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"Un bon dinar fa de bon

aquell adagi
cia i
mat

en

el número propvinent trobarás, esti
ço que avui

i que

avançar-te

l'Engrós

i
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1Catfflq

-

Als magatzems

de

ena

que

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.
.T. Pons i Massaveu: L'auca de la Pepa.
Víctor Catalá: La mare balena.
Prudenei Bertrana: Els herois.
Marquès de Camps: Cortal Marí.
Josep Morató: Arran del cingle.
Llorenç Riber: Bis 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 Mayoral: Lletres a una amiga estrangera

Joaquim Folguera:

BIBLIOTECA PEDAGOGICA
Pompeu Fabra: Gramàtica catalana
Pau Romeva; SiLlabari català
Josep Galí: Aritmètica z Geometria
R. Monjo i Segura: Promptuari Ortogràfic Català
Breu compendi d'Histèria de Catalunya
A. Rubió i Lluch: Notes biograliques i crítiques d'En
Milà i Fontanals
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OBRES TEATRALS
Angel Guinn rà: L'ànima és meva
A. Carrion: Els esclops de la sort
El fill de Criat
„

.

.

.

fa dos

mescs.

PREPARATS

U.T. 2809
Rivadavia

57 i82

aans

t:ataittna:

FLORIDA 150

Foc-follet
Avelí Arti.. Mai se fa tard si el cor és jove
A cor distret sagetes noves
77
77
Santiago Rusiñol: El redemptor
Llibertat
77
11,
La intel.lectual
El titella pròdig
La llei d'herència
El teatre per dins

Ignaci Iglesias:

Bs.As.
1.
1.--

•
„

1.

1.-1.--

,

Biblioteca Valenciana:

1

$

Caballero, Camins de Llum (Versos)
Gramàtica

77

Valenciana

"
"

o.$0

,

„

1.50
0.35
0.35
o.so

"

1.-Influència Política de Sant Vicens Ferré
de València
2.-- E. Martínez Ferrando, Arxiu Municipal
Cançons per al poble
1.50
2.50

Altres Edicions:
1._
1 .-

$

E. Carnbó, Vuit mesos en el Ministeri de Fornent
Postals de Catalunya (coleccions de 20).

IS

de Saint

....

.

possible

afavoreixin els farem rebaixes especials.

Llibres C a

Autors varis: Infants i flors. (Poesies)
Pere Blasi: Geografia de Catalunya
J. Roca i Roca: Biogrufia de F. Pi i Margall
Mossèn LI. Riber: Biografia de Ramon Lull

és

la Menuda.

a

Mercat del Plata: Taules
NOTA

no ens

devem

et

ja

FIAMBRES ASSORTITS i
a

diu

Un poc més de pacién

nostre.

llegidor,

Vendes

esperar",

Angel

•,

Pierre:

Pau i Virginia
Segon llibre de poesies.

„

1.Guimerá,
0.75 Louis Bertrard: La Infantessa
Miquel Kohlhas: Enric de Kleist
1.50 Walter Scott: El Talismà
0.5,) Xenofon: Els deu mil (Dos volums)
1,50,P. Areangeli: Literatura Japonesa
M. López-Picó: De les mil i una nits
O 75 Calendari de "La MaMada" (Autors varis)
Jeroni Zanné: Aiguaforts i Aigües vessants

O751J.
.

(Poesies)
prosa)

H. Nadal i Mallol: Algues (Narracions en
1.- C. Riba: Llegendari Català
0.75 Ll. Duran i Ventosa: Regionalisme i Federalisme
0.25 R. Turró: Orígens del coneixement (dos volums)

3.75
1.-

1.25

-

„
„
„
„
U
„
,
„
,

$
,
„

1.25
1.25
1.95
2.50
2.
1.25
1.-1.50
1.-1.25
2.
2.50
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SECCIÓ CATALANA

UNA

En altre
SORCIMENT

lloc

d'aquest

número de RES

els nostres dilectes

llegidors

tro

A

LA

crites
de la

en

"

talunya,

sense

tre

època

tendència,

tor

sud-arnericà,

nyor

glòria de
Leopoldo Lugones.

A rel
de

el gran

l'Argentina

se

un

excloure'n cap escola, cap
per tal de que els es

tudiosos que sovint demanen material d'tn
per les llurs recerques, trobes
els llibres catalans els elements de

formació

canvi de lletres hi ha ha

d'aquest

entre

gut

l'Argentina,

i els catalans

escriptor
canvi

d'impressions
bell dir, el defensor
oprimides, ha conf
ver

sin

en

judici dels quals

fins

ara

s'han vist

man

cats.

nosaltres,
l'egregi

rt

No cal dir que
davant l'ari
nentesa que ens oferia
poeta
Director de la "Biblioteca Nacional de

rayla viva

Maestros",

bals.

El mestre

del

de les nacionalitats

e

als catalans l'alta honor de la seva pa
en franca i dilecta conversa i
ens ha atorgat, ensems, la valuosa adhesió

del seu esperit lliure per la
de llibertat nacional.
El senyor

Lugones ha fet

redactor de

ha

nostrada

a un

company
declaracions

RESSORGIMENT

importantíssimes,
tic

causa

tant sota

l'aspecte polf

baix el punt de vista cultural. Ens
citat obres i autors, ponderant llurs

com

excel-lències;

fèrvida

ha parlat amb
de la llengua catalana

ens

voluntat del geni
reconeixent-li
valor d'universalitat mal
grat la seva reduida àrea: és una llengua
viva i forta
ha dit
que ha creat una

apressàrem a donar-li la
que les corporacions catala

ens

seguretat de
nes
nomenàrem la Mameomunitat
els escriptors i poetes nostrats, veurien
amb immen.sa joia la creació d'una secció
—

especial integrada de llibres catalans,
farien tramesa de les llurs obres per tal
d'iniciar-la.
Llavors ja
te

com

a

no es

parla

probabilitat,

més de

sinó

l'assump
cosa fe
a gestio

com a

ta, comprometent-nos aosaltres
nar
la tramesa immediata d'una bona
quantitat de llibres, entre els quals s'hi
compta la rica col.lecció de les edicions

—

cultura i

una

civilització,

valors aquestes

que acrediten

un poble i exigeixen el com
plement d'una llibertat política que els
doni bel.ligerancia legal entre els pobles

lliures de la terra.
Ultra aquestes expressions de mans
festa adhesió a l'esperit nacional de Ca

talunya,

el senyor

mostrar la

seva

catalana amb

tangible,
pruïja del

Lugones

amor

que

quelcom
palesi

seu

cor

ha

envers

volgut
la

de

Catalunya,

per la Mancomumitat de
per la qual el senyor Lugones tingué pa
raules de lloança per haver-li estat avi
nent veure-la en la Biblioteca del Centre
Català de Mendoza. Per la seva part, el

fetes
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NACIONAL DE

català, que donessin idea
científico-literària de Ca

idioma

producció
ni

1923

BI131 IOTECA

baran

unes cartes creuades entre el Cen
Català de Mendoza i l'il.lustre escrip

DEL

Director de la "Biblioteca Nacional de
Maestros" ens prometé destinax uns pres
tatges a la Secció Catalana de Literatura
i Ciències d'imminent
acordada creació.

MAESTROS"

RESSORGIMENT ha complert ja una part
seva comesa, adreçant-se
oficialment
a la Mancomunitat de
Catalunya assaben
tant el nostre govern de l'alta honor que
representa el gest nobilíssim de L'eminent
de la

escriptor argentí envers la cultura cata
lana, i soblicitant la intervenció de la mà
xima representació de la pàtria per tal
que la idea reïxi amb tota esplendidesa.
Als autors catalans ens adrecem avui.
Cal que tothom es compenetri de la trans
d'una tal empresa. Cal que a la
Secció Catalana de Literatura i Ciències
anexa a la "Biblioteca Nacional de Maes
tros", siguin adreçats els llibres dels nos
tres escriptors. Cal que els propis autors
es captinguin de fer-hi arribar llurs obres.
Encarim la tramesa de dos exemplars: un
eendència

destinat

a

la

formidable

de

Biblioteca i altre al genr
l'home que n'és Director.

Creiem que no ens és necessari d'insis
tir sobre la importància cabdal de la idea
per a que la intel.lectualitat catalana al
biri de seguida la seva significació. Con
fiem amb el patriotisme de tots per tal de
fer triomfar la bella iniciativa pel bé i la
glòria de la nostra Catalunya.

Apuntem l'adreça on ha de dirigir-se
Senyor Leopoldo Lugones,
Rodríguez Peta 935, "Biblioteca Nacional
de Maestros", Buenos Aires, o a la Redac
ció de REssoRmmENT, que amb molt gust
es faria missatger
d'una missió tan pa
tota tramesa:

triòtica

com

honrosa.

cultura

més

positiu, mès
eloqüentment la
de ciutadà de la repú

defensor ultran
ça de la llibertat dels pobles, títols que
blica de les lletres i de

ELS

AMICS

DE

CATALUNYA

a

posseeix honoríficament l'egregi escriptor
argentí i que ningú no gosarà disputar
los-hi. A la "Biblioteca Nacional de Maes

tros", anexa al sumptuós edífici que ocupa
el "Consejo Nacional de Educación", la
Direcció de la qual és a càrrec del senyor
Lugones, hi han algunes obres d'autors
catalans, entre elles del teòric federalista
Pi i Margall, i del científic Ot de Buén,
perd totes són escrites en espanyol i per
tanyen a èpoques ja remotes. 1 el que jo
voldria
són obres es
parla Lugones
—

De tant en tant i en casos aïllats es
dóna el cas de declarar llur professió de fé
política, persones no catalanes naseudes
en el
conglomerat de nacionalitats que
componen l'Estat espanyol; declaracions
que per l'afinitat d'idees els fan mereixe
dors d'ésser considerats entre les fílies
d'una causa.
No sempre hom de topar amb contraris;
no tots han d'ésser plebiscitaris, que amb
la seva hipòcrita opinió escupen el ros
tre de Catalunya en el diari d'En Torcuato;
no

sempre hem d'ésser combatuts per

gent

que les més de les vegades parlen
rats per una mala fe i
quan
no per odi reconcentrat que els fa obli

inspi

ignorància,

dar el deure més elemental de cultura que
representa el respecte. No podria creure's
d'altra manera, sinó, les campanyes de
certs periodistes a sou que defensen can
ses que no coneixen i que si les coneixen
han d'estrafer les idees per tal d'ésser
l'esperit contradictor que la paga els obli
ga. Així n'hi han molts. Però som més

aquells
sense

que defensem la veritat de l'ideal

un

propòsit mesquí

de recompensa.
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Som més

crifiquem

profese, ya
política
religión, está obligado apoyarla,
inm3diato y principal fm
puesto que
ilustrar al pueblo saeándolo de la
ignorancia que lo embrutece."

aquells

ideas que

sense

o

que treballem i ens sa
l'interès de la paga; ins

únicament per ço que ens dieta la
concièneia i ens marea l'ideal.

pirats

Nosaltres ja sabem que a més de tre
sacrifici ens exposem a trobar al
nostre pas el desagraïment, l'insult i la
crítica d'aquells que així com són amos
del seu diner pretenen ésser amos de la
nostra eoneiència i dels nostres actes. Pe
pe:em

corn

prems

han catalans que

hi

pels

nostres

aetcs

no

en

es

beni

fet de la Pàtria, també hi han homes que
scmse ésser des nostres aplaudeixen les
nostres idees i ens ajuden en la defensa

en

a

su

es

ball i

rò així

sea

en

Que

prenguin

en

nota els catalans que

formar part de les
nostres files. Tots hi caben: els pobres
els ries, els federals i autonomistes, tant
aquell que no creu en Déu com aquell
que cada dia va a missa. L'obra de la Pro
eneara

es

resisteixen

a

que troba Catalunya
el camí del seu Calvari, són els qui
ens donen coratge
i ens empenyen per
seguir amb més dalit la defensa de les
nostres reivindicacions. No tot han d'és
ser
contraris insconseients i malèfics;
també hi han d'haver d'altres que ens

Aquests Cireneus

ajudin.

Fa poe el Dr. Rufí Pelayo (asturià)
imposat per les seves deeláacions
plenes de simpatia per la causa de la nos
tra llibertat. Avui a Iquique un fill de
Palència, En Vital Missiego, després
d'inseriure's soci de l'Associació Protec
tora de l'Ensenyança Catalana i davant de

B

ALADA

crítiques d'alguns dels

nostres con

traris, ha fet a la Protectora unes decla
racions escrites que pel caràeter i l'au
torització que ell ha donat per a la. seva
publicitat no puc estar-me de publicar i
comentar:
diu
hablar al pue
"Es inútil
blo de Libertad, Justicia e Igualdad.
Todas estas palabras que suenan a nues
tros oídos como símbolo de progreso,
son hueeas
y sin sentido alguno para
las muchedumbres ignorantes a las cua
les no haya Ilegado antes la debida edu
—

eación

e

—

ilustración para

comprender

las debidamente."

Aquest és el mal d'aquells que hi han
allà i que també n'hi han tants per aquí.
Fls més ens combaten per la ignorància
i no molts menys per la mala fe, prò
pia tamhé de la mateixa ignorància. Les
campanyes del nostre poble sempre s'han

fan ballades,
refila el flabiol!
L'acàcia és tendra, mullada
A la

plaça

com

per una mica de
la noia somriu i
el

mar

A la
prou

és

quiet

sol;
dansa,

caps

paraules

i amb immensitat de raons
no ens entenen. Perdem el tems i la pa
ciència i fem néixer la desconfiança als
d'idea poe arrelada.
nes

"Y es por esto que después de haber
estudiado detenidamente la obra de la
"Associació Protectora", me he compene
trado de que todo hombre de bien y rec
ta coneiencia, cualquiera que sean las

pueblos

me

que

dice que todos
día fueron li

un

bres y que tienen sus costumbres, su
idioma y su propio earácter, deben go
zar
de sus sagradas libertades y que
Dadie, absolutamente nadie, por ningún

puede

y bajo ninguna causa,
tener derecho a cohartar y mucho me
nos a subyugar. Los pueblos, lo mismo

ser absoluta
único patrimonio que la
Madre Naturaleza nos concede a todos
al nacer y que por lo tanto nadie tiene
derecho a asurpar."

que los
mente

hombres, deben

Voleu una professió de fe nacionalista
millor definida Llibertat; santa paraula.
El món, des de que és món, que lluita per
la llibertat, que un dia uns i un dia al

i clar.

plaça fari ballades,
me plauria ballar!

tres, a uns i altres van robant. Catalunya
fou independent, clarament ho canten les
histèr'es que no menten, que de pas
sigui dit, les histèries que s'ensenyen a

Noia de la doble trena
i de l'esguard mig perdut,
noia de la sina forta
i la galta de vellut,
mentre sona la musica
us duria
de la mà.
A la plaça fan ballades,

mateix,

i Catalunya
no ens par
len de les nostres llibertats ni de les nos
ni herois. Catalunya és un
tres

Espanya

glòries

poble

com

qualsevol altre,

un

poble

es

la tenora alça el seu crit.
El cucut en la llunyària

Però Catalunya ha estat el poble
lliberal del món, el poble que
lleis, essent aplicades, modificant
les conveniències pròpies per les Na
eions de més poder.
Catalunya fou lliure, i si no ho hagués
estat, només Ji caldria voler-ho ésser. La
voluntat mana i triomfa sobre tots els
obstaeles i totes les coses i Catalunya vol

ja

tornar

prou

me

plauria

clau.
més
dictà
les a

ballar!

Vora la nau que reposa
amb el velam recollit,
sota el cel roig de la posta,

comença

a

sanglotar.

A la plaça fan ballades,
prou me plauria ballar!
Sense mi, però, l'anella
farà igual el seu camí.
Al cel hi ha una estrella humida
i ara s'ha girat garbí;
al cel hi ha una estrella humida
però el cel •encara és clar.
A la plaça fan ballades,
prou me plauria ballar!
La cobla ha emmudit. Les noies
enfilen el vell carrer
hi ha la font que raja
i l'ombra del Iladoner.
on

La cobla ha emmudit, més
altra musica hi haurà:
a la plaça fan ballades;
l'aigua, els estels, l'olivera,
d'amagat s'han dat la mà.

a

ara

els

Vint

cançons).

et

earàcter que l'empenyen.
I ho serà. Es per això que avui ja cer
ca tots els camins que emmenen al triomf
darrer i veu amb la cultura i illustració
dd poble el sistema més segur per a que
del poble tingui conciéncia dels seus actes i
faci el que, en conseqüència, u cal.
Catalunya desperta del son a què la
tenia sotmesa l'esclavatge imposat per Fe

lip V.
to
I vindrà dia, no molt llunyà, que
carà l'hora de la Iliberació i Ilavors no hi
valdran desercions, ni covardies ni traï
cions d'uns i altres; l'ànima catalana
triomfarà i es farà justícia a la nostra
Pàtria, per damunt de les lleis humanes
i antihumanes, i tots aquests catalanèfils
que avui ens ajuden, a l'hora santa de la

Iliberació,

una

abraçada

germanívola

i

d'amor ens ajuntarà més i més, perquè
a ells
també, en part, deurem el t:iomf
del nostre ideal.

TomÁs GARCÉS.

(Del llibre

en té necessitat
costums, l'idioma i

ésser lliure,

l'ajuda la raó,

plens

de vent
estrellat
("11dusions fictícies. Es per això que el
nostre plet, avui pren nova volada amb
orientacions més radicals. Anant amb bo
davant els

conciencia

libres,

s'ha

certes

"Mi

aquellos

pretexto

del nostre ideal.

en

la de regeneració d'un poble;
és la llum que més endavant il.luminarà
les concièneies dels infants d'avui, traient
los de l'obscurantisme en que viuen molts.
I segueix:

Lectora, és

E. BATLLE-SAQUÉS.

Iquique

(Xile),

març de 1923.
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MANIFESTACIONS

T

D'AR

per a les restants a Iliure elecció de
l'ofertor. El senyor Plandiura, malgrat
el earacter que podríem dir-ne
del
eoneurs, ha volgut que el páblie de Bar

privat

pogués gaudir del bell assorliment
pintures que s'han presentat i a tal fi
organitza resplendent exposició que tan
visitada ha estat. Totes les depentlènetes
de les Galeries Laietanes eren ocupades
yelona

Com

prbdie

any, l'hivern s'Int mostrat
manifestacions artístiques. En

e:o:a
en

les diverses sales destinadcs a (xposicions
la desfilada de les obrus dels nostres artis
tes

ha

cstat

ga

casa

en

el

En

ininterrompuda.

Parés,

els magatzems
i fins en els

les Galeries Lai(lanes,
la "Pinacoteca", en

en

"Camaril",

lani

en

Sig,lo",
i ben

nous

a

ean Dalmau

cultures,

(,:e■

no.

mostrava

que

als ulls

admirats del visitant era una esplendida
col-leeeió de vidrieria artística en formA
plats, gots. eopes, g(rros... Unts en
ses formossíssimes,
d'un gust (.xquisit
d'una exeeueió primorosa. L'artifcx estava
a

raleada del

ne

decorador i aquest

de l'obrer que havia

era

manipulat

dig

la matè

locals

ageneats

pintors catalans són molts i que,
desmentir la fama que gaudeix la
nostra terra, són també fora treballadors

recordar-se de tots. Així és que
sabent per endavant que
n'oblidarà molts i de »en estimables
—

—

inc lillO ia

per enumerar
En Maria Llavanera, En .luii

alguns.
Borrell, En Gili i Roig, En Bonet, En
Carles, En Foix, En laurieh, En
En Plana-Doria,
Oiivei, la trinitat
Rusifiol-Casas-Clarassó, En Civil, En Gua
dalupe, En Pons-Arnau, En Galwey, En
Colom... i tants d'altres, ens han mostrat
ne

el darrer treball llur. No anircm
fer

a

pas

eritiea, per la qual cosa ens man
ca autoritat, ni
tan sols un judici o una
impressió general de cada un d'ells, eter
l'espai de què podem disposar en aquesta
una

Revista stria insufieient. Direm tan sols

M.

que les més )posades tendèneies, les esco
les més iliverses, els procediments més

s'han piesentat

la

a

pública

,N.1111,11

preeiosos,

han triondat sots el
punt
d'obir essencialment artístie. També, mi

ment!

tan sols

rat

materialista, han
praetie
general un exit fora agradable.

costat

pel
tingut en

Han

estat

desitjats

o

moltes

exposieions
d"Adquirit" han

les

eartellets

on

els

sur

gentilment moltes obres presenta
des i en algunes erelles han estat tan nom
brosos aquests amables trossos de carto
lina, que arribaven a semblar un natural
monlat

remat al

mare

Hem dit i

petir-bo,

car

dels

quadres.

no ens

sap gens de greu

és

gran veritat, que no
hauríem prou temps

podríem eseatir
per fer-ho, els

una
lii

re

mèrits o els defeetes de
les obres exposades. Mes, sense que inten
tem entrar en aquest terreny que l'espai
limitat i que rencara més limitada intel
nostra

ens

del tot, volem citar
es

mereix sinó el

tenen

gairebé

elogiant-la,

poe

que

en

no

vedat
el que
la

sabem,

magnífica manifestació d'art
tar al

públie

No

es

que féu gus
barceloní l'artista Josep Ma.

tractava

pas de

pintures

ni d'es

(;III..

tlli,l 5Calal.

Veient aquell Ló de Déu d'objectes
hom sentia una d'aquelles con
alt
fondíssimes que
sortosa

san

ció i que, gairebé sempre, els nostres ar
tistts han sortit airosos de llur comesa.
no

seu

Hoable

desprendiment
adquis:eions.

fins
a

al

dotze,

i amb els restants de 2500 els senyors Joan

impossible

deu refiar 1 e la.

nom

favoreseuts, els se
güents: En Ricard Canals, amb el què
podiíein dir- ne primer premi de 5000 pts.,

A menys he portar una Ilista detallada
dels artistes que han exposat aquests tres
o quatre darrers mesos,
s eompletament

es

i vist el

importantíssim de pintures dignes
premi, el senyor Plandiura ha por

punt d'ampliar les
e:,sunt
els
artistes

no

cronista

l'exposició

Un cop oberta
bre

tat cl

que els

el

munió d'obres que esperaven els
a la vegada que la distin
eió honrosa que això representava.

premis indieats,

d'un

que ha obert suara el fotògraf Arefias, hi
ha hagut contínuament la mostra palcsa
per

per la

—

la

—

no es

vida. Un hom

quantitat

le

es

la

en

la

diner neeessaria

posseïdor de tots o
quelles coses de tan
mal

gaires vegades
dolia de no posseir

senten

almenys

per fer-se
che moltes d'a

estimable valor.

mateixa excellent

Menys

impressió

que
que uns varen eausar als qui no podien fer
més durador l'entusiasme llur. I una molt

nombrosa part de les produccions d'En
Gol N-aren ésser adquiridcs per anar a en
riquir el parament de moltes cases de ve
ritables senyors.
Pc1■)
elou de la

temporada artística,

l'esdeveniment més important de

l'any

ar

tístic, ha estat el concurs Plandiura.
la casa del
Aquest benemèrit ciutadà
qual és ja un museu d'importància
pu
—

—

blicà temps

cartell-convocató
ria en el qual hom convidava e!s artistes
a presentar les obres llurs
a un singular
certamen, la finalitat practiea del qual
enrera

un

l'adquisició

reix

!'aplaudiment

certament

entusiasta

dels catalans. No són pas gaires, per
els acabalats que esmercen una

dels

seus

liners per

a

premiar i

part

encorat

jar eis artistes. Demés, els barcelonins Ii
tenim tic restar agraïts d'haver-nos ofert
una

les manifestacions més selectes de

catalana que s'hagi celebrat en la
ciutat. Com deia molt bé el crític
ile 'La Publicitat", tenim la seguretat que
si s'agafés aquest conjunt d'obres i, sen

pintura
nostra

la procedència, es passegessin pel
món, els crítics, fins els menys sagaeos,
no gosarien pas classificar-la sota el nom
de cal) país amb personalitat oficialment
reconeguda actualment". En veritat, la
pintura aquesta, considerada en conjunt,
porta un caràcter, retrata un geni, té un
regust especial inconfusible... és pintura
se

•

catalana!

l'organitzador

per part de
de cinc obres amb un premi de 5000 pes
setes per la millor i quatre de 2500 pesse
era

Colom, Ignasi Mallol, Francese Labarta,
Domènee Carles, Tu Pascual,
Franeesc
Vayucela„J. M. Padilla, Francesc Galí,
IZ. Capmany i
Sisquella. La
major part d'aquestes obres són dignes
le tots els elogis, essent les més remarea
11,s. pel nostre gust, les d'En Canals, un
rutrat "que parla", executat de la faisó
fina, suau i aristocratica peculiar d'aquest
pintor; la d'En Mallol, un paisatge "Int
mit", agradabilíssim; la d'En Colom, un
quadre "sucós", amarat de llum, amb
aquells tons lantats que cne:sen; la d'En
‘'arles. un bodLgó esplendiel i la d'En La
harta. d'un gran verlsnL, i d'una patina
exquisidn.
Demés d'aquests artistes, han estat dis
tingit s 11111) adquisicions de part del se
nyor Plandiura i d'altres, els pintors se
giients, alguns dels quals havien presen
tat les obres fora de concurs: Galwev,
Mir, Rusifiol, Haurich, Casas, Benet,
Humbert, Espinal i Mercader. El
gest verament patritie del benemèrit or
ganitzador d'aquest especial certamen, me

Jount CATALÁ.

Barcelona,

28 de febrer ele 1923.
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L'EXPANSIÓ

CATALANA

El dia 18 de juny de 1922, en ocasió
d'ésser rebut per la Universitat de Tolosa
l'eminent Professor de Barcelona, Doc
tor August Pi i Sunyer, Doctor "honoris

causa",
a

Ii fou

oferta

,ore
«'■ics

alustracià,

on

seu

exe

cutà

trentena de peces,
dels orfeons de

totes del re
i una

una

pertori

Catalunya

d'inèdita de

Séverae,

La influència importantíssima que l'es
perit catalanesc pren, cada dia més, en la
renaixença oceitana, mereix ésser analit
En

l'establiment d'aqueixa influència,
dos homes figuren en primer lloc: Anto
ni Perbose i nostre malaguanyat Déodat

així

de

puixança del seu geni mostra
profunda que imprimiren en els
joves esperits. La influència de Séverac
comença d'ésser coneguda: la de Perbose
n'és força menys.
Això és degut a la facultat especial que
la

com

la

marea

exerceix la música d'atraure fàcilment
l'esperit i retenir-lo amb el seu eneís sen
se demanar-li cap esforç.
En els nostres dies
un

es

dóna

pintoresc,
insignificant. Aquesta

caràcter

venir

massa

a

la música

fins a esde
moda auto

ritzà els comentaris més picants sobre
la catalanització de Déodat de Séverac.Als
ulls de la moda ell volia atribuir-se l'ex
clusivitat dels articles catalans
cat

francès,

però

En

Séyerac

en
no

el

mer

era

ho

lluitar contra la llegenda. Pru
dentment s'havia retirat a viure en el seu
país adoptiu "fent la música que estimo
per als que jo estimo", com m'eserigué
ine

per

una

vegada.

Molta gent no arribà mai a compen
dre'l. Molts opinaren que aquesta retirada,
vers el
migdia, perjudicant els seus in
teressos—cosa

geni.

Opinió

ben certa—afeblia el seu
ben errònia. Altres, reminis

eèneies de snobisme parisenc, cal dir-ho
atribuint-li un estil, trobaven que s'espe
cialitzava massa. Mes si per la noblesa
i el desinterès de tota la seva vida, Déoclat
es limità a la
incomprensió dels ignorants,
al seu entorn es creà una munió d'amies i
d'admiradors fervents de les

seves

idees.

comprengueren que solament l'a
mor al nostre migdia occità
Sé
verac quan des del cim de St. Fèlix es

Aquests

inspirava

tenia

l'esguard

vers

el

Canigó

i el Medi

terrani

llunyà: "No hi fia més que una
música meridional", ell repetia sovint.
el seu

desig

vehement

era

de fer

trametent-nos

La Direcció,

aceions,

Ilurs

pujar

a

les nostres valls pirenenques,
can
tant i inefable de Catalunya.
Déodat de Séverac fou estimat de tots
aquells qui tingueren el goig de traetar
lo. Recordem la manifestació de simpatia
que féu extremir els cors aquella nit d'a
gost de 1909, quan en el elos de les Arenes
de Beziers, on les tenores llençaren el
erit de la Mascarada id'Heliogabal a la
mort del mestre. Un moviment de simpa
tia i un desig de perpetuar l'obra de
mixtificació
interrompuda aplegà als
amies de Séverac.
que ell ens havia

L'amor

inspirat
imperatiu.

a

en

que

tenen la

Perbose comprengué ja fa més de vint
l'obra de
depuració empresa per Mistral i de res
laurar la llengua d'oc en la seva antiga
dignitat amb la manifestació gráfica. Se
guit d'aprop en aquesta via per Prosper Es
tieu, Perbose aconsegueix, cada dia més,
una
munió d'adeptes,
comptant-se entre
els millors l'Escola Occitana de Tolosa.
La proprietat de la
d'oc escrita
anys la necessitat de continuar

el que avui honora les nostres pàgines, la
importància del qual és ben notória.—

El caràeter d'aquests dos homes, que
han ja traspassat els límits de la joven

d'abandó

morta.

un

gentilment, deferentment,

de Séverac.

l'est,t1

llengua d'oc els inte1lectuals, fa que si
guin sols aquelles les que cultivin la llen
gua escrita (enear que In fan poca ho
nor) (1). El públic dels escriptors oc

(demés
Perbose) com J. S. Pons, ('a
nielat, Prosper Estieu, no hagin reexit.
Una llengua que no té altra vida pú
blica que alguns poemes impresos e tard
en tard
en algun
petit periòdic comar
cal, pot ben dir-se que és una Ilengua

treball sobre un tema oceita
nista, i el doctor Solà, que així signa
de referència i en català vol que es
pronuncii el seu cognom, ha correspost
GIMENT

TOLOSA

citants és constituït per ells mateixos.
Això explica la causa de que tot i tenint
la nostra literatura altres hornes eminents

entusiasta i inteHigent patriota. L'obra
que en sentit eatalanese realitza el doc
tor Sould és creditora de lloança i de re
coneixenca per part dels bons catalans.
Assabentats de les activitats del ferm
talanófil ti soldieitdrem per a RESSOR

titulada "Cantem la

terra catalana".

tut, explica la lentitud

iniciat,

vatalanesea. Home de valta
9ceitanista fèrvid, coneix i parla el nos
tre idioma força bé. A Tolosa fundà i
és president de la "Chorale Déodat de
Sénerae" orfeó gire canta en català i té
per director fin català, En J. Fontbernat,

la "Chora
Medicina,
Déodat de Séverac", sota la batuta del
jove Mestre En J. Fontbernat,

le

l'estol ildustre de metges tolo
visitaren la capital de Cata

lunya ara fa 'ttn any el professor Soulé es
dgnified de seguida per les seves parti
mlars inclinacions a tota manifestació

festa catalana

una

la. Facultat de

que

A

Catalunya

devenia més
A part dels

llengua

Perbose,

és de presentar una gran
semblança amb el català, amb el qual arri
ba a identificar-se 'sovint. A
part algunes
per

particularitats grhfiques derivades de la
diferent pronunciació en la x i la
11, que
no

es

troben

pot ben dir-se

en

els escrits de

Perbose,

que és el Català la seva llen

gua.

Em sembla convenient de citar
aq[Lí el
publicà en 1903, titulat

poema que

CATALANS

ALS
O terra

catalana!

o

sol

lengadocian!

intens i el deure
admiradors que té per tot arreu del món,
Déodat ha deixat en el migdia de França

An bel

d'homes que escoltant
sempre als ulls les
llàgrimes de reconeixement. Aquests rebe
ren l'herència
de la seva tendresa i per
Ilur treball la idea de Séverac reeixirà.
El paper d'Antoni Perbose ha estat ben
altre en naturalesa i eficàcia.
Avui ja no és un misteri per a ningó
que les ridiculeses del felibrege han mort

TJn landraire tropel de trovadors cantava
En metiu parlar
d'Oc, i a mai de sept cents

alguns
una

centenars

cobla els

pujaran

regionalisme
felibrege
el

com

a

a

França. S'ha agafat el

un

mètode de treball

as

segurant el talent als imbècils. La litera
tura occitana està plagada d'una munió
de "non va1eurs" que eonstitueixen entr:,
ells societats d'admiraeió mútua. Les vir
tuts de la nostra terra llatina, malgrat
d'ésser sublims, no poden pas donar un

mèrit als homes que no en tenen cap. No
n'hi ha pas prou •d'escriure en llengua
d'oc o de cantar la pàtria petita per
esdevenir un geni.

efectes còmics als ulls de

(ans,

Dels orts de Barcelona als ramiers
tolozans.
Cants ile laus e d'amor
que lo monde es

(cotava.
Et quand los grands faidits tombats

l'espectador

a

Mon

(Segur
barbaria,

De cap a Mont-Serrat
fugien la
Aquí sabien trobar la sorala patria
Aziraira, com els, dels ornes del escur.

La paura lenga d'Oc,—ela tabe
faidida,
Com los crozets mereada, en renee
eternal,
Del sinne de mespres sul pitre e
l'esquinal,—
aco
's
tu
l'as
Catalonha,
tabe gandida.
que
Com a poseut servar Vantica blozetat,
E la qu'un vent d'azir a
sempre batanada!
Desa com dela monts, praco, la Condamnada
A viscut,—en torment a
e cantant.

plorat

Catalans, Malhorquins,

Valencians, poples
(fraires

a

No obstant, si les entitats literàries de
les nostres províncies ofereixen sovint
uns

sompartir les serres pirenenques:
Brembaments del passat,
avenenques
Vos afrairan auci tot comesperes
al temps ancian.
vos

Que paratz

com

nos-aus

la

lenga

dels

aujols,

(1) L 'Acadèmia dels Jocs florals de To
losa, no restablí els concursos en llengua
1 'Oc, fins 1 'any 1895.
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l'espandi

Tram

elo

e

temps

nos

semblan

(com rajols
Que

sorga

unenca

a

fach

barrular

pels

(terraires.
De la comba ■I'Aran a la ciutat. d'Alguer
S'arboran de catu:ons, florison le campestres
nos son pas forenes, o gloriozes Mestres,
reviscoladors: Verdaguer! Balaguer!

Que
O

E socam, en bebent a 1 'estelada Copa,
Al Got preelar que nos venguet dets

La que cantet reeanta, e canta pas lo rot!
S 'amontairen trabues plus auts que les mon

(tanhes!
ranteles d'aranhes,

com

Car la Pensada és mai

poderoza

Sem

qu'abem plantat la
(relha

los afries

.boiers

que

tot.

Dins los bordons reirals: vendrà la segazon.
Los camps són bategants de nova espelizon.
A djuda-nos, solel! Nostra raea regrelha !

Diverses

expliquen el que l'obra
de Perbose no hagi tingut en el migdia
la ressonància que mereixia; afortunada
ment
i així

no

són de naturalesa intrasformable

podem

creure

que

migdia,

aquest

estat

no

munió d'ho
l'exis
intelligents que
tèneia a Montauban d'un poeta dels més
una

coneixen bé

mes

grans, perè 110 han tingut mai l'impuls de
fer quelcom per a donar-lo a conèixer.
L'obra de Perbose és de les més consi

derables que donar-se
guns

poemes

pugui. Consta. d'al
perfeeció• tal,

lírics, d'una

que indefectiblement fan pensar amb Ho
contes en vers, llegendes, poemes
etc. Però
obra què se n'ha

raci;
èpics,

editat? Un

d'aquesta
volum complert,

l'únic: ."Lo
got occità", qual aparició collocà el seu
autor a la davantera de tots els poetes oc
citans, igualant-lo als més grans poetes
d'altres Ilengues per la força de la
ració i la puresa i bellesa del seu vers. I
finahnent a ells es deu l'haver extret la
nostra llengua d'oc de la seva letargia a
penes desvetllada pel purrupeig infantil
del gran Mistral.
Però Perbose era tallat per a la lluita,
de Séve
poe més o menys a la faisè
rae.

(2)

Indubtablement

personalitat de Perbose per la
espiritual arrelada profun

grandor

dament en el passat i vii l'amor al terrer,
ha fet esclatar el mare restringit en què
volien encloure'l les mesquines ambicions
L'obra de Perbose reexirà fatalment. El
que ella enclou i la manera que

pensament

desenrotlla Ii assegura l'acolliment en
poble occità, i de tot aquest
en
sortiran els Ilaços lingüístics
esplendor
ètnies que relligaran totes les terres d'oe.
es

tusiasta del

El jorn en que per damunt de les fron
teres i de les qüestions
que in
toxiquen la humanitat la gran família es
plena consciència de la
piritual

polítiques

reprendrà

unitat ahir viva encara per la co
munitat
la llengua, els homes que més
hauran treballat per aquesta gran obra
seva

hauran estat Déodat le Séverac i Antoni
Perbose.
Mes seria injust, malgrat del pes terri
ble dels dos grans

de

no

fer menció

precedeixen,

que
el reeximent actual

noms

en

Tolosa, l'actiu
prestat pel jove músic català que

del moviment occità a

con

eurs

amb

el

seu

talent i la

seva

activitat fa augurar

els millors avenirs.
A la mort

de Déodat

Séverae,

En

Fontbernat, que fou el seu deixeble i
amic, vingué a residenciar-se a To
losa, per a fundar-hi en mig de greus
difieultats materials, que a d'altres hau
el

seu

l'orfeó que
semblat
els catalans de Barcelona pogueren admi
rar el
18 de juny darrer. Les societats
ehorals han desempenyat un paper impor
tantíssim en la renaixença de Catalunya.
Perquè, dones, llur creaciè en el Llengua
doe

ha

d'agradar-li

Al moment d 'escriure aquestes rat
m'arriba a coneixement que un jove
editor de Tolosa, M. Guitart, emprèn 'cdi
les obres de Perbosc. S'anuncia ja
Cjú
"Lo libre dels auzèls", admirable recull
de llegendes populars sobre els aueells.

Un moviment idealista

pot reeixir si
Les Piràmides
foren construïdes en èpoques de despotis
me; les catedrals en segles de fe. Cal cer
el

no

produiria

els

mateixos efectes'

ningú

deeonegui
qual és capaç d'arribar el
espanyol. Es aquesta nna nota

Cal que
l'heroisme al
militar
que cal

que tothom euri

de retenir

a

la

memòria. L'atzar l'ha portada al vostre
confident i ell us en fa ofrena de bon
Tots vosaltres

us

haureu assabentat, per

esgarrifoses

ressenyes de diari, dels so
friments i les amargors dels soldats espa
en ea,ptiveri durant les eta
nyols

eaiguts

cross-country celebrat al nord
d'Africa sota la direcció competentíssima
dels empresaris internacionals Silvestre i
Abd-el-Krim.
Tots vosaltres estareu assabentats de la
sèrie de tramitacions dutes a terme per tal
d'alliberar-los i del preu del rescat, exor
pcs

del

a judici del rei d'Espanya, al qual
s'adjudica la frase de "crec que ens volen
fer pagar massa cara la carn de gallina".
Tots saben segurament que a Melilla i

bitant

no

hi

no

participa.

les vies de progrés en les massades
el poble hi aporti la valuosa conabo
ració de la seva vitalitat. El Migdia de
França pot augurar les millors esperances
en
cultivar els mètodes socials que han
donat tan bons resultats en
ves
sant del Pireneu. A.mb la creació de la
on

"Chorale Déodat de Séverae" Tolosa ha
entrat en la via de les realitzacions oc
citanes
Ben modest debut! Es la fragilitat de
tota infantessa! Mes a manca de les for
ces que dóna
la maturitat, la riquesa
els sosteniments financiers (tot arriba a
.

hora) la nostra agrupació es sos
l'ardenta fe que l'anima.
Fundada en 1921, sense local durant
un any, la "Chorale Déodat de Séverae",
acaba d'aconseguir la. possessió d'una
la

seva

té

en

sala, per altra part modesta, i ja compta,
demés, amb 300 cantaires homes, dones
nens, entre els quals tots els deixebles
■le les Eseoles Normals d'institutors i ins
titutrius. La utilitat d'aquesta creació ha
estat
la

reconeguda des dels primers

profunda intenigèneia

la nostra Universitat. Tota
ens ha estat aeordada

dies per
del Heetor de

l'ajuda moral

gràeies

a

la elarivi

dència. de les autoritats eivils, militars
municipals franceses. Els medis, els més

preciosos, són: l'entusiasme, la confiança,
la fraternitat dels seus components i llur
fe en l'autoritat del seu jove director.
I

com

la fortuna

ve

sempre als auda

eiosos, la "Chorale Déalat de Séverae"
compta des d'aquest any que comeneem
concurs d'una cobla. L'èxit no és
més. que per aquells qui el tempten.
SoLÁ.
Tolosa, febrer Ile 1923.

amb el

ÈNCIES

CONFID
la veritat de

poble

car

inexpugnables,

rien

grat.
que

d'ésser elogiat, però incapaç de fer el més
Ileu esforç, ni tan sols aixecar el dit pe
tit per a captar-se un admirador. Ell
també escriu la poesia que estima en la
llengua que estima, per a la gent que es
tima.
Al redès de Perbose com al redès
Sé
verae algunes conviecions s'han originat.
(2)

seva

causes

serà perdurable.
Hi ha fora del

la

però

personals.

Que son vin'és lo sane dels patrials malans
Qu 'asermaire d 'alues sus nostres labres glopa.

desparriearem

de Perbose han

pels felibresos
de pretensions literàries,

l'absència

per

Ca

(talans,

Los

procediments gràfics

Els

estat discutits i combatuts

a

sengles viles

tasses

en

espanyoles

s'han fet fes

gran per tal de rebre els herois

reeonquerits.
Però cap de vosaltres sap, segurament,
malgrat tanta i tanta novella publicada
aquests dies, la veritat de la vida íntima
d'aquells braus en terra marroquina lliu
re. Keimos ha parlat amb qui ha begut en
bona font i vol dir-vos ço que amb gran
indignació ha descobert. La veritat oficial,
tractant-se
coses d'Espanya es un fet,
ha
temps
sabut, que equival a dir-ne la
mentida màxima. La. veritat
lismes diu que durant el
eials

espanyols

sense

eaptiveri
despiatadament
simpàties
profit material

pegaven
llurs ex-soldats per tal d'ésser
als ulls

oficia
els ofi

a

rifenys i treure un
d'aquesta simpatia. Tothom sap que al
Rif l'aigua és una mena de tresor difícil
ment assequible. Els rifenys la tracten

es mereix i per això no en fan cap
mal ús. Als soldats espanyols presoners a
co/n
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Beniurriagel se'ls dava cada los dies una.
gerra d'aquell líquid preciós. Mantes ve
gades-abans de unir cada dos dies el
ceptaele s'era eixugat. Si l'assedegat re
sultava ésser

soldat,

solament la
paeièneia podia portar un consol a la gola
eixuta :que esperava, l'endemà, la nova
repartidora. Si l'amo de la gerra exhauri
da era un d'aquells valents que porten un
firmament al
es veia el cas

un

trist

cap-de-vall de la mànega,
vergonyós de fer "formar"

soldat i exigir-li
cobejada tot
marcant amb el peu i el puny el gest de
fortitud que és característiea. de la seva
ralcntia-en la vida de caserna. La .més pe
lita resistèneia a deixar-se robar el got
un

d'aigua duia fatalment
ení de

aparellada

l'execu

l'amenaça.
preSonels,

a totes
les guerres del
han estat utilitzats per als treballs
de la reraguarda. Al Marroc no
d'e
xigir pas que marquin una excepció de la

Els

món,

VOT

UN

sobre temes culturals.
Els nostres dilectes amies del Centre
Català d'aquella xamosa ciutat andina,
aprofitant l'avinentesa de l'estada de l'il
lustre eseriptor i defensor de la llibertat
dels pobles Ii trameteren el segiient co
:

Mendoza,
rior

1)

u;«:

9 de Marzo de 1922.

Leopoldo Lugones.
«nestra

11t68

nombre

yor admiración

Els ritenys, per), coneixen
esp:myols molt més exactament del
que aquests els coneixen a ells i això. ex
fet un ús perfecte sen
plica que
se negligir la condició respectiva. Els es
panyols presoners treballaven dividits en

brigades

emnanades per capatassos nome
nats entre ells mateixos. tin dels més

nificats entre ells

Cataló

HIVEIL\

!

de

-

sargent Vasallo,

ex-pressoners diuen les més
greus vileses i les informacions
les màximes lloances. Aquesta mena d'he

qual

del

oficials,

roi mai

superat, dinen els primers, corria
d'ací
amb una vara de freixa fet
un perfecte
brètol eereant la simpatia
dels moros, i per aix) cap dels seus com
Panys de captiveri sap estar-se de recor
dar-lo sense sentir un xiquet d'enveja.

Quan el cross-country sigui a Catalu
nya, Kórnos espera que algun general es
les botines sense exigir
panyol Ii

eirari.

Ii

Kómos.

QUALITAT
.11,,oio7a

rn-o'o saludar
utante inte
repri
lectual del noble Pueblo _Irgentino y con
al mos

el

que

rere

nos

es

tantas

defender

reces

las

naciomilidades

oprimi
fuertes o más
pluma siempre ha sido

das por otros 1,:slados mos
numerosos

y

coy«

,ouesta al desinteresado

de la

de

mocracia y de la liberIa 1.

Nosotros,

los

eatalanes,

lo consideramos

rerdadera demoeracia de los pueblos, lle
como un

amigo

Haciendo

doradable

For“grafi,..

Heus aquí.
Lugones

(le

siempre,

ya que si trinn

S7i

las

rotos

par«
estadla

fe se« muy
Ircrnr,,s(1 Pro

pal

la

ma

Seeretario.

ara, la

Mendoza,
...t/ Señor

resposta del senyor
Marzo 15 de 1923.

Presidente del Centre Català,

Don E. flodríguez Roy.
De mi mayor consideración:
Tengo el honor muy seiéalado de
testar

a su

gentil

con

comunicación, del 9 del

corriente, en la cual se sirve formularme
los plácemes y saludos del Centro que tan
dignamente preside.
Ji agradecer con igual cordialidad la
espontánea
por ello máS valiosa fineza,
me complazeo en
significarle mi adhesión
más sincera al ideal de Cat«laiia Libre,
sum rior de todo espíritu honrado y
emunle

(le fu

libertad.pava

todos los _hom_

distinción de fronteras.
Sírranse ustedes considerarme de los
snyos, y creerme fiel adicto en la persona
del Seiior Presidente, a quien saludo con;
mós

s•

hemos coincidido

con

-

snmamente

caracterizado

le salud«n

SUS

Presidente.

els

deseneolrimie«10 de nuestras 1 roídcionales
earacterísticas (tnicas.

oistinguida considera
l ('entre

el

Mendoza,

affmos. y S. 8. S.,
Rodríguez-lloy;
-Damingo Coraltó,

sig

era

f«ran sus apostolados de libertad y de
flaríamos pronto a obtener la liberació'n
de unestra Patria y con ello el mós rdpido

Presente.

(

ri«cia de

els

DE

No en- (.n1
fer un elogi del gran
eseriptor argentí ,enyor Leopoldo Lugo
Ultima
nes, per ésser de tots conegut.
ment el tnés alt prestigi inteldectual d'a
questa república ha .estat a Mendoza per
tal de donar-hi un cicle .de conferències

municat

regla general.

distingnid« considera-c-ión.
L. Lugones.

Després d'aquest canvi de lletres, el se
Lugones, malgrat dels múltiples com
promisos a què estava subjecte, accedí al
prec que Ii adreçà el president del Cen

nyor

tre i visità el casal dels catalana. I fou
allí quan davant la magnífica colleceió.
de llibres que posseeix la Biblioteca del
Centre
en

Català, el senyor Lugones pensà
posseir una collecció semblant per la

"Biblioteca Nacional de Maestros", anexa
al "Consejo Nacional de Educación", de
la qual és Director.
En .altre lloc donem compte de la rea
lització imminent d'aquesta bella inicia
tiva que tant havem d'agrair al genial es
criptor Leopoldo Lugones, sincer i fervo
ré; entalanUil.

nostrp compan■

I 3.89

ELS CATALANS A LA GRAN
Corresponent
elenciats

Joffre,

a

l'homcnatg,e que els catalans resi
PiLlustre mariscal de França Josep
Itivesaltes, trametent-li un grup escultòric.

-ens

dubte

Amèrica feren

català

GUERRA

ile

.d'un simbolisme

adequat,

i Duran dintre

les

a

a

que Ii fou entr, gat pel patrici Folguera
voltes histèriques del Palau .de la Generiz
litat de Catalunya, durant l'estada del salvador de Franca
Barcelona, el doctor Antoni de P. Aleu, presidcnt d'aquelia

Comissió .d'homenatge popular, ha

rebut d'En Joffre un es
aquesta pàgina per tal de que
-tots els que contribuïren a la subscripció que s'obrí per adqui
rir l'obreta d'art esmentada heguin esment del record que eis
adret:a el català de fama universal, el noti del qual passarà

plèndid

a

la

retrat que

posteritat

reproduïm

haver

per

un

decidit amb

triomf dels exèrcits, tiels quala

era

el

seu

geni

militar el

Generalíssim.

L'altra fotografia que illustra aquesta pàgina és la reto
que coronarà el monument que Catalunvl

‹lucció de l'estàtua

quo

eoronárk i1 inonnine:nt als voluntaris eatalans.
Obra

alearà als seus fills
França, ile Gallpoli
des i pensant

en

lEn

Jusep (1atà

que moriren
i

en

els camps de Batalla de

Sèrbia,

,C,efensant la llibertat dels po
l'alliberació del propi. Es un homenatge que

adquireix una alta valor significativa.
.1quells 12 milers de catalans que s'allistaren al cos de la Le
gió Estrangera per tal de combatro a favor de la Fran
feren tots, indubtablement, amb l'esperança que
ça, no ho
en

els actuals moments

amb el sacrifici llur afavorien la

talunya, però

-;

Z14.

-

ye!
_

I

hi

causa

de la llibertat de

ha dubte que molts d'ells

Ca

pensaven així.

Oh si la sang generosa d'aquells dotze milers de voluntaris
catalans pogués aprofitar-se ara per la causa de la llibertat
de llur pròpia pàtria,- quin reforç no tindrien els futurs legio

naris de l'exèrcit català!

„4,

La

iniciativa dl monument ha

de

s'hi han .adherit, demés d'altres institucions de la
nostra pàtria, la Mancomunitat i la Diputació.
A RESSORGIMENT Ii han estat

/

cripció.
Mariseal

sortit de l'Ajuntament

1 larcelona i

)7
atila.1 osop Joffre.

no

■lo

Fnuo

Qui

adreçades unes fulles de subs
vulgui cooperar-hi pot trametre el donatiu a la

nostra Redaceió.

1290

PER

DIGNITAT

LA

DEL

L'AFER

vergonyosa Assemblea que realitzaren amb
eseàndol iuoït, el dia 28 del mes passat,
els socis de l'Associació Catalana de So
cors Mutus Montepio de Montserrat.
Fou un espectacle ben edificant, que de
mostra ço que pot arribar a fer la in
consciència d'una majoria obeint cega

prèviament,

consigna donada

Si

el

seity d'una minoria selecta no sabés im
posar-se i frenar les pròpies passions da
i audaç
vant la violència

grollerament

provocada

ment

a

posta.
juliol

En el número de

esmentat

Tresor, veieu com s'expressa aquest
magistrat:
"La prohibición de los estatutos no
puede interpretarse en otra forma que
"

reeleceión es tanto para el carác
ler de director titular como para el de
suplente, desde que una simple mayo

"la
"

no

podrá

"

ría

"

fines de

"

muy

una

fácilmente

disposición,
los titulares,
presente."

renuncia ile
di(10 en el caso
Pel que

de

desprèn

es

burlar

la maniobra

portada

a

los

por medio de
como ha suce

ço

transcrit,

Procurador del Tresor albirà de
terme

el

seguida

pels

mem

bres impugnats i anant al fons de l'as
sumpte declara terminantment que no hi
ha

lloc

a

interpretacions

que relecció sotmesa al
fides (ie una disposieión
Davant

expli

els dos

hipotètiques

juí burla
(Article 12).

seu

informes

es

i
los

comprèn

que el senyor Ministre no s'atrevís a de
cretar la nuIlitat de l'elècció, malgrat el
el
seu clar juí ho cregués avinen,

de Justícia denunciant la maniobra quali
ficable d'uns senyors que per tal de sor
tir elegits vulneraren l'artiele 12 dels
estatuts i es possessionaren de la Direcció
del Moutepio.
Avui hem d'afegir que la denúncia for
mulada pels autènties tres membres de la

per

güent

espíritu

"Del
`

tuto

se

del artículo

que la
los miembros

desprende

12 del esta

prohibición

de

"reelegir a
cesantes, salvo
"
que obtengan 213 de votos presentes en
la. asamblea, se refiere única.mente a los
"

D.,

miembros titulares de la C.

sin de

"

ferminar en ninguna parte que los titu
lares salientes no podràn ser elegidos
"
para suplentes, de manera que ante el
"
silencio de los estatutos los nombrados
"titulares elegidos suplentes, en virtuel de
"lo prescripto en el Art. 29 del regla
"

podido ser electos sin los 213
votos requerielos por el Art. 12, por
comprenderles esta disposición, la

mento,

"de
"no
"

titula
lares cesantes que sean reeleetos para el
mismo cargo de titulares de la C. D."
Segons aquesta interpretació volandera
se

que
"

"

han

refiere únicamente

a

los

l'esperit de l'article 12 del estatuts, els
membres impugnats podien exercir llurs
eàrrees, tota vegada que la prohibició de
l'esmentat article només diu que no po
dran ésser reelegits membres titulars ers
que cessin en llurs càrrecs i no determina
de

que
No

puguin ésser elegits per a suplents.
pot negar que és una interpretació

no
es

la que de l'article 12 fa. el
senyor Inspector de Justícia.
Passat l'assumpte al senyor Procurador

molt

pintoresca

D'aqueixes armes innobles i d'altres no
indignes s'han valgut per a infil
ar a
les inteIligèneies rudimentàries i

4:el

eàrem l'origen dels fets que determinaren
el retir de tres membres honorabilíssims
de la Comissió Directiva i el recurs in
terposat per aquests davant el Ministre

Comissió trobà bona acollida i el senyor
Inspector de Justícia dictaminà el se

MONTSERRAT

DE

MONTEPIO

En el número corre,i■onent al juliol de
l'any proppassat ens ocupàrem extensa
ment d'aquest enut,jós afer que tan poe
diu a favor del patriotisme de mants ca
talans. Per la dignitat de l'idioma, di
guérem aleshores; per la dignitat col
lectira, havem de dir avui després de la

ment la

COL.LECTIVA

però
analitza els fonaments de la qüestió,
poques nocions de jurisprudèucia que

que

posseeixi, veu palesament que l'eleeeió no
fou legal. El senyor Ministre de Justícia,
però, no volgué pronunciar-se a favor ni
i aeonsellà als recurrents que,
emw_‘rant-se en l'article 19 dels estatuts,
en

contra

sollicitessin una Assemblea. extraordinà
ria.
Però el senyor Ministre, que sap per
fectament, com nosaltres mateixos, la fa
cultat que ens coneedeix l'artiele 19 dels
estatuts, ignorava la mala fe que movia

erigits

per si sols
Efectivament

als senyors
del Montepio.

directors
sollicitada

en

l'Assemblea mitjantçant comunicat signat
per 112 socis, número que excedia d'algu
nes dotzenes per
a ésser vàlid, la pseuda
Comissió s'hi negà, imposant arbitràrta
nient, deliberadament, tota mena d'entre
banes amb l'excusa de la ratificació de
firmes.
Les

normes

aconsellen

a

elementals de

qui

tat facilitar al

d'una
l'erro

procediments

injustament objee
contendent la possibilitat
es ven

conversa

per

tal de

demostrar-li

què ha incorregut. No així quan
l'individu es considera culpable o suscep
tible de culpabilitat. En aquest cas pro
a

diseussió i tota prova
que pugui confondre'l„ fent ús de recur
sos legals
i illegals,arribant àdhuc a la
impostura, la insídia i la difamació.
Aquests procediments innobles han estat
emprats per la pseuda Comissió Directi
va del Montepio de Montserrat, no con
cedint l'assemblea; acusant de sediciosos
cura

eludir tota

pertorbadors

la pau del país nobilís
hostatja els elements oposi
de

sim que ens
tors i titllant-los de voler portar l'entitat
a

la

ruïna i

a

l'oprobi.

menys

excessivament volubles, un odi a mort
contra Paetitud dels honestos i sincers de
fensors dels interessos morals i materials
del Montepio de Montserrat.

així, amb aquesta guerra sorda feta
l'ombra i de sotamà, arribàrem a l'as
semblea ordinària del proppassat mes. Que
s'havien mobilitzat tots els elements ens
ho confirmà el número de 300 assembleis
tes, cas insòlit en els anals del Montepio
durant els seus 67 anys de vida. La cir
cumstància de fer-se les assemblees en el
I

a

local del Centre

Català, facilita

enorme

ment la concurrèneia d'elements addictes

a

manifestació d'anticatalanitat. ele
ments que, de fer-se l'Assemblea en lloe
neutral, no hi podrien concórrer per raó
de les llurs ocupacions en aquelles hores.
tota

Bon punt s'inicià la sessió quedaren
elassifieats els dos bàndols divergents.
Ben aviat veièrem que ens trobàvem en
minoria. Així que prenia la paraula un
de la minoria començaven els aldarulls

malgrat
tiva.

no

s'ataqués la Comissió Direc

Els eseàndols

ment,

sense

es

suceeYen contínua

motiu, pel gust

de

moure

xi

barri i així obstaculitzar la tasea fiscalit

za.dora de la minoria. De primer foren
proposicions draconianes per tal de no
‹eixar formular càrrecs, reduint a cine
minuts l'ús de la paraula, privant de lle
gir-se la l‘lemèria i estat de comptes que

majoria dels socis ignorava per no ha
ver-se'ls-hi repartit fins el mateix din de
l'assemblea. Es donà el cas, molt sugge
rent per cert, de demanar clamorosament
l'aprovació de l'estat de comptes en el
precís instant que un assembleista havia
fet notar un error de suma, segons el
la

qual

el

Montepio quedava perjudicat

eco

nòmicament. Però com que el soci que
observà la irregularitat pertanyia a la
minoria, malgrat d'ésser comprovada Pe
rror
pel mateix president, la majoria
s'oposà al nomenament d'una comissió re
visora de comples i clamava fortament
per tal olue s'aprovés tal corn estava. En

mig del gros escàndol i prèvia una com
pulsió aparent, s'alçà el president i anun
ciá que l'error provenia de la impremta,
tota vegada que als llibres no hi havia
diferèneia de cap mena. Aquest episodi
posà de manifest les intencions de la ma
joria d'aprovar, bé o malament, tot ço que
vingués de la Comissió Directiva.

Diem, de passada,

posteriorment

que
han informat de l'existència real de
l'error observat a l'assemblea, i que el pre
ens

sident

atribuí

a

una

pr( mta. Per això hem

equivocació
parlat abans

d'im
d'una
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DOS

compulsió aparent dels llibres

per tal de
sortir d'una situació difícil.
Després d'aquest fet, l'escàndol pot dir
se que fou
continu, no valent-hi pas les
invocacions del Delegat de Justícia als
principis elementals de cultura i de bon
discerniment. Alçar-se per a parlar un
de la minoria i produir-se un terratrémol
de veus, crits i imprecacions, era cosa

La

aquests

LA

La nostra vida a Xile tenia un núvol
l'enterbolia. Quan parlàvem de na
cionalisme català o bé comentàvem irats
una
nova
vexació del govern espanyol,

ta, i

en

assemblea tan cseandalosa com aques
això—afegí—qúe fins n'he presidielem

d'analfabets!
Perú

donaren per alludits. L'ob
jeete era no deixar parlar a qui portava
les proves concretes, els eàrrees fonamen
tats, cotra els procediments de la pseuda
Comissió Directiva. El sant i
senya era la

cies

ja

diguin

facin;

o
que
les concièn
estan formades i tots saben el
que
o

han de fer.
Devia ésser comprenent

el significat
d'aquestes paraules audaces, reveladores
de la consigna, que el senyor Delegat de
Justícia
retirà de la presidència, per
fer-se'n còmplice.
es

a

no

Llavors ocorregué ço que ja
abans. Fora el Delegat de

es

temia

Justícia, la
joria
disposà al va-i-tot. Lliures de la
responsabilitat, promogueren un. rebombo
ma

es

ri immens. Les imprecacions grolleres i els
insults obeens a qui gosava alçar la veu
contra la

psenda

pedregada,

Comissió, queien

com

i les amenaces .d'arribar

una
a

la

eontandèneia dels fets eren contínues. La
eridèria fon infernal.
Davant l'espectacle incult i denigrant;
davant l'actitud descomposta d'una majo
ria ensuperbida; veient que tota insistèn
cia era debades i no feia més que agravar
la situació la qual, per altra

banda,.hau

ria

esdevingut batussa entre germans, o
almenys fills i descendents d'una mateixa
pàtria, (a desgrat de molts, però) la mi
noria es retirà
l'assemblea, i eneara
en la retirada
noble; digna i assenyada.
foren objecte dels més forts insults de
part de quatre inconscients. Eren les dues
de la matinada.
Aquests fets vergonyosos, lamentables,

exigeixen

reparació. La dignitat cor
lectiva n'ha quedat malparada. Per ella i
per

-

una

Catalunya

cal redimir el

Montserrat.
Pensem que el succeït

episodi de

la lluita

no

que

Montepio

de

és més que un
la fi havem

a

de guanyar, perquè no és possible que
triomfi sempre la impostura i el desarnor
o l'odi a
Catalunya.
H. NADAI. I M.l1.1.01..

aclareixen

ens

no es

violència; de paraula o d'obra, si convin
gués, però violència a la fi. Ben clar ho
digué el pseudo president senyor Alegria,
apremiat pel eúmul d'acusacions: Es in
útil tot

objectaven: "Si, però vosaltres sou
espanyols, malgrat que no ho volgueu,
puix vos manca el govern propi". I
aquest criteri era compartit per la genera
litat llevat d'una petita selecció que com
prèn que una cosa és estar junyit per la
força a un Estat opressor i altra esser-ne
ciutadans a gratcient.
Per fi podem Ilençar el erit de joia.
De primer En Carles Soldevila i ara En
ens

casos,
posaven a tota raó i a tota reconvenció
del representant del govern
argentí, el

una

CIUTADANIA

que

força de la majoria,
i el desvergonyiment, s'im

qual en una
les seves innumerables
apellacions a l'ordre, digué que mai, en
la seva llarga actuació, no havia presidit

COMENTAR

ens

donen la solució del que

dubte
atinàvem.

un
no

"No podent ésser eiutada català, un català
tant-se-val que sigui ciutadà yankee o
de la Nova
Zelanda", diu En Solde
vila. "El català que es desprèn de la ciu
tadania espanyola, en el concepte mun
dial i per llei deixa d'ésser
espanyol, pe
rò continua tan català eom abans", afe
geix En

Gràcies,

amies compatrieis! M'haveu
tret un pes de sobre i una vergonya, tam
bé. Des d'ara vuli ésser ciutadana xilena
i si la sort fa que retorni a la
pàtria i
la

trobo, encara, esclava, hi aniré a l'em
par d'una lliure nació
ta Amèrica que Leopoldo Lugones procla
ma
"de la noble
terra vedada
solament a la petja del rei

d'América, d'aques

igualdad",
d'Espanya.

Des del fons de l'ànima vos regracio di
lectes coIlegues aquest gran bé que m'ha
ven fet en facilitar-me la solució d'un
pro
blema que tant m'apesarava.
No volguem sentir-nos més el mot d'es
distintiu de la nostra na
contra, havem d'ostentar
amb orgull el títol de catalans-americans
o eatalans ciutadans d'Amèrica.

panyols

com

cionalitat;

a

per

iòdic que

A

L

ER

T

A

LA

la

"L'Estat

Català",

PUIXANÇA

l'abrivat pe

qual

al vell cabdill crida als de la

pàtria i els de l'exili
el

per tal
que quan
toe de clarí ressoni no els trobi en

seu

dormiseats. Demana energia, preparació,
entusiasme, de part dels futurs legionaris
catalans; que morin abraçats a la senyera
els que caiguin; que l'ideal enardeixi i do
ni força per vèneer.
Somniarà En Macià o serà veritat que
.el

jorn de glória s'apropa? Si així fos,
caldria preparar-se de debó per a donar
el tribut de les nostres vides i dels nos
tres cabals a la pàtria; enfortir-nos física
ment

mitjà dels deports, exercitar
el tir i maneig d'altres armes; pen
que és més dolç i profitós morir per
per

nos en
sar

independèneia de Catalunya, que
de casa, de fastigosa
d'hospital
la

o

I anant
sortir

Aix,

la Provença, insereix un tre
hall avalat amb la signatura de Pecono
mista eatalà Francesc Rodon, en el qual
trobem unes dades interessantíssimes que
volem fer conèixer als llegidors de RES

eapital ile

tal que constatin qui
per
és la riquesa de Catalunya comparada
amb Espanya, i dedueixin de la compa
rança ço que millor escaigui a la par
ticularitat de cadascun.
SORGIMENT
na

en

llit

pesta.

a tot, amb la idea de
de veritat ho aconsegui

preparats

triomfants,

ríem.
Però dissortadament són molts els que
volen sacrificar-se per la pàtria; pre
fereixen viure còmodament, materialment,
i sentir el jou enemic plantar damunt Ilurs
córpores. No comprenen que el tresor de
no

llibertat no és compra més que a preu de
sang, donada heroicament per tal de lle
gar als que pugen l'herència

preada d'u
el goig de poder
dir arreu amb el cap ben alt: soc ciutadà
de la Catalunya lliure!
La tasca dels comitès "Nosaltres sols"
imposa el maxim d'energies per tal de
convertir els faritzeus. Cal que s'iniciï una
forta campanya en aquest sentit. Cal que
ningú reculi quan soni l'hora decisiva en
el rellotge de la pàtria.
na

Catalunya redimida;

Treballeu amb dalit, companys de "No
saltres sols". Prediqueu l'Evangeli de Ca
que ala terra manquen defensors

d'ànima heroica
irlandesos. Per

a

la faisó .dels sinfeiners
mare nostra!

Catalunya,

CARLOTA GUTERAS.

Valparaíso,

ECONÓMICA

Sota aquest títol i en idioma francès
revista Le Feu, que es publica a

Catalunya

Catalunya",

amb la

Amb retard, degut a viure en aquest
apartat recó de món, ens arriba el primer
número

de

Franeese Macià.
En el text, interessantíssim, havem tro
bat l'aIlocueió "Als joves de

talunya,
'

L

dirigeix l'apòstol

IS

març de 1923.

DE

CATALUNYA

"Dins el comerç exterior espanyol, Ca
més que no exporta, fet
degut a les quantitats de matèries primes
necessàries a les seves fabricacions.

talunya.importa

En 1920,—última estadística

duanera

completa—les importacions espanyoles en
calçaven a 1.443.862.219 pestes, de les
quals 583.931.731 pessetes per Catalunya
sola i únicament pels ports de Barcelona
i Port Bou, no havent estat publicades
encara

les xifres de la Direcció General
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del

Comerç.

40
estat

Aixà

demostra

ja

que

el

de la totalita de les matèries ha
absorbit per ella, tenint en compte

que el
i mitja

territori

seu

part

no

és sinó

la sisena

En quant

a les
exportacions, el total
és de 1.024.867.271 pessetes i
el de Catalunya de 281.902.271 pessetes,
o sigui el 27
(.4. El català exporta 232

d'Espanya

respanyol

pessetes

per
any,
49: Es dones eine

vegades

no

menys

eatalà
eomer

ciant.

No

són flors i viok

tot

dele nostres

Claps

a

un

nombre de 390.087 industrials

comerciants, fornint 49.973.675 pesse
tes, Catalunya sola, amb 78.956 contri
buents, dóna 13.438.687 pessetes. A l'Es
O

catalana, lii ha dones per cada
10.000 habitants, 155 contribuents
o comereiants; l'impost
per capita
surt a 2 pessetes per any. A Catalunya
panya

no

ha 396 contribuents de la mateixa cate
i que paguen el doble dels altres
contribuents espanyols.
hi

goria

.contribució

industrial repartida en
tre tots els catalans excedeix del triple de
la dels altres espanyols. Espanyi, 0)1111. ta

bon
en

60.000

a Màlaga
i els 40.000
CanUtbrie. Per al teixit, Es
amb
55.000 telers, dels
panya eompta
quals 48.000 a Catalunya. Dels 90.871.612
quils d cotó en rama Unportat a Espanya
en
n'ha
1917,
Catalunya
retingut
92.937.400. Catalunya representa les 96 (4
le la indústria cotonera espanyola. L'ho

restarts al

norable senyor Carles Ma.eara,
de la Federaeió Internacional

pr-sident
Cotonera

afirma que la primera nació cotonera
ropea on es fila el cotó és Catalunya.

eu

Un detall interessant pot servir per a
confrontar la vida financiera d'Espanytt

ea

el vergel.

esplentloró,s,

elaps també

troben orti

embotornen la pell del

o

eaminant, qui

i atzavares del nostre

patri

ver

són aquells innobles panxacontents,
traficants sense eserúpols ni vergonya que
en el fallerós vertigen de llur enriquiment,
xuelen el patrimoni de la comunitat i es
catimen
diner per a l'engrandiment
ger,

la

terra que

els veié néixer.

la fillada llur i els altres lii

anta

correcuita, cl fruit d'especnia
cions mai lliures de peeat. Ben altra cosa

gatzemen

a

Espanya, tant

hi

cri

obligacions

figura

amb

del

1.282.3'.10.880

pessetes. L'una eorrespon n. la part més
gran del territori i produeix 7 milions
la petita
kilèmetre quadrat;
partió de la carta geogràfica, Catalunya,
per
(n

forneix 40."

del

paisatge;

prades

tu

qui

i sents al

a les galtes, la humida
frescor de
fccunda; que t'és plaent el repàs,

i

quan

—

Fa
prou

anys, pacients pregoners de la mni
alabada "Assoetació Protectora

l'Ensenyança

Catalana"
tre 0 nts, la crida de la
Els més es feren el sord
lles. Els estalvis d'uns
de

contribuiren

l'espiritual

a

Ilençaren als qua
patria. Fou oïda?
tapant-se les ore
quants volentero
comprar el primer mos

ft.1 310X

on

rossitlyol;

tra

front
terra
el

en

Si el teu plaent romiatge és agreujat
de l'atzavara o la coissor de

pel fiblot

la dolor

l'enuig
ten

no

et farà contreure els

entelarà la

serenor

del

pensament.
—

bon

Oh,

caminant,

tot

resignació!...

Darrera teu passaran les aixades, per a
el retorn et sigui plaent.
I si de tot lii ha en la vinya del Senyor

que

i els
Diví

Iseariots Iti fan nivada, la lliçó del
Mestre no ens pot passar desaper

cebuda.

Espurguem el patri verger d'ortigues 1
d'atzavares, i vosaltres, els elegits de la
novella brostada, assenyalen-los-hi el ca
mí de l'exili als Iseariots de la pàtria.

LLIBRES
per

Carles

Rahola.—Publieacions Empordà. Bar
celona, 1922.
D'un temps ençà

en

LirtEa.

.111..-.V

catalans són donats

xiula

que

pa.

ELS
EN

fondals

el

flauteja

mercaders de l'antiga Fenícia,
frisosos ,l'expansió surten de l'A

sia, passen del mar Roig al Bàltic i del
Mediterrani a l'Atlàntie, obrint camins,
aixecant pobles i fundant ciutats.
Abans que la set de l'or, sentien la
noble inquietul d'afiançar el poderiu i
grandesa d'una més gran Fenícia.

sos,

dels

can

els

guià

prestigiosos
a

escriptors

la tasca de

fer

co

pub'icat les segiients semblances: d'En
.Milà i Fontanals; per A. Rubió i Lluch;
d'En Ramon Llull, per Llorenç Riber;
d'En Pi i Margall, per J. Roca i Roca;
d'En Pau Clarís, per A. Rovira i Virgili,
i en seguiran d'altres de no menys

a

les verdes

vesses

bes de l'Eternitat...

un

Catalunya

xifra global de les emissions realitzades

contemplació

la

solen

tenon

ultra-utilitaris, ultra
punt de contacte amb

Protectora de l'Ensenyança Catalana, sota
la cura i el patronatge de la qual s'han

1920,

la

Bon caminant, qui al vorejar les flori
des margenadts et delectes amorosívol, en

el cangur per la bossa del ventrell, amb
la pai tieularitat que els animalets hi bres

egoistes,

fenieis,

Tresor,

a

l'avar i el mesquí, reforeen llur ventreil,
en el femer
del sen jaç.

el merlot
les petites
nans
de les ermites isolades, lii has dit
el botzinar de les abelles trencant la re
collida quietud de les coses, adormides pel

Moderns

de eiutats, així com de Societats indus
trials, s'eleva a 4.745.894.913 pessetcs.

Catalunya

de 1914

de la magna institució, furgà les elivelles
i cseletxes dels pestilents amagatalls, on

delecta amorosívol

es

nèixer la biografia d'homes illustres de la
nostra pkria. Es una de les empreses im
portantíssimes que devem a l'Associació

amb la de

I si les arques no s'obriren i els tresors
s'enterra ven, un sol
el sol

la contemplació de la naturalesa. Les

oitigues

Catalunya

quatre vegades més.
La indústria més floreixent de Cata
lunya és la del cotó. La Federació Inter
nacional Cotonera compta amb 2.300.0(H)
fusos per a filar, dels quals 2.24.000 a

s

amors.

ben, cgarrinxen

amb 659 contribuents per cada 10.000 ha
bitants i
2.452, o sigui quasi

Catalunya,

ATZ AVARES

1

gues i atzavares, que Si bé no trenquen
el crotnatie eonjunt del paisatge, destor

cultural de

La mateixa constatació per a l'estadís
tiea
les contribucions .espanyoles.

La

ORTIGUES

de la terra

espanyola.
Donada la gran extensió perifèrica
d'Espanya, que permet a quasi totes les
regions iebre i exportar directament els
productes que són objecte de llur negoci,
aixà demostra que 1111 català importa cada
any 280 pessetes, mentre que un espanyol
no català
importa 69 pessetes, o sigut
quatre vegadcs menys.

Sobre

VOL

AL

NOTES

patrivis (111 s'han f 1 veure en
literatura, en eièneies, en arts, en gestes.
patriòtiques o polítiques, etcètera.
Sota el punt de vista patriòtic, ultra
la. seva valor cultural, aquest aspecte de
la nostra literatura, és d'una importància
lus:res

cabdal. Amb el coneixement de les nostres
figures nacionals, les seves virtuts, llurs
obres i llurs gestes. la conseièneia del po
ble s'aferma i es vigoritza en l'amor a les
institucions i als fonann.nts de la nacio
nalitat. L'edueació dels catalans, en el
sentit nacional del mot, és l'arma més

poderosa

que

podríem

brandar per tal de

vindicar els nostres drets i la nostra
El dia que les nostres joventuts
atenyin la cultura històrica nacional in
dispensable, la independència de la pi--
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tria serà

una seqiièneia immediata d'a
questa valor cultural.
L'escriptor gironí Carles Rahola ha es

crit la

biografia

Muntaner,

del cronista

seguint l'heroi català en els seus viatges
pel món, i analitzant la seva: Crònica amb
molta probitat i recte judici crític. Les
qualitats d'historiador a bastament demos
trades per En Rahola, hom les observa
amb fort relleu en la biografia de l'il
lustre empordanès. L'estil hi és clar i el
llenguatge entenedor, ambdues qualitats
dintre una correcció literària que enamora.
La
tota

part crítica és desenrotllada amb
imparcialitat i justícia. En Rahola,

patriòtic

per bé que identificat en el fons
retreu inexactituds
que les

mogué,

i

as

smvala omissions que una excessiva amor
pàtria féu cometre a En Muntaner en
perjudici de la veritat histèrica. Però En
Rahola, pres del mateix entusiasme per
la causa nacional catalana que arborava
l'ànima d'En Muntaner, justifica l'actitud

d'aquest

en

ares

de la

grandesa

de la

pàtria.
Lluís Nicolau d'OIwer ha escrit el
pròleg, essent editada l'obra per les Pu
blicacions Empordà.
Llibres com aquest d'En Rahola, caldria
Fn

biblioteques

que no fossin destinats a les
i estudis dels erudits solament. Caldria

fer-ne edicions populars, amb el mínim
de preu possible, per tal de donar-los-hi
major expandiment i difusió.
VINT CANCONS
Barcelona. 1922.

emotiu,

de la veritat i dels sentiments que
ec>mmouen l'ànima davant els espectaeles
de la Naturalesa.

Garcés,

En el llibre de Tomàs
prova com el clam pel retorn

a

hom com
la simplici

descoratja

tat d'estil no ha pas trobat el
dor abís del silenci. Vint cançons vénen

plendorós,

a

el tornaveu d'aquella in
encara el triomf magnífic, es
d'ella.
com

En Garcés

és joveníssim. Compteu la

edat per les cançons del llibre primi
cer que ens ha donat i trobareu els anys
justos i cabals del poeta. Això vol dir que
seva

el seu llibre és una revelació i una espe
rança. I

hi ha una altra condició
preada, i és que la seva fresca joventut Ii
dóna més autoritat que a d'altres escrip
encara

llibre que arribava a1 caire de la perfec
ció. Nosaltres creiem, així mateix, que
l'obra primieera del Tomàs Garcés és la

fernança d'atényer-la

victoriosament la
obres successives que ja et
perem amb mel als llavis.

perfecció

CIES

Se'ns assabenta la imminent constitu
ció d'una nova Comissió Delegada de la
henemèrita Associació Protectora de l'En
seyança

en

N-M.

0

Catalana

a

l'Argentina.

Aquesta vegada són els

nostres

conna

cionals de la ciutat de Salta els que es
disposen a actuar entusiastament per tal
de cooperar a la croada a favor de l'en
senvament català.
Havent-hi ja el número indispensable
de socis que assenyalen els estatuts, la
constitució de la Comissió Delegada a
Salta depèn únicament de la reunió que
serà convocada un d'aquests dies.
Així, dones, creiem que en el número
propvin9nt del nostre periòdic podrem do
nar
els noms dels compatrieis que inte
graran la primera Comissió.
Altres ciutats argentines creiem que se
guiran l'exemple de Salta, i sembla que

Delegada a la capital de la província
de Buenos Aires.
sió

I Tueumàn, Bahia Blanca i d'altres de
possible constitució vindran a engruixir
els nodrits rengles de la mai
prou lloada
Associació, l'empenta de la qual a favor
de la cultura nostrada és
avassalladora.

veure

trials, Laboratoris i Exposicions, les quals
acompanyades de conferències o
converses explicatives de ço
que es visiti,
aniran

aquest fi els catalans de La Plata vo
seguidors, parlant
se de la probable constitució de la Comis

per

les matèries

_5'25-05252.525252525?_52525?_.5?_52.525?3?

nal

del matí

10 HORES
diumenge dia 22,

del

Casal Català

ofereix

a

tots els

el

a

A aquest fi
s'organitzaran visites col
lectives a Museus, Establiments indus

len ésser els immediats

A LES

propòsit

Un

lloable i que vol
la realitat de
seguida, és
el que anuncia el nou Consell Directiu del
Casal Català, de Buenos
Aires, per tal
de respondre al títol de Centre de Cultura
que ostenta la patriòtica institució.
—

dríem

a

per Tomàs Garcés.

D'entre la bunior d'escriptors i poetes
de la jove Catalunya suara s'ha alçat al
guna veu clamant pel retorn al poble, ço
és, a la simplicitat d'estil. Bo és que hi
hagi qui llenci el crit d'alerta davant
l'enfarfegament literari de mants poetes
i literats que aquests últims anys havia
pres un increment alarmant. Hom fugia
de l'espontaneïtat per a cercar la imatge
difícil en els laberints de la retòrica, do
nant així preferència a l'enginy i al pen
sament artificiós en detriment del sentit

ésser així
vocació i

ja madurs per a enlairar l'estendard
de la senzillesa en el lèxic i en la for
ma poètica. La seva espontaneïtat no ex
clou la bellesa de la frase, sinó que la
ennobleix amb dolls de sentiment, d'emo
ció i de gràcia exuberants.
Algú ha dit que Vint cançons era un
tors

tècniques

persones
a

en

cada

una

de

tractar.

Hom té el propòsit de
conèixer, entre
moltes d'altres institucions, els Museus
Mitre i de Belles Arts, el Consell Nacio

d'Educació, el Frigorífic "La Blanca",
la Societat Industrial
Argentina, els Ta
llers dels Ferrocarrils, etc...
Aquestes excursions es faran quinzenal
ment els diumenges al
matí, donant-se
l'ordre de les visites pel
mitjà de la prem
sa diària.

con

En l'audició vocal i poètica que
l'Institut Musical Fontova celebrà el dia
5 del present mes d'abril en el Saló "La
—

nacionals

audició de

una

sardanes

per tal de celebrar la diada de Sant
de la

Jordi, patró
L'audició

nostrada terra.

a

del

serà

donada per
el

en

Casal, Florida

concórrer-hi

l'esmentada

Bayardo
composició poètica de l'eminent poeta
mexicà Antonio Mediz Bolio, retolada
"Manelie", que és una glossa del famós
personatge de "Terra baixa" del nostre
gloriós dramaturg Angel Guimerà.

no

una

mateix

150 i per

cal ésser soci de

institució.

Aquell

dia

rem

catalans de la

a

tots

els

metròpoli argentina.

les

seves

obtenir-la i publicar-la

en

el número

propvinent.
—

de la

dansar, gratuitament,

llegidors pu
belleses, procura

Per tal de que els nostres

guin assaborir

el Casal dóna entrada lliure i dret

a

la intel

una

Cobla Empordanesa

estatge

Argentina", fou recitada per
ligent rapsoda senyora Glòria

El festival

Protectora,

que instituint el Dia
prepara la Comissió De

legada de Buenos Aires ha sofert un apla
çament degut a la impossibilitat d'obtenir
local per al dia que hom havia assenya1at.
a

Definitivament la festa que es prepara
total benefici de l'ensenyament català

I 294

tindrà

juny.

Guarda; comptador, F. Marti
nez; bibliotecari, Pere Seras; vocals: F.
Sogas, Agustí Porta, F. Bofarull i Jo
sorer, J.

diumenge primer de
pròxim número donarem

efecte el
En el

a

conèixer el programa que

es

desenrotllarà.

sep Bartomeu.

Canvis de Comissió Directiva
diverses institucions.

Delegada de la Protectora
(Xile) President, Estanislau
Obach; tresorer, Emili Oriol; secretari,
E. Batlle Saqués; vice-secretari, Lluís

en

Comissió

a

Iquique

Casal Català de Buenos Aires: Presi

dent, Angel Boixader; vice-president, Mi
quel Gispert; secretari, R. Girona-Ribera;
vice-secretari, Gumersind A. Vidal; tre

:

Franeese Roca i Cris

Clusellas; vocals:
tòfol Rubio.

(Uru
Panedas; vice
President,
president, Jaume Taltavull; seeretari, Jo
sep Catasús-Martí; vice-secretari, Enric
Aguilar; tresorer, Estanislau Lladó;
comptador, Josep Novell-Rizzo; bibliote
Català de

Centre

guai)

Montevideo

Ramon

:

cari, Lluis Pozzolo-Mateu; vocals: Pere
Compte, J. Serra-Delgado, Claudi Ponse
ti, Enrie Gispert i J. Horrach-Palou.
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FABRICA D'ARTICLES

OLIS
de cuina

VIATGE

Jaume Carbonell
taula,

de

i

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

cada tres portes

a

els catalans que
venen;
ésser ben servits i pagar preus
faran molt bé de venir a casa.
en

DE

de

però

vulguin

equitatius,

S'envien mostres i
cili.

reparteix

es

a

domi
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Brillants i
a

preus

Alhages

Fines d'Ocasió,

veritablement limitats.
No

compreu sense
visitar aquesta

abans
casa.

Confiteria Catalana
Bs. Aires

Cerrito,153
Bmé. Mitre 2248

f"--1

Unió Telefónica 4571, Rivadavia
Coop. Telefónica 2918, Central

Coop.

Telefónica

Central

2919,

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

Bescuits "OMS", Secalls, Borregos, Carquinyolis,

etc.

COQUES D'ARENYS

Xampany Codorniu
Non plus ultra,

No deixin de provar
aquest saborós

Extra i

Vins

licor catalá.

Espumós

Moscatell,
Garnatxa,

Unics concessionaris per
la República Argentina.

Ranci,

a

Anis Deu
el preferit de les famílies

Jerez i
Oporto.

CASA OMS

Ressorgtment

importats:

Alella,

APIARI "FLOR DE ROMERO"
Productes d'apicultura

Especialitats de la Casa:

Rcuista mensuat catahma

Caramels de mel
Gemetes melades
_

Subscripció $

3•.

Semestrals

Farciments de mel, etc. etc.

Josep Wamoneda

MÉXICO,

1356

,2N^,

Abellers:
COLONIA ALVEAR

BUENOS AIRES

Díaz

DEL

DOCTOR

(REFORMA

LABORATORI D'ANALISIS I ESTERILITZACIONS
S'atenen demandes per la campany
fent-se els enviaments
amb tota regularitat, abonant I import de la comanda
ABSOLUTA DE TOTES LES PREPARACIONS
PREUS MÓDICS

ALSINA, 1202,

UnióTelef. 3305,

CANTONADA

SALTA

(Rivadavia)

Pintura

BUENOS AIRES

en

General

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

PAGÈS

i PASCUAL:

Taller: Estades Unidos, 1217

MATALASSOS

VILAR

México,

1320.

BUENOS AIRES

Gran assortit en
Encàrrecs per

tot

I

a

l'estil català

VENDA)

lo pertanyent al

carta

Escriptori:
Vélez, 3988

Buenos Aires
C. T. 1210, Oest

(Mendoza)

FARMACIA CATALANA

GARANTIA

_

Turrons de mel

o

D. VALLBONA
Coop. Telefón■ca 551, (Oeste)

ram

personalment

YAPEYÚ,
BUENOS

978

AIRES

"

"LA BARCELONESA" M.

1.1=ILL

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

961)

Un.Tel. 3818 (Buen

Frigorific

i

Llocs 101 i 102

Orden) Escriptori: PERÚ 1534

Fábrica: TEMPERLEY (F.C.S.)

Camiseria

"La Esmeralda"

FRANCÈS
ANGLÈS

ENRIC

ALEMANY

RODÓ

ESMERALDA, 492

0

LINGVhIFONO

Sucursal: Corrientes,
Buenos Aires

ligvofnno ens ha permès
perfeccionar els nostres equips de discs
i llibres fins a tal punt. que resulten avui dia únics
en el món.
Per a generalitzar ne els prodígis cul
turals, hem establert tempolalment preus i condi

1260

L'èxit del nostre sistema

completar

i

Barrets de Castor

en

un

l'època

mot,

constitueix

actual.

YCEE
YCEUrVI

la

prospectes gratis

DALMAU
245,

a

meravella didàctica de

Demaneu

C.Valencia

ualitat

de Primera

cions qne els posen a l'abast de tothom. Els nos
tres equips lingvofono resol en el problema màxim
El lingvofono,
de l'ensenyament: EL5 IDIOME5.

Barcelona

al

LICEU

s

ICE0

1 2.-

YCÉE
YCEUM

(Admetem agents de posiciú i eompetimeia pedagògica en
els prineipals centres de la península i paYsos de l'Amè
rica llatina.

Tots els articles són de

1

immillorable

a

qualitat

preus mòdics.

RESPLANDOR„
"Bodegas
(Pagès, Aymerich
E

i Cia., MENDOZA)

•

Compatricis.
k!ÉL.Ido
F.S SVEC 1,N1

Si voleu beure bon vi

vostre

proveïdor

de

marca

"Resplandor„.

Unics representants

• •

a

us

exigiu

serveixi el

al

que

• •

Buenos Aires:

ROVIRALTA, GRANADA i Cia.

Un. Tel. 2448, Juncal

Córdoba 2677
Implertita

1

oruanks.

Bulé. k1itre1325

Buenos

Aires.

