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Llibres Catalans

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 Massaveu: L'auca de la Pepa.
Víctor Catalá: La mare balena.
Prudenci 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
„
talana
Pere Benavent: Epigrames (Poesies)
Salvador Albert: Amiel
Ventura Gasol: La Nau (Poesies)
J. Farran i May-oral: Lletres a una amiga estrangera

Joaquim Folguera:

Santiago

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

OBRES TEATRALS
Angel Guimerà: L'ànima és meva
A. Carrion: Els esclops de la sort
El fill de Crist
Ignaci Iglesias: Foc-follet
Avelí Artio: Mai se fa tard si el cor és jove
A cor distret sagetes noves

la

Deleyació

Catalana:

.

de

Ensenyança

FLORIDA 150

Rusitiol: El redemptor
La verge del mar
Dol d' "alivio"
Llibertat
La intellectual
El titella pròdig
Cors de dona
La llei d'herència
El teatre per dins

Ets. As.
"
„
„
"

1.-0.75
0.75
1.

„

0.75
1.

„

0.75

„

'F. Caballero, Camins de Llum
,

(Versos)

$

Gramàtica Valenciana

1.50
Influència Política de Sant Vicens Ferré
1. _L. Martínez Ferrando, Arxiu Municipal de València
Cançons per al poble
2.
1.50
2.50
Altres Edicions:

„

1.20
1.
1.50

B. de Saint

Angel

Pierre:

Guimerá,

75

)1

„

71

Pau

i Virgínia
Primer llibre de poesies
Segon llibre de poesies.
Cants a la Pàtria

0.50 Louis Bertrard: La Infantessa
1.50 Miquel Kohlhas: Enric de Bleist
() 75 Walter Scott: El Talismà
0.75 Xenofon: Els deu mil (Dos volums)
F. Arcangeli: Literatura Japonesa
J. M. López-Picó: De les mil i una nits
1.- Calendari de "La Mainada" (Autors varis)
0.75 Jeroni Zanné: Aiguaforts 1 Algiles vessants (Poesies)
0.25 li. Nadal i Mallol: Algues (Narracions en prosa)
1.- C. Riba: Llegendari Català
1.-LI. Duran i Ventosa: Regionalisme i Federalisme
1.- R. Turró: Orígens del coneixement (dos volums)

r .5o
0.35

0.ss
0.50
0.50

„

F. Catnbó, Vuit mesos en el Ministeri de Foment
Postals de Catalunya (coleccions de so).

....

.T. Roca i Roca: Biogrefia de F. Pi i Margall
Mossen L1. Riber: Biografia de Ramon Lull

%entla.per

eiació Protectora de

Biblioteca Valenciana:

BIBLIOTECA PEDAGOGICA

Pompeu Fabra: Gramàtica catalana
Josep Galí: Aritmètica i Geometria
R. Monjo i Segura: Promptuari Ortogràfic
Autors varis: Infants i flors. (Poesies
Pere Blasi: Geografia de Catalunya

Eii

$
„

„

„
„
„
„
„
„

3.75
1.

1.25
2.50
2.50

2.50
1.25
1.25
1.25

,,2.50
n
„
„
„
,

$

1.25
1.1.50
1.1.25

o
„

2.50

ANY VIII

BUENOS AIRES,

INCIDÈNCIA

UNA

a

Informacions cablegrapques inseridas
la premsa argentina els ültims dies del

proppassat gener donaven notícia d'una
incidència
nalista

prodiada

català,

realment

no

en

el moviment nacio

atribuint-li
té

una

si bé

Mants connacionals

a

gravetat que
ho analitza.

hom
rel d'aqueixes

infor
adreçat lictres inquirint
la nostra opinió que
nosaltres, conse
qüents amb el deure que ens imposa la
posició que mantenim davant la coldec
tivitat, ens havem apressat a contestar per
tal de desfer prejudicis i apaivagar des
encoratjaments o prevencions pròpies de
la confusió o inversió de conceptes.
Ço que ha estat motiu d'alarma degut
a les encontrades i confuses versions que
els diaris n'han donat, cadascun pel seu
compte, és el segiient:
El diari La Veu de Catalunya, òrgan
oficial de la "Lliga Regionalista", publt
ca un article en el qual es censurava l'ac
titud assumida pel regidor socialista ma
drileny senyor García Cortés, qui acceptà
un càrrec de reial ordre, i malgrat de la
desautorització que fou objecte per part
dels seus correligionaris continua amb una
representació que a juí de La Veu no
macions

ens

han

correspon. car,

l'ètica política,

obligat
atorgà.
Amb

a

sota el

punt de vista de
Cortés està
l'acta al partit que

En

retornar

Garea

DE

1923

FEBRER DEL

LA

POLÍTICA

ció" manifestant, ensems, que l'article de
La Veu no expressava els sentiments de

Catalana",

que
està inte.

grat per elements que abans formaven als
rengles de la Lliga, separant-se'n com a

seqüència

de la celebració de la

Conferèn

cia Nacional. Sembla que La Veu establia
un paraldelisme entre la s3uaci6
del se
nyor García Cortés i la dels patriotes re
que constituiren el grup d'"Acció

gidors

Catalana".
Davant l'actitud insàlito de
cial de la

Lliga,

l'òrgan

ofi

els regido,s d'"Acció Ca

talana", en plena sessió de l'Ajuntament
feren rewüncia coldectiva de llurs aetes,
reafirmant la seva fe en l'ideal d'allibera
ció pàtria i declarant que tornarien al
consistori si el poble
els ratificava la
confiança en les properes eleccions. El
cap de la majoria regionalista es dolgué
del gest irrevocable dels regidors d'"Ac

en

CATALANA

compte l'increment que prenen els

rrents

separatistes

a

la nostra

co

pàtria,

la

que no acceptaren els del grup aldudit,
retirant-se immediatament de la casa co

incidència pot reportar un
guany consi
derable a l'ideari radical.
Nosaltres creiem que els d'a.Acció Cata
lana" no han fet més que aprofitar l'ocasió

munal.
La mateixa actitud dels regidors pren
gueren els diputats que a la Mancomuni
tat representen l'ideari .1"Acció Cata

propicia, que amb tanta lleugeresa u ha
ofert la "Lliga», per a desentendre's de
tot deure
polític amb aquesta. Perquè cal
tenir en compte que els
legidors renwn

la
ca

"Lliga",

atribuint la

reclactor -del

al

lana",

respensabilitat úni
mateix, temperament

renunciant per

consegüent

els seus'

llocs.

Afegien les notes cablegràfiques
l'esdevingut a la Mancomunitat i a
juntament havia causat gran sensació.

que
l'A

Fins aquí la versió dels fets que havem
reconstruït de les rescencions donades per
la premsa argentina. Ara cal que situem
el nostre punt de vista al marge dels

es

deveniments.
L'article de La Veu creiem que ha es
tat una
equivocació lamentabilíssima per
la política o modalitat patriòtica de la
qual és òrgan oficial. Amb ell s'ha facili
tat a l'"Acció Catalana" una avinentesa

esplèndida
minis que,

eixamplar
naturalment, i com
per

significarà
"Lliga".

a

una

els
a

seus

do

minva dels dominis de la

CONFIDENCIES
QUE

TENS D'ÉSSER UNA DATA MEMO
TAL•LIC QUE NO ÉS PAS EL DE
LES GOLES PARLERES QUE TAN
AVESATS ESTEM A SENTIR. POT
ARMES

PARLIN

I

FENDEIXIN ALTRES VEUS. PER SI
ARRIBA EL

CAS,

ESTEU AMATENTS

GERMANS D'AMERICA. LA LLIBER
TAT DE

QUE

MAI,

CATALL'NYA,

ARA

MÉS

US EXIGEIX MUNTAR LA

GUARDIA.
KOMOS.

Barcelona,

gener de

1923.

corn

a

can

D'aquí prové, pre
La Veu, causa de la

el retret de
incidència.
Ara bé; quina analogia té el cas con
cret del
regidor madrileny senyor García
amb el dels regidors
pertanyents
l'"Acció Catalana"? Cap, en absolut;
són molt distints l'un de
El senyor
García Cortés, socialista, en
acceptar un
càrrec de reial ordre abdica de l'ideal
que
proporcionà l'acta, ço és: Traeix la

Cortés,
a

carta
erz
re

fonamental

del

partit

que

l'elegí,

i

ésser desautoritzat per
aquest, un deu
elemental d'ètica política l'obliga a re

tornar-li la representació
que li conferí!
Els regidors d'"Acció
en can
vi, no han abdicat dels principis ideolò

gics

sustentats
el

pel partit
triomf, ni han

sinó ben altrament:

en

que els propor
traït cap pacte,
recabar la llibertat

d'acció, ho han fet per tal d'accentuar Ta
seva ideologia i
enriquir-la amb l'aporta
ció de nous conceptes i de noves reali
tats imposades pels corrents evolutius del
nostre poble. Tant és així, que
malgrat

de la
mai

RABLE. HI HA UN DRINGUEIG ME

ALTRES

llurs actes

"Lliga".

cisament,

cionà

ANY 1923. KOMOS PRESSENT

la

Catalana",

contracop,

Sota el punt de mira patriòtic i tenint

SER

obtingueren

ciants

didats de

el mateix article T.a Veu aldudia

el grup nacionalista "Acció
com saben els nostres llegidors

Núm. 79

llibertat,
desintegrats de
seva

no

s'han considerat

la

majoria en totes
fonamental en ma

les qüestions d'ordre
tèria patriòtica o administrativa, i aques
ta posició la definí d'una faisó lluminosa
En Jaume Bofill i Matas en ésser re
querit, durant l'Assemblea de la Mancomu

nitat,

en

nom

l'assentiment
Heu's ací,
cia

del grup d'Acció i amb
del.; regionalistes.

unànime

dones,

existent entre

ben
el

palesa,

cas

la

diferèn

del regidor

es

panyol i el dels nostres reaidors.
La Veu de Catalunya i el partit que re
presenta han sofert aquesta vegada una
greu falla de tàctica política, que pot re
sultar de fatals conseqüències per la llur

organització.

TRÀGIC

EL

DILEMA

Ningú que hagi repassat ene que sigui
lleugerament els fets de la histèria, no
podrà llegar que l'esperit d'equitat i justí

cia ha dominat per sobre tota altra qua
litat en l'actuació del Poble Català com
a nació. Aqueix esperit s'ha fet palès en

manifestacion.s, ja interna
socials, ja religioses,
les

totes les seves

cionals,
èpoques

ja

en

de la seva plena sobirania. Per
a no ésser carregosos
amb abundància de
cites, recordi 's solament com a fets eab
dals en cada un d'aquests aspectes: 1. El
respecte .ttls costnnis i ieis autòctones dels
territoris conquerits; 2. La solució abans
que cap altre poble del món, del proble
ma de la
terra, i 3. La tolerància i res
pecte en èpoques d'un fanatisme religiós
exacerbat com a l'edat mitja, per als
jueus i mahometans, els sacerdots dels
quals podien defensar les seves religions,
dins mateix de les esglésies catòliques si
donava el

es

cas

d'ésser atacades.

Aqueixes proves d'un
justícia donades

alt sentit

tat i de

pel

d'equi

nostre

poble

les seves relacions internes i en les re
lacions amb els altres pobles, semblen a
primer cop d'ull un senyal de superio
ritat moral coldectiva, envejable per al
tres naeions. Això, no obstant, no ha apor
tat a la nostra Pàtria una noble corres
en

pondèneia d'aquells amb qui ha hagut

de

traetar en el corrent de la seva histèria,
i en lloc d'ésser pres en els seu veritable
sentit, ha estat interpretat com una mos
de feblesa, donant per resultat una
tendència a l'opressió que ha semblat molt
fàcil, per a pobles menys sensats, més
ambiciosos, més beHicosos, menys respec
tuosos, en fi, dels drets dels altres i de la
dignitat humana.
A. voltes també, aprofitant-se d'un altre
defecte, (que nosaltres creiem, així ma
tra

teix,

qualitat) la nostra
valgut de la hipocresia
nos
no

com
era

una

sinó

per

a

slian

presentar

justa

i lleial ço que
camalleta per a fer-nos

cosa

una

franquesa,

caure.

Les

qualitats,

dones, que nosaltres esti
mem més; aquelles que creiem ens donen
un lloc de preeminència entre els
pobles,
han estat el punt dèbil de la nostra cons
titució

nacional;

aprofitable

s'han tornat una arma
per als nostres enemics. Fiats

en la
dignitat dels demés perquè érem
ben segurs de la nostra, ens han fet creu
re coses que deien i que no eren més que
als seus llavis, però mai al seu pensament
ni al seu cor (si en tenen). Per a fer-nos
canviar el nostre digne nom de Catalans,
ens han dit
espaiíoles, i ens han assegu

rat, tirant

el pit enfora, que seríem iguals
i tindríem els mateixos drets que els
demés españoles (perquè ells per a en
ganyar-nos s'han avingut a deixar a un
reeó el propi nom) i entretant mentre
els altres conservaven i enaltien la llen

DEL

CATALÀ

POBLE

gua llur

la

teixa

allavors els homes de
Catalunya s'han dirigit als homes d'Es
panya i els han dit : Nobles homes d'Es
panya, vosaltres aneu, sens ttubte, equivo
cats i vos creien que en realitat ens tracteu
com
a iguals, però si bé ho observeu veu

(a la qual ara, seguint la ma
tàctica, també Ii han canviat el
nom), deprimien y bascantaven la nos
tra; mentre ens imposaven les seves lleis
(sempre amb el nom canviat, com els ar
ticles sospitosos a les Duanes) arrecona

antiquades

ven

tres;
seus

per
mentre

i inservibles les

nos

protegien i emparaven els
connacionals inútils, ficant-los a tots

els forats de. l'administració, els 'nostres
n'eren exclosos; mentre omplien els centres

d'ensenyança

( ?) amb gent dels seus,—
entrar-Iii s'havien de fer els
concursos a Madrid, en castellà, i
havien
d'ésser jutjats per castellans,—ens escom
ptrquè

per

braven

a

nosaltres. Varen fer més lleis
a gust seu i ens les varen fer prendre
per
bones a nosaltres que no interveníem a fer
les (teníem 44 diputats contra 400 itants).
Els nostres tendres fillets que no sabien

paraula
castellà, es veien obligats
d'apendre en llengua forastera totes les
disciplines, rebaixant amb això, cada dia
.més, el grau de cultura del nostre poble
i fent veritat en la pràctica
aquella terri
ble màxima de la letra con sangre
entra,
una

frase que només hom coneix en la pedago
gia nacional dels nostres enemies. La His
tèria que ensenyaven a les escoles, era la
d'ells i si els nostres infants sabien el
nom del Cid o de Cervantes, no coneixien en
canvi el de Jaume ni el de Llull. La
qual
cosa no els ha privat
de dir, com encara

segueixen dient, que todos somos españo
les, i tenemos los mismos derechos y los
mismos deberes.

Si

dels nostres obrers, un dels nos
tres pagesos, a qui ells han negat el més
mínim grau d'instrucció, es presenten da
vant del jutge parlant rúnica llengua
que coneixen, són castigats per malvolen
ça o per no ésser entesos amb raó o sense,
i

un

dies,
d'ells, "A B C",
aquests

encara, un diari digne
demanava que es retin
guessin a files els reclutes catalans fins
i tant que sabessin el eastellà que ara han
motejat, com deia abans, d'esparwl, per
acabar d'arrodonir la seva hidalga hipo
eresia. Si un moribund vol dictar la seva
última voluntat, es troba amb un notari
que no l'entén i tergiversa el sentit de
les seves sagrades disposicions, i per ai
xò todos somos iguales ante la ley, execra
ble llei que no respecta ni la suprema
bora del traspàs definitiu!

seva

fe i darrera voluntat

l'entengués;

que

ha vingut

de

Catalunya

un

home

germania,

que això no es pas la
sinó
la servitud nostra i la senyoria vostra.
reu

Venim, dones, a domanar-vos el compli
ment amb fets, de les vostres
paraules;
no volem
res de ço vostre,
però deixeu
nos a les nostres mans
ço que ens per
tany si hem d'ésser iguab Perè... els
nobles homes d'Espanya, arroncen les es
patlles i murmuren en to ce menyspreu:

ml qué me cuentas? -Yxí desprecien
els nostres drets i així ells. els nobles é
a

hidalgos, desprecien la
raula i obren,
diuen ells,
seva.

com

pròpia
com

a

pa
per

fectes villanos.

Mes ço que ells prenien per feblesa, no
és; el català no abaixarà el cap davant
l'insult, el català ha pensat bonament,
amb tota bona fè, que hi havia un error,
ho

mes

no

mes

quant s'ha convençut

un

una

engany,

aiala

intenció;

del veritable
demana, llavors exi

llavors no
I aquesta es la tràgica equivoca
ció, que dura segles, del poble català: la
seva eterna credulitat en la
dignitat i no
blesa dels altres.
El poble català demostrarà als seus
enemics i dintre poe, que la seva condes
engany,

geix.

cendència no és covardia, que la seva to
lerància no és por; el poble català—i aquí
està el tràgic del seu destí--el poble més
enamorat de la sana raó, haurà d'apei
lar a la força i a la violèn&t. com ha hagut
d'apeDlar-hi altres voltes en defensa de la

nacional; el poble
la justícia,
l'equitat i
tornar-se cruel i violent, haurà,
seva

dignitat

creu

en

en

cometre
ser

que més
haurà de
de

injustícies parcials; com
pacífic quan ha d'arribar a

lència,

tot és
la vio

serà més terrible que cap més; al

voldria haver convençut amb raons,
l'haurà de degollar en el paroxisme d'una
desesperació que ell havia eregut inneces
sària.
Poble Català: no dubtis que hi hauràs
d'arribar i prepara't bé, fes. ho bé de fer
mal, fes tot el que sàpigues que els di
que

siguin àngels al costat teu, i quan
és justa,
triomfis, que la
que
hauràs hagut de triomfar amb crueltat i

monis

causa

Però

a

i

com

un dia en què els ho
s'han adonat de que les
paraules no estaa d'acord amb els fets;
que no és veritat que tots som iguals, que
la igualtat seria tenir tots el mateix dret
d'expressar-se cadascú en la seva llen
gua, de dictar-se les seves pròpies lleis,
d'escollir els seus propis servidors, de

injustícies parcials, neeessàries en la bar
liàrie de tota lluita, vulguis que siguin
aquestes les darreres, sigues incrèdul de
les paraules dels pobles, sigues deseon
fiat i orgullós amb els altres, per no haver

triar-se els

dignitat.

mes

seus

propis mestres, de confiar

d'arribar mai més
vertir-te

doxa!,

en

per

a l'exasperació i
con
bèstia salvatge, oh para
resguard de la teva humana
P.

una
a

1253

ORIGEN DE

L'ACTUAL

CAMPANYA DEL

brancam;

Pcr tal de que els nostres llegi
dors s'assabentin de l'origen de la
sosté
el
diari
campanya
que

sos

"A B C" de Madrid referent al se
paratisme de Catalunya, reportem

La bandera que no la defensa el bon
elector que es lleva dematí, ni es posa en
l'ampit de la finestra.
La bandera que vol un pit ferm, un
cor generós i
una ànima.

a

RESSORGIMENT

inserits

la

en

novella

els

primers
publicació

els

Català"

"L'Estat

dos articles
números de
nacionalista

de

Nosaltres

Barcelona,

que dirigeix l'íntegre patrici En
Francese Macià, ex-coronel d'engi
i actual diputat a les corts
d'Espanya, pel districte de Les
Borges. Aquests escrits foren l'in
centiu que tingué la virtut de treu
re de pollaguera el biliós diari ma
drileny fent-li estampar la ja cèle
bre frase: Hermanos o extranje
ros..., davant de qual dilema Ca
talunya respón unànime: estran
Heu's-els aquí:
gers sem

i el

ara

la bamiera nmilada

de sang, espetegant al vent i assolintel
cim de l'esperançada. victèria!

d'aquesta

som

bandera

per aquesta bandera, anirem
Iluita. ja pot comencar la. batalla.

guiats

a

i
la

nyers

L'ARMA

AL

BRA

Ç

JOVES

DE

CATALUNYA

En aparèixer el primer nombre d"Es
jo vull adreçar-vos unes pa
raules en les quals hi traspuï tota la me
va fervor nacionalista radical.
Estat Català! Dos mots que són la con
creció de la nostra tasca. Dos mots
que
enclouen la més alta significació del nostre
tat Català",

ideal. Dos mots en els quals va compresa
tota la transeendèneia (lel nostre esforç

C:11 que
prepareu per a ésser dignes
de l'exèreit lliberador de Catalunya. I ho
sereu, It dignes, perquè al costat de l'en
fortiment físic, hi haurà la força d'un
ideal. Un exèrcit que Iluita per la seva
llibertat sempre ha de vèncer enfront d'un

altre que només pot fer-ho per l'opres
sió i per la tirania. El cas d'Irlanda és
prou eloqüent. Anglaterra, Iluitant contra
les nacions més poderoses, arriba a ésser
sobirana del món i, en canvi, té de cedir
davant del petit poble irlandès, perquè
Iluita per un ideal de llibertat.
Joves de la nostra terra! Joves que vi
viu a fora
a.mb l'ànima gonflada
de novelles inquietuds i de dalits de des
us
lliurança! Jo us saludo coralment
crido a l'organització per a quan la llui
fa
Que el meu toe de clarí 110 US
trobi endormiscats. Si algun ho està, que

tregui la son de damunt i que es re
dressi amb tota la vigor dels seus anys.

es

Catalunya

ho espera.

FRANCESC MacrÁ.

l'assoliment de la independència de
la Catalunya dels nostres somnis i de les
envers

L'arma al braç, nacionalistes catalans!
La mobilització espanyola, està ja iniciada
per anar contra els patriotes.
L'hora de la dura prova, és arribada.
Ja ho vàrem dir: cadascú en el seu lloc.
I per nosaltres que

no

estiguin.

Ja po

den començar la batalla quan els plagui.
Serà l'enemic, qui començarà la lluita.

l'enemic,
l'enemie,

Serà

Serà
de la victòria.

qui
qui

ens
ens

marcarà la

ruta.

assenyalarà l'hora

nostres amors.

Jo tinc una gran confiança en
joves de la nostra terra, que deixeu el
camí de la Iluita sembrat d'entusiasme
_

eneatifat d'esperances. Son l'energia que
creix. Sou la Catalunya que puja. Jo sé
dir-vos que no vull adonar-me dels meus
cabells blanes i que servo l'ànima jove
pensant amb vosaltres i pensant amb Ca
talunya. Altres vells, altres homes, per

Ferms i esperançats, esguardem l'ene
mic. La llibertat de la Pàtria, no és pas
un cim
inaceessible.
Pujarem el eim, contra tot obstaele.
Ens ajudarà l'ambient, ens ajudarà
la terra. Els rius i els arbres, cantaran al
vent el plany de la raça irredemta i el mar

mi

remorejant,

enfortint la

resarà en onades la psalmè
dia de la llibertat.
Si la terra és nostra, qui contra no
saltres?
Són poca cosa uns oxèreits per abatre
una
raça. Tota l'artilleria del món, no
arribarà a ofegar una melodia d'En Pep
Ventura.
Caminem vers el cim, amb voluntat.
Eit assolir-lo està la nostra vietèria.
Si caiem en el camí, ens alçarem altra
volta i tornarem tossudament a la via

redemptora.
si caiem per sempre, caurem embolca
llats en la. bandera de l'honor i de la glò
ria veritable; que és la bandera que falta
a

Catalunya.

d'orfeons,

Ara,

la bandera

de

l'estel

solitari,

omplirà d'heroisme la joventut
vella; ara, la bandera que davallarà
que
la

torrentada i

l'esquinçaran

els

no

per

sarge

tenen també

ab ànsia

els fruits de

jove i
la vostra

actuació.
I no em dirigeixo solament als joves
residents a Catalunya, simS. també, als
que es troben fora d'ella, i que continua
ment estan rebent d'aprop els seus batees.

El pressupost de despeses de la Man
Colalu nya és de 32 mitrons
de pessetes uniuds.
com

iquests diners que són administrats
rectament, Jan que la Mancomunitat pugui
deseofolllor una obra ver!'tablement sa
lisfactória.
En eanci, Catalunya paga a Espanya
400
de pessetes cada any i Es
panya no gasta a favor de Catalunya ni
tan sols
Es
una

a

20 inilions de pessetes cada any.
dir„ Catalunya paga anualment

contribució de guerra de 380 milions

de pessetes.

k!NV'

seva organització,
tot espe
rant que en el
de la pàtria nostra
hi sonin les batallades supremes de la su

rellotge

prima llibertat.

Hores són aquestes de prova i ho han
d'ésser potser més les que vindran. No lii
ha d'haver el més petit defalliment. No
hi ha d'haver la més insignificant vacil
la.ció. Quan, després d'un període de pre

paració

i

organització,

anem a

implantar

l'Estat Català, els homes de més repre
sentaeió seran els de major responsabili
tat. No ha d'ésser corn fins ara, que no
més ha estat sacrificat el lluitador anò
nim, el darrer ciutadà.
Jo no sé com serà l'ardor de la lluita,
quan

Prou senyeres
prou banderes
de centres electorals amb taules de set i

mig.

venerables,

esperen

"ABC"

cada

arribi

el

moment. Jo sols

JOSÉ RODOREDA
SUS ALUMINAS
9-OCTURRE-1922

sé que

haurà d'estar al lloc que u per
a
tots els sacrificis.
Si algú eau, que sigui abraçat a la nostra
ensenya, que haurà de lluir l'estrella soli
tària, signe de llibertat i d'independèn
cia.

tanyi,

/1AE

u

disposant-se

Pla,a eollorada damunt
Rodoreda. Obra de
En

la tomba del

mestre

l'artista català

Joaquim Algno•ró.
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CRÓNICA
DE

TEATRE

CATALÀ

la

seva

CATALANA

llengua original

o

sigui l'espanyo

la. De manera, que el teatre líric

Malgrat els bons averanys que hom ha
via fet rospecte la temporada de teatre
líric que es va començar el mes d'octubre
al Tívoli, ella ha fraeassat de la més la
mentable faisó. Els optimismes que havia
fet néixer
la terra

en

els amants de les

i n'era

coses

de

modest tornaveu la
nostra erbnica de dos mesos enrera—s'han
enrunat de la manera més dolorosa. El
bon seny, aquell seny que deu imperar en
—

un

totes

les empreses que volen captenir-se
d'interessar al públie, ha fallat completa

ment, i aquell patriotisme sà i honrat que
deu ésser la base de tota manifestació ea
talana, no s'ha vist enlloc, malgrat les de
claracions en tal sentit que els dirigents
del "lírie" s'havien cuidat de pregonar.
La temporada va començar amb èxit.
El poble, com freturós d'haver la sarçue
la nostra, es

va entregar per complet i les
primeres representacions de "Don Joan
de Serrallonga" es comptaren per plens a
vessar, car, d'altra part, l'obra va agradar
força al públic. Semblava que això tenia
d'esperonar a la empresa per a seguir do

nant obres
la

curosament triades entre

noves

llarga llista

cartera. Dones

que,

segons

deia, tenia

en

ésser així! Com per
de la primera opere
ta o potser per falla veritat de noves co
mèdies líriques, s'ha passat llarg temps
sense cap estrena i si se n'ha "reprisat"
alguna d'antiga ha estat en les pitjors
condicions d'execució i presentació, com,
a

no va

voler treure "suc'

per exemple, "La santa espina", que no
semblava la mateixa de quan la seva glo
riosa estrena en el desaparegut "Princi

pal'.

Això

produí naturalment,

ntahilissjm

un

descens

les entrades diàries i l'em
el seny. Per a cercar el favor
en

perdé
posà en escena "La gata mau
la", una sarçuela vulgaríssima ja repre
sentada en un teatre del Parallel, d'autors
estrangers i traduïda a un català dolent
per un baríton popular. L'éxit fou total
ment negatiu i l'empresa, volent tornar
pel bon camí que mai no devia haver dei
xat, donà "L'ou com balla" revista baree
presa
del

públic,

.

lonina que

no era

gran

cosa

de bo i "El

castell dels tres
musicada per En
el

dragons", d'En Pitarra,
Morera, que aixecà quel
decaigut ànim dels habituals es

ja
pectadors, encara que sense arribar a pro
porcionar aquelles enyorades entrades.
com

I..

català

ha devingut Iírie bilingüe, com una mena
de temple de la sarçuela fredament regio
nalista, com un "avant-goút" de ço que
deuria ésser el regisme d'una autonomia
"bien entendida". Es a dir que, havent
ja decidit finir la temporada per Reis,
ni la petita delicadesa lii ha hagut d'aca
bar sinó d'una manera airosa, almenys

ra, hom pot

què suara parlàvem i del qual tanta pro
paganda havien fet els dirigents del lí
ric", ha mancat en absolut,
Hom pot comprendre i té d'admetre-ho
que si un negoci no dóna—encar que àd
Itue s'intentava presentar aquesta empre
sa com posada un xic al marge d'aquesta

me

materialitat—no és

res

d'estrany

que s'a

bandoni, però això sempre d'una manera
noble, sonso adoptar en la desgràcia ges
tos esborregats ni resolucions fosques de
qui ja no es capté del bon nom que suara
ha ostentat i del respecte que
mateix i als altres.

es

deu

a

si

Per a contrapesar ço que ha fet el tea
tre líric català, podem esmentar ço que
ha portat a cap el "parlat", o sigui el
Romea.
no voldré pas negar en absolut

l'empresa d'aquest no hagi tingut ole
feetes ni hagi comès pecats. però alnwrys
se Ii té de reconèixer
que ha complert la
paraula donada quan emprengué les seves
tasques. Hom digué aleshores que el se
que

Fàbregas

havia arrendat l'antic tea
de l'Hospital per cinc anys
com
a mínimurn per a hostatjar-hi la co
mèdia i el drama català que, de feia
nyor
tre del

temps,

carrer

anaven

do mercè i

sense

senyor—o el

d'un cantó a l'altre com
posar arrels enlloc. I d't

seu

successor

o

company

no

ha complert ço promès. Durant tot aquest
temps lii ha hagut anyalment temporada
"plena" de nou mesos de teatre de la te
rra.

De com s'han fet aquestes temporades,
és gaire del cas parlar-ne. Hi han al
guns eseriptors que diuen que moltes de
les obres representades no han estat per
favoritisme i que, en canvi, moltes de mè
rit positiu—qui sab si originals dels pro
pis censors !—no han pogut surar i han
caigut en un oblit lamentable. Hi ha dis
gustats que afirmen que l'empresa sent
una
extremada benevolença per a deter
no

minats autors—qui sab si perquè les obres
Ilurs són les que proporcionen millors en

posat

tradesl—i que, per contra, no es vol aju
pir a exigèneies d'autors ja consagrats
pel públic... Tantes coses es diuen per
aquests móns de Déu!... Un no pot pas
fixar-s'hi massa, car per a treure'n l'en

—

—

talà. I això que—dolorós és dir-ho !—el
resultat econòmic no ha pas estat massa
satisfactori. Encara que en assumptes d'a
quests és molt difícil treure'n l'aigua cla

d'una faisó digna. Aquell patriotisme de

aleshores vingué la grossa! Per
aquestes festes de desembre l'empresa ha
en escena
barrejades amb les
obres ja dites i amb l'estrena de "Pel teu
amor", eixerida obra on En Vendrell s'hi
llueix de veritat
"El pàjaro azul", "La
dogaresa", "La Alsaciana", etc., etc., en

trellat hauria de furgar molt a fons i no
és hora d'encausar-se n lloes que qui sab
si moltes vegades els veuríem plens de
iastigoses miserietes.
Ço que cal fer constar és que a Romea
hi ha hagut sense interrupció teatre ca

afirmar,

posant-se en el ter
que, si és que no In han
els guanys no han pas estat no

mig,

hagut

pérdues.

tables. No es pot pas titllar, dones, a l'em
presa d'excessivament
materialista i si
volem ésser sincers devem més aviat qua
lificar-la de patriòtica. Sigui el que es
la

vulgui,
gràcies

qüestió principalíssima és que,
ella, hem tingut i seguim tenint
a esplaiar l'esperit en manifesta

a

on anar

cions més
la terra.
Car

o

menys encertades de l'art de

creiem que pugui donar-se la
dirigents del Romea si molt po
ques de les obres representades han asso
lit un èxit eselatant, d'aquells que aixe
quen un teatre i arroceguen un públic
nombrós que es repeteix i es renova. Tot
o quasi tot ço que lii ha de bo entre les
compactes rengleres de dramaturgs i co

euipa

no

als

mediògrafs

de Catalunya ha donat a les
taules del elàssie teatre nostre els fruits

enginy i del seu art Guimerà,
Iglesias, Gual, Apeles Mestres, Pous
i Pagès, Puig i Ferrater, Crehuet, Burgas,
Folch, Sagarra, Pin i Soler, Bertrana, Ca
rrion, Corominas, Maristany, Cavallé,
del

seu

•

Poal...

i molts d'altres—per a no fer
la llista massa llarga—que constitueixen
el bo i millor dels autors d'obres teatrals,
han vist representades les seves amb més
o menys
èxit sense arribar, en general,
al grau d'encert que voldríem els que de
la glorificació de les coses nostres eris

captenim entusiasmats.
Mes, què s'lli farà! La crisi del
—d'obres

d'actors

teatre

dels dos elements
alhora—és, segons hom diu, en tots els
països. La cosa principal és que el teatre
existeix. Molt serà que un dia o altre
o

o

pensi—no

surti la creació
quan menys se
mestre! Nosaltres, que tenim fe en els nos
tres
no defallim pas que així si
gui. De pasta n'hi ha sobrada; ço que
falta tan ,sols és que
servir-la en

autors,

sàpiguen

que engresca al

aquell punt dolç

JORDI

Barcelona,
"rós,

31

desembre,

públic.

CATALÁ.

1922.

maionalista

català, ja sólt soci de
l'Ensenyan::a Catalana?
Penseu, sino, que és el deure primordial

la Protectora de

de tot

bon

nacionalista.

-

-

-
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ESCOLIS

moviment
legrada
nostra pàtria i escrita

inteblectual
en

català.

no deu
considerar-se escriptor es
ota biografica
panyol. En canvi eng
d'En Bagaria
mateix diari remarca úni
mar

L'ORGANITZACIÓ

NACIONALISTA

encoratjadora

Es

simptomatica,
desplega,da d'un quant

ractivitat

sents,

en

nacionalistes catalans d'a

temps ença pels
questa repúbliCa. La constitució del co
mitè "Nosaltres sols" de Mendoza va és
el toc de

ser

que desvetllà conscièn
realilat del moment català. Al
corn

cies

a

seu

conjur sagrat s'han alçat

veus

germa

de les düatades terres argenti
nes, responent amb força el crit dels de
Mendoza. fie primer
Bahia Blanca„
nes

arreu

fou

seguit de Buenos Aires, després Rosario,
ara s'hi ajunten Paso de los Libres i La
recentment constituits. Totes aques
institucions responen al més avençat,
al més agosarat radicalisme nacionalista,
les quals davant el dilema proposat per
B
Hermanos o extranjer s, con

Plata,
tes

tenten

liii
unànimement
i amb

Estrangers,

veu

sonora:

ultrança!
optimistes convençuts de
reficàcia de racció d'aquests grups que
floreixen esponerosament arreu de 1re
llur actuació
pública. Creiem que de
Catalunya obtindrà bons i assenyalats ser
Nosaltres

veis. La

a

som

tasca mai

seva

no

serà ressonant

que pot ésser colpidorament positi
va per
lllibertat de la pàtria. Es feina
de voluntat, d'abnegació i de
so
encara

bretot de

sacrifici,
fem

sacrifici,

que ja és hora que
esforç els que tenim sempre el nom i
la llibertat de Catalunya als llavis, per tal
de

demostrar

no

fan

tr:

palesament

més que e.rpressar

que els llavis
ço que sentim

l'Argentina!

catalans de

dels comitès "Nosaltres

Companys

"Indepenclents",

"Llibertat" i
l'amor a la pàtria: Alt

artista.

cumentació

un

dels nostres

des que ens poden
de vista nacional.
Així

LLETRES

1

tots

LES

sols",

uns

en

ARTS

En Lluís

genials

ços
ha iniciat

Bagaria,
i de

el dilttti vant dels tra

la causticitat

gener hi poguérem
veure unes caricatures superbes dels nous
col.laboradors que amb ell han reforçat el

diumenge

28

de

ja notabilíssim estol d'inteblectuals amb
què compta "La Nación". Entre aquests
s'hi anuncia el

coneurs

del nostre Gabriel

Alomar, el pensador formiclable, rhome
de les concepcions ultramodernes. En Ba
garia ens l'amostra, en el número esmen
tat. amb

una

earicatura

el

da

punt

amb dolor i amb al

signada pel publicista

d'aquesta capital, en la qual s'hi fa
biogratia i l'apologia del compositor
madeu

Vives

ocasió del

en

seu

la

proper

viatge a l'Argentina comandant una com
pangia lírica espanyola que representarà
exclusivarnent

de rautor de

obres

"Ma

ruxa".
En el seu

Marquina

que és
esmenta per

escrit,

no

extensíssim,
res

En
la naciona

catalana d'En Vives ni l'obra que
aquest ha realitzat a favor del nostre es
perit i de la nostrada art musical. Per
litat

contra,

cada moment

a

remarca

En Mar

espanyol de robra musical
del nostre mmpatrici i que aquí portarà
dignament la representació de rart es
espangola, cosa aquesta, que, per altra
contradirem.
part, no
El que
padem objectar és el fet que
un català,
i nacion,alista, com ell mateix
s'anom,ena, adjudiqui gratidtament una
el caire

a

riblustre autor de

"L'emigrant", abscondint, no sabem per
quines eauses, el seu caràct,er de catal,à.
Fratteument, nosaltres d'aixó en diem an
I ieulttlatiütt,
«ntb perdó del correspon,sal
"L« Vett de Catalunya" a Madrid, i
(1t1 pantgirista de l'onze le setembre de
1714

el Casal Català de Buenos Aires

en

ocash;

del darrer aniversari

d'aquella

data luctuosa.

colpidora,

coblaboració al més im
portant rotatiu sud-americà, "La Nación"
de Buenos Aires. En l'edició corresponent
seva

més se
omet

català En Rafel Marquina, tramesa des
de Madrid i inserida al diari "La Razón"

quina,

L'obra
Vives
à

a

catalana del mestre N'Amadeu

l'Orfeó

dels

inserits

seus

Català de Bcercelona i per
profunds estudis crítics

diaris i revistes

nostrades, sen
producció musical,
bé valia un comentari o almenys una
lusió en parlar de la persanalitat del mes

se

en

comptar-hi

la

seva

ji

tre. Per nosaltres té molta més valor

estrofa

de

una

emigrant"
que alçaprema
patriàtica
que no
producció de música espanyola
—

1.nostra senstat

—

pas tot« la
de .V. .1 nuuleu Vires.

exceblentíssima.

PERIODISTIQUES

Per cert que havem de renzarcar el fet
sensibilíssim per als nostres sentiments

PRACTIQUES

patriatics crésser presentat

argentí, "La Razón", insereix
un article sota la garantia d'una signatu
ra amb el qual es combat el nacionalisme
català, les nostres institucions de govern

rAlomar

per
valor de la cultura

"La Nación"

com

espanyola,

esmentar per res1 pro
1seva obra generctlmen

cedència

I

sense

una

"caciquismo desenfrenado"—
gravíssims crinforrna
revident esperit anticatalà pa

un

s'incorre

en errors

ultra
lesat per l'articulista.

ció,

diari

rectcar

•

informat,

tenia de mal
taular

polèmica,

un

simplement
sense

ço que

inten

redactor

trameté a gDirecció de "La Ra
zón" un escrit amb prec de
es
clarint conceptes
assenyalant equivoca
cions notóries de rartick abludit. Més que

publicació,

del

cranica

una

qui

beneficiar sota

llegit

havem

teració

devem ésser

estricta,

quan és

vers

catalanes

Per tal

Perà si aqueixes lamentables omissions
són
fàcilmen,t comprensibles entre ele
ments als quals no podem exigir una do

en

al

la nacionalitat catalana del gran

nacionalitat estranya

cor.

Nacioaalistes

LES

cament

eont
la Mancomunitat—titllant.
la d'exercir damunt les demés comarques

incipient

de

•

No,l'Alo

propi

criteri i sentiment

patriótic el
valgué de ¡ai'snor
estadístiques oficials de l'Estat

amic

nostre

macions

es

espanyol. L'escrit del nostre compang es
tava ben lluny d'expressar idees i senti
ments exacerbats; podríem dir que hi ha
via un esforç titanic de contenció i de tem
perança.

Malgrat, perà,

l'esforç de l'amic, hom
pogué reeixir en l'intent d'iblustrar el
públic habitual llegidor d• diari argentí
en
l'afer que motivava les aclaracions.
L'escrit no es publicava per mor de les
practiques que regulen rètica periodística
no

de "La Razón". Veieu ço que el Director
diari contestà a
lletra que

d'aqueix
tenim

ramie,

traçar aquestes ratlles:
...y lamenta no poder publicar la cola
boración que le adjunta, en virtud de que
no aeeptamos controversias en nuestro dia

rio,
su

a

esguard

en

que, como el que motiva
tratados aunque
seu

temas,

sobre

réplica,

son

bajo

dónimos, exclusivamente

por nuestros

re

dactores.
nostra pàtria fos constituida en
reconeguda com a tal per l'Argen
tina. els nostres agents diplomatics, da
vant d'aquesthaurien fet ço que fan
els diplomàtics d'altres •nacions en casos
semblants: hauria adreçat a
Direcció
del diari una respectuosa comunicació rec
tificant els conceptes erronis, dolent-se
de que el coblega no s'hagués informat de
millor font abans de donar los al públic.
I el coblega, respectuós amb els represen
tants diplomàtics de les nacions amigues,
hauria publicat la lletra del nostre am
baixador bo i fent protestes d'amor i de
consideració envers la nostra pàtria.

Si /a
Estat i

1

Peró el nostre
ara.

Som

fills

tenim dret de

diferent

de les embestides dels

sordina,

tres

adverscuris.

columnes

és ben

per

pàtria oprimida i no
protestar, encara que sigui

amb

valer-se,

cas

d'una

nos

Aquests, àdhuc, poden
de difamar-nos, de les

per tal
d'un diari

prestigiós

com

"La

el comble
de la condescendència ampara la respon
sabtat d'un home que no té
1noblesa
i la valentia d'assumir-la, publicant la seva

Razón", de

Buenos Aires,

de les

en

resulta és
pseudónim,
cles
Orgaz, segons
manifestacions del Director de

diatriba sota
ser el nom de León

prèn

que

"La Razón".

com

es
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Heus aquí una de les institueions catalanes
que més honoren la nostra pàtria. L'Escola del
Treball és un centre de formació professional

L'ESCOLA

DEL

TREBALL,

obrera, millor díriem la Universitat del poble, el
qual és comparable als grans centres d'ensenya
ment per

obrers instituïts al Nard d'Amèrica,
l'Alemanya, l'Anglaterra i França.
El
de l'Escola del Treball, de Barcelona,
és conegut
model
l'estranger i és citat
d'organitzaeiú i d'eficiència. Recordem el comen
tari suara aparegut
la revista Trabajo, de
el
Montevideo, esmentat per RESSOPGIMENT
a

a

nom

a.

com

a

a

en

número proppassat.
Precisament acabem de rebre una publicació
de l'Escola, just apareguda, qa93. tra.metiment
devem a la deferència tinguda nc1 director se
En Rafael Campalans envers la nostra
revista. Es un opusele de 24 ptgines on s'hi
fa una breu exposició del què fa. i els aventat
nyor

que proporciona l'Escola del Treball.
tal de donar-ne idea als nostres llegidors

jes

Per
enu

Hall de l'Escola

suceintament els ensenyaments que
ofereix gratuïtament als obrers c".e la nostra pà
tria. Cal remarcar la paraula: gratuïtament, i
merarem

.encara

afegirem

se'ls retorna

Exposició

t

de treballs al fi del

curs

que als alumnes ;-;ue excelleixen
de la
que és de

l'import

matrícula.,

cine pessetes anuals, i se'ls faciliten materials
i llibres completament de franc.
Veicm els estudis que s'hi

cursen:

Ensenyament per Manyans de màquines.
Manyeria, amb les seecions corres
ponents d'Ajustatge, de Màquines-eines, de For
ja, de Cementació, amb una Sala d'eines i tot
l'utillatge corresponent a les diverses seccions.
Ensenyament per Fonedors i Modelistes.-Disposen d'una Sala de Fonderia d'uns 16 per
10 metres; el Taller de Modelises té un torn
completament equipat.
Taller de

Assortiments de filatura

Laboratori de qufruica

Ensenyament per Electricistes ---Sala de Mh
quines, Taller Auxiliar i Laboratori, dotat de
tots

els avenços,

Ensenyament per Tintorers, Estampadors,
Blanquejadors, Aprestadors i tots altres Opera
ris d'Indústries Químiques.—Les pràctiques es
fan

als Laboratoris de l'Escola

Ensenyameol

d'Estudis Su
amb instal

periors de Química. Compta, demés,
lacions esplèndides de maquinària

i

_Lio,1,fors

per

i Efl

corregats de Filatures.—Pràetiques a l'Escola
superior d'indústries tèxtils. Té una instal
lació moderna de Maquinària ðe Filatura que
constitueix una veritable Fàbrica de Filats a

utillatge

disposició dels deixebles.

tno,:ern,

Viatge

de fi de

curs

:

Visitant la central Hidro-elèctrica
d

'Aytona

Ensenyament per Tei.ridors, Contramestres,
Encarregats, Teórics i Empleat:: de les Fàbri
ques de tei.rits.—Pràetiques a l'Escola superior
d'indústries tèxtils, disposant d'un gran número
de

Telers

a

mà

i mecànics de

totes

menes..

Ensenyament per Fusters.—Taller de Fuste
ria proveït d'una trentena de bancs i d'un equip
de màquines d'obrar.
Ensenyament per Paletes.—A l'estil de les
modernes eseoles americanes, en es classes d'a
questa Seeció es posa l'alumne davant dels pro
blemes vius de la pràctica de l'ofici, fent pràc
tiques de construcció amb els mateixos elements
que en les obres reals. L'Escola posa a dispoSi
ció dels alumnes materials a dojo i les eines ne
cessàries pels treballs

Eutrada a la Biblioteca de l'Escola

pràcties.

per Calderers, Fumistes i
de novella institució i té en pro

Ensenyament

257

UNIVERSITAT

DEL

POBLE

de que els que

vulguin ésser admesos en els en
senyaments .tècnies que dóna, puguin prepa
rar-se l'estiu per a ingressar-hi el
següent eurs.
Hi són admesos en aquests Curs, d'Estiu fins
a 400 alumnts,
repartits en elass2s de 40, a cà
rrec cada una d'un mestre o d'una mestressa. La
inscripció també és yratu'ita.
Els alunmes de les seccions d,,
Manyans, Fo
nedors i Electricistes que ,han aprovat tots els
cursos de llur
ensenyament, poden sollicitar
eoneórrer als exàmens d
Revijda, per l'as
soliment del títol de Contramestre
Auxiliar,

Secció de tintoreria
i estampats:

Sala de

maquines

que

,torga la Mancomunitat de CatnInnya, i un CO
aconseguit poden aspirar al de Contramestre
d'indústries mecàniques o elèctriques. Els alum
nes d'Indústries
tèxtils poden assolir també el
títol de Tèenie en teixits o de Tècnic en filats,
i per més endavant l'Escola
pensa establir un
segon grau de Tèenie en indústries tèxtils, per
aquells deixebles que havent-se 'validat de pri
ocr grau, completin els estudis amb coneixements
de les altres branques de la indústria.

Ultra això, l'Escola del Treball convoca anual
un Concurs entre
els seus alumnes que.
havent acabat llurs estudis amb profit, es sentin
íunb delit de fer del seu ofici una earrera, i els
ment

Fmbvenciona amb dues centes pessetes mensuals
durant quatre anys escolars, a fi que
se

puguin

guir estudis

les diferents Eseole de Directou
.d'indústries que funcionen en el clos de la Uni
versitat Industrial.

■1••

en

Per esbargiment dels alumnes, l'Escola pos
Camps d'esport, Sala de dutxes, Associa
eió d'Alumnes i Ex-alumnes, Futhel, Exeursions.
sceix

Sardanes,
Aquesta

etc.
gran obra

complexa de cultura tèc
deu única i exelnsvament a l'es
forç i al tresor de la nostra pàttia. L'Estat es
panyol no hi-entervé més que per a entrebancar
nica i social

es

alguna vegada

•eete la installació de màquines :1P corbar, tallar
i punxonar planxa amb aparells d'aire compri
mit. Té ja en el seu obrador màquina de fora
dar, tisores per tallar circular, recte, etc., for
nals, enclusa equips oxiacetilènic de soldar i
un assortiment complet
de mà
ealdereria
de
ferre
i
eines
per
d'aram,
pel tra
çat sobre planxa, etc.

el

seu

funeionament;

no

la sub

venciona ni Ii necessitem. El Govern de Cata
lunya, representat de moment per la Manco
munitat, Ii té asignada una partida de 279.000
pessetes en el pressupost ordir!ari i altra de
30,000 en l'extraordinari.
viu l'Escola i
amb això, únicament, realitza h transcendental
obra de cultura i de patriotismè exalçada per
tothom.

tallar i

Ensenyaments especials.—Diversos, tals com
cursos teòrico-pràctics de Màquir,es d'escriure, i
preparatoris per Aprenents Carrossers, cursets
de

perfeccionament

per

Curset
Davant

d'huma
nitats:

Escola

Conferèn

un

cia sobre

diumenge
al matí

teatre

fadrins manyans i fa

drins electricistes. Aquests cursets es donen te
nint en eornpte les obligacions socials i fami
liars de molts obrers que no poden seguir un cos
d'estudi de llarga durada. Així pels obrers de

voluntat, qualsevulga que sigui l'edat llur, la
porta de les aules de l'Escola del Treball no
resulta infranquejable. Com que per ingressar
a
qualsevulga de les aules d'enenyament que
havem ressenyat calen nocions elementals de
l'ofici respeetiu i molts obrers es trobaven que

podien ésser matriculats el mes de setem
bre per manca.nça d'aquells cone;xements, l'Es
cola te establerts uns Cursets Preparatoris a fi
no

Equip

d'alumnes excursio

nistes al cim del Pedraforca

•
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NOTES
LA

NON

-

NON

AL

BRESSOLANIA

A

posarà de manifest, escombrant defini
tivament de la terra llur, elements que
detenten la llibertat.
I ai de tu, infant magris.só, si t'hi tro
bes!
Quant els teus deixebles, si te'ls esti
es

Bressolània vaig,
de Bressolània vinc,
hi tornaré pel maig
per si el bressol hi tinc.
A

Oh nobles cavallers de Bressolània! In
clits paladins de la mandra i la nyonya,

amerieà,

poble lliure, un pobre missatger de vos
tra gesta en eixes terres.
L'hoste blineà l'esquena i allargà el
braç en actitud mendicant: En el front
duia reflectit el grotese espectre d'una
reialesa esmirriada i escanyolida.
Solemnialment ridícol, pidolà una al
moina per a costejar la construeció d'un
bressolet a Bressolània pel nin més gran
de Madrènyia.
Hom s'enterà de l'acollida; hom sabé,
també, del comiat.
Uns llistons, només, pidolava; uns llis
tons per al bressol.
Llistonets que portin el segell de po
bles redimits (oh ironia!) per a que da

d'ells,

non-non

en

Si Deu

opressor hi

un

pugui fer

la

el reial

missatger arribarà
Bressoffinia a bores que aquest resigna
díssim comentari, es doni a la publicació.

Oh... que

en

"LA

BRASILEÑA"

ver

són de bons!

Maipú,
2;4 de 19. Angle

Lloc,
17

a

esquerre.

Jo pregó als elements de pau, de la
seva llar
i de la seva butxaca, no se'ls
posi la pell de gallina en Ilegir l'epígraf.
Heu de saber pacífics ciutadans que
nom es
batejà el quotidià aco
d'un nucli de companys; una
penya d'amics de l'estisorada, amants de
l'ordre més rigorós en qiiestions de cata

aquest

clismes;
de l'art,

cenacle de devots entusiastes
seves més pures ma
nifestacions i, per damunt de tot, per a
una
associació d'afectes patris que fluei
xen vibràtils, en qualque desordre momen
tani, desconcert o esvalotament.
Grup d'allò més heterogeni, ideológica
ment parlant. Format per una vintena
de eaps, (tants caps, tants barrets) quals
un

en

totes les

sessions, arriben al màxim de ple
els dissabtes i els diumenges.
El fundador d'eix cenacle catalanèfil,
presideix les sessions, en caràcter de "co
missari" soviètic.
Es un jai simpàtic, de faccions patriar
cals i ulls d'infantó embadalit, qual mira
da guspireja tendreses d'una ànima jove
nívola. Afable i bondadós, tolerant i pru
dent, bon "causeur" i excel-lent patriota.
magnes

nitud,

Tot i cantant a ehor el:
"Tan pa tan tam

figues

que les

són verdes."

bressolaran el tretzemesó, apaivagant el
crits hostils de lliberació de la gleva na
cionalista, que fora palau ehorejarà "Els

Segadors".
Tot ho faran per

que el reial

a

repòs

s'estronqui...
Tot per

que el

a

son

u

sigui

el

plaent i

despertar plàcid i suau.
Aleshores la gossada mourà la cua, en
sumarà dòcilment les reials formes i.
pax bobis...
'
'

•

•

•

•

•

"

•

•

•

'

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

'

Mes ai del goig efímer !... Ai de la
farsa dels magnats i la tràgica panto
mima de l'infantó mesquí.
Escolta nin; escolta el eonsell del co
mentarista. No et deixis ensarronar. No
hi vagis a Bressolània; queda't

quieta

ment, tranquilament en la teva mansió de
Madrènyia. No te'n fiïs de l'hostatge m
del bressolet que volen ofrenar-te. Pensa
que eis ofrenadors són tan estrangers com
tu mateix en la

Pensa, també,
Que l'esperit de

seva

que

pròpia terra.
Corpus s'aveïna...

un

saerifici de tot

un

poble

intervé oportunament per a que no es
trenqui el fil subtilíssim de la santa tole
rància, de la santa continuïtat, com diria
el representant D'orsià en la sina soviè
tica.
He al-ludit el representant D'orsià i és
bo que en parli una mica. Home de vas
tíssima il-lustració, assenyat i correetíssim
cavaller. D'ulls petits i bellugadissos, amb
"tic" nerviós que l'obliga a un intermi
parpalleig. Rostre obert i franc;
front amplíssim i ja nevat en la eimera.
Per a nosaltres és el tipus més típic i ea
racterístie del català. Uns ulls estranys,
un

tent

pendrien per fill de Yanquilàndia. Les
més de les vegades pren comiat sense ha
ver fet ús de la paraula en l'hora i mitja
de sessió. Altres, amb profundidat de pen
el

mostra axnb galanura el seu equili
bri mental.
I ja que ve a tomb he de parlar, també,
d'un auster esguard, que serva eserupulo
sament la justesa de la línia i la pulcra
correeció de la paraula. Es el mestre dels
mestres soviètics. Al través del cristall
de les seves ulleres, la vaguetat de la
mirada es perd en l'abstracció i la llu

sament,
232. Hores de reunió: de

blament,

a

Heu's aquí l'afer dels magnats
gonyants de Bressolimia.

EL "SOVIET" DE

sota

el país esclavitzat.

ajut,

com cal no els
dexis a Bressolània.
Enduu-te'ls allà al Toboso i acolliu-vos
tots, sota l'ombra pietosa de l'obra cer
vantina.
I ben arran dels caps, com epitafi, la
sentència moral d'aquesta locució llatina:
—Sie transit gloria mundi.

mes

de la farsa i la vergonya, escolteu:
•Fa poe arribà a poble
que és

inunt

VOL

Per a ell nostres respectes i nostra més
formal adhesió.
En el fluix i refluix de les
discussions,

DEL
Hi havia
tot

una

VIURE
vegada

un

home

viuen només
que
sionats per les coses interiors.

esperit

Mai

d'aquells
impres

havia exterioritzat corn cal, peró,
els plees més purs de la seva
ànima s'era arredossat, com isolant-se del
brogit es ereYdor en el qual era obligat
de moure's, com un àtom insignificant de
l'enorme vida.
ço que

no

en

Quan una contrarietat impensada so
movia el ritme acompassat de la seva plà
cida existèneia, corn si fos una asceta

A voltes, com si de sobte desper
tés a la realitat soviètica, ens mostra l'in
centiu del seu verb, que és reflex aristo
cràtic d'aquella alada serenor que traspua

nyania.

la

seva

obra

poètica.

Si l'espai i el lleure
faria (amb perdó dels

em fuetegessin,
sovietistes) el lleu
no

bosqueig del grup.
Es d'una varietat interesantíssima. Des
de l'element refractari a fondre's en la

ger

•

"massa",
nalíssima,

potser

per

gelosia

una

perso

fins els "escoltadors" que re
sisteixen impassible i pacientment el ti
roteig d'una hora i mitja.
[Ti ha el felinament agressiu i l'agres
siu per codonys. Són els foc-follets uti
Iíssims ,per a establir el pro i contra en
el

gir

cinematogràfic

que prenen

les dis

cussions.

Mes, dins

la diversitat

ereenees, hi ha

un nom

d'ajuntar-los
talunya!

lligam

en

de

criteris

i

que té la virtut

indesdructible. Ca

LIBER.

LLEUGER
dels moderns temps, dels seus llavis quiets,
sense cap esforç, en feia
sorgir un som
rís de complaença...
Si, pel contrari, la vida transcorria dol
els sotracs aclaparadors de
aleshores el somrís era bandejat.
Amb un moviment imperceptible, fet a
posta, donava el seu assentiment entusias
ta a tot quan l'envoltava.
La seva dèria era ben fàcil d'abastar:
estar en pau amb tothom és cosa ben
pla
nera. Ell d'això n'havia fet una mena de

çament,

l'època,

sense
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religió, perquè,
de tot

cor

tanmateix, hauria

que els

seus

volgut

semblants hagues
idèntics materials

sin estat pastats amb
en què ell havia estat pastat...

Però, així com ell desitjava aquest bé
tots, succeïa que els domés, si bé no
desdeny de les dolces dèries de l'ho
me optimista,
l'interès que es prenien per
seves

fantasies

molt relatiu.

era

Per aquesta causa, com que gairebé
comptats els qui creien seriosament amb
ell, perquè en els temps que corrien nin
gú es deturava per a encuriosir-se de ço
que pogués dir, resultava que allí on esta

si talment

com

es

tractés

de fills pròdigs.
El

portar pels bons via
qui coneixien llar esga
cosa de no dir; certes ve

goig

en

els homes

ranys

per a
feien

lcs

amatent,

va,

rriament, era
gades fins s'hauria
gran esdevenia el
la fe

Perquè

dit

cosa

patètica,

tan

eontentament.

sett

dels

llur

deixebles amb

mestre era. també

quietud

que

ama.

en

diem materials, els insinistra

Quan

la nostra

sobirania

política,

pàtria perdé,

arab la

totes les atribucions in

herents que li donaven relleu i forma

pròpia
posades per la
cional

na

i inconfusible, li foren im

força

unes

lleis,

una

llengua,

bandera i uns costums comple
tament exòtics a la seva particularitat na
cional, a la seva idiosincràsia especial.
una

Aqueixes disposicions contra el nostre
dignitat de catalans,
que
imposà l'invasor, poc poe per

sentiment i la nostra
ens

a

deren part dels llurs ofectes nefastos per
obra i gràcia de la supervivència de l'à
nima immortal de la nostra nacionalitat.
Els catalans no s'hi conformaren i per

aquelles disposicions de l'ene
mie triomfant els punissin el menys pos
sible, maldaren coratjosament, patriòtica
ment, anys i més anys, fins arribar a l'es
tal de que

tat actual de consciència del nostre poble.
Les lleis, la llengua, la bandera, i els cos
tums, per la mateixa raó de llur estran
geria, havem anat eludint-'es en el pos
sible, fins a no restar més que ço indis

pensable per a
cia malastruga.

mostrar la llur

subsistèn

Espiritualment

no

acatem

ni la bandera, ni la llengua ni
perquè tenim de tot, i propi,
i volenterosament no volem portar la mar
ea de l'esclau com un estigma damunt la
nostra personalitat; la mateixa dignitat
leš

lleis,

els rostums,

de eatalans ens ho priva. Som catalans,
hi havem nascut, i volem servar orgullosa
ment i altiva aquesta nostra gènesi nacio
nal, fins a l'hora del traspàs de les nos
tres ànimes.

pàtria, més
poden resistir

Per això quan germans de

febles

que nosaltres,
la tirania de
toicament a les

no

l'opressor i
disposicions

es

En això mestre i deixebles
cossos i una, sola
ànima.

eren

molts

ens

indigna alhora

contra

els catalans que així es comporten.
A Buenos Aires havem presenciat
eoneret
sotmissió als fatals
ra

un

cas

d'aqueixa
designib

han

sua

volenterosa

de

l'opressor

gallejant,

avingut,

sar

eàsticament, de llar catalanitat i àdhuc
o, inconsciència !—de llar nacionalisme.
No, no és bon català—no pot esser-ho
com

molt menys, nacionalista,
honor la marea de
una

qui accepta
l'esclau,

més: hom no pot ereure que se
n'hagi sentit mai de català, ni naciona
lista, qui rep joiosament el signe de l'es
elavatje.
Aquestes consideracions ens foren sug
gerides en veure per primera vegada, des
prés de Pacte que la motivà, la marea de
eneara

l'eselau damunt la senyera barrada de
l'"Orfeó C. de Buenos Aires", en el con
cert suara celebrat a la Societat Rural.
La marea de l'eselau hi és en forma de Ila
çada, immensa, dels colors rojo-gualda,.
marea que a nosaltres ens enrogí la cara
de vergonya en veure-la. Adhue ens sem
blà que les barres catalanes de la senyera
s'havien esfumat més, com volent-se lliurar
de males

companyies.

Per causa de l'actitud

antipatriòtica

què s'ha coIlocat l'"Orfeó

que

tota

la

real nuesa, e I mestre,
trobar-se prop d'uns xais

seva

s'esqueia

a

pasturaven l'herba humida d'un ros
toll, s'apropà a ells i s'hi confongué.
TIZINITARI
que

Aires", el

seu

desconcepte,

son, sentim una dolor immensa com si
ens ferissin en la carn pròpia. I quan són
germans que reben volenterosament • la
marea de l'esclau, de la mateixa faisó que
si es tractés d'un honor, la ferida que re

Com si
sa

no

hagués

Espanya

i

en

C. de Buenos

estat prou vergonyo

els

seus

per
litars la derrota soferta

a

a

força

que els

aguanta i a costa del sagrat nom
de Catalunya. Els elements de catalanitat
abrivada que encara u restaven i que es
peraven la realització de l'assemblea anual
per tal d'exigir responsab;litat i concre
tar càrrecs, abominant del succeït—acti
tud que salvés la institució i l'esperit que

representava—davant
tenen

senyors que

hidalgos mi
Annual, Abd

el-Krim ha volgut, encara, que constituís
el màxim de vilipendi per un país civilit
zat. En efecte, després del copo guanyant

l'audàcia d'aquest

eom

a

feu, des

la

de

constitució, el patrimoni de l'entitat ;
que per tal de sortir amb la seva no res
pecten opinions ni sentiments, ni estatuts
—que assenyalen pel mes de gener l'as
semblea anual reglamentària, que no s'ha
fet ni es farà, per ara,—aquests elements
seva

sans

diem,

es

van

separant

volenterosa

decepció pròpia

del que veu
devenen
inútils da
els
seus
esforços
que
vant la insòlita actitud d'uns dirigents, i
ment amb la

per tal de no ésser
amb els que
tar-se contra
homes sense

expulsats,

escrúpols

succeix
manifes

com

públicament gosen
els procediments

d'aquests

ni consciència

pa

triòtica.
La marea de l'esclau per a ells, parti
cularment, fóra el milor premi a què po
drien aspirar, però l'entitat no tenia cap
culpa dels mals que Ii pervenen de la

llur actuació funesta.
H. NADAT.

I

MAT".

D'ANNUAL

es

que li

com

és generalment sentit dintre
la cohlectivitat, podent-se afirmar avui que
ja no representa més que el pensament de
quatre senyors àvids de notorietat perso
nal, encara que sigui sacrificant l'ànima

VERGONY ES

LES

resignen
impo

amb

no

els

collectiva,

de la nostra pàtria: el cas de l'anomenat
"Orfeó Català de Buenos Aires". I és més
de doldre i més d'anatematitzar la vergo
nyosa, la depriment, subjecció de l'enti
tat esmentada, pel fet de que els seus
dirigents, responsables cabdals de l'atza

gaiada, s'hi

tingué a qui donar
deixebles més predi
leetes, havien deixat ,de concórrer.
I eom que veié la vel.leYtat dels homes
Un dia el mestre

L'ESCLAU

DE

bern ens puny i

al mi

Després, qui sap per quines causes, fins
els més adeptes a la seva doctrina, sense
haver necessitat d'ésser invitats a fer
abandó on es trobava l'home de les rares
eoneepcions, anaren allunyant-se, allu
nvant-se, potser perquè ja devien conside
rar-se iniciats en l'escola estètica del mes
Cap, fins

Perquè el mestre, home de moralitat
estricta, fervent enamorat de les belles
harmonies, quan un deixeble donava.-se
nyals d'ésser posseïdor d'un temperament
rebel, amb una rialleta d'àngel, com si no
fos prou l'invitació categòrica per tal que
fes abandó del lloe al qual no era la seva

CA

MAR

LA

com

tre.

eren

va, sempre era un lloc ideal per aquells
qui cerquen la eobdiciada
per als
seus esperits turmentats.
Ell, sense donar-los cap bé d'aquests

estada agradosa, l'acomiadava
llor dels amies.

bravament

pels

marroquins,

s'intentà di

vegades

alliberar els que pogueren
salvar llar eórpora i sempre les negocia
verses

cions fracasaren per

espanyols;
que lii feren,

no

part

dels civilitzats

així pels salvatges moros,
en cada cas,
ço que hom
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diu el

agost: percebien la quanti
es quedaven

seu

tat fixada

de comú acord i

amb

els diners i els presoners. Era una
bella forma de fer pagar les despeses de
llur manutenció al propi govern espanyol.
Però ara darrerament, eansats de mante

i la solvència per

un particular
que ins
pirava major confiança
l'enemic i so
frir les conseqriències d'aquest rebaixa
ment, d'aquesta humiliació vergonyosa.

Menys

nir-los, els moros s'han desprès d'aquella
defjn4ivament. I quin preu i amb
quines condicions, senyors! De moment

Nación",

digueren

gado,

nosa

a

que

amb

el govern

espanyol

no

hi volien tenir tractes de cap mena, car
no els hi inspiraven
confiança, ni podien

inspirar-los-li,
són i demà

no.

senyors que avui

uns

hi

Que si els espanyols volien

els presoners, ells

no

tenien inconvenient

entregar-los sempre que nc quedés ni un
moro captin i
per torna hi anessin
quatre milions cent trenta set mil posse
tes. Ah!, i per tal de cloure el tracte, ells
a

sol

es

reservaven

el

nomenament d'una

per

de llur confrança que no podia ésser
d'altra que el simpàtic banquer bilbaí se
nyor Etxevarrieta. I el govern d'Espanya,
cansat dels continus fracassos de les mis
sions oficials, no tingué més remei que
sufrir l'altiva imposició del gran Abd-el
Krim: abonar els quatre mi!ions de l'ala,
i la torna, veure's desposseït de l'autoritat
sona

mal que segons manifesta el co
a Madrid del diari argentí "La

rresponsal

senyor Paúl i A!marza:
"Puede servir de satisfacción ver a 300
esparioles libres de un cautiverio prolon
pero, realmente, es nna triste nota
nacional liaber tenido que recurrir al se
rior Etchevarrieta, cuya mediación exigía
Abd-el-Krim para realizar las gestiones
del rescate, según adelanté a "La Nación".
España ha tenido que aceptar las condi
ciones exigidas por el enemigo."
o

I qui no s'aconsola és perquè no vol,
qui gemega ja ha rebut.
Quatre milions de pessetes per tres

d'espanyols!

centenars

No és dolent el
negoci. I pensar que abans d'ara els bar
bres rifenys ja n'havien
cobrat altres
tants, o més, dels civilitzats espanyols,
pels mateixos presoners!
—Tanmateix, Abd-el-Kr;.rn, n'haveu fet
un

No

poc massa.

així de linf

1n

ha dret d'abusar

aigut!
ALT-OLt.

s'llauria eternitzat la sospensió de les
obres que sofreix actualment.
Pel moment, el senyor Vila-San Juan
ha trobat l'adhesió d'alguns
diaris, segons
els quals regna càlid entusiasme entre es
panyols i argentins, havent-se constituït
comissions d'una i altra banda per coo
perar a la realització del projecte.
Se'ns assabenta, així mateix,
que el
Centre Català de Buenos Aires, és un dels
més entusiastes propulsors de la iniciati
va i
que s'ha constituït en comissió' per
manent per tal de reeixir en
l'empresa

patriòtica. Trobem molt posada en raó
l'actitud patriótica del famós Centre. Tal
vegada així podrà evitar, gràcies a la in
tervenció de la diplomàcia espanyola, l'as
salt de la policia al seu
estatge, i conti
amb tota impunitat l'obra de per
versió moral que significa el funcionament
de la timba que des de tants anys hi ha
installada burlant les lleis del país a qui
deu acatament, amb molt més motiu
pel
seu caràcter d'entitat
estrangera.
La cooperació que atorguin a les obres
nuar

del palau de Pedralbes serà ben recone
guda sens dubte per determinats elements
i això serà una garantia de poder conti
nuar

LA
Es

CASA

DE

Buenes Aires, segons llegim a
un senyor Vila-San
Juan, ami
l'encàrrec e recabar diners per a la cons
trucció del palau que els monàrquies bar
celonins- pensen regalar al rei dels
espt,a

premsa,

nyols.
a

La vinguda d'aquest emisari es
presta
comentaris suggestius i no menys xi

rois,

però nosaltres no som homes de ba
rrila. Solem tractar seTnpre els ass.amptes
pel seu caire més seriós.
Per tal que la seva
tingui l'èxit
que abelleixen els senyors
comitè exe
cutiu de les obres de Pedralbes, el
senyor
Vila-San Juan ve proveït de sengles pla
nols, dibuixos, fotografies, i àdhue 1.?el
lícules del que serà el futur edifici. Oi
més, porta també, i això és l'essencial pel
triomf de la seva gestió, una idea genial

PEDR

les insinuacions diplomàtiques i
de premsa interessada, al rei d'Espa.nya
a visitar
l'Argentina quan aquest havia,

malgra t

reiteradament,

gentina'' costejada pels espauvols aqní
residenciats i

els _.ben amats fills de la
mare-pittria, --ço-és: els argentins.
Ja els convenia als

monàrquics

nyols trobar l'ajut d'institucions

espa
de sol

vència moral i material tan destacada

com

Català,
d'aquest país

el (entre

tal com estava l'am
evidentment hostil
les reials fatxenderies i expansions impe
rialistes d'Alfons tretzè, difícilment hau
rien reeixit en llur projecte. L'actitud 'aen
significativa i eloqiientment suggerent del

bient

govern del

car

senyor

Irigoyen

no

invitant,

manifestat desitjos de

ve

nir; l'article formidablement, implacable
ment, acusatiu del gran Leopoldo Lugo

nes, afirmant que l'únic
que de
corosament no podia petjar terres sud
americanes era el
havien creat una si

espanyol

rei,

xic difícil per tota empresa,
o cosa de
earàeter monàrquic que hom
intentés. Sort de la intervenció del Centre
Català que amb el seu prestigi moral des
fà la boira de prevenció i de resistèneia,

obra amb completa tranquili
major profit i glòria d'Espanya.

seva
a

Amén.
Resumint: De tot cor desitgem un feliç
èxit en la seva comesa al senyor Vila
San Juan. Al fi i al cap la casa de Pe
dralbes el mateix pot servir per hostatjar
el rei

dels espanyols, tirà de Catalunya,
mitjançant quatre cops de magall
vindieadors, pot transformar-se, demà que
com,
es

precisi,

en

Palau del Govern de la Re

pública Catalana. I mentrestant ens hau
rien avençat feina i estalviat diners.
C. Soe.Á

tuació bon

sinó,

pobre palau

de

P.‘,Iralbes!,

prou

El

diumenge

21

del

proppassat

gener,

secció d'Art escènic del Casal Català
oferí en el Teatre Victòria una represen
tació de la tragèdia "Mar i cel". L'inte
la

rès que desperten aquestes sessions del
nostre teatre, que és una llàstima que no
puguin ésser més sovintejades, es demoa
trà amb la numerosa afluència de públic
que concorregué a presenear la represen
tació de. la magnífica obra de l'excels dra

maturg
Per
pre
del

N'Angel

Guimerà.

quadre d'actors diletants sem
és més fàcil la representació d'obres
nostre temps, qual modalitat i caràc
a un

ter estan

a

tadors, i

d'agrair-se

l'abast immediat dels interpre
aquesta eircumstància ha
doblement als components de

per

i

VILANOVA.

Nota de la Redacció: Es ja camí d'En
Pedralbee.

ropa l'emissari del palau de
No podem dir la causa de ten
marxa, per è és

precipitada

eloqiientment entenedora.

CATALÀ

TEATRE

tant

com generosa, que demostra fins
l'e
vidència la forma com entenen el
tòpic
de l'hispano-americanisme: la idea con
sisteix en la construcció d'una "sala ar•

ALBES

la

tat per

secció d'Art escènic l'esforç que sig
nifica posar en escena una obra com
"Mar i cel", per les dificultats que re
porta no sols per la seva presentació ade
la

quada, sinó per la dicció impecable que
requereixen els versos marmoris cisellats
pel gran poeta nacional de Catalunya.
La representació que comentem fou una
evident demostració de l'esforç que havem
assenyalat, que, en certs moments, s'albi
rava superior
a les forces dels
interpre
tadors. Un bon sentit de discreció animà
els principals personatges, els quals, en
mantes ocasions, lograren aixecar el to
grisenc en que la interpretació es desen
rotllava en conjunt.
Es distingiren en primer lloc la senyo
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Cabrera, qui posà una gran voluntat
seva part de Blanca, i entre certs
passatges desiguals n'oferí alguns de sen
reta

la

en

tida enmeió. El Said que desempenyà En
Cunill, si bé es dolia de la fortalesa física
i ven sonora que exigeix el tipus, fou su
plert, en canvi, per la dicció nítida i do
mini de la situació que sempre posseeix
l'esmentat actor. En Silvestre fou un Car
les correcte, de bona presència, però fret
en qualque escena. En
liement Ferran, molt voluntariós, per bé

Ruiz-Folguera,.ve

quelcom desigual.

que, també,
daren correctament

Els

secun

Romou
(Joanot massa afectat), Massó (un dis
eret Hassen), Vidal (Malek enèrgic), Gi
rona, Lleonart M., Ros i Bartomeu.
Seguidament hora representà "La Bal
dirona". Els trets caricaturescos de la po
els

senyors

pular comèdia, ascendent directa d'aquell
magnífic "Sainet trist", d'una gràcia po

assenyalada

escaient i in
gènua, foren posats de relleu, i en al
gunes escenes ben accentuats, per les se

pular

tan

"

C

de

A

cuestión

La

damente

com

Derecho

vuelve

He

de

y

ido

Política.

a

ver

Vive

maestro

un

retraído

en

feu

un

uo

tu

amb desembràs, i si això no vol pas dir
que la interpretadó fos perfecta pot, afir
mar-se, però, que fou ben aceptable i que
el públic la celebrà amb grans riallades.
La funció que ressenyem era d'home
natge a Guimerà i a profit del monument
que tot Catalunya deu aixecar-li, i en un
dels entreactes el nostre dilecte amic En
Josep Lleonart-Nart feu un documentat
sobre la personalitat del gloriós
en els seus aspectes de dramaturg,
patriota, esmentant les seves obres
cabdals, per les quals tingué l'elogi en
tusiasta propi de la veneració que u de
vem
tots els catalans.
J. MAS DE FLIX.
estudi

mestre,
poeta i

popular. No es pobre; pero no vive exce
holgado. Los arios han tornado blanca
su cabeza.
No le visita nadie. Dice siempre la ver
dad. No tiene grandes simpatías en los perió
dicos. Pero su espíritu es, en
indepen
diente y original. Y gusta anezclar a la verdad,

usos

la independencia, un poco de novelería y tte
paradojismo.
le he dicho
—Perdone usted, querido maestro
al verme frente a él;
perdone usted el qnc
a

familiares,

rotables

efemérides

acaecidos

de

los

succsos

más

noticia de

Barcelona.

en

de los establecimientos
toda clase, con una porción de

la

corporaciones
zarandajas más,
algunas que no

instalación

barrio

sivamente

y

formales y otras alegres, y
alegres ni formales. Dedicanlo a los barce
:oneses un Juan y un José. Barcelona, imprenta
de Tomás Gorchs. Calle del Carmen, junto a la
l:niversidad. 1848." Y nada más.
---Interesante, interesante, querido maestro.
---Esta es la cuestión catalana. Porque "El libro
verde", escrito cultamente, con deliciosa ingenui
unas

son

—

dad,

pinta

nos

la

en

—

familia

en

y

la

calle

—

—

molestarle

a

venga

—Pero usted
testado

el

---é Oue

se

me

equivocado

Y

con

entrar

una

gran

sentado

he

y

gran

y

sin admi

objeto de

expuesto el

mi

visita.
—é Desea

opinión sobre la

usted saber mi

cues

tión catalana?

opinión,

dos

palabras,

clara

termi

nante?
--Ni

ni

más,

Ha habido

un

en

menos;

ligero

dos

palabras.

silencio. Mi ánimo

estaba

preparado para recibir cualquier paradoja o ex
travagancia. Y, en efecto...
ha dicho el maestro
--El problema catalán
está expuesto en "El libro verde de Itare,—

—

lona".
libro verde", querido maestro?
—;.En
No conoce usted
—En "El libro verde".
libro
El

'

verde"?
ilustre

gido de
—"El

su

profesor
biblioteca

libro verde"

se
un

es

ha

levAntado

y

ha

co

volumen.
éste

—

ambiente
Y una

hace siglos y en mar
ninguna. Hablar de las solu

ha

no

tiene

de

Cataluria.

Materialización?

Los

península, mo
grandes
innovaciones modernas del pensamiento (roman
de
teatro,
ticismo,
realismo, nietzscheanismo,
ideas, etcétera) se han iniciado en Cataluña. No
cabe hablar de soluciones, es decir, de detención,
en
la mareha de la historia. Castilla tiene una

añadido

des

Y la portada de "El Fbro verde" dice
pués.
así: "El libro verde de Barcelona. Analejo de cos
tumbres populares, fiestas religiosas y profanas,

Cataluria. Las

en

civilización,, Cataluria tiene
una

en

ese

civilización.

desde

solución

dernamente, han nacido

dos

--Exactamente.
-

tiene

pueblo. Y

llama

poetas líricos más grandes de la

un

ración.
Me

no

nir"

admiración por usted.

usted, sin cariño

—Pues siéntese

formada

civilización

terialización

con

y

nombre:

un

un

se

problema catalán es absurdo. El "deve
ningún momento de descanso. La
evolución no puede detenerse. El problema cata
lán es un problema espiritual. Se habla de la ma

cuarto.

cuarto?

deliberadamente...

de todo

ciones al

otro

en

otro

en

ambiente

eha,

usted deliberadamente?

entra

y

ha

me

jamás nadie.
ahora, querido maestro.

yo

—Entro

—

equivocado yo?

que

el

tiene

entra

no

—Entro

momento.

ilustre.

he

Dice usted

—Aquí

cariño

ha

hombre

debido usted

—Ifa

-

un

NOTICIES
Un acord de positiva eficàcia
prengué unànimement l'assemblea que ce
—

esplèndid del Mingo, que ineresqué
contínues aprovacions. Els demés, senyo
M., senyoretes Cabrera i Via
der; senyors Girona, Romeu, Vidal, Cu
ret, Pagès i Ros, es mogueren i parlaren
tipus

LUÑA

hon

preocupar

a

a

Baldirona i Rosària. En Massó

A

T

catalana

España.

en

nyores Moltó i Santos J., que donarm vi
tia amb molta mestria als personatges de

una

civilización.

Las

civilizaciones marchan hacia lo porvenir. Ni
ni otra pueden detenerse.
Son complemen

otra?`

política no
é
puede poner entre las dos, no una solución, cosa
anticientífica, SitIO modos de cordialidatl, dulzura,
contemporizaciones, etcétera, etcétèra. Otra cosa
tarias?

Se necesitan

una

a

La

absurdo; todo lo que ahora se dice de Cata
lufia, todos los tópicos que ahora se emplean, es
tán dichos ya hace mucho tiempo. No tienen va
lor ni eficacia. Lea usted la "Cataluria desenga
riada" del canónigo Alejandro de Ros, libro pu
blicado en 1646; allí está ya todo lo que hoy se
dice contra Cataluria. Y esta es mi opinión.
—Gracias, gracias, querido maestro.
—Y he abandonado la casa del hombre ilustre,
pensando en las paradojas y fantasías del olvidado
es

maestro.

AZORIN.

—

(Del
al

dia

diari
ji

del

argentí "La Prensa", corresponent
mes
actual.)

lebraren els socis de l'A. Protectora de
l'Ensenyança Catalana el proppassat mes
tle gener.
Per tal de dedicar una festa anual a la
benèfica Associació s'escollí la de Sant
Jordi, patró de la nostra pàtria, instau
rant-se d'aquesta guisa el Dia de la Pro
tectora, iniciativa que s'assabentarà a les
demés Comissions Delegades d'Amèrica
per tal de què l'adoptin a profit únic i
exclusiu de l'ensenyament català.
La mateixa assemblea nomenà una co
missió organitzadora de l'acte que hom
té mig planejat i que sens dubte ,assolirà

excepcional importància sota els seus as
pectes d'esdeveniment artístico-patriètie
i d'ut•litat material per la finalitat de
l'obra
la Protectora.
Pel que fa referència a nosaltres no
cal esmentar amb quina satisfacció veiem
la idea, i posem a disposició de la co
missió nomenada les nostres pàgines per
tal de divulgar-la i expandir-la.
Havem estat obsequiats amb uns
del "Setmanari selecte", mi
nú.scol dietari català, editat per la im
preinta Arnau-Ors i Bartrés, de Barcelo
na, edició de caràcter patriòtic que conté
un registre
de dates nacionals, altres de
notes d'identitat personal, adreces inte
ressants, dates de noms; pensaments i al
—

.

exemplars

loeucions patriòtiques, així com una es
caient i oportuna remembrança de l'obra
d'eficàcia nacional que realitzen l'Asso
ciació Protectora de l'Ensenyança Catala
na, "Escola "Mossèn Cinto", etc... Es una
publicació animada per un esperit cata
lanesc viu i subtil.
—

Plata

Els catalans de la ciutat de La
d'un temps ençà, donant

venen,

mostra de
estan

l'esperit

de catalanitat de que

posseïts.

De primer va ésser la constitució del
comitè "Nosaltres sols", que sota el sant
i senya de la independència pàtria es pro
posa actuar de ferm per tal de cooperar a
l'acció reivindicadora de la personalitat
nacional del nostre poble.
Ara ens assabentem de la ;mminent fun
dació d'un casal que amb el nom de "Cen
tre Català" aplegarà amb ze'rmanívol feix
els nostres conna,cionals de la capital de

província de Buenos Aires. La inicia
tiva, sortida de la sina de! comité "No
saltres sols", ha trobat la niés entusiasta
la

acollida,

havent-se celebrat vàries reunions

i constituïda una comissió
executiva que en caràcter de Junta provi
sòria curarà cle l'organitzqció de la nova

preparatòries
entitat.
Heu's aquí
titueixen:

els

Enrie George,

compatricis

que la

president: Joaquim

cons

Gost,

1262

Agorreta, tresorer; J. Font,
J. Poblet, P. Puigmartí, P. L. Sànehez,
Baldomer Rabassa, D. Mareevah M. Quert,
Víctor Serras i A. Serras, vocals.
seeretari; M.

L'esperit que

mou

queix Centre és

els

PER

es

menatge

perem que en la confecció dels seus esta
tuts predominarà el criteri nà que ara els
per tal de que la seva tasca de

anima,
vingui profitosa
Catalunya.

MONUMENT

Primera llista de subser:pció per tal de
contribuir a Pereeció del monument al
geni sardanístie Josep Ma. Ventura, ho

organitzadors d'a
eqtalanitat, i

de pura

AL

que li dedica la

pàtria.

Josep

Pavró
Ernest Surier

$

Josep Gurí

per la collectivitat i per

10 .—

10.—
5.
5.-—

”

Carles Gurí

A

Joan Gurí
Pere Seras
G. B. de LI
H. Nadal i Mallol
Baldomer Rabassa
J. Grau-Elies
Pau Iglesias
Francese Cortina

Conrad

Torra

.

cuina i de taula, a cada tres
portes en venen; però els cata
lans que vulguin ésser ben servits
i pagar preus equitatius, faran
molt bé de venir a casa.
S'envien mostres i es repari:eix
a domicili.
de

5.
3.
10.
5.
5.
2.

.

FABRICA D'ARTICLES

OLIS

PEP"

"EN

DE

VIATGE

Jaumede Carbonell
Fàbrica: Bdo. DE IRIGOYEN, 633-39
Un. Tel. 2772, Rivadavia

iiiiovuuiiiiL'AT LÁNTI
J. CABRÉ

i

61ados Unidos 1599
i Cevallos.

CIA.
Un.Tel.
5532, Libertad

Vendes: VICTORIA 1202,
Un. Tel.

0518,

ATENEM

cant.
Rivadavia

SALTA

DEMANDES

JOIERIA
d

Josep
NO

Brió

COMPREU

SENSE ABANS
VISITAR

AQUESTA

CASA

Brillants
i
a

preus

alhages

fines

d'ocasió,

veritablement limitats

Cerrito 373, Buenos Aires

Confiteria Catalana
Cerrito,153
Bmé. Mitre 2248
Unió Telefónica 4571,
Coop. Telefónica 2918,
Coop. Telefónica 2919,

Rivadavia
Central
Central

TORTELLS CALENTS DUES VEGADES EL DIA
crols els dies: Paios de Jacob, Panellets, Braços de Gitano, Persianes,

Bescuits "OMS", Secalls, Borregos, Carquinyolis,
COQUES
Y

Xampany Codorniu
Non

plus ultra,
Extra i

1

Espumós

etc.

D'ARENYS
Vins importats:

No deixin de provar
aquest saborós
licor catalá.

Alella,
Mosca tell,

I

Garnatxa,
Unics concessionaris per
la

a

Anis Deu
el preferit de les famílies

Ranci,
Jerez i

República Argentina.

CASA

APIARI "FLOR DE ROMERO"

OMS

Oporto.

MATALASSOS

Productes d'aptcultura

(REFORMA

Especialitats de la Casa:
Caramels de mel
Gemetes

Gran assortit en
Encàrrecs per

melades

Turrons de mel

tot

I

l'estil català

a

VENDA)

lo pertanyent al

carta

o

ram

personalment

Farciments de mel, etc. etc.

Josep (Ramoneda

Diaz

Abellers:
COLONIA ALVEAR

Escriptor:
Vélez, 3988

D. VALLBONA
Coop. Telefónica 551, (Oeste)

DEL DOCTOR VILAR

DE

LABORATORI D'ANALISIS 1 ESTERILITZACIONS
S'atenen demandes per la campanya, fent-se els enviaments
amb tota regularitat, abonant 1. import de la comanda

CANTONADA

SALTA

(Rivadavia)

BUENOS AIRES

J.FONTANA

1F. TRA VERSO

Editora de RESSORGIMENT
Treballs comerciaIs ide luxe.

ABSOLUTA DE TOTES LES PREPARACIONS
PREUS MÓDICS

1202,

978

AIRES

IMPREMTA
FON TANA

FAR MACIA CATALANA

Unió Telef. 3305,

BUENOS

Bueno, Aires
C. T. 1210. Oest

(Mendoza)

GARANTIA

YAPEYÚ,

Bmé Mitre 1325. U.T. 6336, Rivadavia
■••■■■••••••,,,,,,,OW,OW"

Pintura

en

General

Blanqueigs, Imitacions i Collocació de
Papers pintats de tota mena.
PREUS MODERATS

PAGÈS

i

Taller: Estados Unidos,

PASCUAL:
1217

México,

1320.

BUENOS AIRES

"LA BARCELONESA

DE

M. HILL

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
B. AIRES

Llocs 101 i 102
961)
Orden) Escriptorit PERÚ 1534

Un.Tel. 3818 (Buen

Frigorifzc

i

Fábrica: TEMPERLEY (F.C.S.)

Parlar Escriure
JO

APRENC

AMB

PLAER

Camiseria

"La Esmeralda"

Està meravellant
el món el prodi

giós

ENRIC

sistema

CINGVOFONO

RODÓ

ESMERALDA, 492

del LICEU
DALMAU

Sucursal: Corrientes,
Buenos Aires

de BARCELONA,
permet apen
dre en elpropi do-

1260

que

micili,

perfecta-

ment i

fàcil,servint

Antiga

ALEMANY
YCÉE
YCEUM

qualsevol fonògraf
many.

Dipòsit permanent de les famoses

DALMAU

ICE0

245,

YCEUM

C.Valencia

amb tallers pro

p15.

Barcelona

cami

de Mataró des de $ 2.75
Bones camises
4.50
0.70
Colls de fil pur

setes

Dernanr Vd. avui mateix el prospecte gratis,
a la Direcció General:
C. Valencia, 245, Bar
celona.

ANGLÈS

casa

Venda directa al consumidor.
Importació de gènere de punt català.

eh idiomes francès, anglès i ale

FRANCÈS

i acreditada

c. u.

f

19

f

Tots els articles de la casa són de quali
tat immillorable a preus mòdics.

YCÉE

RESPLANDOR"
"Bodegas
Aymerich
W

i Cia., MENDOZA)

(Pagès,

•

landa

Compatricis: Si voleu beure
al votre proveïdor que
de

ESp'Ec

marca

bon vi
us

exigiu

serveixi el

"Resplandor".

Unics representants

a

••

Buenos Aires:

ROVIRALTA, GRANADA

i Cia.

Un. Tel. 2448, Juncal

Córdoba 2677
Impremta Fontana, Brr.é. Mitre1325

-

Buenos Aires.

