA REVISTA"
Poesies
Les noves valors de la poesia ca
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talana
Pere Benavent: Epigrames (Poesies)
Salvador Albert: Amiel
Ventura Gasol: La Nau (Poesies)
J. Farran i Mayoral: Lletres a una amiga estrangera
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Autors varis: Infants i flors. Poesies)
Pere Blasi: Geografia de Catalunya..........
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OBRES TEATRALS
Guimerà: L'ànima és meva
A. Carrion: Els esclops de la sort
El fill de Crist
Ignaci Iglesias: Foc-follet
Avelí
Mai se fa tard si el cor és jove
A cor distret sagetes noves
„
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11

”

11

J. Roca i Roca: Biogrufia de F. Pi i Margall
Mossien Ll. Riber: Biografia de amon Lull
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Caballero, Camins de Llum (Versos)
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Gramàtica Valenciana
Influència Política de Sant Vicens Ferré
Martínez Ferrando, Arxiu Municipal de València
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Altres Edicions:
F. Cambó, Vuit mesos en el Ministeri de Foment
Postals de Catalunya (coleccions de 20).
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BIBLIOTECA PEDAGOGICA

Català
A. Rubió i Lluch: Notes biogràfiques i crítiques d'En
Milà i Fontanals
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Biblioteca Valenciana:

Joaquim Folguera:

Pompeu Fabra: Gramàtica catalana
Josep Galí: Aritmètica i Geometria
R. Monjo i Segura: Promptuaxi Ortogràfic

Catalana:

Rusifiol: El redemptor
La verge del mar
/.
Dol d' "alivio"
Llibertat
La intel.lectual
El titella pròdig
Cors de dona
La llei d'herència
El teatre per dins

1.29 B. de Saint Pierre: Pau i Virgínia
1.- Angel Guimerá, Primer llibre de poesies
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,
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0.50 Louis Bertrard: La Infantessa
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Miquel

Kohlhas: Enric de Kleist
Walter Scott: El Talismà
Xenofon: Els deu mil (Dos volums)
F'. Arcangeli: Literatura Japonesa
J. M. López-Picó: De les mil i una nits
Calendari de "La MaMada" (Autors varis)
Jeroni Zanné: Aiguaforts i Aigües vessants (Poesies)
H. Nadal i Mallol: Algues (Narracions en prosa)
e. Riba: Llegendari Català
LI. Duran i Ventosa: Regionalisme i Federalisme
R. Turró: Orígens del coneixement (dos volums)
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ANY

BUENOS AIRES,

GOTA

DE
J«

de perdre el compte dels
llançats aquests últims mesos per
espanyol contra la nostra pàtria.
Per avivar la nostra indignació no ens cal
pera recordar-los d'un a un. Ens basta
que aquests es succeeixin per tal de què
amb ráltim no ens falli la memaria dels
abans soferts. _fixí, d'aquesta yilis(1, s'a
gaditza la fe que tenim en Catalunya i
s'exacerba la nostra sensibilitat patrià
tica, la qual cosa fa que jorn a jorn, ens
més predisposats al sacrifici per
la patria oprimida i, com a seqiiència,
força més encesos d'odi,—si odi, odi sant
--contra l'enemic que així es comporta

nosaltres.

..-Iquesta persistència

el greuge per
part de l'Estat per tal de contrarestar els
sentiments nacionals d'un poble que mar
xa

la

en

apressadament devés la imminència de
seva llibertat, és un ajut
considerable

que inconscientment

cli

car sense

tre

poble.

protesta
dir aixa
brar

no

ens

atorga

l'enemic,

dards verinosos el

seus

adoptaria

nos

l'actitud de resolta

que sovint es veu obligat. Vol
que niés que el desig de reco

a

la

sobirania

biològic

instint de

perduda per propi i
pàtria, els catalans se
rem lliures
novament, després de segles
rgles d'abjecció nacional, degut a la nul
la traça política del nostre dominador, el
qual respon invariablement a les nostres
peticions, no solament amb negatives, si
nó que acompanya aquestes antb una re
dels nostres sentiments clara sin

a

manifestats. Es una tàctica ba
rroera
d'afectes contraproduents, que a
la fi haurem de regraciar, però, als ene
mics de Catalunya.
Els fets de La Bisbal són un cas típic
de la política viceversa emprada per l'Es
tat espanyol contra la nostra pàtria. El
fill d'un. jutge de primera instància, es
tranger,—que precisament per aixà hau
ria d'ésser més respectuós dels costums i

catalana, amb termes indecoro
sos per l'esperit i la dignitat de
la llen
gua dels nadius, i en ésser amonestat per
aquests per tal de que deposi la seva ac
titud atribiliftria

i s'emmotlli

cumstancies de lloc

i

aldarull amenaçant
ció de l'autoritat
un

amb

judicial,-

ment

el

seu

propi

a

d'ambient,

pare.

les

cir

promou

la interven

que és

precisa

Efectivament,

,¡«■;,dic

sera

peró

quals són aconduits per la guàrdia
viril pels carrers de La Bisbal, com vul
gars malfactors.
L« protesta dels ciutadans, vexats, s'al
ça enèraica i imm,ediata com calia a ra
tropell inoit i fou tanta la polsaguera
que aixa promogué que, per ordre supe
rior, el mateix jutge hagué d'ordenar la
llibertat dels honorabilíssims detinguts.
Però la dignitat del poble no havia amb
aixa la satisfacció a què tenia dret; hom

bició

els

només,

reparava pas, així
inferit. Ni tan solament
no

se

el

greuge
u ocorregué al

govern ordenar el trasllat d'aquest jutge.
Per aquest motiu la "Unió jurídica cata

lana",

vetlladora

lleis i de

fidel

l'esperit

dels

de la

les

drets, de
terra, sortint

en

de

l'idioma escarnit i de la lii
be-rtat dels catalans a usar-lo, organitzà
un gran aplec que havia de celebrar-se el
dia 15 d'octubre a La Bisbal mateix; ha
vent-s'hi traslladat
des de Barcelona i
altres indrets de la pàtria, per tal de pen

defensa

dre-lti

part,

Moments

ildustres

abans de

oradors

catalans.

l'acte,
Monárquica

començar

l'al

Na
calde, afiliat a la "Unión
cional", trameté als organitzadors una or
dre telegràfica del governador de Girona,
segons la qual l'aplec no devia realizar-se
per ésser atemptatori a les lleis de l'Es
tat.

.lieu's aquí
lans
en

com procedeix amb els cata
Estat que es basa precisament
constitució on s'estableix la lliure

aqueix

una

emissió del
dits de

pensament.

l'Estat la

Per als demés súb

constitució és

una

ga

(001,1,

HIlet

no

és tal quan

(.(0/«/(to,

tructa

a dir, però, que malgrat la prohi
páblica del míting, aquest tingué
lloe dintre mateix de la casa consistorial,
on l'insigne jurisconsult senyor Mas
pons
i Anglasell i altres eminents patricis, dei
xaren ben
fonamentada protesta del nou
atropell que inferien, amb la sospensió de
l'acte, a la dignitat nacional de Catalunya,

I"(//

els

nostres opresors. Així mateix tothom
que l'ordre draconiana venia a
donar una més alta i
valor a

reconogué

significativa

l'acte de protesta iniciat, perquè repercu
tia

les conciencies menys

predisposades
patriòtica.
.1questa ofensiva dels nostres enemics
mai no para i és justament la seva per
sistèneia el que dóna força al nostre ideal
redemptor.
Posteriorment als fets de La Bisbal, el
a

a

la sensibilitat

,

govern de l'Estat ha dissolt amb els màu
sers
el concurs de ramaderia organitzat
per la Mancomunitat

a

la Seu

d'Urgell;

empleats de telègrafs s'han negat a trans
metre telegrames de condolença del presi
dent de la Generalitat de Catalunya i del
de la Diputació de Barcelona adreçats a la
.família d'un diputat català suara mort,
pel fet d'ésser reductat en català, i el nou
cansol espanyol a la capital de la nostra
pàtria, governador i general Ardanaz, ha
retornat, pel mateix motiu, un ofici de sa
lutació que u adreçà el president de Ca
talunya.
Beneits siguin aquests greuges que no
fan més que accelerar el jorn de la nostra
llibertat

definitiva!

El calzer

Renhajala

va

que

omplint-se de gota en gota.
prorogni el sobreeiximent!

CRÒNICA

CATALANA
LÍRIC
CATALÀ

TEATRE

hospitalitat—s'expressa,

entitat

GOTA.
es

les lleis naturals de la terra que Ii brinda
dins
generosa
una

la

N1\1. 77

ció i ordena l'empresonament del presi
dent de l'entitat i d'altres digníssims socis

pressió

cerament

1922

DE

EN

eomencent

greuges
l'Estat

amb

DESEMBRE

a

Es, en veritat, altament vergonyós que
Barcelona—cap i casal de Catalunya

estiguin
senten

oberts varis teatres

sarçueles castellanes i

on es
no

repre

n'hi

hagi

hom pugui gaudir de l'espectacle
de la comèdia lírica en llengua catalana,
en Ilengua nostra. Clar
que en el teatre
cap

on

parlat passa gairebé el mateix—car l'e
xistència d'una Ilarga i fixa temporada
anyal en el Romea i altres petites, i ge

neralment curtes, manifestacions en altres
coliseus, no són per a llençar les campa
nes al vol ni molt menys—,
però a fi
de comptes és quelcom que ofereix al bon
català un esplai satisfactori.
De tots els gèneres que en el teatre es
conreen, és potser el de la sarçuela el que
més adeptes té a la nostra terra. La seva
mateixa frivolitat, la seva general moti
vació i finalitat (que és tan solament la
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fle fer passar una estona .distreta) s'ave
nen fortament amb la faisó del viure ac
tual. L'home que durant tot el dia o tota
la setmana ha viscut les molèsties, les
fadigues i els mal-de-eaps que engendra
el treball intens que ara deu realitzar-se,
eerear uns moments d'esbarjo ale
desitja alleugerir-se la pensa amb la
visió d'un espeetaele joiós que pugui se
guir sense tenir de forçar massa la ima
ginació ni de posar-In atenció excessiva.
I per això, la sarçuela és cosa adequada.
Per aquest motiu feia falta un teatre

Ii plau

gre,

Iírie

a

la nostra. ciutat. Era viva llàstima

l'espectacle

que la gent amant de
i senzill, distret i lleuger,

amable

degués fer cap
a lloes on donen sovintment, amb el títol
de sarçuela castellana, una sèrie de bes
tieses i pornografies que, com és natural,
res de bo poden ensenyar. Era cosa gens
plaent per a nosaltres, que els cantables
d'èxit es cridessin pel carrer en llengua
manllevada, i que fins les dites o els mm
dits més O menys ensopegats fossin repe
tits
això

en

idioma que no és el nostre. Es per
ens ha
satisfet moltíssim que

que

s'inaugurés
ile

en

el Tivoli

una

temporada

teatre Iírie eatalà.

és aquest el primer assaig,
però creiem sincerament que és el que
s'ha emprès amb més probabilitats
Els altres varen fraeassar més o menys
de pressa i l'aetual podria també sufrir
la mateixa. mala sort, mes no creiem que
Cert que

no

això sigui si hi ha una bona direeció que
el porti pels camins que cal empendre.

ajuda molt, tam
hé. E! (leixondiment patriòtic, la vibració
naeionalista, que es manifesta amb més
formesa cada dia, és un dels principals
ajnts per a tal empresa. Però, natural
ment, al públie deu donar-se-li quelcom
que u sigui agradable, que l'atregui i que
el ?aptivi, no solament per ésser nostre,
sinó perquè sigui en veritat cosa que s'ho
valgui.
15it dels principals defectes (
de qub,
potser, varen adolir les anteriors provatu
res, fou un excessiu puritanisme en ço que

guanyador amb el canvi. Es té, en fi, de
fer un teatre Iírie popular... és a dir,
llibre i música deuen estar ben eserits,
honradament escrita, però no pels iniciats,
sinó per al poble que, en definitiva, és
qui deu omplir el teatre.
Nosaltres estem esperançats que l'ac
tual temporada està orientada en aquest

dable i escrita de faisó que els eantants
lluei
poden lluir, i els del Tívoli
xen
de veritat. En Vendrell—l'exeellent
tenor solista de l'Orfeó Català—s'hi dis
tingeix d'una manera brillant, especial
ment en una bellíssima romança que can

sentit. El Tívoli, teatre cèntric i de bones
condicions de capacitat, acústica i con

nat

la

direcció, a càrrec d'en Bergés, ae
empresari que "en sap un
niu"; els artistes, la major part ben cone
guts i alguns de molta fama entre els afi
eionats a la sarçuela: Sagi-Barba, Ven
Pedrola, Bugatto, Callao, Vela, Bo
ronat, Ferràndiz, etc.; els autors, Guime
Morera, Apeles Mestres, Casademont,
Duran
Tortajada, Pahissa, Pons... De
més, el eomençameht no ha pogut ésser
millor; un èxit de crítica i, sobre tot, de
públic. Que duri, dones!
"Don Joan de Serrallonga", adaptació
del drama de Víctor Balaguer a l'eseena
lírica por 14-'rancese Pujols i amb música
del mestre Enrie Morera, ha agradat. Ho
fort;

tor consumat i

prova més que

res

sentaeions que fins
moltes delios amb

la trentena de repre
ara

se

n'han .donat

a vessar—i el
molt que se'n parla. Tot fa creure que se
rà una obra que assolirà sobra.dament la
cinquantena i potser arribarà al centenar.
att

ple

Amb

un parell inés com
aquesta, la tem
porada seria salvada a.mb èxit. I és que
"Don Joan" interessa al públic. L'acció
mateixa es segueix amb atenció; és obra,

demés, de presentació i de moviment
sobre tot, la música d'En Morera és agra

ta

i amb la

exquisidament

qual

és .ovacio

cada dia; en Sagi-Barba interpreta
notablement el protagonista i canta la se
va part amb un gran
encert; la Bugatto
encarna amb molt d'amore el rol sic Dona
Joana, i tots els altres i fins els ehors
compleixen llur comesa molt discretament
sots la batuta del mestre Joan B. Lam
bert. I el moviment esebnie és molt ben
portat i denota l'experta direcció d'En

Bergés.
Demés del "Don Joan de Serrallongar,
s'han representat atnb aplandiment obres
del

repertori antie,

Beina

vella",

com

per

exemple, "La

"La barca",

"La Baldiro
na", "L'Alegria que passa", "La. festa ma
jor" i està a punt de fer-se la represa
de "La santa espina", l'obra que assolí
un gran
èxit en temps no molt
.han en cartera una bona llista d'obres
noves dels nostres més notables literats i
dels millors músics de la terra. Déu faei
que el bon èxit els

acompanyi i que d'a
questa feta quedi definitivament instaurat
el teatre lírie català que tanta falta ens
feia!
JORDI CATALÁ.

Barcelona,

31

d'oetubre,

1929.

El moment que vivim hi

fa referència al caire literari i
musical de les obres

a

representades.

Per

a

extra-elevada i en una música
curosament treballada o d'una refinada
valor artística.... I tot plegat no agrada
va al públic. No opinem pas que a aquest
se u
tingui de donar cosa que no reunei
xi una mínima quantitat d'art, i estem
conveneuts que deu desterrar-se en ab
solut tot

o

s'acosti

d'aprop

o

de

lluny

immoralitat. Però també cal evitar
ensopir-lo i .defraudar-lo. Per a educar-lo
vers les visions i audicions veritablement
artístiques, se Ii tenen de fer de moment
certes concessions; hom té de procurar
que noti la diferbncia entre un i altre
ospectaele però que més aviat es vegi
a.

la

N'Alexandre

Lerroux,

ha.

pronunciat,

LA
una

lluita

GUE1RA
odiosa,

en

una

aventura im

suara., un discurs a les illes Canàries amb
el qual el vell pertorbador de la vida ca

moral

per

rroux

eompleix

talana s'ha sincerat de furibund antica
talà. En síntesi ha dit: soc partidari de
la continuació
la guerra al Marrocs

d'ésser l'instrument de la dinastia sots la
màscara revolucionària o republicana. Cal
no oblidar que durant la revolta del 1909
a Barcelona contra la guerra del Marroes,
En Lerroux estava ben lluny de les barri

perquè d'aquesta guisa l'Espanya es
preparada demà que Catalunya

tro

barà

voltes

fugir de les nicieses de la major part de
les sarçueles castellanes, hom queia en
una
dosi exagerada de literatura ultra
seriosa

1=IREI=ARANT

anar

l'efectivitat

a

les

seves

exi

gèneies nacionalistes.

panyolisme d'aquest farsant, com la seva
rabiosa fobia anticatalana, és manifesta
da

a

bastament

polítiea. però
claredat amb

dríem que

en

tota

la

seva

actuació

confessem que ens plau la
què ha pa.rlat ara. Així vol

manifestessin tots els nos
tres enemies, sense prejudicis ni màsca
res
vergonyoses. Així voldríem,
també,
es

parlessin els homes qui porten la
direeció dels diversos matisos del nacio
nalisme català, ear és hora ja de conei
xe'ns per tal de saber amb qui tractem.
En declarar-se per al manteniment de
la guerra al Marroes sense que Ii toquin
que

el

cor

ploren

les

IIMATimes de tantes mares que
la mort de llurs fills sacrificats en

el

deure que

s'imposà,

cades que defensaven precisament els

partidaris.

No és pas que ens causi estranyesa la
deelaració suara, feta pel Lerroux; l'es

l'Estat que la sosté, En Le

No

seus

interessa, doncs, aquest
caire del seu discurs recent, per tal eorn
no fa més que
practicar ço que per enda
vant i tenim pronosticat. El que volem
recollir és el que es refereix a la possibi
litat d'un alçament armat a la nostra ph
tria per a exigir de la 'seva la Ilihertat
ens

ens detenta.
Diu En Lerroux que s'han de mantenir
en peu- de
guerra les unitats de l'exèrcit
que combat als rifenys per demà que Ca

que

talunya s'aixequi en armes. Tàeitament
implica la convicció per part seva de
què l'alçament armat serà un fet. Fran
eament, en això creiem sincerament com
ell. Alguna vegada havíem de coincidir.
això

'

'Perb el que resulta surnament ridícol
i grotesc si bé hom ho mira., és que tot
un país amb un exèrcit efectiu de 120,000

1221

soldats
nuar

temps de

en

una

guerra per

contingent major i
davant la

d'oposar

possible

a,mb les
nacionalisme català.
I és que

a

hagi de conti
disposar d'un
degudament entrenat
pau,

tal de

eventualitat d'haver-se
armes a l'avenç
del

Espanya,

ara,

com

abans,

la por. El mateix
desgavell imperant en l'administració i di
recció civil de l'Estat, hom l'observa tam
bé, i potser amb més colpidora realitat,
dintre l'organització i administració mi
litar. La moral de l'exèrcit ha arribat al
relaxament més denigrant que hom pugui
com

domina

sempre,

imaginar,

i

no

per

LES

culpa

dels de

baix,

sinó per l'exemple de perversitat dels de
dalt. Aquest Marroes si n'ha deseobe.rtes
de vergonyes! Per això En Lerroux advo
ca

per

un

Pensi,

exèrcit molt més numerós.

que no és el número ço
que determina el triomf d'una causa, sinó
la qualitat. Abd-el-Krim amb dos mil be

però,

niurriaguelesos

féu més feina

indret

50,000 soldats espanyols en vint anys.
Es qüestió de tàctica, de saber triar l'a
vinentesa.
No cregui, dones, En Lerroux que ens
amoïni gaire als catalans això de pre
parar 120 o 200 mil espanyols per a com
batre'ns. Coneixem

en

el eami

de Gualba

a

perfectament

La

ereu

de terme.

sajar-lo,
fóra tràgica
car

una

fallida

DE

en

aquest

cas

l'esdevenidor nostrat.
Per aquest motiu reclamem serenitat i me
sura en l'organització de les nostres hosts
sobretot, no precipitar els aconteixe
ments. Aquests vindran indefectiblement
pel seu propi impuls, per aixó cal que
ens trobin preparats quan arribin.
per

la part

P.

REIG.

DE

PÀTRIA

LA

Santa Fe.

Fotografia Zerkontirz.

CERVELLO.—

dia

que

bELLESES

EL MONTSENY.— Un bou

en un

dèbil de l'exèreit espanyol i cregui que el
cop no ens fallarà si cal assajar-lo. Els
mateixos resultats d'Alal-el-Krim i els
seus, creiem abastar nosaltres. Així i tot,
no som homes que fem les coses a la ba
balà. Volem assegurar el cop abans d'as

CASTELLÓ

MARTORELL.— El fantós Pont del Diable.

DE

FARFANYA.

-

Fot.

F0t0VrafiP3 RESSORGIMNT,

per

per

J. Sauret.

'P.
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L'ENTORN

A

DE

Nota informativa que havia de
publicar-se en un diari barcelo
ní poes dies després de l'afrós
atemptat al senyor Martinez
Anido, però la temença de cau
sota les

re

penalitats

de

la llei

jurisdiccions féu que restés
autor
inèdita, dec•dint-se el
publicar-la RESSORGIMENT per
de

seu

a

tal

l'Amèrica

com

l'abast
per

un

es

troba fora

d'aquella llei ignominiosa
país civilitzat.—N. de la

R.
Les paraules enèrgiques del Sr. Sàn
chez Guerra, els motius de consciència
que, segons ell manifesta, el decidiren a
destituir els generals Ma,rtinez Anido i Ar

legui,
ta

han donat

mena

peu—naturalment—a

to

de comentaris sobre els fets de

terminats de la destitució.
I així com "La Vanguardia" del dia
després d'aquest escleveniment apareixia
desolada i amb uns titulars de mig metre
en els quals hom llegia "Sensacional des
titueión", fent el seu comentari i barre
jant-hi frases de mal gust,—com, per

patim hi
catalanistes—així també
es
poden qualificar de sensacionals al
guns rumors que circulaven ahir pels pas
exemple,
ha

els

que entre els mals que

excessos

sadissos de l'Audiència.
Nosaltres no podem de cap manera
avalar ni donar com a bo el que es deia.
La imaginació popular pot augmentar els
fets i donar als mateixos aparièneies
irreals. Cal, amb tot, reconèixer que
aquesta vegada s'hauria de concedir una
mica de crèdit a alló que corria de boca
en boca per tal com
un polítie conserva
Sànchez Guerra, gosi destituir
telegràficament dos homes estimats pel
conserva,durisme barceloní, és necessari
que hi hagi quelcom molt greu que cul
mini els fets corrents de la vida. Una de
dor

com

eisió com la presa no s'adopta sense ma
durar. A la vegada, alguna cosa lii deu
haver quan el cap del govern, en tenir
notícia del que fan córrer els destituïts.
s'avença a oferir parlar clar, i mostrar
la cinta de la eonferèneia tinguda amb
Martinez Anido.
Aquestes consideracions demostren per
és •esatinat el creure que iii
fons •de veritat en ço que
dit a l'Audiència. Si no existissin
les circumstàncies esmentades, ens hau
rícm potser abstingut de donar-ne repor
tant que

Un dels morts

fer-lo;

Es sabut que el mort nomenat Cerderio
seu domicili per la policia.
Aquesta no el va perseguir fins allà i el
detingué a la casa; va anar ja a la casa
directament, perquè creia havia de tenir
part en l'esdevingut. En Cerderio ja era
llit. Per

a

donar

una

explicació—això

gaire!—es

•diu á la relació ofi
cial que es notà en En Cerderio gran agi
tació (cosa natural, perquè no és igual
suministrar un calmant o un balsàmic que
irrompre en un dorrnitori una allau d'a
no

costa

gents de

vigilància

en

plena

excitació);

i que es comprenia que el detingut s'ha
via ficat de poe al llit. El cert és que En
Cerderio fou extret de sa oasa i que mal
grat del nombre de policies fugí dels ma
teixos, la qual cosa els obligà a disparar,
donant-li mort.
De la narració es desprèn que En Cer
derio fou fusellat. Si no fos prou la ela
redat amb què la veritat oficial s'expres
sa, basta veure les ferides que tenia el
mort. Té les mans destrossades. Proba
blement es defensà el cap posant-les da
vant del seu rostre. En elles lii ha la cre
mada de la

pólvora,

un

públie,

però concorrent-hi, complim
de periodistes. Consti,

la nostra .missió

que ço que havem dit és un recull
del que havem sentit; res més. Defugim
la responsabilitat de la seva certitud i ens
limitem a donar a conèixer el que ahir
corria de boca en boca pels passadissos

però,

de l'Audiència,

perseguits els
policia, que

que havien estat
tres dos
per la

fou fusellat.

fou tret del

al

GENERALS

DELS

també apareix
aquest rastre en altres ferides. Si En Cer
derio hagués fugit, i corrés lluny dels des
cuidats agents, cal creure que la pólvora
no hi hauria arribat i que les ferides se
rien a l'esquena.
com

Petit descuit.

al
els
tenia
que aquests s'ha
vien defensat a trets, i que entre la ma
teixa policia s'entaulà un combat perse
guint fantàsties enemies, que explica la
quantitat extraordinària de trets creuats;
que àdhuc l'agent de policia mort ho fou
per dispars de la policia; i que la cèlebre
motocicleta fou collocada al carrer de Fe

subjectes
per sindicalistes;

temps després de tot el que
passà.
Aqueix çonjunt de coses hom diu que
excitaren al Sr. Céspedes i que aquest ana

tran bastant

va

a

pendre

mesures

Baixa al Jutjat el
diència.

sensacionals.
President

de

l'Au

hora de visita, algú,
ocorregués quelcom molt des
agradable, pujà les habitacions particu
lars del Sr. Alvarez Vega i u féu saber
el que passava al Jutjat. El President de
l'Audièneia, "ni corto ni perezoso",
seva i
diuen els castellans, sortí de
baixà al Jutjat de Guàrdia per tal de
conferenciar amb el Sr. Céspedes.
Hom diu que tingué la fortuna de
vence'l, fent-li veure que era un camí es
Eneara que
tement que

no era

a

com

casa

con

eabrós aquell. Li devia recordar el que Ii
ocorregué al Sr. Martinez Gimeno, ex-Fis
cal de S. M. quan es posà de punta amb
el Sr. Martinez Anido arhb motiu de l'as
sassinat del Sr. Garcia Goy per un agent
de policia, fa cosa d'un any i mig. I el
Sr. Céspedes accedí
desistir de la seva
era el
radicalitat, tenint en compte que
Jutge en propietat, sinó només de Guàr
dia, i que havia de passar les diligèneies
a

no

Però la

petit

policia tingué,

deseuit, consistent

eran a

mort

per

dissort,

un

haver deixat
no ho era.
de recollir-lo uns veïns lii

un cos

en

que encara

I quan després
anà el Jutjat de Guàrdia, el digne
Sr. Céspedes, que actuava aquella

Jutge
nit, li

rebé declaració. Aquesta hom diu que és
absolutament reservada, però devia és
ser contundent.
La veritat és que després de la decla
ració i de les altres diligències practica

des,
fet,

el Sr.

Céspedes

i, davant del

.veié la gravetat

del

delictiu vulgar, co
mès obrant en virtut d'obedièneia a les
ordres superiors, es disposà a pendre mi
des radicals.
cas

no

pot haver

tatge

DESTITUC1Ó

LA

Desig

d'empresonar„ el

Aquestes

mides

eren

general Arlegui.
no

menys que

la

detenció del General Arlegui. El Sr. Cés
pedes, horne recte i enèrg,ie, convençut de
la veritat, sembla que digué que no tenia
més remei que procedir a la detenció del
General, sense perjudici de lo altre que

calgués.
Pujà de punt la cosa,

atenent

a

què

semblava que inclòs l'atemptat era una
comèdia; que no hi havia hagut intent de

al

competent

Manifestà

devingut

per raó del lloc del delicte.
el fet es
que ell

però

en

posaria

coneixement del

seu

més alt

Cap.
El

famós

telegrama.

I així fou. Afegeixen els que ban fet
córrer les anteriors versions, que al matí
següent, en sortir de la tràgica guàrdia
el Jutge Sr. Céspedes, posà un telegrama
al Sr. Ministre de Gràcia i Justícia, i que
aquest telegrama fou la causa de les mis
terioses reunions dels ministres a Gover
nació, que duraren tot el dia, fins que a
les deu de la nit anà el President del Con
cel de Ministres al Palau reial i féu fir
mar al rei els deerets de cessació dels dos
els quals, per cert, no h ha
als rellevants serveis
prestats, cosa que és corrent quan una
zutoritat cessa en el seu càrrec amb tots
els honors.

generals,
cap

en

frase

Conclusió.
Tot això

es

l'Audiència. No

.deia

pels passadissos

podem

de

assegurar que si
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gui veritat en la seva totalitat, i que s'hi
barregi
part d'exactitud i altra de
imaginació. Ara, la
que si apareix
ben evident, i això el mateix Sr. Sanchez
Guerra ho
dir clar, és que
En Cer
una

cosa

ve a

a

derlo se'l fusellà.
I amb aquesta dada n'hi ha prou per a
abominar per sempre d'aquests dos dès
potes que han passat pel Govern civil

L'ANGLES,
A

rel

de

la victòria assolida després
lluita amb Espanya, els nord
arrerieans s'ampararen de l'arxipèlag fi

lipí igual que de Puerto Rico i Cuba.
Fou,
tots n'havem més
menys
mòria, les darreries de la passada cen
com

o

me

a

túria. Aleshores es tancà per
sempre més
l'època colonial d'un Estat que no sabé
regir-se baix les normes de l'estricta jus
tícia que els moderns temps
assenyalen,
que durant el cicle colonial solament trac
tà de xuelar, a manera dels vampirs, tot
ço que la pròdiga naturalesa havia Ilegat
a les terres que
tingué la sort de desco

brir,

però

que fou

Observació

incapaç d'endegar pel

camí del progrès, ço que han fet la ma
joria dels Estats que avui posseeixen co

jutge

espanyol hagi procedit d'aquesta
guisa?
Aquesta pregunta no la farà, però, nin
gít que hagi hagut esment de la vàlua mo

tal d'aixecar els seus habitants del
baix nivell moral i intellectual en què
romanien sota el donuni de l'anterior pos
seïdor.
Es evident que les Filipines era la co
lònia espanyola on més nombrosa era la
massa dels ■habitants illetrats. Això a les
per

la petja del dominador arribava.
es gaudia de les dolceses de
l'administració peninsular, perquè els
llocs eren força periltosos per la senzilla
raó qne Ilurs habitants vivien en estat

parts
Alli

on

on no

el

regits

pels
llur

noiolamericans.

administració,
interrompuda

ocasions fou
pas

Bona prova de que
per bé que en certes

a

la

per a donar
per tal de deturar els
dels eterns
fou a

repressió

últims batees
rebels,
Cuba, i és encara a Puerto Rico i
un model de bon govern,
això, na
turalment, sempre tenint en compte la
relativitat de les coses humanes.
Però ja que l'epígraf es concreta a es
mentar el fet insòlit de què es canviï l'i
dioma oficial d'un país que fins ara ha
via estat oficialment de llengua castella
bo que circumscrivim també
na, serà

aquestes ratIles a fer ressaltar baix el nos
tre punt d'obir, les causes que potser han
engendrat l'ordre del governador general
de

l'arxipèlag.

El general Lleonard Wood, que també
tou governador de Cuba durant els pri

l'ocupació americana,

de

obeint ordres de Washington ha disposat
que a les illes Filipi-tes cessi d'ésser ofi
cial l'idioma castellà. Es ço que fa qual
sevol Estat que hagi esmerçat bona part
de les energies aportades a una colònia

Després

groga.

OFICIAL

temps

mers

gaireW

Deixem a part tot el que es féu en ma
tèria de vialitat, mitjans de vida i el se
guici de millores introduïdes als re,spee
tius països que passaren a ésser

rivada de sang

Un cop llegida l'anterior digressió hom
deurà preguntar: com és possible que el

D'antuvi, en ésser en possessió de les
illes que fins Ilavors havien
pertangut a
Espanya, es trobaren front d'un primor
dial problema: si volien romandre-hi amb
relativa seguretat havien d'empendre la
transcendental tasca del sanejament, s'ha
via d'implantar arreu de les illes els mè
todes empleats per ells als Estats del sud
de llur propi territori. Tal dit tal fet.
d'una tongada d'anys, Cuba,
Puerto Rico i Filipines
esdevingueren
lliures de la vergonya de la febre

una

final.

ID1 OMA

ràpida

de

deixant darrera d'ells
i d'injustícia.

es compendrà,
salvatge, allí,
s'hagués volgut beneficiar-los
els aventatges de l'escola, el treball
hauria estat debades, perquè aquella
gent

per
amb

1;é

com

que

sabien prou i massa ço que cercaven
aquells que s'havien interessat per ells.
I així, d'un segle a l'altre,
l'arxipèlag de

Magallanes

no

que l'Estat

espanyol enviava

fou,

en

mans

dels homes
per

a

que

governessin,

sinó un lloc
propòsit
per a posar de manifest la capacitat llur
i els mòbils més o menys desinteressats
pels quals s'aventuraven a empendre el

llarg viatge

envers les terres
oceàniques.
Els nordamericans trobaren
l'arxipèlag
tal com el deixaren els espanyols. Gent
mestressa de tots els mitjans per a trans
formar l'estructura política del país, co
mençaren per aixecar escoles allí on no
n'hi havia; i, naturalment, en aqueixes
novelles cases d'ensenyament, el castellà
n'era bandejat. Els deixebles, que entre
família parlaven el tagal, l'idioma autòc
ton de l'arxipèlag, a l'escola aprenien l'an
glès, mateix que haurien après el caste
llà si abans que els nordamericans, els es

panyols n'haguessin bastit.
Fa 24 anys que os segueix

aqueix mè
d'ensenyament. Avui
pot ben dir
que són pocs els filipins que desconeixen
l'anglès. Les universitats americanes són
els centres docents
perfeccionar
Ilurs estudis superiors. L'antiga metrò
poli,
canvi, i malgrat el vincle idiomtst
tie que hauria d'unir-los, veu impassible
eom
u giren l'espatlla aquells qui ella
tode

es

on van

en

a

ral del Céspedes. Hom diu que el Céspe
des anava a ésser bandejat de la magis
tratura per... frau. No cal dir que l'avi
nentesa que l'atzar Ii brindava no havia
pas d'ésser desaprofitada. Quines conse
qüències podien resultar-li: ésser trasIla
dat a una altra província?; tanmateix era
preferible un trasllat a un bandejament.
X.

Bap.>elona,

DE

novembre,

1922.

FILIPINES
no sabé o no
volgué em
camins de la cultura i la

temps passat

en

menar-los

pels

germanor.

Els filipins, però, aquest canvi en llur
idioma oficial potser el desitgin amb més
daler que els mateixos que l'han ordenat.
Si hom fixa l'esguard damunt la carta
,

l'Oceania, veurà tot d'una
troba voltat d'illes
l'arxipèlag
l'idioma anglès és el comú de tots llurs
habitants. L'Austràlia, Nova Zelandia i
la Nova Guinea al sud;
l'est l'eixam
d'illes de Samoa i Tonga;
l'oest l'India,
Ceilan, Borneo, les illes holandeses quin
geografrea de
que

es

on

a

a

comerç es troba en mans de gent de par
la anglesa quasi en la seva totalitat; al
nord la dilatada costa xinesa amb Canton
i Hong-Kong com a centres directius de
tot

el

sistema comercial de la Xina, el
són poca els habitants que
Japó,
fi tot
fa la im
coneguin l'anglès,
pressió que, forçosament,per la seva si
tuació geogràfica, l'arxipèlag és el lloc
on

no

en

ens

convergiran en l'esdevenidor les mu
nions innombrables que poblaran el dila
tat orient on, i això sense cap mena de
on

profecia,
de

gents
oposat a

naixerà

una

eivilització

saxones, com a
la golafreria del

un

a

base

contracop

Japó...

Perquè

les illes Filipines, per a esde
venir una nació independent, que és l'ideal
pel qual somnien els filipins, abans deuen
hser assegurades de tota agressió que pu
gui venir del cantó del nordest; puix,
sense aquest perill, a hores d'ara els Es
Units faria anys que haurien inde
l'arxipèlag. Deu ésser per això
que, a les demandes dels filipins, contes
ten que encara no està preparada la gent
del país per a gaudir la vida indepen
dent,.
tats

pcnditzat

Vol dir que el clia que les Filipines ha
adoptat l'anglès com a idioma oficial,
i llurs habitants hagin perdut els últims
vestigis deixats pels espanyols, Ilavors
haurà arribat l'hora de les efectivitats
per als filipins, que també s'hauran alli

gin

pebat de l'ambició japonesa, perquè les
illes Filipines, per al Japó, són una de
les vàlvules més cobejades, per la seva
extensió territorial, per la seva riquesa
en tots els
ordres, més que res, perquè
hi cabrien milions de

japonesos

que s'a
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qui diu, dins el cos
món anglès.
Així, dones, veiem que tot quan se di
gui i es faci en pro de la continuitat del
eastellà a l'arxipèlag filipí, resultarà es
tèril, com els sinapismes aplicats a des
nirien

a

enorme

hora

posar,

del

a un

queixa
vindrà,
líriques

eom

nou

ja no necessita d'a
de remeis. Es ço que esde

malalt que

mena

fatalment, malgrat

les

protestes

dels llatino-americans; puix és un
irremeiablement perdut.
Les gents de parla castellana d'aquesta
Amèrica, on haurien d'adreçar llurs blas
cas

és pas als Estats Units, que, des
prés de tot, com havem dit més amunt, no
fa sinó ço que qualsevol home faria si es
trobés en la delicada situació de defensar
allò que u pertany i u pervé d'afers por
mes

no

II
feliç terme però que després
ha
presentessin contrarietats que ell
la precipi
via tingut temps d'amidar

rament

tació vertiginosa dels afers impensats. Es
a l'antiga metròpoli a qui deurien de de
manar
eomptes, perquè és allí on s'han

pas

covat i

enemies tan dúetils podrà estalviar la vio
lència. Cal, però, no prodigar-la a petites
fraccions i tenir, en canvi, el tacte neces
sari per a utilitzar-la a dosi justa i mas
siva.
Si avui compréssim els telèfons, demà,

tats

se

a

no

en

recov

els esdeveniments que han
de les terres

at

canviat l'estructura

política

innombrables,
meus

de

sense

patrimoni de titans que pig
cresta, sense amor ni sentit

pàtria

han malniès sense heure cons
ciència del bé immens que perdien.
Veuràm, aleshores, per minsa que fos
la sinceritat de que són posseïts, si foren
mea
capaeos d'entonar el
culpa, cosa
aquesta que, des d'ara, posem en dubte.
J. GRAU-ELIES.

CONIIDÈNICIES
La eonferèneia que sobre "Els eamins
de la llibertat de Catalunya" donà a l'A
teneu l'eminent publicista N'Antoni Rovi
ra i Virgili ha estat molts dies l'eix de les
converses dels centres polítics de tota Ca
talunya. La claredat d'exposició i la pre
cisió ,dels mots emprats s'han fet ressal
tar com l'antítesi d'aquella forma vaga
amb la qual els política regionalistes han

papellonejat sempre damunt del plet
Catalunya. La paraula justa és l'única

on s'havia
convenir la trasllació, po
dia ésser perfeetament vestida de cena en

es

la intimidad.

nímies. En Rovira i Virgili ha exposat
de manera definitiva les rutes a seguir
per a assolir el eim de la llibertat de Ca
talunya resumibles així : concòrdia i vio.
lèneia. Les converses sobre aquestes con
clusions han permès constatar la veritat
del pensament d'En Rovira i Virgili. De
a

dòmites del cuerpo de telégrafos havien
donat instruccions a Ilurs delegats de Bar
celona per a que conVinieran el precio del
traspaso, amb els representants de la
Mancomunitat de Catalunya. La reunió,

de

caient per a expressar un concepte elar.
En nacionalisme no hi caben masses sino

les

Era lègie, dones, sospitar que en el fons
del fons hi havia gat amagat. Després s'ha
anat sabent el secret. Aquelles feres in

No cal, però, fer remarcar que el Con
sell de la Mancomunitat no podia pas
obrir als lladres de la llibertat de Cata
lunya aquesta elivella per la qual un al
tre dia ficarien les ungles amb l'excusa
de eedir-li unes altres delegacions.
La psicologia del funcionario espaíío1
(no oblidem pas que avui Espanya és pu

un

simplicitat
compte

en

funcionario)

gran
verament

és d'una

primitiva. Cal tenir
seu honor no u
permet

que el
tot lo

vendre's,

més li tolera que es
deixi comprar. El dia que Catalunya es
tigui recatalanitzada la concòrdia amb

les carreteres, després les escoles primà
ries, més enlià els correus, després la Uni
versitat i més enllà una altra cosa, les
deu-s de la riquesa catalana brollarien so
lament per a eixugar la set insodollable
de la gent castellana, la qual a cada xu
clada pujaria els preus.
Per això cal que als •camins de la lli
bertat de Catalunya analitzats per En Ro
vira s'hi afegeixi, per a una aplicació
concreta i oportuníssima, aquesta forma
de violència sense violència que, deixant
de banda les paraules, vagi de dret a la
tots els atributs dels pobles
lliures.
Si els generals espanyols, de les guerres
de Cuba, Filipines i Marroes, porten un
estigma de contrabandistes amb •enemic
i si l'esperit del cuerpo els impelleix, com
bons elements, a conciliacions com l'ofer

possessió de

la Mancomunitat, qui dubtaría
refieàcia d'una transacció feta amb
gràcia i en l'hora justa de l'avinentesa
esperada? No és possible que aquesta tée
nica falli si, ultra la gràcia diplomàtica,
el quadre que volti la concòrdia està de
ta

suara a

de

corat de barretines i fusells.

Barcelona, octubre,

1922.

converses en ragen sempre objeccions
combatre i dubtes a esvair. En el cas

concret que ens ocupa, les converses en ge
neral han menat els discutidors a les ma

teixes conelusions rovirianes. Però alguns
esperits pensívols i poe parladors han dei

suspès un dubte: podrà sense la vio
lència pura (vull dir la violència amb ca
nons i fusells) aconseguir Catalunya la
llibertat anhelada?
xat

K6mos té la

sospita

que

el fet violent

ha d'ésser un cop de gosadia a base de
tenir de l'enemic una coneixença exacta.
Fem un xic d'història: Quan En Vallès
i Pujals tornà de Madrid presidint aque
lla comisió de diputats de la Mancomuni
tat encarregats de gestionar el trasps
dels telèfons de Catalunya al Govern ca

talà,

tothom restà

sorprès

en veure

la joia

què el president de la Diputaciún
Provincial de Barcelona, malgrat les no
ves publicades per
tots els diaris, decla
rava que l'afer estaba feliçment resolt a
favor de Catalunya. El poble no podia
Iligar aquella inexplicable alegria amb ço
amb

que els diaris u

deien

sense

paNiatius.

tA

A.

als

-

1:11 dels

Banys.

autobusos, inaugurats suara, que fan el servei de la Plaça de Catalunya
Fotog. RESSOKOIMENT, per 'P. 41a3.
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CULTURA
19.—En lloc de posar-se cara a cara
i jutjar-la; en lloe de catalanitzar metò
dicament totes les grans cultures foranes
antigues i modernes; en lloe d'alliberar
a la jovenesa del jou d'haver
d'estudiar
a
través dels altres,—dels ideals i inte
ressos dels altres,—forçant-la a una real

Cristòfor

suara

de temps; en iioc de disciplinar
amb una no vista severitat les forces de
la nació catalana; en•d'establir una
conducta, una norma nacional i no de
moda mental; en lloc d'arribar fins al
més humil dels fills del poble, abrandant
lo amb la flama purificadora de l'ideal,
fent-li sentir la transeendèneia, la ne
cessitat inaplaçable de la tasea diària d'a
vui; en lloc de fredament organitzar la
Victòria, fins en els més mínims detalls;
en
lloe de maselement, heroicament ir

tothom

lloe

en

fins

a

formidable

aparegut

ras,
brades

a

l'entorn de la

damunt

les

pàgines

mènech demostra

una

vigoria

tehlectual formidable. Filósof sa
gacíssim dotai d'una cultura ex

traordinària,

és

original

de conceptes. De les
rants

seves

i

clar

exube

qualitats Catalunya pot

es

Ultimament ha donat

Reus, amb
l'epígraf,

ferència

a

emprem

en

tensíssim,
guns

una

con

el títol que
treball ex

del qual reportem al
mercès

capítois

rència del

seu

autor

a

la

envers

defe
RES

D'aquesta guisa Cris
de Domènech s'incorpora

SORGIMENT.

—els homes directora es posen un frac
d'adroguer i parlen inelegantment de les
virtuts del seny de conill casolà i de les
belleses sorprenents de totes les civilit
zacions de forania.

tòfor

al grup de dilectes cohlaboradors
bons amics nostres, que tant ens

honoren.—La Direcció.

23.—Què

han avençat en 17 anys Cul
Nacionalisme en mans d'aquests
exhibicionistes
individus, directora fins
ara de la Catalanitat
Què cosa han fet
els que es creien—i creuen eneara—mes
tres de cultura i política? Allò que no
admet excuses: crear catalans, eseèptics
del futur triamf català. I altres més
greu

extraviar la joventut que puja, tur
mentada per un sentiment únic: la decep
ció de l'obra dels homes de la pàtria. Ve
ritat és que ja hi convenen aquells direc

cosa:

tora

retirar-se. Però com? Honorats
satisfets i cèlebres, així,
es retiren els que llençaren
miserablement les bones ocasions de pro
babilitat de triomf.
en

dominador,
impunement,
pel

eriu. Heu's-aquí el resultat de disset anys
de mestrívola actuació.

és

28.—I ara, la decisiva pregunta : Què
preferible, una cultura sense pàtria o

24.---Però els

joventut

joves anteriors la
d'avui, seguiren
a

a

dece
uns

mestres que inconseientment els han apar
tat del sentit de
és

pàtria actuadora—que

la més bella expressió d'una veritable
cultura. Sense donar-se'n compte, aquests
grans mestres, han ensenyat i practicat
allò que justament era més contrari,—
com

un

crim de lesa

pàtria

i de lesa eul

aspiracions
catalanes. Per això, un excellent eatalà,
se'l confongui, té de retolar
per
que
nacional la Histèria de Catalunya que fS
tura,—a la consecució de les
a

no

pàtria

una

sense

cultura?

36.—Cal definir earradament les coses,
no tenir la eoratgia de voler

quan menys

fixar-les, remarcar-les. Hom pot viure
comoditats, sense cultura, sense art
(francés, grec
renaixentista), i sense
ciència, que és
dir,
civilització,
sense

o

com

però els

afirmen que

Heu's-aquí

en

un

elegàncies ultirnistes, ni
les clàssiques; aquells, que manquen de
vanitat i altres petits vicis psicològics;
els formidables subjectes del dolor, des
tilant gota
el
la grà
gota
cia càndia de clara donzella; els que han
vençut tan poques vegades; els que
les

cor

cODI

no

s'han

mai venut ni comprat; els expe
ditius, els gais entre tanta de tortura; els
que amen per damunt de tot una Catalu
na meravellosa unitat
d'instints i volun

tats;—aquells,

mot, homes ferms,
Catalunya,—com po

en un

que tants són avui
drien, entre

a

altres,

pot,

ni

es

La coneièneia de la naciona

poble

testimoniar-vos els

es

sent

sonalitat,—són

nació,—amb pròpia

per

inútils totes les traves,
perquè més tard o més aviat recobrarà la
seva llibertat. Viure sense pàtria, és pit
jor per als interessos generals de la ei

vilització,que
sense dona,
sinó, digueu:

viure orb i sense família,
amic o sense Déu. 0
quin no és l'ardent desdeny

sense

que sentiu per aquest paranoic masell,
per aquest mentider universalista, quasi
sempre delínqüent, que no ama la pàtria
que és sa pròpia pàtria? Què son en ulti
ma ratio, en un irrevocable últim anàlisi,
els catalans 1922? Aquesta gent ambieio
síssima, prenyada d'avenirs, petiteses, as
sedegament i contradiecions, que realment,
no poden encara usar amb
orgull natural
el

del pare, com si fossin uns infants
la Borderia de la Civilització i

nom

nats

en

comenci?

en

es

po

d'hora,—
vol viure,

sempre un fenomen superior a
la voluntat colleetiva d'un poble. I, quan

femellisme de la cultura smart, up to date.
Però aquells que tant han sofert per la
vida i la veritable cultura; aquells que

a

no

pàtria.

sense

del

envegen

sense

grans instints vitals de tot
d'ésser-ho tard o

ble,—digne

breus mots tot el problema català actual.
Tots els del deliqüeseent i eulturalíssim
problema de la tria entre el gust i el geni,
us donaran la següent resposta de musie
hall de la pensa, del sàdic intelleetual,
del rastaqouère, del comediant de la ci
vilització: el gust, el dolçament complicat

no

buda

aetuals.

litat, és

perar grans coses.

catalanitat,

tura i

amics Dr. Leandre Cervera,
Ma. López-Picó i Alfons Maseras,
—responen: és abans pàtria, independèn
cia i sobirania pàtries, triomf integral i
absolut de la catalanitat, que cultura en
bloc--per molt europea que sia. I així
pensen també els nous filòsofs tan llu
nyedans dels antics eorn dels decadentment

Josep

o

in

egregis

meus

de

"La Revista" i "La Publicitat",
amb les quals Cristòfor de Do

en

entesa d'universal

és

i d'unes cohlaboracions cele

d'activar la saturaeió
ésser a son màxim en

excepció;

Domènech

personalitat literaria del fort no
vehlista català N'Alfons Mase

lloc d'orientar
vers feeunditat i ordre honest totes
aques
tes caòtiques publicacions irrisòriament
oficials; en lloc d'exacerbar la voluntat
del poble; en lloc de crear políticament
circumstàncies catalanes; en lloc d'una
sense

de

escriptor català joveníssim,
però de ploma àgil ,i incisiva, ob
servador minuciós i pensador
profund. No posseeix encara bi
bliografia, llevat d'un opuscle
un

pèrdua

landejar;
catalana,

NACIONALIS/v\E

I

Mediterranisme lluminós, inquie
Els catalans 1922, són
un cas del devenir de les
races; els cata
lans 1922, diuen a tota histèria, nacional
o no, de
Catalunya; no ha començat en
cara la veritable
gran histèria de la pe
tita Catalunya. Quan es deeidiran a que
tant

nou

i torbador!

39.—En veíitat us dic: sense indepen
dència i sense vigorosa independència de

criteri, què

seria cle nostra modestívala
i maternal Ilevor d'una més rient i més

àgil civilització humana? Deia Abu-Bekr
als seus soldats, abans de la guerra Santa:
Una nit de sentinella, és més profitosa
per a la salvació, que dos mesos d'oració.
Una
nella!

nit de sentinella! Una de
el que Ilealment

Heu's-aquí

senti
us

die

jo.
He dit ja pron.
CRISW)FOR

DE

DOMENECII.
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GLOSSES

EMENINES

Mantes vegades, l'admiració fonda i
fervorosa m'ha dut a l'anhel de glossar,
en que sia succintament, l'actuació del me
ritíssim "Institut de Cultura i Biblioteca
Popular de la Dona", el qual ve desple
gant el seu valer d'uns quants anys ençà
a Barcelona en benefici, com
s'indica, de
moltes compatrícies nostres, fent-s'hi una
obra immensa de catalanitat, i del qual
n'és fundadora i directora la itlustre da
ma Na Francisea Bonnemaison, vídua de
Narcís Verdaguer i Callís.
El proppassat mes •d'octubre s'ha cele
brat la inauguració del seu nou local, que
hom ha construït al carrer .de Verdaguer
la Gran Via Laietana, es
Callís,
sent esplèndidament festejat tal acontei
i

vora

xement,

amb la

feó Català i

on

adequadament

cooperació

del magne Or

hi feren ús de la

paraula
eminents personalitats nos

trades, tals com l'actual President de la
Nació Catalana En Josep Puig i Cada
falch; el cardenal-arquebisbe de Tarrago
na doctor Vidal i
Barraquer; la mestres
sa Na Rosa Sensat de
Ferrer, Presidenta
de la Secció Permanent d'Educació i Ins
trucció a l'Institut i altres.
Hom llegeix que "el nou local pot do
cabuda

més de 2.000

alumnes, és
s'inunda de llum
que hi entra per amples finestrals que
dónen al carrer i a grans patis interiors o
nar

de

a

elegant construcció,

jardins; el vestíbul, escales, galeries,
passadissos, aules, tallers, tot hi és am
ple", obeint però tot l'edifici gran so
brietat, bon gust i senzillesa.
a

a

"Als mig-soterranis lii ha les seccions
de dutxes i banys i l'aula de
cuina, rebost
i magatzem. La gran sala
d'actes, abasta
per a contenir més de dues mil persones,

perquè

l'eixampla,

galeria,
voltant. Rep
la

passadís i

aules que té a son
la llum ze
nital per una grandiosa claraboia del sos
tre, que és el trespol de l'espaiós pati o
cel-obert central de tota la construeció.
A la testa de la sala
d'espectacles hi ha
un hemicicle en
pla més alt per a la pre
sidència, i al mig hi ha un gran cortinat
ge que

tapa

unes

portes

grans

que,

en

obrir-se,

deixen veare la capella i Ilavors
la sala es converteix en
temple.
Les aules ocupen quatre pisos. A cada
una d'elles lii •a, a la
paret testera, el
nom del benefactor
que ha contribuït amb
determinada quantitat a les despeses de
la construcció.
Al

primer pis,

ultra les

classes,

hi ha
de
"bar", i fogons per a fer pràctiques de
cuina. Al pis segon lii ha el museu de
zoologia i al terç l'exposició de labors, de
costura, brodats, etcètera.
Al pis quart hi ha les aules-tallers per
a l'exercici
de les quals eal el màximum
de llum; les aules de
les de fer
una

sala

semicircular

que

dibuix,

serveix

puntes al coixí, les de brodar, cosir, sor
etc., amb el mobiliari apropiat.
Hi ha, després, la sala de lectura i bi
blioteca."

gir,

Es dedicat l'Institut a la dolça Mare
de Déu Moreneta, Patrona de Catalunya,
i per a la casa nova, la inspiració excelsa
de l'escultor En Josep Llimona, "l'ha
feta baixar a fer-se hoste ciutadana" com
diu el poeta R. Suririach Sentíes, el qual
va dient en una
mció, admirada: "Ara,

aquest temps de tardor i de cara a
l'hivern, les boires de la muntanya santa,
els violins i els cants de l'Escolania i
l'encens, poden fer creure a la Verge que
és dins del cel, i Ella, bruna i forta, tota
la dolcesa del eel la vol amb el contacte
aspre i el guany d'esperit de la terra. I
per no viure sola "voltada de soledats"
s'ha deixat portar a ciutat i ha escollit
en

encara que 'hi fós
destinada, en la bon
dat de l'ofrena era Ella qui escollia—el
fogar de la Dona Catalana; i dir Dona és
dir Vida i és dir Pàtria". "Ella, en imatge
i en esperit—va dient el delicat poeta
car

"una noia més" pel carrer
i Callís. El carrer és curt,
com curta és la vida, i recte, com
recta
ha d'ésser la vida. I ha entrat al casal.
Així mateix el casal és significatiu. S'en
tra pel carrer petit i s'obre i extén i re
ha entrat
de

com

Verdaguer

moreja cap a l'amplitud
seguint el camí del sol".

de la

Reforma,

Mantes vegades,
fervent
m'ha dut a l'anhel de glossar la vàlua, en
que sia succintament de l'"Institut de Cul
tura i Biblioteca Popular de la Dona". La

impossibilitat actual de fer-ho amb
el coneixement i la profunditat que fóra
del cas, no em permet altra forma que la
que hom dedueix de la impressió copsada
en les noves que ens en vénen recentment
de la Pàtria. Des la nostra senzillesa, sia
meva

l'elogi

que surt del cor, per

mensa

obra

què,

amb

a

aquesta im

redemptora, amb el daler de
la plenitud aconseguida avenei

pels camins de la nova conquesta
total de l'esperit de la Pàtria rediviva. I
per a l'excelsa dama, Na Francisca Bon
nemaison de Verdaguer i Callís, sia, l'ad
sempre

miració, l'encoratjament i l'homenatge
les catalanes ací allunyades.

de

"1-11SF3ANORMElICANISMO"
El més prestigiós diari sud-americà,
"La Nación" de Buenos Aires, ha inserit

fragments d'una saborosa lletra es
crita per
escriptor i filòleg pe
ruà Ricardo Palma a Rubén Dario, el més
Rlustre poeta americà, després d'un viat

suara

d'aquell

ge

Espanya.
estat aportada

a

La cita ha

conceptes exposats pel
gentí Ricardo Rojas,

gran
en el

a

rel d'uns

escriptor

ar

treball

seu

"Eurindia",

que "La Nación" ve publi
l'edició dels diumenges, conceptes
que fan referència a la independèneia li
terària d'Amèrica.
Per tal de que els Ilegidors de RESSOR
GIMENT no perdin
l'avinença de constatar
l'amor de las hijas, reportem els parà
grafs de Ricardo Palma, com a mostra
clara i frapant de hispanoamericamismo.
Deia, diu:
cant

en

"Supongo
rica

que ha traído usted

a

Amé

la mismet

im,presión que yo de Es
paña y de la mayoría de sus literatos.
"Mora vedutta, fede perduta". De los
hombres que trato, si exceptúa a Cáno
vas, Castelar, Campoamor, Valera, Me
néndez Pelayo, Balaguer y Núñez de Ar
ce, los demás me han parecido poquita
cosa.
No han correspondido al ideal que
de ellos

me había creado.
Su Academia me ha parecido no pre
eisamente conservadora, sino retrógrada.

La

mayoría

de esos caballeros

tamos todoiaa e»

los

cree

tiempos

en

que

que

es

el

sol

no se ponía en los don,
,ins de su amo
el rey, y mal se resignan a que hayamos
roto la cadena. Mucho cariño a los ame

ricanos

nos

manifestaron;

mas

tengo

mí que ese cariño estaba sólo
y no en el corazón.

ra

en

pa
los

labios,

Ya que España

pv,ede imponernos
aspira a la literaria.
Basta que los americanos (que somos los
dueños de la palabra) escribamos "Mé
xico" con X para que la Academia aspire
a imponernos el que escribamos "Méjico"
con
j. Nosotros decimos "dictaminar",
supremacía

no

política,

"clausurar", "presupuestar", y la Aca
demia, sin alegar
filológicas, des
razones

deiía nuestros verbos de general uso en las
Repúblicas. Por fin el adjetivo "incásico'',
voz

de la que nosotros también

dueííos,

es

rechazado,

somos

y la Academia

los
nos

impone "incaico".
La culpa
tra.

Las

no es

de España, sino

Repúblicas,

con

nues

distintos ideales

y diversa manera de ser político y social,
no tienen por qué acatar la tiranía cas
tellana. En materia de lenguaje, los ame
ricanos deberíamos constituir
mia

una

Acade

exclusivamente nuestra y romper el

pretende uneirnos la Española.
Trabaje usted y ejerza la propaganda
de esta idea. La independencia america
na necesita complementarse. Quédese Es
paña en su casa y nosotros en la nues
yugo

tra."

a

que
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El senyor Josep Lleonart-Nart és un
eatalà benemèrit per més de dos concep
tes. A ell hom deu la fundació del Casal
Català i moltes d'altres iniciatives de ea
ràcter patriòtic que no és avinent, ara,
d'enumerar. Patriota i home de lletres,

obres dels clàssics grees i llatins directa
ment traduïdes al català.
El senyor Lleonart palesà una excel
lent erudició, i una amor itlimitada en
vers la literatura clàssica catalana.
Una petita objecció ens ha de. perme

ha negat mai la seva cooperació a
quanta obra se l'ha requerit. Es dels con
nacionals més coneguts de la colleetivitat

tre, però,

no

catalana de Buenos Aires i àdhuc del sud
amèrica.

que u fem. No comprenem l'in
tcrès que pugui tenir per la literatura nos
trada i el guany que pot heure'n Cata
lunya, del fet de la insistèneia del senyor
LIconart en voler demostrar que la llen

El senyor Lleonart donà una conferèn
cia dies passats a l''Ateneo Hispanoame
ricano", de qual entitat també és fun

gua catalana

dador.
El tema

contra,

glossat

fou

"Tirant,

el

Blanc",

la bella obra clàssica de la literatura ca
talana deguda a Joan Martorell, presen

1

CONFERÈNCIA

UNA

tant un bonie exemplar de la novíssima
edició que n'ha fet l'artista impressor de
Sant Feliu de Guíxols, N'Octavi Via

l'obra del qual el senyor Lleonart
prodigà càlides i ben mereseudes lloan

der,

a

ces.

és tan espanyola com la
castellana. Es una afirmació capriciosa
desproveïda de tot fonament i que, per

no

preàmbul al volt de la literatura i la llen
gua catalana, i unes consideracions al
marge de fets esdevinguts aquests últims
temps referents a l'esperit de la nostra
pàtria. Esmentà la "Fundació Bernat
Metge," titànica empresa a què s'ha do
nat Joan Estelrich amb la cooperació ma
terial d'En Francese Cambó i l'ajut intel
millors eseriptors de Cata
tal d'aportar a la literatura
nostrada el valuós tresor contingut en les
leetual

lunya,

dels

dels espanyols, és tasca contrapro
Lleonart po
duent, negativa. I el

ISenyor

doldre's de que l'Estat que detenta
la llibertat de Catalunya no ens tingui
com
a bons fills, fins s'atreví esmenar la
plana a En Lluís Araquistain, (no Azo
rín) quan afirmà amb tota la raó damunt
les pàgines del diari argentí "La Nación",
que el centenari de Moliére havia passat
a

completament desapercebut
Nosaltres també, contra el

L

/v\

a

Espanya.

parer del

se

Lleonart,

afirmem que Espanya no
honor de Moliére. Catalunya,
en canvi, celebrà el centenari d'una mane
ra
esplèndida, com molt .bé remarcà la
revista francesa citada pel senyor Lleo

nyor

feu

res

a

nart.

I ara que ens perdoni el dileete compa
triei aquesta irreverència filla, però, de
la nostra consciència patriòtica.

per

E

de

coineidèneia, malgrat existeixin, entre Ca
talunya, la nostra pàtria, i Espanya, pà
sat

Blanc" en la seva obra eabdal "Don
de la Mancha".
Precedí el tema assenyalat un extens

un

tractar de demostrar el contrari1
Tot el que sigui remarcar punts

herois de cavalleries, deduint-ne una
valor més remarcable pel geni de Joan
Martorell. Cità coneeptes crítics que re
ferent a l'obra emeteren Menendez i Pe
layo y Bonilla de San Martin, així com
el ditirambe que Cervantes fa de "Tirant,

Quijote

ha de reportar.

com

tria

el

ens

a

Entrant al fons del tema comparà les
gestes de "Tirant, el Blanc" amb les d'al
tres

cap benefici

Perquè, doncs, s'obstfila el nostre dilecte
fer-nos ,passar garses per
eompatriei
el senyor
perdius? 1, per bé qúel fos
Lleonart afirma;
fóra precisament
bon aete patriòtic en els actuals moments

H. NADAL

I

MALLOL.

ART1R
vespre davallés al poble car el vent
fèra tan fort que les ovelles se Ii estim
barien. I corn el pastor va desobeir-lo va
quedar-se sense ramat. Això féu que en el

Era. un home que ‘1\ ia en la solitud
de la muntanya voltat d'espadats. Menja
va herbes i les fruites que trobava al peu
dels atbres mig podrides. Feia molts
anys que no havia baixat al poble i en
cara la darerra vegada fou quan l'eixut

aquell

els camps i la gent el féu venir
els ensenyés a resar una
oració que ell s'havia compost i que
deien tenia la virtut d'atraure l'aigua.
D'ençà d'aquella feta que en el poble era
respectat. Mes ell esquivava tot tracte amb
persona humana perquè plavía-li el si
lenci de la muntanya. Només el veien els
pastors i encara molt de matí al cim de

Però un dia el repòs del solitari fou in
terromput per una munió de veus. Puja
ven del poble fent una processó tumultuo
sa gent de tots estaments. El solitari res

arrasava
a

pob:at perquè

les collades i
amb

un

sola vegada havia parlat
i encara per dir-li que

una

d'ells

poble
litari

encara

l'anomenada de l'home

so

augmentés.

tà sorprès, mes ben tost revingut, va de
manar-los-hi què volien. I li digueren que
els camps eren novament ressecs i que la
Ilavor no germinava i que per entre les
clivelles muntava un baf de foc. Tu feres

ploure

un

venim per

dia resant
a

que

ens

una

oració. Avui

diguis què

cal fer

per

a

que

l'aigua, caigui

tota

vegada

que

l'oració que ens ensenyares l'havena re
sada i no ha plogut.
—Tomeu-la a resar, va dir-los.
I la processó se'n tornà al poble, dient
com calia que resessin de nou.
Mes corn passessin dies i els camps,
eren encara ressecs
i els gossos ja no es
movien de tanta asfixia i la pols es men

java els eamins

tornà la gent del poble
busca del solitari. Mes com no el tro
bessin a l'espluga ni pels voltants, va co
mençar a malfiar-se primerament i des
prés a insultar el bon record, i ja algú
apuntà la idea de què calia trobar-lo per
a exigir-li els donés remei
per al malas
tre. I feren camí i més camí debades fins
que a l'últim el trobaren dormit al peu
en

d'un arbre que no servava més que les
branques nues amb tot i ésser en prima
vera. I en ésser-hi a prop i en contemplar
lo tan apacible l'odi augmentà.
—Volem que plogui, u cridaren.
I ell els respongué:
—També ho voldria jo que cerco delia
des les fonts que abans calmaven la meva
set.

—Mes tu pots fer que l'aigua plogui
sobre les nostres testes abrusades.
—Això vaig aleançar-ho una vegada.
I una veu fora de to, cridà:
—Bé podies haver esperat ara que més
convé...
—També Ilavors diguéreu que preei
sava.

I

les gents amb tanta set com tenien
i eaurels el sol aplomat, no podien
suar. I això els dava una angúnia que els
i tot

retorçava.
—Que plogui,

digueren

a

la fi

impe

rativament al Solitari.
I com el Solitari intentà fugir Ii se
guiren al darrera amenaçant-lo. Mes ell
en ésser davant d'un
espadat va deturar
se i girant-se els
digué:
—Jo he sentit contar com quan no hi
ha manera de què l'aigua tombi del eel
cal fer la darrera prova. Un home deu
llençar-se a l'abim. I aquest home cal que
sia convençut que amb l'ofrena de la seva
vida Aquell que és més alt que tots nosal
tres ens tindrà pietat.
I la gentada en sentir això reculà es

glaiada.
I el Solitari digué:
de vosaltres vol oferir-se?
I callà tothom.
Mes de sobte correguè una remor entre
tots, i la remor s'apagà quan una veu

—Ningú

dir:
—Nosaltres

va

hi ereiem. I tul
el Solitari.
—Dones sia, tornà la veu.
I un braç forçut engrapant una pe
dra va rebotre-la en ple rostre del Soli
tari. I el Solitari sense un gernee, sense
—Jo

una

sí,

queixa,

amb les

no

respongué

mans

caigué d'esquena

a

l'abim

esteses.

M. POAL-AREGALL.
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VOF<A

LA
I hom

VENUS

ull d'or que brilla
de l'ona al mig,
i brunzeix dins la conquilla,

sempre

petjat

rò això

darrer

té sense
angúnia, perquè suposem que—i així ha
succeït gairebé en tota ocasió—els núvols
han de transformar-se en pluja, car aques
ta és la funció primordial d'aquest fe
nèmen
que

a

nosaltres

ens

meteorològic. Heu's

sovint,

els núvols
benefactora

aquí,

tota la nostra creença
es

tornarien

però,
què

en

aigua regalada,

a
tots, ha resultat que,
bufada de vent .d'un qua
drant desafecte al sistema aquós, tot el

degut

castell
el

a

per

una

de la

nostra

desig íntim de

jolins,

el

illussió, bastit

veure

com

cau,

amb
a

ra

líquid

benaurat s'ha enderrocat
omplint-nos de decepció i, si molt rebus
quem, fins d'enuig. Perquè succeeix, com
havem dit més amunt, que és dissabte, i
com

aquest dia,

per

regla general,

tot

hom tracta d'anar a complir amb les re
lacions d'amistat que hom s'hagi format
per mitjà del seu earàeter de bonhomia
o bé perquè és habitud en ell la vida ama
ble d'enraonia amb els amics, havem sor
tit de casa mig plovisquejant, amb parai
giies i amb el barret de feltre. Vol dir
això que la nostra ereença amb la persis

Un floc de neu rep ànima divina
lent, s'enfila sobre el món tot llis.

sa

tocant

invisibilitat.

tència dels temps

plujós

és ben arrelada.

un

a

turonet d'arena fina
quin sobtat encís!

l'aigua,

Munta,

gavina! Tota esquiva i lleu,
de borrallons ton cos gentil es féu
si en ton noble esperit la mar traspues!
Nada mig de la mar, mig de la neu
vols cloure't en ton somni, i un adéu
les teves ales fan

a

totes dues.

JOSEP CARNER.

LLEUGER

A les nostres rela eions, o als amies, fins
els hem assegurat que l'endemà, el diumen
ge, plourà tot el dia. No volem esbrinar
si per a ells aquesta idea nostra és bona

perquè

en

qui més qui

aquesta
menys,

mena

de qiies

impensadament,

troba davant per davant d'una dificul
tat primordial: que el pensar agè és cosa
inesbrinable quan es tracta d'iMposar un
ordre d'idees que hom no sap si han d'és
ser acatades o no. Tanmateix si la nostra
convicció és acèrrima en la creença que el
diumenge ha d'estar plovent tot el dia,
ens hi fem forts, i si convé fins expliquem
es

els nostres punts d'obir, a fi i efecte de
demostrar que no estem equivocats. Però
malgrat el ruixim, que no ha parat un sol
moment des que havem sortit de casa,
malgrat la nostra convicció en la continuï
tat de la pluja, acceptem la invitació d'as

sistir,

el dia segiient, que és diumenge,
com
ja havem dit, allí on se'ns convidi,
perquè és arrelada en nosaltres la idea
de la no realització de ço que és projecta.
I en acomiadar-nos de les nostres rela
cions o bé dels amies, en ésser sota la
volta

celestial, que és òrfena d'estels en
aquest moment, perquè encara segueix el
xip-xap del ruixim, i per consegüent està

núvol, s'aferma
ça bàsica que
fa quatre
se

A

de

VIU

no;

V

Darrera

I l'arena esmicolada
per cents anys de temporal,
es va fent blanca i rosada
sota el cos d€ la immort-.1.

tions,

desig.

—ni l'ocell l'ha mai
Venus corre la cortina

El primer llagost ja bota,
l'ametller floreix al vent
i la mar es ratlla tota
de petits camins d'argent.

o

el

A saltirons eau la menuda borra
per la caseta, el marge i el pendís;
damunt la mar soliva, a penes corre
un moviment tot encongit i
gris.

I damunt l'arena fina

Fem una suposança que avui és dis
sabte i que el eel és cobert per espessos
núvols que, o bé demostren que la
pluja
és imminent o bé com que ara és istiu,
no són sinó producte de
la saturació at
mosfèrica impedlida per l'oratjol dels
canvis baromètrics que experimenta l'am
bient sempre eàlid dels dies estivals. Pe

inútil,

E

Vol lliurar-se l'encisera
d'encalçaments i aldarulls
d'home, déu o bèstia fera,
tots encesos de sos ulls.

DEL

veu un

tafaner,

Es el eel eorn una seda,
és la mar com un mirall.
Venus va per la pineda
a la
cala, rost avall.

DE LA NOSTRA COSTA BRAVA.
Vell pes
cador de Port, de la Selva.
Fotog. E3quirol

MAR

més
ens

en nosaltres la creen
obsessiona. Perquè si

cinc hores que vol ploure sen
arribar-hi; si els núvols cada vegada
o

els trobem que
tes, si l'ambient

van

no

fent-se més compac
encara aque

ha rebut

d'alleugerament propi a tots
canvis atmosfèrics resolts per mitjà
de pluges més o menys copioses, és que
estem en el cert. I en arribar a casa plou;
encara el mateix ruixim no ha
parat de
lla sensació

els

ràbia, peró

caure, com una cosa sense
que
per a nosaltres té tots els caràcters d'un

palesador que l'endemà diumenge no
assistirem allí on se'ns ha invitat. En és
ser
al llit encara ens sembla percebre el
subtil remoreig del ruixim. I poc a poe
anem entregant-nos en
braços de Morfeu,
talment com si fóssim néts del rei de la
son.
1 cosa impensada: després de vuit
hores de dormir, perquè la nostra convie
ció en la pluja era una cosa com si di
guéssim incontrovertible, ens havem tro
bat que, en
desvetllar-nos, la claredat de
la nostra estança ens diu que el sol és
fet

xie força allunyat de la ratlla ho
ja
ritzontal, que és d'allí
sembla que
sorgeix. La nostra primera providència és
fixar-nos
el rellotge per
qui
un

on ens

en

a veure

hora és: les nou. Era a les sis que ha
vírm d'ésser al lloc convingut amb els
amics. Per tant, a l'hora que ens trobem
és debades l'anar a complir amb els deu
na

res
vem

imposa. Solament de
sortir del nostre contra
als núvols escadussers, de

que l'amistat
pensar

temps,

en

degut

possible. Res, que de
innocent estratagema per
a que
no se'ns
titlli de desatents. Prou
que es troba ben aviat un pretext per a
la millor
vem

manera

forjar

una

sortir de l'entrebanc amb tota l'honor de
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guda. Per exemple,
més

aquests

en

el

casos

pràctic

és dir, no que es tenia la
plena convieció que havia de ploure el diu
menge, que això fóra confessar massa clar
la nostra tossuderia—, sinó dir .als amics,
quan ••s'eseau de reveure'ls, que una mi
granya, una indisposició, en fi, que el
temps humit i calorós del dia anterior ha
influït en el nostre estat físie d'una fai
só més activa de la que nosaltres desit

jàvem. Això pot creure's o no, però és el
més adequat per a dissimular l'eslavis
sada.

CON
adició Bartom,

TRINITARI MESTRE.

CERTS
,,_(

En el saló "La Argentina" s'efectuà
la vetlla del 23 de novembre l'audició mu
sical a càrrec de les nostres compatriotes

senyoretes Jacinta Bartomeu i Adela Ca
sas, cant i piano respectivament.
Amb molt de sentiment i seguint les
gradacions emotives de l'obra excelsa, la
senyoreta Bartomeu executà "La vida i
l'amor d'una dama" de Schumann, en

qual composició demostrà notables condi
cions artístiques demés d'una flexibilitat
i potència en la veu que Ii permet ésser
audaciosa en alguns passatges. Aquesta
obra, difícil i extensa, constituí la pri
mera part.
La segona anà a càrrec de la pianista
senyoreta Casas, que interpretà amb
ciència Papillons, op. 2 de

cons

Selmmann,

..lraliesques lère i Jardins sons la pluie
de Debussy, Zapateado de Gurina, i Tria

d'Albèniz.
Sense amaneraments ni trues tècnies, sen
zilla i respectuosa, la senyoreta Casas pt>
lesà excellents qualitats d'execució i de
no

sonoritat.
Finí la vetllada amb composicions de
Faure, Debussy, Braltams, Falla, Grana
dos i Schubert, per a eant i
con

FETS

ments entusiastes de la
cert no tant numerosa

coneurrèneia,
com

es

per

mereixien

les notables concertistes.
Societat Nacional de Música.

•

En l'audició donada per aquesta insti
tució argentina el proppassat dia 1 en el
Museu Nacional de Belles Arts, foren do
nades a conèixer dues obres per a cant
i

piano originals de la jove i notabilís
sima
compositora catalana senyoreta
Montserrat Campmany: Tardoral i Petit

rondell, sobre lletra de Rubén
roni Zanné, respectivament.

Dario i Je

Per haver-nos vist impossibilitats
ens limitein
a donar
compte de
l'estrena, remarcant, de passada, que en
el diari "La Nación" llegírem un elogi
.atolt encomiàstic de les noves produccions
de la senyoreta Campmany.
N.

PRO CEDIMENTS

Tots els homes de cor havem de sentir
joiosos de la cessació del eónsol d'Es
panya a la capital de Catalunya General
Martinez Anido, deposició decretada sob
tadament pel govern del Sanchez Guerra
lavant el vil afusellament d'un sindica
lista barceloní pels súbdits del General
nos

Ilem dit que tots els homes de
n'havem d'alegrar d'aquest

cor

ens

esdeveniment,

és sumament depressiu per als
sentiments i sublevador fins al paroxisme
el fet de què en ple segle vint s'utilitzin
mitjans de repressió tan primitivament
bàrbars com els emprats durant dos anys
pel eónsol espanyol a Barcelona.
No volem justificar els excessos i les
violèneies comeses pels sindicalistes,

parquè

peró

a

la fi

aquests obraven

en

moments d'ex

acerbada orbesa motivada per la pèssima
condició en què generalment era sotmès
l'obrer mentre el capitalista veia engrui
xir considerablement les seves arques

Ei
canvi la repressió inhumana dels Marti
nez i Arlegui era portada a terme amb una
sang freda i

persistència esborronadora.
Quants i quants innoeents han caigut sola
els efectes

de les bales homieides

de

.

policia! Quantes
quantes mares i ia
fants ploren la mort traïdora de l'espós,
del

fill,

del pare estimats! I pensar que
aqueixes morts es deuen als instints dege
nerats d'un home, d'un monstre millor di
ríem!
I com si aqueixa rivada de sang no sa
ciès eneara la golafreria del criminal

soperhit, emparat

per

uns

despòtiques,

lleis

governs i

de

tret

Havem rebut

comès una nova iniquitat més abotnina
ble, molt més afrosa, si és possible.
l'efecte, i per tal de combinar el pain
d'acció d'aqueixa nova aventura., el Mar
tinez convocà una reunió de dèspotes, as
sistint-hi demés
el cap de policia
General Arlegui, el governador militar i
el president de
prenen:. l'a
d'anar a l'extermini imméliat dels
nacionalistes catalans mitjançant la ma
teixa tàctica i els mateixos procediments
emprats amb els sindicalistes, ço és: l'as
sassinat eovard pretextant una
fagida en
ésser detinguts.
Héu's aquí de quina manera tan ex
cord

peditiva

els espanyols resolen els proble
que constamment es prese”ten en les
seves eolónies. La mentalitat llur no arri
mes

ba

gui

lletres d'entitats catala

estatuts.

Agraïm pregonament aqueixes proves
de companyonia, per l'esperit patriótie que
les anima, però no podem donar satisfac
ció

la demanda que se'ns fa d'inserir-ne
tota vegada que aniríem cont7a
l'ètica que mou la nostra actuació.
B F,SSORGIM EXT, inflexible sempre- da
a

alguna,

vant els mancaments dels homes i de les
entitats que per llur significació estan

obligats comportar-se
cren, però, que hi ha
a

bé amb la

un

abastar cap

a

un

ultratge

mes
solució que 110 si
als Ilrets dels homes i un

escarni

a
la eivilitzqó. D'aquesta
guisa
l'Estat espanyol ha perdut tot un
gran
imperi colonial i perdrà irremisiblement
Catalunya, Baseónia i Galícia, restant-li
solament les terres centrals i àrides de
Castella.
Davant d'aquests proeediments que de

noten la

força

país,

no

qui

.se'n

moral
sent

i el

prestigi

d'un

separatista?

Si altres raons ètniques,
bistóriques,
racials i lingüístiques no enS impeldissin
a
la separació, els fets que .comentem
bastarien per a justificar la nostra aver
sió envers un Estat que així es
emnporta.

unes

d'alguns compatricis referint-se a
un eserit de RnssoummENT
aparegut en
número proppassat, encoratjant-nos a
prosseguir l'obra de sanejament eoldectiu
i solidaritzant-se amb l'actitud de la nos
tra publicació. També n'havem rebudes
d'altres adreçades a •determinada institu
ció, els dirigents de la qual s'han propo
sat encaminar-la. per viaranys perillosos,
en ço que es refereix al sentiment de
pà
tria amb què fou fundada i redactats els
seus

el ceptre de les mans, xope: :le
el cònsol Martinez hauria

humana,

C. Sor,Á

no

i

nes

suara

sang

NOT

piano,

firmant totes elles l'excel-lent impressió
causada per les obres anteriors, mereixent
les senyoretes Bartomeu i Casas aplaudi

1

pàtria.
límit prtidencial

I

VILANOVA.

CIES
d'on
titud

deu passar-se per tal de
que l'ac
adquireixi la força i
que Ii dónen la seriositat i el bon

no

Fuloptad,'e

prestigi

,el

discerniment.
Caracteritzats

—

elements de la

nostra

colleetivitat, nacionalistes de
coneguda. solvència patribtica, s'han donat
la tasca d'organitzar
agrupament que
Buenos Aires l'avençada corat
sigui
re

a

un

a.

josa que escampi les idees més audacioses
en concepte de radicalisme nacionalista i
repelleixi amb valentia les constants es
comeses

de l'adversari.

Aquest

nou

"Llibertat!" i
a favor
de la
Catalana.

reducte porta el
es

nom

de

proposa actuar de ferm
de la Nació

independència

Se'ns assabenta que un dels propòsits
immediats del comitè serà la confecció
d'una Llista negra, dins la qual lii seran
compreses totes aquelles persones i enti
tats que amb la llur actitud s'oposin al

Iliure expandiment de

l'esperit

nacional
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de

Catalunya. D'aquests

llistins se'n .fa

tiratges nombrosos que serien re
partits gratuïtament a tothom i tramesos
rien

a son coneixement a totes les entitats
catalanes constituïdes arreu del món.
Saludem fraternalment la novella ins

per

titució

patriòtica

i

ens

oferim per

a

la tasca que vol empendre.
operar
Cal.esmentar que amb poc temps s'han
constituït tres noves agrupacions naciona
listes a l'Argentina: Els comitès "Nosal
tres sols" de Mendoza i de Bahia Blanca,
i ara "Llibertat!" de Buenos Aires. Hom
diu que n'hi han tres més, de constitució
imminent en altres tantes localitats argen
tines.
Endavant germans, i que la Federació
sigui un fet ben aviat!
Amb les obretes "Toalla Friné",
i "Casat", monMeg, originals d'En Josep
Ma. Pous i E. Coca i Vallamajor, respecti
vament, la Secció d'Art escènic del Casal
Català realitzà una vetllada teatral l'úl
—

tim dissabte del proppassat mes, anant a
càrrec de les senyoretes Font i Viatler
i els senyors Ros, Ribera, Pagès i Maasó.
El dia 9 del corrent, la mateixa secció
teatral representà l'obreta "Grapa de fe
rro" i el monòleg d'En Rusifiol "El pres

tidigitador".

En ambdues vetllades la concurrència
va ,ésser
numerosa i aplaudí entusiasta
ment els interpretadors.
:

El Casal Català, instaurador

tres.

Properament

es

farà conèixer el

que contindrà valuosos

co

a

•

Buenos Aires dels Joes florals de la llen
gua catalana i mantenedor d'aquesta festa
major, anuncia per al pròxim mes de
marc el catorzè torneig de les belles lle

a

Cartell,

premis oferts

és de pura i irreductible catalanitat.
—S'ha constituït en el Casal Cata
là una secció esportiva amb el nom d"At
lètie Casal Català", la qual es proposa
estimular l'afició als deports de tota me
na per tal de cooperar a la cultura física
-

de l'individu.

per

la Mancomunitat, Ajuntament de Barce
lona, Diputacions i diverses entitats cata

La iniciativa ha trobat franca acollida
entre els socis del Casal.

lanes.
-

—

Havent fet la tramesa de

nets d'identitat a tots els ,corresponsals
de RESSORGIMENT, preguem als que no l'ha
del correu o de
gin rebut, sia per

ques.
La iniciativa sembla que ha trobat bo

gut

culpa

acollida si hom té en compte l'entu
siasme manifestat en lletres rebudes d'ex
celolents amics i ex-companys nostres.
Es de desitjar que la idea no resulti
un de tants propòsits que no heuen com
pliment per mancança d'una aceió decidi
na

da i

a

possibles oblids involuntaris,

veixin reclamar-nos-el per
los-In novament.

es ser

tal d'enviar

.

El grup nacionalista radical "Ca
de Santiago de Cuba ens assa
benta la renovació del seu Consell Diree
tiu, el qual ha quedat constituït d'aquesta
-

—

talunya"
forma:

ràpida.

Una entitat d'aqueixa
podria
ésser una extensió de la vida de les ins
titueions catalanes d'Amèrica, de resul
tats molt pràctics per aquestes, tota ve
gada que sovint es troben impossibilita
des de realitzar projectes per manca d'ele
ments que solament una institució inte
grada per homes que han viscut la nostra
natura

vida d'exili i coneixen les nostres neces
sitats, podria suministrar.
No cal dir que l'esperit dels organitza
dors del grup "Ex-catalans d'Amèrica",

Salvador Carbonell i Puig, conseller en
Josep Rovira i Rovira, conseller se
gon; Joan Rovira, secretari; J. Pinyot i
Marc, secretari segon; Jaume Sais, tre
sorer; Manel Ballesta, comptador; Lluís.
Bas, Cristòfor Roig, Adolf Dejú i Joan
Rigol, consellers d'ordre.
cap;

Als abrivats companys de lluita de Cu
trametem una entusiasta i afectuosa
salutació, tot confiant en l'eficàcia de llur
actuació per als ideals alliberadors de Ca
ba

talunya.

JOIERIA

Josep
No

car

A Barcelona es fan gestions per
a constituir una entitat que aplegui tots
els catalans que han residit a les Amèri
—

BDrEió

COM PREU

SENSE ABANS
VISITAR

AQUESTA CASA

Brillants
i
a

preus

alhages

fines d'ocasió,

veritablement limitats

Cerrito 363, Buenos Aires

Confiteria Catalana
Unió Telefónica 4571, Rivadavia
Coop. Telefónica 2918, Central

Cerrito,153

Coop. Telefónica 2919,

Central

Bmé. Mitre 2248

eNadal

Festes de

Cap d'Any

i

■■■■■•••

Turrons de totes classes:
llegítims. Fabricació de la casa: Gema,
Massapà Neu, Massapà, de Toledo, Avellana,
Gijona

i Alacant

Crocant Guirlatxa i el de

marca

"OMS".

NEULES de vainilla, Ilet i llimó.
Exposició de Canastres per regals
Objectes de fantasia. Bombons fins.
a

Pà

a

ištil de Barcelona.

YÁ511/À.

'

Milanès y Genovès.

dolç,

Vins importats: D'Alella, Garnatxa, Moscatell, Jerezi

Oporto.
Xampany Codorniu: Extra, Espumós i Non-plus-ultra.
No deixi de

proveir la seva taula amb una ampolla de l'exquisit «YASILAC».
Mitjançant l'import enviem encomiendas a qualsevol punt de la República.

CARNISSERIA I CANSALADERIA

FARMACIA CATALANA

•

•

LABORATORI D'ANAL1SIS I ESTERILITZACIONS
S'atenen demandes per la campanya, fent-se els enviaments
amb tota regularitat, abonant r import de la comanda

Unió Telef. 3305,

CANTONADA

Dipòsit

d'olis i Sabó Morando
en

J. CABRÉ
Sucursal:

ESTADOS

MERCAT

Oli d'Oliva

i Cia.

UNIDOS,

Independeneia 1573 U.T. 5532. (Libertad)

TARRACO".

1599

(Xamfrà Cevallos)

C. T.

2212, Central

PALETES í

PLATA: Taules

DEL

56,

VENTRESCA
57 i 82

Unió Telefónica 2809. Rivadavia
NOTA

-

Als

magatzems

que

ene

afavoreírin

els

farem rebaixes especials.

1 "LABARCELONESA"ZHILL

Ceviures diversos.

Especialitat

—

PERNILS,

Gran ASSORTIT de

BUENOS AIRES

L' Atlántida

RABASSA, GERMANS

VENDES A L'ENGROS I A LA MENUDA

SALTA

(Rivadavia)

DE

Escriptori: ALSINA 2011

GARANTIA ABSOLUTA DE TOTES LES PREPARACIONS
PREUS MÓDICS

ALSINA, 1202,

ROQUE1214'

``LA

DEL DOCTOR VILAR

1

Casa especial en PERNILS cuits, crus i fumats.
FIAMBRES I EMBOTITS DE TOTA MENA
Vendes a l'engròs i a la menuda.
Mercat San Telmo (Defensa
Bs. AIRES

961)

Un.Tel. 3818 (Buen

Frigorific

i

Fábrica:

Llocs 101 i 102

Orden) Eseriptori: PERÚ 1534

TEMPERLEY (F.C.S.)

APIARI "FLOR DE ROMERO"

Confiteria
"LA IDEAL"

Productes d'apicultura

Especialitats de la Casa:
Caramels de mel
Gemetes melades
Turrons de

mel

Farciments de mel, etc. etc.

Josep Wamoneda
Abellerst
COLONIA ALVEAR

Diaz

de. Enric Masats

Escriptori:
Vélez, 3988

Buenos Aires
C. T. 1210. Oest

(Mendoza)

CHILE 1402
MATALASSOS
(REFORMA
Gran assortit

Encàrrecs

en

per

tot

I

D. VALLBONA

ram

YAPEYÚ,

Coop. Telefónica 551. (Oeste)

Pintura

U. Tel. 5370, Libertad

Massapà, Crema, Cabell
d'àngel, Braços de gitano, Palos de
Tortells de

personalment

o

BUENOS

Jacob,

978

Bescuits de la Reina, Prus
sians, Coques de llardons, Ensaïma
des, Cristines, Secalls, Carquinyolis,

AIRES

General

en

Borregos,

Melindros

sortit de

Bombons
totes

Blanqueigs, Imitacions i
Papers pintats de tota

S. JOSE

l'estil català

a

VENDA)

lo pertanyent al

carta

Xamfrá,

etc.

i

Gran

as

Caramels de

classes.

Collocació de
mena.

PREUS MODERATS

PAU
BUENOS AIRES

PAGÈS

o

i Cía.

101 el uue sigui Pasiell Calard

SUIPACHA 971

RESPLAN DOR"
"Bodegas
(Pagès,
Aymerich i Cia., MENDOZA)

Conapatricis:
kiviall4
ESP'E(

Si voleu beure bon vi

al

vcAre

proveïdor

de

marca

"Resplandor".

Unics representants

a

que

us

exigiu

serveixi el

Buenos Aires:

ROVIRALTA, GRANADA

i Cia.
Un. Tel. 2448, Juncal

Córdoba 2677

Impremta Fontana, Bmé. Mitre1325

Buenos Aires.

