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B.de

Irigoyen 566
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Demani

per

telefon:
Union 4399
Rivadavia
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Constància"
ABANS "EL CAP BERNAT"

DUACASTELLA i Cia.
Els millors assortits d'articles de

Catalunya

SEGURETAT

VENEM ALS PREUS

MÉS REDUITS

ABSOLUTA.
REMESES

DE BUENOS AIRES.

C ARLOS

62

DEMANIS OLI
"EL CAP BERNAT"
INSUPERABLE

EL

PAIS.

PICHINCHA,

CALVO, 3623

UNION TELEF

TOT

A

COOP TELEF.

MITRE 4004

3929

-

RIVADAVIA
UNION TELEF.
COOP.

62

T.ELEF.

-

1570

MITRE
597, OESTE

3931

741

1

8 0

(CENTRAL)

DEMANIS

OLI

"EL CAP BERNAT"
INSUPERABLE
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ANY IX

BUENOS AIRES,

AIXO

NO

POT

SETEMBRE

DEL

1924

DURAR!...

Núm. 98

radicalismes i dels

sens
tneS

setts

ineonformis

ideológies.

Ja ho harem dit altres

Amb aquestes quatre paraules hom ra
rebre l'adveniment subrersiu dels militars

espanyols
«bjtega la

la.

a

direcció

nostra

de

l'Estat

que

pàtria.

panya, bastaria aqu, ,1« nt«nsuetud, aques
ta ànima d'esclau de l'espanyol,
per a sen
tir-nos
t

estranys

a

la

‚vera

manera

d'ésser

aixecar bandera de rebeldió.

Iiaò no pot durar!... La gent deia,
posant confiança en la sensibilitat del

poble espanyol. —Aquesta, situació no pot
prolongar-se!...
afegia a mesura que
la dictadura estrenyia l'argolla i les lli
—

bertats
nien

i individuals

coldectives

de moda.

topics passats

barà malament!...
ciats

la

en

Aixà

—

de

gorernar

bles. 1 mentrestant

rabsurditat,

cia i la

més

fent

incapacitat

de les

tadans

era

paleses

i adhue la

seves

els

po
l'audà

«1«tren

vida dels cia

despreciable pels

cosa

aca

insinuaven els ini

—

política

esdeve

rege

neradores:
—Aixà

ja fa

un

durar!...

deien, i
Aquesta si
pot prolongar-se!
repetieu,

no

any

pot

que dura.

tuació no
i pel que hont

—

—

—

r(o

1«

cosa

va

Durant aquest any de dictadura, Cata
ha estat sotmesa a la. dura
prova
del seu patriotisme i de la seca resistència

lunya

espiritual. Les més grans injustícies, les
pitjors iniquitats han estat comeses con
tra d'ella per tal
reduir-la al servilisme
i a rabjecció. s'han clausurat totes les
institueions

p«tri()tiques. S'ha prohibit la
obligant a posar en els
pals on aquesta roldava, l'espanyola. S'ha
prohibit l'ús de l'idioma català en les cor
poracions, substituint-lo pel de l'opres
sor. S'ha
destru'it bàrbarament tota l'o
bandera e«talan1.

bra de

i de cultura creada per

.1fancomunitat,

l'antiga

per

rúnieu

En realitat, malgral del nostre pessi
misme quan1 a al ribuir prou sensibilitat
al poble esp(otyol per a rebellor-secontra

ble,

més o mengs tiranie, tampoc
nos«ltres
dictadura
que la
mantingués lant de temps. Aixó ve a

professors,

un

règim

erèiem

fermar

el

no
es
re

—

el«n,nrant

rriep més (1(
matèrh

l'obra

s,

per

pot realitzar al seu albir les més grans
obsurditats i mantenir-se llarg
en
no

temps

el governament del
país encara que la
seva actuació
sigui objecte de blasmes i
d'ironies per part del món civilitzat!

Nosaltres mai
el

hi havem cregut amb

no

poble espanyol.

Per aquesta raó havem
procurat sempre abismar les distàncies
que ens en separen. Per aquesta raó els
catalans ens havem condolgut sovint de

què

a

l'estranger,

Si

no

confonguin amb
altres raons que pro
clamessin la nostra estrangeria amb Es
hi

ens

hagués

on

conco

cine mil «lumnes de diver
i destituint prop de dos cents

d'aquesta

dels pobles forts i progressius. Deixeu-lo

l'espanyol amb aquell seu aforisme grà
fic i a bastament expressiu: Hoy come
mos; mariana veremos, i no li exigiu el
menor
esforç, mental ni corporal. Dieu
me si amb un poble d'aquesta naturalesa
específica i amb una, gran dosi d'audàcia
per bagatge, qualsevol Primo de Rivera

"coles

guisa

pend«

convenciment de sem
pre que el poble espanyol és insensible
tota renovació i que no el preocupen els
grans problemes que somouen consciències
i que constitueixen la norma característica
a

les

i itnirersalment aprecia
da de la Unirersitat Nova. S'ha
perseguit,
estn

empresonat i

nostre

l'autèntica,

Mancomunitat que accepta el po

eneara.

ses

—

deportat en gran escala, els
patriotes. S'ha atemptat contra dones i
criatures, tractant d'atemoritzar-les per
l'amenaça grollera i salvatge. S'han pri
rat les escoles
per a infants sostingudes
l'Associació Protectora de l'Ense
nyança Catalana. S'ha ordenat àdhuc la
traducció dels noms dels pobles intradui

bles,

com

són:

La

en

d'altrés. S'ha adobtat, en fi, contra
l'ànima catalana els procediments de re
tre

finada crueltat, propis

de les càbiles més

salvatges.
Així i tot, però, Catalunya rdx. L'es
perit del poble en lloc d'a,gemolir-se a les
fuetades va reblant-se i enfortint-se d'una
faisó que enamora. Aquest any de repres
sió ha estat veritablement l'any de la
pro
va. 1 el poble català ha sabut demostrar
que el seu ideal és més fort que totes les
persecucions i que totes les tiranies; que,
despit de tiranies i repressions de càbila
sap mantenir-se dignament en la integri
tat de les

dre

amb

conviccions i sap respon
albiradora accentuació dels

seves
una

fets

va

rièneies, Catalunya

estoica da

no roman

les

embestides de renemie que l'a
ssetja. Podem assegurar que, ultra ren for
timent individual de
l'esperit i la eoneièn
(ant

eia dels

catalans, es treballa de ferm, dins
fora de la pàtria, per a contrarestar
els efectes de la dictadura i and,
l'in1ent
d'accelerar el jorn venturós
nostra
independència nacional. No harem d'asse
i

nyalar ni descobrir les nostres posicions
a l'enemic.
Diem només que

Catalunpa
l'estranger funcionen ofi
curen de l'expansió i de la in

es

mou; que

a

cines que
ternacionalització

cabdal,

del nostre problema
i que els catalans d'arreu el món

ajudem a aquesta obra emancipadora, no
en la .forma
que és de desitjar encara,
però si amb prou eficàcia per a que l'es
forç que hom realitza acusi belles pers
pectires per a l'esdevenidor gt(«n ,sens
exigeixi el veritable saeri
,

Per acabar
duir un

sigui'ns permés

paràgraf del nostre
amb què
comentàrem,

torial

repro
article edi

un

any

en

rera, l'adveniment de la dictadura mili
tar a Espanya. Sortosament
podem cons
tatar que les nostres suposances s'han
i que les afirmacions
que hi

firma.t
no

han estat pas desmentides:

rem

de

negar-ho,

con

fèiem

"La repressió és dura i
violent,

Creueta,

Font Picant i Sant Feliu de Guí rols,

regades ifa rea
confirmant les nostres
paraules: L'enemic ens fa
feina. La
seca obra destructora és
raqulló que im
peldeix els patriotes a refermar la sera
fe en la llibertat de Catalunga. Es, ta.m
ínt, ço que MOU els lluitadors « treballar
amb més dalit per aconseguir l'anhelada
independència. Perquè, mulgral les apa
litat dels

no

ha

l'evidència de la
realitat ens desmentiria. La bota militar
és posada damunt del cos de
Catalunya
amb l'intent d'acabar d'una
car

vegada,

per

sempre, amb la seva ànima immortal.
Se'ns vol fer ésser espanyols amb la
força
de les baionetes. -17nb elles
pretenen arra
bassar-nos la llengua perquè saben

que
mentre poguem valer-nos-en
seguirem pro
clamant la nostra nacionalitat

específica

catalana i el nostre voler de retornar
al gaudiment de la llibertat a
què té dret,
omb restabliment d'una ildimitada
sobira
nia nacional.
ment

Reni.rirà

en

rectori militar
sures

el

seu

intent satànic el

espanyol? Les radicals
coercitives tindran prou força

me

per

1564

aixafar Catalunya? Sortirà amb la seca
aquest rei empestat, ple de verí i de ver
gonya oprobiosa?
Ah, catalans! Per ,forta que sigui l'es
comesa, per anguniosa que sigui la prova,
la nostra
no temeu, que
no la mataran
ha
arribat a
La
nostra
Catalunya.
pàtria
maduresa corporal i ideolò
un gran ae
gica capaç de resistir les malvestats més
refinades. Aquesta situació de violència
acabarà tard o dejorn, perquè Espanya
mateixa no podria resistir-la si es prolon
para massa. I tingueu la certesa, la con
vicció fermíssima, de que finida aquesta
crisi morbosa, Catalunya apareirerà més
robusta, amb més plenitud ideològica que
mai, perquè totes les restriccions d'ara,
totes les injriries,les r.rocions i els opro
bis que u infereixen actualment, tenen
rirtut per l'enemie insospitada, i ■";

la cirtat de

fer

els ulis

mants

de

infonent-els-hi

la

sentiment de llur

pròpia pàtria;

vençuts, els que

no

de la

iiquest romiatge de barri en barri i de
un alè de
en poble, port ant arreu
la seva gffiria i un boeí del seu cor, ca

la bena que
connacionals nostres,
idea de llibertat i el

caure

i als

poble

con

necessiten

Padjutori
veure-hi clar,

del tirà per
brutal els dóna més

fuetada
aquesta repressió

co

ratge, els redobla les energies per tal d'e
xigir, a la seca hora, la restitució del go
vern que ens detenten des de fa segles; la
veritable llibertat que convé
i que
que la

fins

les

pedres
sigui feta:

normalitat

tatem

any enrera,

un

la dictadura els
amb

joia
equirocats.

seus

que

en

no

podia

que

en

,braços
d'alguns

de

en
e

s'empenyava

dels

portat

les senyoretes Al
seus amies íntims

sortir al

en

Cata

a

carrer

per

acomplir algun acta de catalanitat o per
caraeter po
presenciar alguna festa
pular. Quan el Consistori .!els Joes Flo

començar

estralls. Ami

gairebé
—

pàtria."

Aírà dèiem

en

que les cames no
ja
valer,
l'obeïen i que els ulls eren del tot tancats
a la claror, no deixava d'interessar-se for
no es

davert

ai.r;

dència incona.iciontula de la nostra autèn
tica i ónica

aquests elarrers temps

—

indepen

la

rel.

a

soca
en

tament per tot ço que afectava
lunya i amb penes i treballs

Catalunya

a

la demanaran

taló de
Fins

cons

anarem pas del

rals rebé l'amical invitació dels

amias

de

Tolosa per celebrar allí els l'enguany,
ens
reunírem tots els directament in
teressats a casa del poeta per tal d'acordar
del gentil convit. I don An
gel, aclofat en el silló, es sentia rejovenir
i ple d'aquell. entusiasme que mai no
l'ha deixat, s'unia al nestre acord 1(:c
conformitat amb els desitjos .dels com
talment com
panys del Llenguadoe i

l'acceptació

CDÓNICA
POETA

EL
En

Guimera

l'havíem

vist

és mort!

en

CATALANA

els que

Tots
darrers

aquests

temps,

estavem convençuts que aquella vida glo
riosa s'anava apagant de mica en mico,

vindria a
un din la nova dolorosa
vestir el nostre cor de dol. Tanmateix,
quan per la eiutat corregué la veu que
Don Angel havia. entregat la seva anima
i que

blanca i pura al bon Déu que seguramein
Ii obria de bat a bat les portes del
un ealfred de dolor
talment una ferida
en la earn viva,
i un sotrac en el fons
—

—

del nostre
el

gran

ésser,

feren

comprendre
sentíem pel pa

ens

que tots
les lletres catalanes.

amor

triarea

En Guimera

era

del

poble;

de la nostra,
era

era

de bondat

mestre

1 és que

quelcom
model i guia;
era

i bandera

d'idea

lisme. Era el nostre poeta nacional.
Hi ha homes que portats per les ona
des

la

ambicions,

vanitat,
i

a

de

voltes

l'orgull

CATALUNYA

DE

i de

les

també per les de

la necessitat i la convenikv,ia, es remouen
trisosos en el mar de la vida, eercant
provant fortuna, canviant de pensament
quan els convé, mostrant-se inclinats a
apropar-se al sol que més escalfa, peris,
que vers el final de la ruta els sentiments

—

Demés, ell ens ha fet fruir les més
belles emocions, ens ha fet estimar la nos
tra terra i l'ha

rament

cantada amb tot l'entu
siasme. Ha estat tothora un exemple de
patriotisme i un model de bonhomia. El
ha trobat en ell el millor
cenreador i el nostre esperit s'ha mostrat
als ulls de tothom amb les creacions gui
merianes. Les seves obres calidals han
nostre teatre

traspassat

les fronteres i han

arreu

portat
Catalunya.
I és que, tothora, en el poeta i el dra
maturg s'hi ha vist el ferm patriota, el
convençut, l'entusiasta i l'idealista, ba
tegant sempre amb el poble, gaudint amb
els seus gogis, plorant amb les seves
i aeompanyant-lo en 145 seves ansies
del món l'anima de

de millorament i
Par això
per aquesta extraordinaria identificació,
per aquesta inusitada coincidència,

—

catalans han estimat En Guimera d'una
faisó cordialíssima,, amb una veneració
exemplar que es traduía en un continuat

homenatge

al

Mestre

totes ocasions

en

avinentesa amb
manifestació a honor seu.
certa

en

I

aquesta

amor

una

dels

vida, és cert! Pero un bell viure, obra
les portes de la immortalitat. I la vida
d'En Guimera, sempre honrada, sempre

brables els teatrets d'aficionats que han

pura,

sense

falses maniobres

ca.cions, empresa en
guida amb pas ferm

ma, és

una

cosa

una

ni

claudi

ruta recta

i amb

el

cor

se
a

la

tan poc corrent que per

ella sola ja n'bi hauria prou per
dar el seu nom eternament.

recor

el natural

orgull

("olor s'ha

Catalunya

en

banda

alçat
i ha fet

me

Ita

d'haver estat vi

mar

gloriós

a

la

arran

mun

de la

dramaturg,

embolcallat amb la bandera de les quatre
barres de sang, resta do s entre les pa

nínxol. Però el seu esperit ha
el eel on haurà trobat les ani
mes d'altres bons patricis. I tots
plegats
pregaran a Déu perquè vetlli per Cata
rets

del

volat

vers

i els catalans,

lunya

Journ CaTALÁ.

Barcelona, juliol de

TERPES

1!).21.

C ce-al hija

per

resistir

CATALANES
població

1.1ur

Quil.

"france

sa"

3.713

Andorra

Catalunya e51r0c1a
Regne de València
(Zona catalana).

de
Alguer (a
Sardenya-Itàlia)

forces

banda de

els catalans

el cadaver

acompanyat

de Barcelona que esta
blava. El cos del

petita indicació dels interessats, per les
paraules coratjoses del poeta. La seva
activitat, la. seva energia i el seu entu
donaven

a

tanya

Zona

Ii

en

commoure

sitats per ell en ocasió de representar al
guna obra seva; no hi havia revisteta
de joves que no fos alentada„ a la més

siasme

complavia
preparació Segu

escampats pel món. La ciutat s'ha vestit
tancant les portes de botigues,
tallers i magatzems, i una multitud enor

per

ni festassa que no es veiés honorada amb
la presèneia d'En Guimera ; són innom

tingut

festa

amb la ferma convicció que po
■;ria assistir-hi!
Poe temps després, la Mort ha vingut
it arrabassar-nos el
Mestre. Un plany de

LES
catalans

de redimir-se dels pecats co
15n bell morir honora tota una

desig

la

i

clue sempre han servat reclosos en el fons
de tot de l'anima es manitesten valents
mesos.

de

parlar

es

—

apoteisien

l'iblustre dramaturg, era corresposta per
la sincera estimació que ell mostrava pe!
nostre ooble. No hi havia festa, festea

i amb

infant hilusionat

un

catidana

496

6.000

32.194

2.344.719

13.345

1.394.043

(i'.1-

ragó
Illes Balears

.

Totals

Hab.

206.129

....

5.574

91.348

5.014

338.894

300

12.000

60.636

4.393.133

1665

MANIFEST

ALS

CATALANS

nir
xin

aplicació immediata, constituei

una

sòlida i segura per al dia

reserva

una

siguin necessaris per a escampar
arreu
de la nostra terra, i en tota la
puixanea que mereix, la llevor redempto
ra de l'escola catalana.
que

Es

justament

en

enguany,

que l'Asso

d'ésser

un

sol: La Protectora

ciació Protectora de l'Ensenyança Catala
na compleix el seu 25è aniversari, que un

deixar d'actuar

decret de la dictadura militar que

créixer amb

mana

tectora

no

un

no

ha de

sol mornent? La Pro

pot ésser dissolta,
més de braó!

ara

ha de

Tinguem per lema
patriòtica:

Als catalans •d'America ens cap l'al
tíssima honor d'haver marcat un camí de

s'extenien per totes les contrades de la
Pàtria i fora d'ella, fent germinar en
les entranyes de la terra mare la bona

la vida de I'dssociació Pro
progrés
tectora de l'Ensenyança Catalana. La nos
tra actuació fou un estímul per als ger

l'ensenyança

saó de

catalana, l'arma ho
llibertats i dels drets del poble

meiera de
vol tallar l'arbre

arran

*

*

*

*

"Quan el
quedar

prop

l'amplitud

tota

en

nostres

cors

sa

eterna

ja rebrota arran de
amb el temps tocarà
Buenos

de Catalunya, que, tenint tan a
l'obra tic l'Associació, no l'apre

inans

versos

de la

tallar de soca,

van

va

en

eiaven, potser,
què la veien els

de soca...
*

*

aquells

cançó

l'Estat espanyol pretén anullar l'obra
edueadbra de la nostra magnànima Asso
ciació. Quan més robusta era la seva crei
xença i les arrels d'aquest arbre frondós

Aires,

agost del 1924.

La

Comissió

de

Deleqada

l'Associació Prptectora de

amb

L'Ensenyança

enyoradissos.

Catalana.

I
A les darreries del mes de juny prop
una notícia telegràfica inserida en

passat,

els diaris de Buenos Aires

assabentà

ens

l'atemptat,
dies després, pel Consell

confirmada,

essent-nos

poca

Directiu de l'As
des de París, ens advertia

sociació que,
del fet, prometent-nos instruccions a no
tardar gaire. La protesta brollà de tots
els cors, fent tremolar els llavis i estrè
nyer els punys d'indignació... On pre
tenia arribar el dominador?
Fou aleshores que aquesta Comissió
Delegada sollicit el consell dels seus a
dherents inscrits a l'Associació, i que hom
celebrà l'assemblea que prengué l'acord
d'alçar la veu de totes les Delegacions de

Sudamèrica, dirigint-se

tots els catalans

a

que hi resideixen, per a cridar ben fort:
La Protectora no ha estat dissolta! La
Protectora ha de viure ara més

potent

que

mai!
*

*

*

la

curt
ajornat
publicació d'aquestes
ha

que amb

la

temps

declaracions,

la

paraula

ritzada del Consell Directiu

ciació,

de

espai

un

perant avalar-les amb

de

auto

l'Asso
i sere

ciència

seva

es

nitat acostumades ens ha de marcar el
camí a seguir. La mateixa transcendèn
cia del fet i la nova organització que

hagi de donar la Protectora a la seva
actuació futura, fan que aquesta paraula
esperada no ens hagi arribat amb la
pressa que els nostres cors freturen. TJni
cament unes lletres que confirmen la in

telegràfica

formació

tiu,

avencen

ens

del Consell Diree

que hom

tracta

de

no

deixar de funcionar un sol moment.
I bé: sentim una gran satisfacció en
haver coincidit amb el pensament dele

capdavanters,

rostres

c!oni

no

podia

inenys de succeir entre homes que tenen
un mateix
ideal. El nostre
pensa

primer

rebre la falconada, el pensa
ment del Consell Directiu, de les Comis
sions Delegades de Catalunya, de les d'A

ment,

;nèrica,

en

de les de

Catalunya,

tot el

món,

és i

ha

moltes eiutats

en

d'Europa,

cal

triòtic
Pensenyança.
En finalitzar l'any 1922, de qual data
és la darrera Memòria publicada, els so
cis dè l'Associació passavert de 8000,

puix durant aquell

s'havien doblat.

any

Les darreres dades que posedm són de
mitjansidel 1923, que érem ran dels 10000
socis, i el "mot d'ordre" que havia donat
la Comissió de Foment de l'Associació era
el d'arribar en el present any, X XVè de
la

Protectora,

als 25000 socis. I perquè
no hem d'arribar-hi? L'estat de força que
pretén ofegar la cultura d'un poble, no
ha d'ésser obstacle a la nostra voluntat.
hem

de

d'actuar ni un sol
moment, i hem de seguir formant en les
rengleres de la Protectora, portant-hi ca
da dia nous elements. Allà on coneixem
l'hem d'empen
dre amb la pregunta del "noiet de la
Protectora",
aquell magnífic cartell de
un

català,

—

sant i senya
sociació Protectora de
tornar

que s'ha de
"Ja sóu de l'As

pregunta

—

un

:

PLOR D'EN

Com

l'Ensenyança Ca

cor

un

rodolant, ,desfent-se

*

*

*

Amb aquesta volunta:t i entusiasme que
secundin el pensament dels nostres cap

baixa del Pireneu En Manelic..
Abandona el ramat, que bela i bela,
com

mai,

les altures, s'ha sentit.

en

On

va el rústie
pastor, Plieroi ingenu?
glòria dels homes purs, coin dl senzills?
Què té perquè, amb sos plors, les neus es

(fonguin,
si la gran muntanya s'enternís?

com

Avall,
com

avall, devés

un

passant
va

cap

isard que
per Cntre

a

la ciutat.

geni

el

va

que amb
vora

mal ferit,

llops

(que

•

•

en

com

somnis,

a

un

va

con

fill.

Mireu En Manelie! Oh! Com

sanglota!

les entranyes! Quin sofrir!
Mireu-lo, de genolls, prop del cadàver!
Son cor plora per tots els cors humils!
I mentre el seu ramat,

perdut

hem de mantenir el foc del
ideal. Tinguem fe i esperança en

dirigents de l'Associació, quina
patriètiea és ben provada,

vència

sol
eom

també el seny que han esmerçat en el
desenrotllament de l'obra de la Protec
tora. Fem que les Comissions Delegades
que existeixen

a

America

augmentin els
aquelles pobla

adherents llurs i que en
cions on sia possible hom n'hi consti
tueixi de noves. Es precís no deixar d'ac
moment

canas, que si, tal

seguim recollint
vegada, no podran te

i

en

queden!),
Perquè? Amb quin
(fí?

nostre

un

encara

(cebre'l:
argila i Ilum dels cims,
àngels que dels homes,

dels
donar-li la vida
a

baixa,

corre

qui,

Ha mort aquell

més

la terra

davanters,

tuar

Ilà

en

Regira

talana?"

els

MANELIC

(grimes,

deixar

que s'hi trobi

propaganda,

EL

i

dir, a les d'Amèrica. L'esforç dels
eatalans emigrats era ben ferm i decisiu
en aquest
aspeete fonamentalment pa
no

No

La Comissió Delegada de Buenos Ai
res

hom féu el miracle! L'Associació co
inençà de créixer, obtenint els adherents
a milers.
Cada dia es constituïen noves
Comissions Delegades a tots els pobles de

arrel;

roca,
al cel!"

a

la muntanya,

les boires de la nit,
humanitzant la veu, bela que bela,

igual

que si

el poble
el

enmig

plorés

català,

un

món de

nins;

d'ànima pura;

poble generós, sofert

i

humil,

veient la mort rdial seu excels poeta,
es fon
tot ell en altre Manelie.
TONASI IGLESIAS.

que

Barcelona,

21 de

juliol,

1924.
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DE

POESIA

"La Publieitat", de Barcelona, del 22
del proppassat juny insereix un article
del nostre lloat poeta Josep M. de Sa
refle
garra en el qual hom fa atinades
xions sobre poesia femenina.
;

Jo ttstie amb ell quasi amb tot el que
diu. Amb el que no em sé entendre del tot
és amb çoque fa referència a la literatura
"espanyola" a Amèrica. Primerament que
els americans
els sudamericans que són
se n'ofendrien, d'a
els que conec més
—

FEMENINA
,le Gabriela Mistral, exceLlint
nombre d'altes mentalitats auto
ra del llibre "Desolación", editat d'ha poe
per compte d'una empresa editora nor

magnífie:t
entre

un

damericana;
ra

respon
de

le

a

figures

pseudònim d'aquesta auto
suggestió de dues grans
poesia europea.

la

la

Altrament, i seguint comentant l'arti
ele de J. M. de Sagarra, no sabria pas
com fer-ho per trobar just el mot de su

cre-candi per als poetes sudamerkans. Si
en aquestes
no tenia
por d'excedir-me
breus consideracions, semblant-me que el
com
llur estudi mereix capítol a part
ara miraria de parlar-ne;
solia dir-se
això haurà d'ésser per a un altre
—

—

però

dia.
Hom celebra amb joia infinita l'arri
bada al goig de la poesia catalana de la

primerenca Maria Verger, presentada per
l'altíssima Maria Antònia Salvà.
ALIDÉ.

—

questa denominació. (Allò de l'hispano
americà és cosa que no pren). Ací lii ha,
modestes si es vol, una literatura ar
gentina, una literatura uruguaia, una lite
ratura xilena
per no anomenar més
les que em sembla que treuen més
—

que

mateix
que totes són en llen
gua castellana. Però no en són d'espa
nyoles. Són de cada país on e produei
xen.
Així, on argentina sembla més

llue. Potser totes
caient, i ja sabem

tres

tenen

un

reflexiva i assenyada
deixi-se'm dir-ho
així
la uruguaia és ardenta, fortament
Delmira
lírica,
inquieta, pasional...
—

—

malaguanyada

nina que
abans de morir ens deixava "Los eálices
vaeíos", n'és un exponent, i així mateix
la

Agustini,

Eugènia Vaz-Ferreira, l'autora
d'aquella bella poesia "La estrella erran
te"... qui
deixà, sense haver aplegat
Maria

ens

ella

eom

versos,

tenia la voluntat, els seus
recull que hauria retolat

en

en

un

"Mármol y Fuego"; la deliciosa, profun
da i humana Joana de Ibarbourou, que
s'estrenava amb "Las lenguas de diaman
versos
te"
sorprenent a tothom, i
eeguint el viu eselat seu, regalant-nos amb
—

—

agrupaments ile la seva poesia sug
entre els quals els poemets en
prosa que encapçala "El cántaro freseo",
nous

gestiva,

veritables

coneguts

ha

que

commoved,ft va resuliar
a la gloriosa memòria
del patriarca de les lletres catalanes, el
traspàs del qual plorem tots els catalans.
El teatre San Martín va ésser total

Imponent

i

l'acte d'homenatge

ment

ocupat

per

gentada,

la

gran
vetlla del dimecres dia 3 proppassat.
una

discurs enaltint

els ramells i les corones. N'hi havia una
dels vascos nacionalistes amb gran lla
çada dels colors nacionals d'Euskadi.
La seeció d'Art Escènic del Casal Ca

representà el drama "Maria Rosa"
interpretadors les senyores San
Soler, i els senyors Sagalà. Lleonart,

Fàbregas, Silvestre, Vallbona i Costa.
sabé apreciar la merit,èria
tasca dels notables aficionats prodigant
El

los-hi

públic

llargs i calurosos

La segona part

Preludi,

aplaudiments.

començar amb

un

l'orquestra. Acabat
senyor Nadal-Mallol
llegir

executat per

aquest el

LA

va

va

MORT

personalitat

un

del mes

A continuació els dos orfeons catalans
al
varen cantar

conjuntament
poeta" i "La

sardana de les

monges",

sota la direcció del mestre Ernest
i "La
i "Les fulles

dirigides

pel

Sunyer,

pàtria

mestre Eduard

un

de la

poesia

noms

"Els segadors", demanats per l'audito
foren cantats pels dos orfeons en
mig d'una ovació indescriptible, aclamant
se la independència de Catalunya.

ri,

aplaudiments premiaren
Orfeons, mestres, cantaires

Forts

dels

la tasea

i rapso

des.
L'acte va ésser organitzat pel Casal Ca
talà sota el patrocini de l'Orfeó Català
de Buenos Aires, Associació Protectora
de
tat

l'Ensenyança Catalana, Comitè Lliber
i els

perièdies

"Nación

Catalana",

RESSORGIMENT i "Catalonia".

DEL

MESTRE

més

uruguaia,

estol.

Parlant de les poetesses argentines no
és possible passar-se d'anomenar en pri
mer lloc la vibrant Alfonsina
Storni, au
tora de llibres com "La inquietud del ro

sal", "El duke daño", "Irremedia;blemen
te", "Languidez"; Rosa García Costa,
d'estirp catalana, "la poetessa de la
l'ha anomenada, autora dels
ció",
bells llibres de versos: "La Simple Can
eión", editada Barcelona, i "La Ronda
Emo

com

se

a

de las Horas", ací. Tenim Victòria Ocam
po de Estrada, l'erudita, destriadora de
belleses en "La Divina Commedia"; Del

Bunge
francès,

fina

de

Gálvez,

que sol escriure

també, com ho ha hagut fet
alguna altra poetessa sudamericana... I
en

encara,

un

estol innombrable.

En la literatura xilena lii lluu la

figura

Angel Guimerit,

en

el llit

on

nova"

Chaubell.

La senyora Santos i el senyor Joan
Cunill tingueren al seu carree la recita
ció de poesies de l'insigne poeta.

essent-se
tos i

la

tre.

seques"

Uii bust del poeta, col-locat en el ves
tíbul ,es veié cobert de flors que lii eren
dipositades pels coneurrents. Els colors
nacionals de Catalunya, ornaven el bust

talà

GUIMERÀ

EN

joiells."

Em permeto sols comentar els
sortosos i

Â

HOMENATGE

morí santament, embolcallat amb la

bandera catalana.

1567

CONFIDÈNCIES
Catalunya

la Societat d,

Els

acions.

Ginebra.—E1 representant d'Irlanda

a

la Societat de Nacions ha batut el

punt
de vista espanyol servint-se del punt de
vista català. Hom relaciona aquest fet
amb la renúncia del representant d'Es
panya Sr. Quifiones de León, a la reunió
ginebrina. Hom espera que la primera
derrota d'Espanya anirà seguida de no

gar les cine centes

padors de la voluntat popular
diuen representants legítims i es

que

es

passegen

amb ínfules de valent. Hom comenta molt
favorablement l'amistat Catalano-Irlande
sa

palesada

suara

en

la

reunió del

co

mitè del treball.
Por centèssima

el gran Primo diu:

vegada

prou cultural

Madrid.—E1 general Primo de Rivera
diu que ha rebut un manifest
signat, si
fa no fa, pels mateixos

signaren
llengua cata

calia.

pessetes de multa
o

que
una
con

tra intromissions de les autoritats en els
afers interior de llur eoIlegiació. Els ad

però, no paguen i s'ha procedit
fer-los pagar, embargant-los. Hom diu
que l'advocat Sr. Martinez-Domingo s'ha
fet embargar la Història de Ksparta i que
vocats,

un

al cap de la política mundial re
pugnen admetre a llur costat els usur

com

imposà per haver signat votat
proposició de Ilur collegi protestant

no

van

portat

els

u

és digna de seure al costat dels pobles
que han resolt Ilurs problemes interns.
D'altra banda els pobles Iliberals que avui

s'han

Barcelona.—El General Lossada tretze
són tretze, ha obligat als advocats a pa

envestides que acabaran per foragi
tar-la del consell internacional ereat pel
president Wilson. Hom diu que Espanya
ves

advocats,

altre s'ha

fet embargar

una

bandera

espanyola.
Espectacle

nou.

Londres.—En els clubs de turisme lii
ha ha gran entusiasme per a dur a terme
una excursió co'alectiva a Las Hurdes car
hom acaba de saber que
general espa
nyol Sr. Martinez-Anido ha declarat que
des d'ara pot anar-se còmodament en
automòbil a visitar aquella regió poblada
per eretins, troglodites, homosexuals i an

tropòfags.

Els clubs londinenes compre
nent la gran obra del Direetori espanyol
en pro del foment del turisme, es propo
sen

dedicar-li

un

homenatge.

que

aquella fulla d'adhesió a la
lana i els ha qualificat de mediocres i

de neules. Ha dit que la cultura es euidi
que prou falta u fa, i que ell no
s'espanta davant de savis carquinyolis
com
Cajal i En Cabrera i En Torres
Quevedo i demés signants del darrer do
cument.
ns

que lw entenen.

Cadiz.—Procedent d'Amèrica Central i
portant la representació de sengles pa
triotes espanyols d'allà baix, ha arribat
tal Sr. Fernàndez amb dues
ques botes de cognac destinades al Maton
de Peclralbes (que
ha
a

magnífi

un

algú

començat
batejar amb el nom de Sr. Faber, car
troba que allò de Llapissera ja és vell)
i al magnífie Sr. Primo de Rivera,
per
tal que beguin a la salut. de la pàtria, de
la renovación y de la mujer abans que un

llamp els mati després de l'ofrena de llur
vida al sant patró de Galícia.
La bella "renovación"

ja

Barcelona.—Aquelles

és vella.

banderes

espa

nyoles noves dio trinca que el general de
les tropes d'ocupació Sr. Lossacla féu
posar al balcó dels collegis municipals

judica com la més viva i os
tensible prova de renovación, són, ai las!,
un
drápot destenvit que faria plorar, si
no fossin espanyoles.
i que hom

Expansió catalana.
Tolosa de Llenguadoc.--E1 cònsol d'Es
a Toulouse menaça amb
una re

panya

clamació .diplomatica al govern francès
si la "Chorale Déodat de Séverac" can
tava "Els Segadors" en la festa occitana

cultural catalano-occitana.
Tolosa.—Ha arribat el donatiu que els
intellectuals catalans fan de Ilurs obres a
l'Institut d'Estudis Occitans que acaba de
crear-se a Tolosa. Consisteix en una es

plèndida biblioteca de més de tres mil
títols d'obres catalanes antigues i moder
nes.
Els professors Soulà i Dwelshauvers
aquest de pas cap a París
han
donat una conferència dedicada a la in
tel.lectualitat tolosenca, sobre l'obra de la
Mancomunitat Catalana destituïda pel
—

—

Govern del Directori espanyol i sobre
l'estat actual de la pralueció bibliogràfica
de Catalunya.
En Borràs

la

a

presó.

Puigcerd.à.—Per ordre de l'autoritat
delegada del general d'ocupació de Gi
rona, ha estat empresonat l'actor Jannu
Borràs per haver recitat una poesia amo
rosa

del mestre Guimerà al

La pau

Varsòvia...

a

cament d'una caravana d'automòbils
pro
cedents de la Rabassada. Els
malfactors,
amb tota tranquilitat anaren aturant i

saquejant,
l'integraven.
guàrdia civil

un

a

i avui

cina tolosenea i el mestre director Josep
Fontberna.t oposant-se a l'arbitrària pre
tensió del representant d'Espanya han

d'aquest intent i han privat qui
fos víctima d'un
Catalunya
atropell en terres democràtiques. "Els Se
gadors" s'han cantat després de sengles
discursos dels poetes Camelat, Perbose i
protestat

de

no

del diputat eatalà Francese Macià. La
policia ha detingut i el prefecte lia aixe
cat procés verbal contra els Srs. Soulà i
Macià. El prefecte departamental, amie

particular del cònsol d'Espanya, volia
portar a la frontera els Srs. Fonthernat
i Maeià, però no ha reeixit en sos nous
propòsits car el fet ha produït polsaguera
a París i alguns
diputats, entre ells En

Marty

,dels P. O. han formulat una enèr
gica protesta contra l'actitud dels dos
funcionaris hispano-francesos de Tolosa.
La

causa

contra

el

professor Soulà ha

estat també sobresseïda.

l'empresa

del

Gran

•

censura

de la Facultat de Medi

hi havia

Hotel anuncia: "La carretera mejor vi
gilada de España". Això d'Espanya se Ii

perdona perquè és

professor

els autos que
molta

un, tots

L'endemà

neral

Soulà,

Barcelona.

no a

Barcelona.—Els senyors Esteves diuen
encara, de tant en tant: "si, bé, però ara
no lii ha utemptats"... Moit bé:
després
de l'assassinat del botxí (que la censura
no ha deixat encara
publicar) s'han sue
edt una Ilarga sèrie de fets
per l'istil
fins a l'espectacle apoteòsic d'un atra

organitzada

en el elos de
l'Expansió Ge
de Països Llatins que es celebra
actualment a la capital del .Llenguadoc.
El president de l'entitat catalanèfila Dr.

final d'una

representació teatral.

vol que

no

Més -activitats

un
se

asiàtie.

sàpiga

Ah!

la

aquest fet.

de la censura.

Barcelona.—La censura tampoc vol que
hom sàpiga que han eselatat sengles
pe
tards dintre ,dels "Grandes Almacenes El
nen
seu

la

preguntava l'altre dia al
pare, perquè no vol
digui el diari que han

"Escolteu,

pare:
censura

que

mort el

botxí?"—"Perquè
—responia l'interrogat.

ho sap tothom"

Universitat taurina.
Barcelona..—La Crisi taurina és

un

fet

innegable Catalunya. Llevat la colònia
d'immigració, ningú
presenciar
l'espectacle espanyol per excellèneia, que
tant estimat, inclòs per
anys enrera
la gent de bé de Catalunya. Fa poes dies
a

no

va

a

era

hi hagué "corrida" i escàndol. El general
Lossada se'n planyia i defensava el "pre
sidente" client que tothom és ho per a
fer el savi però pocs són els que 'saben
actuar de director. A Barcelona fa
pena
veure la manea de gent in

—

digué

—

568

"toros". Cal
organitzar
i, si cal, obrir un curs de
tauromàquia en una de les moltes escoles
que hi ha ara a Cán Batlló, tancades per

tehligent

en

aquest estudi

que

A

Boi

falta

Barcelona.—A Sant Boi les fulles de
registre del manicomi comencen a ésser
tant plenes de noms que ja vessen i tot.
Horn diu que la setmana entrant n'en
carrers.
ganxaran per les cantonades dels
Ja n'hi ha alguns de preparats. Solament
mancaven les pastetes i ja les ha posa
des l'Ajuntament, car diu que n'hi sobren

primers

tot. Els

s'enganxaran diu
católicos", "El Ra
Conde de Fígols",

rón de Viver", "El
"Don Alfonso Sala", 'El

vera",

Primo de Ri

etc.

Al Marroc

tot marxa

com

una

seda.

Alacant.—Havien arribat amb el va
por Jaume II de la "Transmediterrànea"
i expressament noliejat, l'Orfeó tarrago
ní, un equip de foot-ball i un altre equip
de remadors de la ciutat de Tarragona,
acompanyats de nombrosos turistes. Tot
sobte el govern requissa el vaixell dei

feina ha durat un rengle de dies. Hom
diu que en els gloriosos combats de la da
rrera sèrie hi ha hagut més de 4000 bai
xes.

La

moixiganga d'Arenys de

Mar.

seu

mal

no

als

general Lossada ha

venedors

de

diaris

pro
el

eridar

succés del dia i els obliga a circumscriu
re's a pregonar el títol del diari i prou.
Ahir fou detingut un pobre ballet per
què cridava "L'Esquella de la Torratxa".
El policia que el detingué no sap un bo
rrall de català i cregué que el noi con
trariava l'ordre

governativa.

Madrid.—Aprofitant

de les absèn

cies del general Primo de Rivera el ge
neral Martinez-Anido ha fet un discurs
dient que ell també fa un partit i que el
Govern dels Militars també l'apoiarà com
fa amb el PUP del gran recordman de la
beguda. El general Primo de Rivera ha
desautoritzat tota altra propaganda que
no sigui
la que ell fa. Ha dit que el
Govern només
és el PUP.

apoia

un

partit i aquest

fúnebres,

altra

Corunya.—E1 general Primo de Rive

begut

avui deu vins d'honor que Ii
altres tantes juntes
homenatjaclores.
general Primo de Ri
ra

ha

han estat oferts per
El

els ha begut tots deu a la salut de
la gran feina redemptora que s'ha propo
sat dur a terme amb l'ajut de tants vins
diaris com pugui engolir. Fa dues set
manes que no para d'alçar el colze. Hom
vera

diu que

no

té temps ni per

a

dormir-los.

gonegen

el

monopoli

"Escolteu Ribé
li digueren.
Si ve
ai de part del que fa .dalcalde i dels
que ban acceptat de mans de lladres els
—

llocs destinats als representants del po
ble de Barcelona, ja poden entornar-vos-en"

—

—Si
o

"No

us

sou

el ciutadà

el funcionari

casa

ho prengueu així"...
Ribé, l'amic Ribé,

Ribé,

ja saben que

sou

a

vostra.

Una hora

després compareixia
Campa fer veure

Alvarez de la

a

el Sr.
que

la ciutat de Barcelona i

a

re

fer

dera catalana s'extremí.
Però

al cap de poca estona es pre
formant el tronc del carro de
la infàmia, com sempre, l'Alfonso Sala i
sentaren

En Biberón. També

digueren

que estaven

molt tristos però volien portar la co
mèdia fins a l'extrem d'ofrenar la casa
de la Generalitat, profanada amb llur
presència, per a fer la capella mortuòria
del gran patrici. Pobre Guimerà! Pocs
dies abans, pressentint la proximitat de
la seva fi, deia: "Només sento morir-me
per
a

arribaren dos senyors parlant en
llengua espanyola i dient-se representan
tes del Ayuntamiento que anaven a fer
en nom

del Sr. Alcalde l'ofrena d'encarre

gar-se de l'enterrament.

Quin cinisme!...

L'endemà la córpora del mestre embol
callada amb la bandera catalana dins
d'una caixa de roure i seguida por tota
la ciutat, responia sense paraules a tots

aquells farsants i pillastres amb tota la
eloqüència d'un poble que sofreix i sap
ésser digne. A la mateixa hora aquells
brètols es barallaven com marmanyeres a
casa de la ciutat i aquell que es deia
"el alcalde" presentava la dimissió amb
earàeter irrevocable. Arri a la m

vegada.

Per la

un

de pompes fúnebres. Hom
sap de molts dels honrados regeneradores
nou

cavaller de gran
de la Guardia Ur

un

que

com

dels consellers que man
tinglado, està preparant un

De sobte fa irrupció
presència. Es el cap

una cosal... Perquè no he pogut
En Sala que és un brètol, un mal
home i un traïdor a la pàtria". Eneara
es sentia
la farum dels Sales i Biberons

—

cada

Barcelona.—Feia poques hores, potser
mestre Guimerà havia dos
per a no tornar-les a obrir
més. A la casa mortuòria tothom plorava.

tres, que el
les parpelles

dir-li

Barcelona.
L'honorable Ajuntament
de Barcelona després d'assig
nar-se 18.000 pessetes en concepte de die
a

De la mort d'En Guimerd.

ara

governatiu
ta per

trabajo

dir que estava molt trist.
El eadàver del mestre cobert amb la ban

beguda.

pletament lliure per a bramar a quatre
vents. L'àpat ha estat servit per una fon
da de Mataró car a Arenys no n'hi havia
cap de disposada a cohlaborar-hi.
Les pompes

gabinete

su

la comèdia
Record de la

Mar organitzant una excursió a Mont
serrat per al dia de la moixiganga. Tot
Arenys s'ha traslladat a Montserrat dei
camp

a

duras horas de meditación i de
para la salvación de España".

presentava

vaixell, penjar-li una llufa en forma de
bandera espanyola, .fer un àpat i dir
"maco" al Directori. El complement de
la festa l'ha posat la vila d'Arenys de

arefienses el

d'home labo
cada punt la "so
de trabajo" i "mis

esperit

—

una

Arenys de Mar.—Per a celebrar el cen
tenari del veler "Nostra Sra. del Mar",
construït a la mestran;a d'Arenys, un
grup de buenos areüenses ha organitzat
unes
festes consistents en fer venir el

xant als buenos

No obstant, el seu
riós u fa recordar

bana Sr. Ribé. "Vinc de part del Sr. Al
calde"... No se'l deixà seguir endavant.

La concòrdia entre ells.

mig

del carrer aquell bé de deu
de forasters. El motiu no trigà a saber
se. El Jaume II havia d'anar a Melilla
a tota màquina a cercar ferits. Aquesta
xant al

Barcelona.—E1

que

que són: "Los reyes

carrers, que el

pels

vol soroll.

hibit

gent.

no

ledad de

de la rebequeria dels profesors que
estimen el Baró de Viver.

Sant

i consti que

per al Sr. Nualart.

Prou crits

causa
no

mà",

-paren la

ja

parlem

Una de les més

patriarca de

recents

les lletres

qual ploren

de

transcripció
Kómos.

Pil'Iustre

fotografies
catalanes, el traspits del

tots

els catalans.

Boulogne-sur-mer,

2

d'agost

de 1924.
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DIÀLEG

DEL

rei—Passa, fidel súbdit. Tu ets
d'aquells que mereixen totes les benau
rances que jo pue donar...
El

dictador—Majestat!...

Jo... Hu

mil de mi...
El
Mentre

rei—Vaja! Deixa't d'histèries!
estiguem sols, saps molt bé que
en

tre nosaltres
gran

no

franquesa.

pot haver-hi sinó la més
Altrament, u, a més

d'ésser home privatiu, ets també gran
d'una cosa més gran... Tu deus enten
és així?
dre'm,
El dictador—SI,
veritat, us
Majestat;
que
entenc.
El rei—Què vol dir això? Tu,
no

en

massa

entene,

as

l'home
de les actituds enèrgiques, de les audà
cies, de, de...
El dictador—Tot plegat, Majestat, si
vaig fer el que vós vàreu manar-me va
ésser perquè, si no s'haguessin pres certes
mesures

contra dels mals súbdits que me

l'alta honor de pertànyer a
l'augusta comunitat pàtria, de la qual
vós en sou el sobirà 'ben amat...
El rei—Oh, oh! Si continues lloant
nyspreen

així em faràs creure que tu ets
home qui-sap-lo d'amable.
me

un

dictador—No, Majestat. Jo, en dir
el que haveu escoltat, ho he fet empès
pel talent que tothora veig traspuar del
vostre mai prou admirat cervell d'home
conductor de pobles.
El

vos

El rei—En vine de raça. El

meu

pare,

no!), la meva àvia, el meu
besavi... Ah, quantes de vegades he som
niat amb el meu august besavi!... Qui
na força
més potent la del seu ceptre!
Ell fou capaç de tot. En mig de les
turbulències de la guerra més afrosa,
junt amb-tots els seus tendres fills, tin
gué prou'Coratge per absentar-se del país
per tal que la nostra nissaga no tingués

(el

meu

avi

DEI

1

EL

de veure's befada per aquell francesot
postís que feia d'emperador...

dictador—Vós, Majestat,

El

sou

digne

descendent de tots els que han omplert
de glòria les pàgines sense taca de la
nostra comuna

pàtria.

El dictador—Majestat...
El rei—Ja està dit. Sempre que véns
al meu despatx m'innoves del mateix:

espill de súbdits, fidel, noble,
lleial, coratjós, (això de coratjós quan
són passades les dotze de la nit, no és
així?), amable amb el sexe oposat, opu
lent
idees;
fi, si m'ho proposés
ets

en

en

arribaria a les més altes formes de l'elo
gi. I això és cosa que, per bé que sé
que et plau en gran manera, sortint dels
meus llavis t'ha de causar un bellugueig
que deu recórrer-te per tot el cos un xic
massa

El

ple de greix.
dictador--Abreugem!

Encara dec
lliurament de la se
nyera dels nous defensors de la pàtria
una
i indivisible. Aqueix escamot de po
anar

ble
no

a

presidir

el

disposat tot per tal
sigui torbada la dolça
a

que al reialme
pau

virgiliana

que tots els súbdits de bona voluntat gau

deixen.
El rei—Si vols que t'ho digui ben clar,
aqu2sta pensada de fer irradiar la se
cular institució per totes les terres que
constitueixen el ineu reialme, m'lla sem
blat simpàtica cosa de no dir. No pas pel
que en si representa, sinó perquè, aquells
dels

meus

sáhdits que

en

tenien l'exclu

vegin que nosaltres
adaptar-nos tot allò que
siva,

bons per

som

a

ecalvé.
El dictador—S1,

idea d'adoptar per
institució començà

nosaltres aqueixa
ballar-me pel cer
vell, vaig dir-me: té: has trobat com si
diguéssim un mitjìt dels més efieaços per
desarmar els mals súbdits del país. I,
a

a

dit, tal fet. Es cosa que ningú no
discuteix que, a hores d'ara, tot l'enrenou
que es piaïen en fer-nos sentir...
El rei—Sí, amat bon conductor de
tal

El rei—Bé, bé; tu sembla que som
niïs... En canvi jo, després de tot, visc
més dintre la realitat que tu.

que

DICTADOD

volem i

sí, Majestat;

ens

quan la

pobles.
Durant el
les
viatge
meu

terres altes

de la

reseent

a

regió dels malcontents,

tingut ocasió de constatar el molt de
sarrelada que està la fòbia que fins ara
havien sentit per tot allò que no fos cosa
he

pròpia.

Si haguessis vingut amb mi, si
tu, amb la teva clarividèneia, m'haguessis
acompanyat, ben segur que el teu entu
siasme no hauria hagut límits.
El dictador—Em dolgué en l'ànima no
haver-vos acompanyat. Però sabeu a bas

què vaig deixar-vos anar sol.
Hi havia la qüestió dels nostres territo
ris indòmits del sud que reclamaven im
periosament que hi anés.
El rei—I quan bé que has dut a terme
la teva missió!
El dictador—Majestat... Que voleu
tament per

fer-me
El rei—I ara!
El dictador—Sou potser massa benvo
lent amb mi. No merese tantes de lloan
ces. Jo...
El rei—Ets l'essèneia de la modèstia.
Després de tot el bé de Déu que has fet

per la pàtria única, ets creditor a tota
mena d'honors.
El dictador—Però jo no he eomplert
sinó allò que vós em vàreu manar. Sóc,
per aquest cantó, un veritable ninot de

palla.
jo, el rei
paternitat

El rei—Ho sé, ho sé. Però
està bé que s'adjudiqui la

no

que succeeix per l'ampla terra del
reialme. Per contra, tu, que ets tan no
del

ble,

vas

prestar-te als

meus

prees, desin

teressat.Eldictador—Majestat,
que sóc

un

sabeu massa
incondicional vostre...

El rei—I pensar que, d'antuvi, tothom
creté que era'ts un regenerador... Em vé
més ganes de riure... Però els nos
súbdits han comprès ben bé quines
han estat les motivacions de tot ço que
s'ha fet.
El ,dietador—I també sap que la unitat
nen

tres

de l'Estat estava
El rei—I sap

Lorca,

jo

perill.
tamhé, si
en

plau per
permetrem

us

com
que, tan
tu, no
que hom faci escarni de les
titucions que regeixen el

sagrades
país.

El

Lenterrament de l'immortal

patrici Guimerà constituí una manifestaciú de dol mai vista
de Catalunya.

a

la

capital

ins

dictador—Oh, sabre tot això!
El rei—Perquè jo, ja ho saps, sóc molt
bo, tine molt ,hons sentiments...
El dictador—Si em forceu una mica
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sóc capaç de dir-vos que sou un àngel.
El rei—No pas tant... Tot el més un

crecional

dictador—No,

no;

sou

més que això

jo

fugis.

El rei—Si t'entossudeixes... No m'hi
faré fort...
El dictador—Es clar que ho sou! Qui
és capaç de posar-ho en dithte? Per ven

ràs

Majestat,

no

esteu veient amb

d'unanimitat és
reial persona? Hi ha
ta

la

quan
vostra

ningú quf: gosi aixe
L'opinió... 1"..?rè n'hi ha

la veu?...

car

exalçada

d'opinió

al nostre gran país?
clar, lwme!
El dictador—Jo eree que si n'lli lia, és
molt tova... En fi, si hom donés fa
El rei—Està

eilitats...
El rei—Deixat de romanços! A aques
ta altura de la vida ja. és hora de ban
dejar els sentimentalismes. Si no, quasi
faràs

em

creure

que tractes de defeceio

nar-me.

El (dietador—No, no! Això mai! Jo em
dee a vós, enterament... Sóc el més hu
mil dels vostres súbdits.

El
ro

ja! Ja deia jo...

pot ésser

puc ésser

un

No,

ralesa que no sigui augusta ; però el quc
és flaire per descobrir flaqueses huma

dictador—Majestat:

a

poe

a

poe

m'aneu punxant massa fort. Sou d'un
caràeter en extrem violent. Haveu de
comportar-vos amb més de polidesal...
El rei—Eh? Què dius ara, infatuat

Qui

primer.

m'escoltin

ve.

no

tristes. Entre

estan gens bé

sap...

uns

Tine intenció de què
Des

quants desereguts.

LLETRES
Ens caldrà,

car

amic,

epístola

la nostra

A

cal que

tu

ja ho saps. No

El dictador—I

anterior.

M'hi sento obligat per una Iletra re
buda d'un bon amie resident en aqueixes
terres, qui, entre altres coses em diu:
"M'escrius que possiblement s'apropin
"dies difícils per a Catalunya. The de
"
dir que quan els separatistes no haveu
"estat capaços de responore fins avui
'amb més virilitat, contestant com a ho
"mes als qui us han provocat, és que,
"

el

efeetivament,

"fantasma,

i

a

separatisme era un
Catalunya ja no u pot

unir-se,

varen

que la família B es troba
de caràcter,

com

sense

esma

en una

contempla,

a

per

oposar-s'hi,

com

la fa

malbaratant
ple la va do

va

absorvint, fins

com no he de saber-ho!
El rei—Per això, per això! El que no
sabràs mai serà comprendre quan un hom

minanti

Ita ultrapassat els límits del ridícul.
El dietadbr—Però com em parleu així?
El rei—Com vols que et parli? Més
clar ja no podria fer-ho.
El dietador—Creieu que no?... Fóra

la família B, vetaquï•que una de
les seves generacions sent la sang rejo
venida i recobra la conscièneia de sí ma
teixa.

massa...

El rei—No t'ho mereixes?
El

dictador—Què

voleu que digui

en

la

nota oficial d'avui?
El rei—Posa: que els assumptes pri
mordials de la nació marxen d'una mane
ra

enrieliada.
El dictador—Res més?

El rei—No en teus prou per treure'n
suc?
El dietador.—Jo, sue?... Per qui m'ha
veu

pres?

El rei—Pel dictador.

has fet fins ara.
El dictador—Em pue retirar, Majes
tat?
El rei—Si vols...

Sí, sí; pots retirar
Ara que me'n record, he de donar
audiència a un eert gran d'una cosa més
te.

gran. Ves-te'n!
El dietadbr—Us besa les

El rei—Ves, home, ves;

"

ocórrer

res

Però,
tingida

Aleshores

crec

que

no

cal.

ABSENT

més trist ni pot passar per

respondre aquesta opinió,
seria útil presentar en un exem

reflex de l'esperit de Castella; el mateix
rei dels espanyols, passejant el penó mo
de Castella,
l'isposicions del

d'acord amb les
Directori Militar no

quan
seu

comencen

a

La família A, en adonar-se'n, vol evi
la família A es troba en apurada
situació moral i econòmica: això darrer

tar-ho;

As el que més la preocupa.
—Mal que mal
es diuen els de la
família A
a
la família B treballen
i ens ajuden a mantenir-nos. Com ho
farem el dia que aquesta gent se n'adoni
—

—

no vulgui deixar-se explotar més? De
més que, en les terres del condomini hi
liii altres famílies que també ens ajuden

mantenir-nos,

com

fa la família B. Cal

igual,

sense conscièn
cia de les seves diferències peculiars; no
és possible que la nostra família es vegi
cbligada a atendre les seves necessitats,
car la nostra gent no té, afortunadament,
arrelada la convieció de què el treball

que totes

segueixin

La família

pot ésser exhibida més que la bandera
espanyola, rA'erma la nostra tesi.

A,

aleshores, procura evitar
mitjans, que la família B
segueixi adquirint la eonvieeió de la prò
pia personalitat.
tots

per

els

r

Naturalment,

a mida que va retornant
si la família B, es va fent més forta
l'oposieió de la família A al seu des
en

pertar.

peticions

Totes les

de

ple clar, la situació de Castella i Cata
lunya. I he dit Castella, perquè considero
Espanya quelcom inexistent, sols com un

rat

la família B

a

reeducar tots els membres atrofiats, car
ja no sabien pensar amb el cervell propi
amb prou feines si s'entenien entre sí
amb la pròpia parla.

moments difícils".

Abans

que perd aparent
dignitat i la fesomia pròpies.
justament quan ja semblava ex

dignifiqui.
mans...

FIREEMAN.

'•

ment la

i

com

L' AMIC

retornar al tema

en

mília A, no solament es
el patrimoni comú, sinó

Vaja que
t'ito digui...

una...

dit,

El dietador—Però, després de tot, no
us be
posat en antecedents de res du
rant el curs d'aquesta entrevista. Hauria

família,

Una i altra

aportar possessions i •després, en comú,
varen adquirir-ne d'altres.
La família A té un esperit dominador,

da

mà

El rei—I dones...

condomini. Per a
la família A la
que representa Castella i la família B la
que es troba en el cas de Catalunya.
en

nomenarem

època de erisi

El dietador—Això vol dir que he de
dictar, no és cert?
El rei—Fes el que voldras; més ben

gran honor.

posseint-los
simplificar,
nuar

i

al fi i al cap no mereixes que se't
tracti així? Encara ho faig massa bé.
M'has de donar gràcies que no tingui a
tralla per fuetejar-te!
El dictador—Així em pagueu els ser
veis que us estic prestant?...
El rei—No t'he fet noble?
El dictador—Sí, Majestat, i ho tinc a

seus

El rei—A la terra donostiarra? Perquè
tinc entès que en cert lloc iti ha instal.la

Que

una

Castella i Catalunya amb el
dues famílies que han unit elá
respectius patrimonis per a conti

de

eas

prés...

nes...

El

coses

que

aniràs?
El dietactor—Fixament no pue dir-vos
ho. Potser me'n vagi a sermonejar un poc,

si

que tu em deixis. Mira: jo
home eom els d'altra natu

a

ara

Comparo

de govern dis
mes

els subter
El que m'interessa saber és on ani
passar la resta de l'estiueig. Oit

i tu

últim!

tura,

es

El rei—Deixa'm de

serafí...
El

que l'any
complirà el

pogut dir-vos

a

seguir els

ràcter,

són

de la família B per

corrents

propis del

seu

rebutjades

per l'altra

família,

ca

a cosa absurda.
Arriba un moment en què la família
A intenta assimilar-se d'una vegada l'al
tra família; entra amb gent d'armes a
casa seva, li prohibeix de parlar la seva

com

llengua,

no

els

passats ni

seus

vol

permetre que recordi
que tingui afecte als

i Ii exigeix que renunciï
pròpia personalitat, perdent fins

presents
seva

u

a

la

el

1
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de la pròpia família, deixant-se ab
sorvir totalment per la família A.
Fins aquí l'exemple; aquest és el cas
de Castella i Catalunya.
Ara començarem a contestar a l'amic.
nom

l'exemple que acabem de
relatar, la família B podria gestionar que
la justícia obligués als invasors a aban
donar la casa assaltada, demanar la di
En el

de

cas

visió de condomini i exigir responsabili
tats per malversació 'de cabals.
Aixa

el

del nostre exemple.
per causa d'incompatibilitat entre dues
famílies; peró, què pot fer-se quan la in
en

cas

és de poble a poble
amic entén que calia que
Catalunya hagués respost amb mà arma
da la provocació i que el no fer-ho sig
nifica incapacitat per a contestar en tal

compatibilitat
El nostre

altre din contestarem les
adueix en sentit contrari.

raons

que hom

Jo sóc

Hem dit que la guerra pot aconduir
a obtenir la
nostra llibertat.
Però repetirem, ear ja. s'ha Jit moltes

nos

la guerra se'ns ha con
vidat en més d'una ocasió i que aquest
era
el camí a què confiaven portar-nos

vegades,

que

a

els militars espanyols ara fa un any.
Nosaltres volem intentar recuperar la
nostra llibertat per vies legals. Encara no
arribat el moment oportú per a
la guerra. No som impacients, malgrat
l'anhel amb què esperem la nostra lliber
tat. Sabem esperar.
creiem

Equival
per

a

una

Això

es

dir que estem

a

incapacitats

guerra ?

demostra quan

es

presenta el

cas.

I si finalment el

conflicte armat es
si
no
elata, qui sap
produïria alguna sor
presa als militars espanyols, que es creu
rien anar a donar càrregues pels carrers

mateix.

de Barcelona,
lents!...

rem:

per tal de

A,

a

l'exemple, pregunta

dit l'amic si la família
defensar-se de la família

comptes de seguir les vies legals,
per les quals pot trobar solució, escomet
amb mà armada els agressors, aconse
guint treure'ls a fora, pera amb morts
en

per ambdós costats?
De segur que l'amic dirà que hauria
estat més raonable i més humh apurar
totes les possibilitats legals,

primerament
encara

fos més tardana;

que la solució

podia

que únicament

aprovar-se

titud bèllica quan hom
més camí pacífic.

no

una

ac

trobés ja cap

a

gent indefensa, els

va

ples; padem recordar la guerra quan la
pèrdua de les seves darreres colònies ame
ricanes, com a cosa recent; i per com
passió no parlem del desastre anual.
No volem pas, ni remotament, compa
rar els
militars espanyols amb els mili

alemanys

d'abans de la guerra.
Aquests tenien minat tot el món amb el
seu espionatge; coneixien els seus futurs
enemies; tenien preses científicament to
tes les mides

i totes les

precaucions.

Així està abrant Catalunya.
La nostra terra fa molts anys que pro
cura trobar una farmula harmònica que
Ii permeti satisfer les seves justes aspi

No obstant, la seva ciència, la seva or
ganització i la seva força formidable, va
ren
estrellar-se davant les files de gue
rrers improvitzats, de gent de pau, de

racions.
Oblidant totes

joves

tots

les ofenses

rebudes

•

que

a

Per vies legals o per vies armades, nos
altres assolirem en un plaç relativament
la

curt,

reincorporació

la millor

i

fugien

abans tla

de

Catalunya

en

tre les nacions civilitzades.

Els partidaris de la solució hèl•lica, fan
circular uns segells en els quals hi ha un
guerrer matant el drac, que porten per
llegenda: La vida és el preu d'un ideal.

Arribat el cas, no serà pas regatejat
preu; si es presenten jornades dolo
roses, sabrem fer-nos dignes davant de
el

les

generacions

que

han

de

venir;

no

hagin d'esguardar
el nostre record amb la compassió amb
què nosaltres recordem certes generacions
han precedit.
que
Cal que, abans d'acabar, et posi en
guàrdia respecte d'un
que pot pre
pas que

ens

eas

sentar-se.

Sempre

tingut

el dubte de pensar
militars espanyols, al
veure que nosaltres no prenem una ac
titud bèldica, produiran un alçament si
he

ciue tal volta

Es clàssie en els estrategues espanyols,
el desconeixement més absolut de
Tota la història està plena d'exem

tars

fiahl

poble.

comportarem

forma.
I•clubtablement que el contestar en tal
forma podia ésser una solució; hi ha
molta •gent a Catalunya. que ho creu així

Però, tornant
Què hauria

policia amb el bastó enlaire.
optimista respecte del resultat
d'aquesta lluita que sosté el nostre

vant d'un

els

mulat de gent armada, per tal d'arrosse
gar a gent entusiasta, d'exeessiva bona
fe i creure que aleshores tindrien ocasió
de

produir el

conceptuarien

que ells

un

escarment.

Afortunadament, és molta
viu
.prudència amb què
que aconsegueixin
,jectiu si ho proven.
i
i

es

no

eree

la serenitat

Catalunya

a

el

seu

ob

Et comunico aquest pensament meu,
vegades les coses vistes de
aspectes enganyador i a fi
d'evitar que interpretis erròniament els
fets que es poguessin produir, si no es

perquè de
lluny tenen
taves

en

antecedents.

Barcelona, agost

de 1924.

J. COSTA

I

BRUGUERA.

els desastres econòmics soferts, Ca
ambicionava primerament sols

talunya

mínima llibertat, qual coneessió
refusar Castella.
una

va

Amb el refús, el desig de llibertat va
fer-se més viu; aleshores ja Catalunya
no en tenia prou amb
lo que havia de

manat; li calia
també Ii

va

una

ésser

major llibertat,

que

negada.

I per un costat i l'altre han anat ac
eentuant-se les dues
oposades.

opinions

apartant-se, conseqüentment, els dos
bles, fent-se cada dia més impossible

po
una

solució per mutu acord.
Avui Castella no vol escoltar proposi
cions per la llibertat més mínima; exigeix
suïcidi espiritual collectiu.
A Catalunya, actualment, ja

un

ba acceptable cap limitació
del nostre

De
se

a

ningú

tro

llibertat

la

poble.

manera

Ningú

a

que l'acord és

té dret, per cap
la nostra voluntat de
no

impossible.

raó, oposar
separació. Un
a

La multitud,

en

el

cementiri, acomiadant-se del gloriós Guimerà, .descoberta la
l'estrofa vibrant: "Som i serem gent catalana..."

testa

i

a

flor de

Ilavi
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DELS

L'AFER
L'aetitud

adoptada

‘ocats de Barcelona

pel Collegi d'Ad

va

pintoresques. Sabut és

neral de
valorad.os

que per haver

pesetas (1,216

vo

la proposició a favor de la llengua
catalana, els co1legiats s'han vist multats
pel governador. El Collegi ha entaulat
tecurs contra aquesta disposició arbitrà
ria. del governador, negant-se
tots
els
multats, en número de teloseents, a satisfer
l'import de la multa (500 pesetes per

cap).

Davant l'actitud resolta dels advo
cats de no pagar-la, preferint anar a la
presó, s'ha procedit a l'embarg i a la
execució. I aquí comencen les notes
que demostren fins a on arriba

fermesa ideològica dels advocats ca
talans.
Els primers en rebre l'ordre d'execució
la

foren En Jaume Carner, ex-diputat na
cionalista republicà i En Martinez-Do
mingo, ex-alcalde de R. O. procedent dels
partits dinàstics espanyols i últimament

regionalista

i ex-alcalde

popular

Barcelona.
Veieu
inserit el dia 29 de juliol
en
el "Boletin
Oficial" de Barcelona
anuneiant la primera subhasta:
"En virtuel de lo dispuesto por el se
rior Juez de primera instaneia del dis
de

Atarazanas,

trito de

providencia
el

de esta

capital,
proferida

de esta

feelta,

en
en

expediente

incoado de oficio sobre
exacción de multa gubernativa, impues
ta a don Jaime Carner y Romeu, por
anuncia por término de
oeho días la venta en pública. subasta de
eiento cincuenta y dos tomós de Jurispru
el

presente

dencia

se

Civil del Tribunal

Justicia,

publieados

por

Supremo

de

la "Revista Ge

en

Jurisprudeneia",

y

doscientas díez y seis

mil

Ocho tomos del "Dieeionario Alcubilla"

Apériclices

pesetas (344 pesetas).
Total, 1,560 pesetas".
Després de llegir el fragment d'aquest
tal enormitat
.edicte, qui pensarà que
pugui realitzar-se
país que figura
una

en un

la categoria dels eivilitzats1 No creiem

pas que la càbila més bàrbara del Rif
i atemptat
permetés semblant

profanació

la cultura i

a

la civilització.

L'ediete corresponent a l'execució de
a l'ex-alcalde
Martinez-Domin
go, la censura no l'ha deixat reproduir

l'embarg

la premsa diària. Un hon amic, però
n'ha assabentat. El senyor Martinez
Domingo va entregar per a subhastar els
següents objectes: t'n exemplar de l'edi
a

ens

ció monumental de l'obra "Don

Quijote

de la Mancha", la collecció de volums
retoiats "Historia de España" i una està
tua representant la "Justícia". En fer
se-li present que solament amb un dels

ja n'hi havia prou per
l'import de la multa, contestà En
Martinez-Domingo: No hi fa
Cap de
tres

objectes

(Apeles Mestres), poesies,

a

cobrir

res.

les tres coses no m'interessa..
El gest de l'ex-alcalde monàrquic ha
servit de precedent per a altres embargs.
Efectivament, són varis els advocats que
han posat també la "Historia de Espa
ña" entre els objectes destinats a la su
bliasta i es diu que algun d'ells, de filia
ció dinàstica, àdhuc es desprèn de la
bandera espanyola.

per Rai

munda Farré. La sardana (Maragall),
poesia, per Montserrat Rodriguez. Petita
vomança

cua

renta y cuatro

en

papallon,a (Luis Matas) poesia, per
Josep Martí. La cançó del català (Aleàn
tara-Gusart) poesia, per Lluïsa Ventura.
Vora el bressol, (Guimerà) i llimne ca
La

talà

pesetas).

y treinta y cineo tomos de los
al mismo, valorados en trescientas

còmiques,

regidor

Legislación

tenint derivaeions

tat

seva

ADVOCATS

(Seltumann)

merich. Cant

a

i N't de Reis

(F.
Ay

per Rosa
la bandera i Goigs de Sant

Alfonso) sardana,

al

piano,

Jordi, poesies per Jordi Aregall. L'infant
i la mare (Monserdlà) poesia per Pepeta
Ventura. La tardor, poesia, per Ma. Te
Aymerioh. Cant del mariner (Grieg)
i L'alegria que passa (Morera) al piano,
per Montserrat Rodriguez. Cançó (Igle
sias) poesia per Montserrat Vendrell.
Per la pàtria (Bori i Fontestà) diàleg
resa

per A. Mestres i A. Belivean. La

casa

petita (Jacques Daleroze) cançó amb
gestos per les nenes C. Aymerich, H.
Alsina, B. i L. Bresca, F. Ferrer, R.
Farré, Ll. i T. Parera, A. Morgui, P.
Ventura, C. Vives i M. Vendrell.
La segona part del programa va anar
del "Chor d'infants", el qual
a càrrec
cantà les següents obres sota la direeció

professora, senyora Icar'e: Pobre
petits estudiants,ide Narcisa
Freixas. La filadora i L'hereu Riera,

ele la

mestre i Els

populars, i La nit de l'amor, sardana,
d'Enric Morera, i l'himne nacional català
Els segadors.
Es d'esperar que aquesta bella inicia
tiva trobarà l'ajut i l'entusiasme decidit
dels ferms catalans de Mendoza i que fa
els possibles per a que com tantes
altres coses que haurien de mantenir-se
el "Chor d'infants" no hagi de desapa
ran

rèixer per

causa

de la indiferència dels

que tenen el deure de

procurar la seva

creixença.

DE

MENDO

un dels deures fonamentals de tot bon

ZA

ESTANT

català a l'exili és sens dubte el d'infon
dre als seus fills el sentiment de catala
nitat en totes les seves múltiples earae

dora dels petits a la senyora Emília Icart
de Rodriguez, distingida pianista, la qual
formà
seguida un "Chor d'infauts"
constitueix
una veritable joia per la
que

terístiques.

Itenemérita institució mendocina.

El conreu
constitueix la base de

l'idioma, però,
la

catalanització

pàgines, divulgadores de
manifestació
representi
de catalanitat, trametem
la professora
senyora Icart de Rodriguez, la més cà
Des d'aquestes

tot

ço que

una
a

lida felicitació per l'obra de cultura ca
talana i de dignificació collectiva que
amb tan bell encert i amb tan d'amor
terme.

Ultra l'ensenyament de cançonetes ca
talanes, la senyora Icart cura especial
ment
els petits envers tota ma

porta

com

nifestació cultural catalana accessible als
tendres intellectes. Així té establerts en
senyaments de declamació, gimnàsia rít

EN PUIG I CADAFALCH, PROFES
SOR A LA SORBONA

tant de la nostra

missió catalanitzadora.
Es clar que topem sovint amb factors ad
versos a la nostra bona voluntat, i als
nostres desitjos, però en la majoria dels
easos el desplaçament dels fills pervé de

mica i lliçons de piano.
Tenim a esguard el programa de la
festa realitzada en el Centre Català el
iliumenge •:1'ia 17 d'agost, celebrant el se
gon aniversari de

la fundució del "Chor

la negligència dels pares, quan no és mo
tivat per aquella absurda teoria de què
hom desitja que aprenguin bé un idioma

d'infants",

expressiva

dels infants. Tothom hauria de captenir
se

d'aquest

problema

tan transcendental

és l'educació tdels petits. Fa pena de
veure i constatar, però, de quina manera
hom negligeix aquest aspecte tan impor

que

ens

és estrany.

El Centre Català de Mendoza albirant
la transcenclèneia d'aquest problema va
confiar temps enrera la missió educa

i

una

carta

assa

bentant-nos de l'èxit aconseguit amb a
questa aueliCió per la professora Icart de

Rodriguez.
El programa és així: Sonatina en Re
(Diabelli) al piano, a quatre
mans, per Rosa i Ma. Teresa Aymerich.

major,

a

general de França a Barce
Puig i Cada
comunicació per la qual el ree

El cònsol

lona,

ha tramès al senyor

folch

una

de la Universitat de París li comuni
ca que en la sessió del 30 del passat maig,
el Consell de la Universitat ha acordat
d'invitar el senyor Puig i Cadafalch a do
tor

a la Sorbona durant l'any escolar de
1924-25,com a professor agregat a la fa
cultat de lletres, una sèrie de conferèn
nar

cies sobre la Història de

Catalunya.

l'Arquitectura

a
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EL

CALVÁDI
Signada per coneguts i pres
tigiosos compatrieis havem re
but

lletra que ens compla
donar
Velll
en transcriure
per
idea de la terrible
de
Catalunya sota la bota militar
espanyola. Es la veu d 'una for
mosa
vila catalana que sofreix
amb odi concentrat les injúries,
de què es objecte per part de
I 'enemic racial i d 'uns pobres
catalans deseastats venuts per
trenta monedes.
Les denuncies il 'atropells que
s 'hi formulen són un reflex del
que passa arreu de la nostra pà
tria. Aquesta lletra el mateix
que els de Pineda, d 'on proce
deix, podrien signar-la els veïns
de la Seu d
que els de
Castelló d 'Empúries, perquè és
tot Catalunya, d 'un cap a l'al
tre, que està sotmesa a un rè
gim d 'excepció, tabr ent com la
Bèlgiea durant 1 'ocupació Ale
manya els dies tristos de la gue
una

situació

rra

gran.

Veieu

com

parlen

els nostres

germans:

D E

cada dia que

Molt distingit company i amic: Cada
dia deuen arribar fins a vosaltres, noves

les vexacions i dels Mropells que so
freixen els fills de la nostra Catalunya:

de

és

estigma
aqueixos bords
un

posen damunt seu
renegats que fan d'estira-eordetes d'En
Martinez-Anile'm i dels seus compares. El
que passa a Pineda, volgut company,
tan monstruós i tan horripilant que

ja

no

pot ésser-ho més.
L. gent digna s'eseruixeix en recordar
ho: ultra. el segellament i elausura del
"Casal

d'esbarjo i expan
sió cultural del nostre poble, hem vist
com
era
obligat a deixar-nos el volgut
amie Josep Misser, mestre públic de Pi
neda, home de fermes i arrelades con
vieciOns catalanistes,... pel sol fet de
tenir-les. També fou destituït el digníssim
Pinedene",

Secretari de
nals.

Per

l'Ajuntament,

cabable. Hom
ma reixes

lloc

no

sap si l'endemà

endintre, puix solament

basta

del

o

Rector de Pineda, ensotanats amb mals
instints i pitjors sentiments, que fan de
escut de guerra per a es
d'idees, i que de
que hauria d'ésser de ger

serveixen com d'arma
política per ajudar a l'enlairament d'En
Valeni Comas, un pobre home carregat
de pretensions ridícules a qui la volun
es

"

PER A OS

fer-los-hi és
fer-ne cas.

no

donar-los

importcia

cas
i recordar sempre...
dia del proper triomf de la

el

gran causa de Catalunya, junt
els caps dels enemies, han de caure
també, i amb més raó, les testes de tots

amb

els eatalans

traïdors!.I
així

eneara

no

ges que han

pagaran tots els greu
a la nostra Mare.

infligit
Pineda, juliol de

1924.

En Massó

Aquest
arribat

a

Llorens

-

és

a

Bucnos Aires

coratjós i eminent
la capital argentina.

del dia 13 havia de

parlar

patrici

en l'acte

1475-RIVADAVIA-1483
CONGRÉS)

-

BUENOS AIRES

Coop. T. 2616, Central.

reme

moratiu de la pèrdua de les llibertats ca
talanes, que va organitzar el Casal Català.

representant de

Un

RESSORGIMENT

va

Montevideu per tal de donar-li la
està entre no
benvinguda, i avui que
anar

a

ja

saltres

renovem

a

les

seves

patriota i Ileicta
salutació, posant-nos

al gran

dor català la nostra
ordres.

DOMÈSTIC, SÓN

Anglo-Argentine General Electric C2 I_,!

ha

La vetlla

MCgInct"

Sol.licitin llista de preus
il.lustrada

DEL

ni

fer-ne

No

Perquè
justa i

ECONOMICS

(PLAÇA

la

imporUmeia a personatges tant i tant
fastigosos. El millor .despreci que podem

ELS APARELLS ELÈCTRICS MARCA

U.T. 5560 al 62, Libertad

a

nar

els homes

i de pau,

ha enlairat

Però els bons fills del nostre poble
aguanten amb indiferència els atropells i
mesquineses d'aquesta. genteta. No cal do

es veu

la senzilla denúncia d'un Casulleres

manor

suprema del X tres
batllia de Pineda
tat

Sr. Carles Ca

què seguir? La llista fóra ina

Religió un
grimir contra
son ministeri,

:

transcorre

que

la

'Senyor Director 'de 11 ESSORGIMENT

PÀTRIA

LA

ELS MÉS
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0

C

E

1

renovat les

següent: Ernest Soler, president; Joan
Rabassa, secntari; A. Montserrat, viee
seeretari; Joan Albó, tresorer; Antoni
Latorre, N. Almirail i F. Boixadós, vo
cals, i Joan Martí, bibliotecari.
Així mateix, amb el canvi efectuat úl
timament, la Comissió Delegada de l'As
sociació Protectora de l'Ensenyanca Ca
talana, està constituïda d'aquesta faisó:
Lleó Reig, president; Joan Martí, secre
tari; Joan Albó, tresorer, i J. Rabassa,
,Josep Badiella i Joaquim Ferrer, vocals.

Ocupa
esplèndid local de la Rue
d'Argenteuil, 21, davant l'Avinguda de

A París funciona, fa prop d'un any,
institució bancària amb el rètol de

un

una

"Banque de Catalogne", creada sota els
ruspieis del "Banc ide Catalunya", de

l'Opera.
II

Barcelona.
Tenim a esguard un prospecte explica
tiu de la seva organització i pel que
detalla hom s'assabenta que és una ins
titució moderna a l'alçària dels més grans

En atent comunicat el Casal Català de
Buenos Aires ens fa saber el canvi de
Consell Directiu efectuat per l'última
assemblea, el qual ha quedat constituït

establiments

així: Antoni

Compta amb

El Club Català de Córdoba també ha
seves autoritats
en la
forma

S

crèdit.

Costa, president; Josep Pay
ró, vice-president; Manuel Carol, secreta
ri; Artur Garrich, vice-secretari; Floren
tí Alentorn, tresorer; Pere Seras, comp
tador; Joan Cunill, bibliotecari, i Pere
Planas, Eugeni Porta, Joan Sagalés i
Sidvador Botella, vocals.

saló de lectura per al
públic, on es troben diaris europeus i
americans i tota mena de revistes i in
formacions de caràcter financier.
un

La "Banque de Catalogne" respon a
la magnífica idea de fornir l'utillatge eco
nòmic de la nostra pàtria.

III
El

mes

i

*

pintures

canor

APIARI "FLOR DE ROMERO"

tenir lloc en el
de dibuixos
del conegut artista català Ni

.proppassat

Saló Chandler

una

-va

exposició

Vasquez.

FARMACIA CATALANA
DEL DOCTOR VILAR

MELS I existincla permanent de
CERESVERGES I preparades

LABORATORI D'ANALIS1S

per a usos industrIals
I domèstics.

amb

Ercriptori:

Medrano 461
Buenos Aires
U. T. 8729, Mitre

(Mendoza)

ESTERILITZACIONS

demandes per la campanya, fent-se els enviaments
tota
regularitat, abonant 1' mport de la comanda

GARANTIA ABSOLUTA DE TOTES LES PREPARACIONS
Venem AIGUANAF compost

Josep Ramoneda
Abellere
COLONIA ALVEAR

1

S'atenen

1202,

IALSINA,
Unió Telef. 3305,

CANTONADA

(Rivadavia)

SALTA
BUENOS AIRES
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Brillants i
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Alhages Fines d'Ocasió,

nA-•■••

preus
Uv. TEL.
38 MAYO. 0205.

veritablement limitats.
No compreu sense abans
visitar aquesta casa.

•
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Confiteria Catalana
Cerrito,153

BMitre2248

Unió

Unió

Telefónica 4571, Rivadavia
Coop. Telefónica 2918, Central

Coop.

Telefónica 8809, Mitre
Telefónica 2919, Central

Non plus ultra

Extra ¡ Espumós

-

!I

yAs1LAC

Vinsimportats:
Alella,
saborós licor
catalá.

OMS

aU

Moscatell,

Garnatxa,
Ranci, Jerez
i Oporto.

Provin et deficiós

Powe BorrcIhsf
GranHotel-Pensió "Belgrano"

OLIS

=

a cada tres portes
però els catalans que •111.L:llin
ben servits i pagarpreus equitatias,

de cuina i de taula,
en

Venen;

ésser

laran molt bé de venir
S'enzien

mostres

es

a

DE

-

a

FRANCISCO RIERA

Exclusivament per a famílies
Comoditats per a passatgers
Peces amoblades per a homes. Des
de $ 75 a 120; pensió completa.
Bany

calent i telefon.

BELGRANO

casa.

reparteix

-

823

-25

Aires

Unió Telef. 4349, Rivadavia

MATALASSOS
I

(REFORMA

J. CABRE
6tados Unidos 1599
i Cevallos.

i

CIA.

Gran assortit de
Encàrrecs per

tot

a

l'estil català

VENDA)

lo pertanyent al

carta

o

ram

personalment

Un.Tel.

5532,

Libertad

D. VALLBONA

PAVON, 4374

Coop. Telefónica 5 5 I

BUENOS

,

(Oeste)

AIRES

ARTICLES
per

a

Fabrica de Camises

MECÀNICS,

"La Esmeralda"

FERRERS

i BRONZERS

ENRIC

JoanRussinyol
SARMIENTO, 1517

RODÓ

ESMERALDA, 492

Un. Ict. 1031, fibertad

Sucursal: Corrientes, 1260
Buenos Aires

1Coop.Tel.1350,Centrat

Unica Casa

Especial
en Caragols
per a Metalls de Ferro,

Venda directa
al consumidor

Per CAMISES de resultat ex
cel.lent: Per gènere de punt
Català i per tota mena d'ar
ticles de Camiseria, visiteu
sempre "La Esmeralda".
Sereu ben atesos i compra
reu barat.

Bronze i Acer.
Avisem al nostres clients que ens
havem traslladat del carrer Cangallo al
de Sarmiento, 1517,

"Bodegas RESPLANDOR"
MENDOZA)
(Pagès, Aymerich i Cia.,

Compatricis:
al
de

vostre

Si voleu beure bon vi

proveïdor

marca

1247

que

us

exigiu

serveixi el

"Resplandor".

Unics representants

1

II • •

a

Buenos Aires:

• • •

ROVIRALTA, GRANADA i Cia.

-

Campichuelo -1249

lmhremta Tontana, Bmé. htitre 1325, ßr. Aires

Un. Tel. 1446, Chacrita
-

U.7. 38

171cwo, 3686

