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de les muntanyes més atractives de
la nostra patria. Des d'ara és, també, garan
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dedica la nostra casa, perqué l'havem esco
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PATRIOTES DE
Xv hi ha dubte que cada dia avancem
en el camí de la llibertat nacional els

més

catalans. Fóra

injust negar la puixança
del nostre patriotisme. Precisament per
això creiem que convé assenyalar els de
fectes que en la faisó d'entendre'l tenen
mants connacionals en perjudici evident
de la seriositat i àdhuc l'autoritat amb què
havem d'exterioritzar-lo i mantenir-lo.
Hi ha

llavi;

patriotes de cor i patriotes de
si diguéssim patriotes con:–

com

cients i

pseudo-patriotes.
fiar massa d'aquells

No cal

demostrar

de

que per tal
patriotisme blasmen

llur

continuament en

conversa

íntima contra

l'opressor, qualificant-lo durament, des
pietadament; ostenten l'emblema nacio
nal

en

el trau de

la

solapa

qualsevol
la qual són

en

festa que organitzi l'entitat de
socis, malgrat es tracti d'un ball amb or
questra; victoregen la pàtria sense un seP
timent cmotiu que hi obligui ni l'instant
ho reclami; demanen l'execució de l'him
ne perquè sí, sense que
ho justifiqui la
solemnitat de l'acte ni la data que aquest
té lloc. No cal fiar-se'n dels que així ma
nifesten llur sentiment de pàtria. Si els

demaneu garantia de la

seva

actitud

o

prova palesa de llur patriotisme no po
dran mostrar-ros la targeta en català ni la

del

seu

idioma per

vell
un

pecat de lesa
a

encara
patriòtica
que sigui la
magnànima Associació Protectora de l'En

cantar "Els sega
senyança Catalana
ballar sardanes, estar subscrit a
—

dors",
diaris

periòdics catalans, etcètera, per
patriota. L'amor a la pàtria
no és cosa circumstancial que pugui em
prar-se segons l'epoca, el lloc o l'instant;
ésser

és

o

bon

que hom sent tan adherit a l'àni
que tots els actes de l'individu, totes
les accions amb què manifesta la seva vi
cosa

ma

da

són

regits

gra.
No se'ns

per

aquell

sentiment

sa

retregui, per als catalans
el tòpic de la convivència amb és
sers
d'idioma distint al nostre. L'amor a
la pàtria ha d'exterioritzar-se precisament
en moments difícils. El català que abdica

que

en

no

li és

trobar-se

a

un ni

gaire envejable, comet
pàtria. Fixeu-vos que les

més cultes són les que ense
fills l'idioma dels pares. Rara

llurs

nyen
ment sentireu

un

anglès,

un

alemany,

un

francès, parlar a llurs descendències un
llenguatge que no sigui el de llur respec
tiva nacionalitat. I no per això deixen, els
fills d'anglesos, de francesos, d'alemanys,
de saber l'idioma del país on han nascut.
Doneu-me catalans que davant les pro
de patriotisme d'aquells connacionals

ves

esmentats, sentin la por al ridícol; que no
ostentin llacets barrats en el trau del gec

EL

com

tots-els

anys i

cada

ve

més solemnitat i grandesa, ce
gada
lebrà la Pàtria nostra l'"Onze de setem
bre", la diada luctuosa, en la qual lican
vegé caure, ja del tot, les seves sagralli s
llibertats.
Carregada de cadenes ja es
trobà, les actes dels seus furs i privile
gis en plaça pública cremades; vexades
amb

així les

seves

amades institu

cions de

poble lliure.
Au fènix, s'aixeca de les
i constata, damunt del dia

seves

cendres

represental'.0

seu dol, el nou cant de vida. Les ge
neracions són cada volta més compactes
entorn la figura del màrtir Casanova, ali
en

la

rones,

Núm.

dolça Barcelona; les flors i les co
cada volta més gemades, el crit

d'independència,

86

s'esgargamellin cridant visca Catalu
nya!, però que quan m'entreguin la tar
geta particular no hi vegi quelcom que
m'indiqui que encara porten la marca de
ni

l'esclau humiliant i vergonyosa, i que par
lin en català a llurs fills. Aquests són els
vers

els

patriotes,

patriotes de

cor.

Ja s'ha acabat el temps dels llacets in

ofensius
sa
a

i

puerils; ja els hem cantat mas
ja l'hem victorejada
pàtria; ja n'hem abusat

segadors";

"Els
bastament la

prou de crits i de llustrina. Tot aixà ens
fa l'efecte, avui, d'un entreteniment d'in
No és amb llaços barrats
ni bevent amb

fants.
crits

histèrics,

ni amb

porró,

ni

posant-nos barretina com demostrem esti
mar la pàtria. Menys exhibició petulant
més fets positius.
Catalunya necessita patriotes de cor
no

de llavi.

RECORD

TRIST

Enguany,

del

titat

no

el
que

coIlectivitats

pseudo-patriotez.
en

les relacions amb els

ultra demostrar

cultural

escarnides

n'hi ha prou d'ésser soci d'una

a

connacionals, igual que
senya als fills un llenguatge

correspondència íntima, i a ben segur que
molts, si són pares, no hauran sentit mai
dels tendres llavis de llurs fills, un mot
en català.
Són els patriotes de llavi, els
No

LLAVI

seus

propi,

1923

DEL

ficats, de les llars desfetes, de la vida
truncada de tota una Nació.
Cada volta més hi és l'adhesió nostra.
I no només a remembrar el passat. Hi és
a fer professió de
fe; hi és, a fer acte
de confirmació dels nostres anhels i sen

timents ; lii és, a esguardar cara a cara la
vida, la vida de la Pàtria renovada, de
Catalunya triomfant.
Avui les flors les duem a les mans, al
pensament, en el cor. Però les nostres
passcs van damunt d'espines cruels en
cara, d'arestes traidores. I sabem que "els
camins de la nostra llibertat", com ens

deia fa poc

nents,

poden

dels nostres oradors emi
demanar-nos sacrificis molt

un

granc.
hi fa? Nosaltres

valents,

i

latent en cada cor, més
clar i més conseient ; la voluntat d'un po
ble amb nova vida
referma: per dor
ser el eel pur, per escalf el sol gloriós;
per entusiasme les veus de la terra, la
raó de la sang dels màrtirs, el record per
durable d'ells. Del Fossar de les Moreres,
del Portal Nou... la complanta se n'al

l'hora de la prova no desdirem. Ara duem
a l'Estàtua gloriosa les roses
apassiona
des, els lliris de suprema blancor, els cla
vells flors d'estiu i d'alegria: nosaltres,
en ofrenar roses acatarem el clam del sa
erifici; servarem immaculats com els lli
ris els anhels i els sentiments; nosaltres

ça!

serem

Cada volta més, hi és palesa l'adhesió
nostra: hi van les dames, les jovencelles
gentils, els infants: tots, a retre l'home
natge de les ànimes llurs a l'Estàtua glo
rificada i en ella rememorant tot el dolor
de la Pàtria

vençuda,

dels

herois sacri

Què

som

en

eoratjosos en els camins a seguir,
alegres cle fer-ho per Catalunya a
del scu "enllà" benaurat; amb plenitud
de goig, amb la franca alegria que els
elavells ens canten cii retre'ls, cobrint
l'Estàtua de l'Heroi nostre immortal.
GRÁCIA B. DE LLORENS.
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CRÓNICA
A començaments d'aquest mes s'acabà,
per fi, la vaga de transports que s'ini
cià els primers dies de maig i que havia
anat- estenent-se de tal manera que gai
rebé la vida industrial i comercial de la
ciutat s'era paralitzada. Amb el retorn
al treball i amb la represa de la normali
que deuríem restar contents i
Mes ni aquest contentament ni
-aquesta tranquilitat ens animen, puix sa
-bem prou per llarga experiència que no
podem confiar massa en que aquesta rela
tiva calma sigui de durada. Ans bé;
tothom està convençut que a la més ines
perada avinentesa tornarà a veure's al

CATALANA
què

són i del què deuen, s'uneixin per a
maniobres més o menys
tortuoses dels enemics de la terra, ja no
séran possibles certs conflictes que sota

rebutjar les

la capa d'una natural discrepància de pa
rers, van destinats a malferir la nostra
Pàtria.

tat, sembla

tranquils.

terada

ciutadana per conflictes
.estranys de dubtosa procedència o de
a bastament entelada.
la

pau

Aquí ja no es parla de qüestions
del treball; d'aspiracions obreres i de
lluita econòmica o de dignitat entre el ea
pital i el productor. Es indubtable que
les diferències entre aquestes dues potèn
cies troben, tard o d'hora, una solució
més o menys satisfactòria per ambdues
parts. Per tal d'assolir la necessària har
monia, una o altra eedeix en quelcom de

pretensions,
poder-ho aconseguir
les

seves

l'esperança de
una
altra millor

andb
en

ocasió. Quan no hi ha mala intenció, quan
no hi •ha "doble fons"
(com en els estres
-dels prestidigitadors), el conflicte es so
luciona amb relativa facilitat. Les dues
forces en discòrdia són prou potents per
què una •d'elles pugui fer-se capriciosa
ment la llei.

La darrera vaga començà per haver-se
dos descarregadors del moll
que varen fer festa la diada del primer de
maig. Per tal motitt, els carreters deixa
ren la feina i presentaren unes bases
que
no tardaren d'ésser
aprovades pels pa
trons, a excepció d'una d'elles, en la qui,1
es parlava
d'una hora determinada per
acomiadat

entrar

a

ferència

la feina, i
a

la

a

tot el que feia re
del Sindicat Unie

ingerència

les relacions entre treballadors i amos.
Això portà un empitjorament del conflic
te i aquest quedà, aviat, com un mal in.
curable, puix, a part que ja les dues po
tèneies en discòrdia no volien eedir el més
mínim en ço que consideraven una qüestió
de dignitat, la desastrosa actuació dels

representants de l'Estat,
nàixer una petita corrent

en

lloc de fer

d'harmonia,

en

verinava la cosa, fent l'atur inacabable i
cada dia més extens.
"Malaltia llarga, parenta de la mort",
assegura el proverbi. I en aquest cas sem
blava que es demostraria la justesa de la
sentèneia popular. En veritat es té de dir

LA

"UNIÓ

camí noble i natural que deuria empen
dre, sinó els viaranys tortuosos i malin

ments i

dels directors amagats que
els fils de la comparseria a sou.
Aleshores la solució no arriba mai. La
intransigència absoluta, els procediments
inhumans, enverinen el conflicte i pro
mouen el naixement d'altres de semblants.
I
és

encara

que la vitalitat de Catalunya
malgrat estar la nos

extraordinària,

tra Pàtria

revestida d'una força formi
dable per resistir les eseomeses més viru
lents a la seva economia, el cert és que
tants trontolls l'afebleixen, l'emmalaltei
xen i Ii porten
un escepticisme que
als
nostres enemics els plau moltíssim, per tal

així,

es troba desarmada per oposar
valentia a les violents ofensives
que contra d'ella es cometen continua

que,
se

amb

ment.

De totes maneres, ve un jorn que tot
s'acaba. Després de les tenebres, venen les
lluminositats del sol que s'alça triomfant.
El dia que tots els catalans, conscients del

d'impalpable

i que és el que, sovint, f4
fracassar una actuació. Des
prés, els excessos d'uns extremistes i les
gestes d'un terrorisme que, certament,
té res d'obrer, feren creure en un fracàs
sorollós i absolut.
I així ocorrogué. La negativa dels tram
triomfar

o

viaris a secundar la vaga, fou la gota que
feu vessar l'aigua. Hi havia ganes de tre
ballar, lii havia decepcions i •cansament í
fou prou que uns comencessin perquè els

demés,
a

que

no

coaccions i

acudien

a

la feina per por

represàlies,

reprenguessin

les tasques amb tot el daler de l'home
que vol viure honradament amb la suor
del seu front.

es recollien i
sumaven molt bo
voluntats entre els adscrits a la sec
ció catalana del socialisme espanyol, en
tre les adestrades joventuts de la Uni
versitat Industrial, entre els estudiants
d'esperit Iliberal i catalaníssim, entre la
nombrosa família mercantil...
Dones, •des del diumenge, 8 de juliol,
existeix ja a Catalunya una nova comu
nió d'homes que ve a actuar a la vida pú

nes

blica, i gosaríem

dir

la constitució

que

estricta de la "U. S. de C."

voldrà dir
que entre els homes
no

de moment
sinó
de bona voluntat s'estableix una estreta,
una
íntima solidaritat per veure d'acon
duir els destins dels catalans i de Cata
—

lunya per camins, de més senzilla i recta
trajectòria, posant en totes les coses una
mica més de
manitat.

justícia i

Déu faci que la tranquilitat actual du
força, que el bon seny i l'amor mutu
regnin en patrons i obrers i que l'afany
d'uns i altres sigui— a part del propi
millorament
perquè Catalunya torni a
ésser senyora i mestressa dels seus des
tins. Aleshores les lluites socials es des
enroularan segurament amb tota naturali
ri

—

car
el principa1 per solucionar tota
conflictes és que les parts en lluita
s'estimin i s'entenguin.

tat,

els

JORDI CATALÁ.

Barcelona,

SOCIALISTA

El dia 8 de juliol, vàrem reunir-nos no
inés d'un centenar d'entusiastes, per tal
de donar per constituïda la "Unió 'Socia
lista de Catalunya". Feia algun temps que
es venia treballant en l'acoblament d'ele--

mouen

de fer vagar els escombriai
i que creiem fou un desacert dels
tors de la lluita, aminorà les simpaties
que podia haver despertat el moviment
obrer en l'opinió pública, aquest no-res
res

en

El que hi ha és que, a voltes, darrera la
cortina es mouen interessos de baixa polí
tica, d'odis inesgotables o d'egoismes per
sonals. Tot conservant la qüestió un ex
terior de lluita social, ella segueix, no el

tencionats

que l'acord

una

mica més d'hu

Aquestes nostres ratlles d'avui,
inspirades, tampoc, per altra idea

no

són

que la

de donar a conèixer a tots els catalana
de la Catalunya externa, la idea bàsica

DE

31

de juliol, 1923.

CATALUNYA"

de la naixent força social catalana. En
llestida la construcció de l'edifici, del qual
serenament i fermament els
vindrà l'hora de la lluita per
la conquesta de la conciència dels homes
de Catalunya. Ara, avui, hem de limitar
nos a donar-nos
a
conèixer. Perseguint
aquest fi, la "Unió Socialista de Catal
posem

ara

fonaments,

nya",

en el mateix moment de prendre
forma, s'adreça a tots els catalans 1•3r
mitjà d'un manifest que per les realitats
presents té tota la signifieació d'un pro
la
grama mínim. I aquest
manifest,
transcripció del qual en altre 11cre d'aquest

número devem a l'amabilitat del director
de RESSORGIMENT,
el sotmetem als nos
tres compatriotes, per veure si és possi
ble a Catalunya,
aixecar, fer reviure, l'à
nirna Iliberal, el sentiment de generosa
—

justícia,

el sagrat esperit d'independèn
cia que pretèrites generacions més perfee
tes havien enlairat com a condició essen
cial de la seva existèneia, i que ara hau
ran
d'ésser condicions essencials -a recon
querir si volem reincorporar la col-lecti
vitat nacional catalana a la collectivitat
universal de la humanitat.
ERIT.

Barcelona,

agost de 1923.
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HA MORT

EN CONRAD

FONTOVA

d'Espanya

una honorífica recom
anomenada d'Isabel la Ca
tólica. D'aquella època, més o menys, da
ta la seva obra teatral "La garsa", com
posta sobre lletra del seu pare i estrenada
en el Teatre Tívoli, essent també posada
més tard, en el Romea.

govern

pensa: la

cren

El famós baríton
el Teatre Lieeu la

Maurel, estrenà
composició "Seré

en

seva

papellona", que escriví en Fontova amb
lletra del poeta Riera i Bertran.
Fóra tasea llarga anomenar, una per
una, totes les seves obres musicals. Es
mentarem només que passen d'un cente
nar, entre chorals i instrumentals, la ma
joria inèdites. No podem, però, deixar
de mencionar-ne algunes que havem tingut
la sort

d'escoltar executades

pel

propi

seu

íntimament

autor. Entre altres que no
hi ha: cine lieders, "Si sant

recordem ara
Josep ho vol", "Les campanes de Saloni",
"La mort del rossinyol", "L'emigrant".
el poema "El cant dels
totes de

hispans",

remarcable tema catalanesc.
Ha escrit també música

religiosa iuna
quantitat d'himnes escolars, entre els
quals "A la reconquista", premiat en con

gran
curs

públic.

son

adoptats

co!es

La

d'aquest

majoria

com

dels seus himnes
obres de text a les es

país.

Una

de les últimes composicions del
mestre Fontova és el poema "Voces del
campo" per a solos, chors i orquestri,
amb lletra de la poetessa argentina Al
fonsina Storni. L'obra pòstuma: "Etin

celle",

per

a

piano.

De les publicades, una de les que u ha
donat més renom és "12 solfeos dialoga
dos".
Dedieat totalment a l'ensenyança, no
ha executat gairebé en públic, malgrat
les seves condicions de pianista, limitant
se

a

la

part

d'acompanyant

concert, realitzat
ximi violinista.

pel

seu

en qualque
germà Lleó, Pe

Fundà i dirigí l'Institut Musical "Fon
tova" i el Conservatori del mateix nora,
essent, demés, catedràtie en les escoles el
"Consejo Nacional de Educación", durant
18 anys.
El dia 24 del proppassat agost es pro
duí a Buenos Aires el traspàs del mestre
En Conrad Fontova, un dels continuadors
de la tradició artística del seu pare, el
fundador del Teatre Català i illustre ac
tor Lleó

Fontova,

mónument

que es feu creditor al
que Barcelona u té bastit.

Una malaltia cruel, per combatre els
efectes de la qual la ciència no ha trobgt
encara el procediment, ha acabat arab la
vida d'En Conrad Foutova, l'home vii

professor competentíssim, composi
tor notable, c.rítie autoritzat, escriptor i
poeta. En cada
d'aquests aspectes el
malaguanyat connacional adquirí mèrits
tuós,

un

i

admirat dels que el coneixien. Per
present que En Fontova no
amic d'exhibir-se; ans bé, es recloia

era

què
era

cal tenir

com

si fos

avar

sonals. Per

de les

causa

qualitats

seves

d'aqueixa

tia tan excessiva fins

a

En Conrad A. Fontova

seva

fer-ne
no

per

modès

un

culte,

aconseguit
podia aspirar.
ha

cl prestigi a què noblement
El gran número de composicions musicals
que deixa inèdites són el millor testimoni
de la humilitat de l'artista que les creà.
Á Barcelona En Conrad Fontova estudià
piano amb el cèlebre Vidiella i composició
l'il-lustre Felip Pedrell, estudis que
continuà a Bèlgica sota la direcció dels

De l'amor que professava a la música
i l'austeritat de procediments docents que
l'impulsaven a actuar, en donarà ferman
ça una anècdota que ara ens ve a la mc
mbria, de les moltes que podríem expli

perquè En Conrad Fontova era un
esperit pregonament observador dotat d'u
car

cultura sòlida i d'una ironia pronun
ciada.
Mentre exercia el càrrec d'Inspec
na

amb

tor d'escoles

Van Dam i De Greff.
Amb motiu de l'Exposició Universal de
Barcelona l'any 1888, escriví la composi

d'ensenyança s'adonà,
professora assajant

mestres

ció "Austria-Espanya", que fou executa
da per totes les bandes militars de guarni
ció a Barcelona unides i que u valgué del

dependents del »Consejo Na
cional de Educación»,en una de les visi
tes que efectuava a aquells establiments
una

en

entrar-hi,

amb

un

que
grup d'a

lumnes de diversos graus una composició,
tocava al piano en un to diferent de
cnt en la partitura.
En Fontova shi
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atansà poe a poquet i en acabar el cant
observà a la senyoreta professora la greu
deficiència que per culpa seva posaven
de relleu els petits cantaires, la qual cosa
demostrava en la professora una defi
cient cultura musical.
En sentir-se objectada, encara que molt
subtilment i amablement, per l'Inspector,
la professora, ferida la seva suseeptibili
tat, s'hi encarà i respongué:—Vostè deu
haver oblidat que soe deixebla del inestre

X.—(I anomenà
de Conservatori).
En

Pon tova

Un

prestigiós

director

replica:—Permeti'm,

,:c

sabia tal cosa. El que sí
li puc assegurar és que Judes fou deixe
ble de Jesús.

nyoreta; jo

LA
A
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S:

nostre, sotmesos
a la dominació
d'un poder cstrany, s'es
tablcix gairebé sempre una solidaritat de
pobles

com

el

sentiments encaminada a la consecució
d'un sol fi: la llibertat col-lectiva. Ho
mes de diferent tempurament, de diversa
condició social, d'idees i creences distin
tes, s'acoblen insensiblement, se sumen en
una
acció conjunta i arriben a fondre's

aquella única i exclusiva aspiració,
primer i oblidant-se després,
de tots els problemes fonamentals que ens
planteja la vida i les relacions humanes.
Nosaltres que vivim aquest període pas
sional de ,la histèria d'aquesta terra, no
ignorem l'atracció infinita que desperta
poder laborar i contribuir a la renai
xença i fins hauríem de dir, naixença
d'un poble. Es un donar a llum gloriós i
exultant en el qual s'hi aboca tot el cau
dal amorós de l'ànima i s'hi perceben els
batecs de totes lcs grandeses futures. Per
això fins aquells que per egoisme o per
en

prescindint

inclinació al frau volen trair la causa
comú i oposar-se al corrent general del
no

Aquesta
logia i

poden, moltes

vegades,

resis
tir els impulsos íntims i proven, des del
lloe de vergonya, dt servir la causa na
cional que haurien de combatre.

poble,

conformació a una sola ideo
finalitat exclusiva fóra un
espectacle confortador si tots els homes
poguessin donar un mateix rendiment o
una idèntica aportació a
l'empresa comú.
Però és evident que si la idea d'alliberar
la pàtria és en sí fecundant i creadors,,
no té en cap
moment la virtut de reduir
a

o

una

apartar les

causes

que separen irrecon

ciliablement els homes i els predisposin
a lluites ferotges i
constants, les quals, si
donen a l'individu aptituds de combatent,
Ii lleven en canvi, tota facultat de pací
fica convivència amb els seus germans.
La pàtria és una idea santa i generosa,
però els homes capaços de sentir-la amb
tota

puresa, tenen

bles hi

talans,

merits i

l'esperit

ennegat

les humanes dolors i veuen amb

en

senzilla

del

prestigiós

les

seves

en

eren

virtuts.

Prop

de

mil

abundor.

seva

exactament igual que si Catalu
fos independent. La diferència per
nosaltres consistirà en que la defensa qué

dipositar el taiit al panteó del má
gisteri argentí, es pronunciaren sentides
oracions glossant les qualitats del mes

nya

tre

règim

En

Fontova.

Les entitats catalanes de Buonos Aires
foren representades en el sepeli per
driiles representacions.

Reposi

santament l'home

exemplar.

DE

CATALUNYA'

claredat que la pàtria ideal, la pàtria jus
ta, no pot emergir de la societat present
en la. qual tot ideal
coIlectin ha de no
drir-se necessàriament de l'esforç i del
sacrifici d'una classe determinada.
Per això resulta
s'encomana la flama
branda en frenètica
nvar una vegada més

perillós

veure

com

ideal i el poble s'a
exaltació per gua
la cima de les seves

ducepcions. Nosaltres mateixos serem ab
sorvits per aquesta obsessió si no sabem
comprendre que la nostra lleialtat envers
la pàtria i el nostre deure de contribuir
amb el cabdal esforç al seu
alliberament,
no

ha de distreure'ns ni

tosca

dura,

indeclinable,

insfant de la
d'anar assentant

un

els

earreus de la nova
soeietat, el naixe
ment de la qual és la suprema garantia
de la llibertat de la nostra pàtria i de
totes les altres pàtries.

Aquí

hem de fer confessió de la nostra

fidelitat a la doctrina que proclama que
el fet econòmic és el determinant dels
ntiments, costums i lleis que regeixen
tot nucli social. Sense aquest principi no
faríem gaire camí en la lluita per l'eman
cipació humana. La qüestió econòmica és,
malgrat nosaltres mateixos, dominant, i

força, irresistiblement, a avant
posar-la a tota altra qüestió, a tot altre
problema, ja que de les seves solucions
cns

han de derivar-se fets concrets per a la
llibertat dels homes i dels pobles; en tant

separant-nos de les solucions econò
anem
en perill
de caure en abs
traccions de les quals, amb molt bon sen
tit, la massa en fuig més cada dia. Per
que

miques

virtut d'aquest principi ens confessem
socialistes i aplicant aquest principi a les
coses de Catalunya ens
proclamem socia
listes catalans i a la vegada els primers
defensors de la seva independència, la
qual volem assentar sobre la base segura
de la socialització de tota la riquesa uni
versal.
No pot existir entre nosaltres aquesta
espècie confusionista que sustenta que el

problema de- Catalunya és

preferent

podria fer

i la

el govern de Catalunya del
i cle les institucions capitalistes, la

farà el representant del govern espanyol.
El resultat de la nostra acció, si és pro
fitós a la causa socialista, .serà necessà-:
riament profitós a la causa de Catalu
nya,

H. N-M.

SOC1ALISTA

S

En els

persones d'ambdós sexes acompanyaren el
seu cos inert
a la fossa. Els
seus deixe

solueió és prèvia a tota altra Solució
de lliberfat. Per a nosaltres el problema
de Catalunya és un problema. resolt en
quant se relaciona amb les manifestacions
de la seva personalitat. Som catalans i ac
tuarem simplement com a soeialistes ca

L'acte de l'enterrament

compatrici posà de manifest les grans
simpaties amb què comptava pels seus

puix

cap

de nosaltres

Catalunya

ignora

que

aconsegueix sostraure's al do
mini de l'Estat espanyol, no haurà pas
per aquest fet resolt el problema de la se
va

I;ibertat, sinó que
insignificant

eident

haurà

que ha de seguir per a
teixa. I en aquest cicle,

resolt

un

in

cicle immens
posseir-se a sí ma
el

en

governi qui

gover

ni la terra catalana, les conquestes les fa
rà el socialisme amb l'a,ventatge ,de que
cada una d'aquestes conquestes serà de-,
finitiva i inclestrutible.

Que

no

quedi

entre nosaltreS

'cle nosaltres la ercença
la "Unió Socialista 'de

o

o en

la

de

cap

que

Catalunya"

és un
sector, una modalitat del nacionalisme ca:
talà. La "Unió Socialista de
Catalunya''.
és i no aspira a ésser altra cosa, que la.
fracció catalana del socialisme universal.
La "Unió -Socialista de Catalunya" és el
fruit llegítim d'aquesta terra i
aspira
florir en el jardí multicolor de la
ternacional Socialista". I entenem-nos bé
que una ,cosa és la manifestació espon-.
tània i natural de la nostra personalitat
coIlectiva i l'expressió franca i cordial
de la nostra solidaritat amb la nostra fa
mília racial i ètnica i altra cosa és el

nacionalisme com a doctrina, c0111 a pro
grama i, més principalment, com a ins
pirador dels sentiments dels pobles. Fins
allà on el nacionalisme es manifesti lli
beral i pacífic,—de lo qual potser no lii
ha cap altre exemple que el dels pobles
encandinaus i Dinamarca—la seva condi
ció pròpia de reserva, de dipòsit, de con
servació, el fa refractari i resistent a la
cle l'ànima incessant. Per això
ofendrà aquell que ens digui nacio
nalistes catalans. No. Nosaltres no som
nacionalistes. Som catalans i per tant, .so
cialistes catalans, com a catalans, socia
listes, i com a socialistes, eatalans.

penctració
ens

Fixada així la nostra posició ideal,
convé fixar la línea de la nostra accio
en forma
que no dongui lloe a dubtes de
cap mena. El nostre credo universalment
difós i conegut, ens obre per sí mateix
la ruta que havem de
La nostra

acció

seguir.

definir-se senzillament amb
aquests termes: En les lluites que es plan
tegin entre el treball i el capital, el nos
tre lloc és, invariablement, al costat dels
treballadors. En les lluites entre treballa

pot

13()7

si hem de prendre partit, el nostre
deure és ajudar els que vagin un pas més
enllà en l'ordre de les reivindicacions pro
letàries.
Però en la nostra terra,—que és el Uoe

dors,

necessàriament hem d'actuar—, convé
en aquest mateix acte de
bap
tisme que ingressem en l'ordre civil per
excellèneia i que res absolutament podrà
fer-nos perdre el compàs entre els prin
cipis i l'acció, a fi de què aquesta sigui
per la seva bondat i rectitud la garantia
i la penyora de la bondat dels principis.
Som dels que creiem fermament que l'ac
ció i els principis, en matèria de renova
ció social, es confonen i es completen.
Podrà el temperament divers dels homes
desvirtuar l'eficàéia dels principis salva
on

proclamar

principis deseap
dellen llurs virtuts operatives, l'acció es
santifica per la pregona inspiració que
la
i la guia.
Declarar que
homes d'acció,
vol
dors, però

aquests

quan

mou

som

no

dir que rendim" cap culte a la violència.
No volem, naturalment, infondre entre els
treballadors un esperit de beatífica passi
vitat ni una resignada propiciaeió al sa
crifici i al martiri; però hem de
procu

tinguin

sentits per a comprendre
que la veritable revolució social és obra
de germinació i que aquesta germinació
serà sempre malhaurada per tota obra de
violència. Es més: hem de proclamar una
veritat elemental que és la de
la
rar

que

pri

que

finalitat de la revolució social és
l'extermini de la violència i
l'imperi pa
cífic del dret i de la raó natural. La
violència és incompatible amb tota sana
doctrina d'amor als homes, la qual s'em
para i triomfa per la força que u adju
dica la cohe'sió de la massa que lleialment
ha de seguir-la.
L'elaboració de principis contrastant a
tota hora llar eficàcia; l'articulació d'a
mera

principis amb el més alt sentit
de la vida humana; la recerca de totes les
llums de la intel.ligèneia per
fer-les col
quests

a

laboradores de la nostra magna
empresa;
la interveneió decidida i
generosa en
aquelles accions que puguin tenir trans
cendència social i la iniciació o partici

pació en tota obra de cultura i d'edifi
cació social preparant o
precipitant l'ad
veniment d'una humanitat més justa i
més perfecta. Heu's aquí un
programa
d'acció immediata per a la "Unió Socia
lista de Catalunya". Heu's
uaa
aquí

orientació. Heu's aquí

una

tasca

a

LA

F

Ha arribat

I

D'

fet la consulta, si mal no recordem, més
d'una vegada. Perquè ara, aquesta mane
ra
d'entregar-se a l'enemic sense condi
cions, abandonant la democràtica consal
ta i el fall executiu dels propis interes

taren

nostra avorrim totes les

que

seva

juliol,
acabada;

sorpresos en saber, el 12 de
la vaga estava oficialment

resistien

es

la

guera

nova,

(anotin la
sos) es veu
ciació d'un
litat.

a

donar crèdit

tant

a

fala

però el

divendres, dia 13,
coincidència els supersticio
confirmada, notant-se la ini
la
ràpid camí cap
a

norma

Després d'una vaga de 68 dies,
obrers, sense condicions,

s'entre
la Pa
tronal. Així ho declara "Solidaridad Obre
ra", orgue del Sindicat Unic que va or
denar la vaga.
guen els

a

No cal comentar els perjudicis que ha
ocasionat a Barcelana i a Catalunya to
ta. Ni cal parlar dels drames que s'hau
ran
desenrotllat en les llars treballado
res; de les llibretes de les caixes d'estal
vi on s'han eixugat els recursos arreco
nats a còpia de privacions; ni dels ob

jectes útils que hauran servit de penyora
irrecuperable del préstec d'uns mise

rables pessetes. No esmentem el trist i
revoltador espectacle de veure la mà in

experta

de

moina.

l'obrer, estesa,

llegidor
signifiquen 68
El

pidolant

una

al

pot fer-se càrrec

del que
dies de vaga, que ha arri
afectar a més de cent mil obrers.

bat a
Pot dir-se que les dues
organitzacions
en lluita: Sindicat Unic i
Patronal, s'han
barallat
car ni l'una ni l'al

isoladament,

tra

han estat assistides de l'opinió, cada
dia més cansada de veure els seus inte
ressos en mans
d'incapacitats o de far
sants.

Perquè han demostrat ésser-ho els pa
trons amb les seves adulacions al
capità
general, representació màxima de les for
ces espanyoles
d'ocupació a Catalunya i
amb les seves crides a
l'opinió pública,
que no feien més que distanciar-los-en.
Els directora del Sindicat
Unic, per la
seva part, han manifestat també la seva
incapacitat o la seva mala fe, en una sè
rie d'acords presos: declaració immediata
de vaga en serveis públics, boicot als
pro
ductes catalans, declaració de
no els

la vida mateixa, ens ani
rà ensenyant el camí. Ens cal
penetra
ció, ductilitat, clarividència. Si la tenim,
—cpm
que de les nostres conviccions no
hem de dubtar-ne—, podem aixecar un

importa res que Catalunya quedi conver
tida industrialment i
econòmicament, en

monument

ment d'una

significació,

que per la seva
per la seva dinàmica i per la seva vitali
tat
la més alta esperança i la més
bella realitat que s'ofereixi a

sigui

prescnt i futura.

Catalunya

VAGA

fi la vaga del ram
de transports, a Barcelona.
Es notava un cansament en la massa
obrera barcelonina i es veia bé que si no
es donava l'ordre de represa del treball,
era sols qüestió de dies el
que, per inicia
tives individuals la gent s'anés reintegrant
als seus llocs.
No obstant i això, els barcelonins res
a

que

L'experièneia,

UNA

un

munt de runes.

Com

a

coronació

d'errors,

jorment tractant-se
semblea
vol

derrota,
obrera,
on

del
hom

ve

prévi

l'ordre de
reconeixe

celebri

una

as

aquesta decideixi si

seguir lluitant o si vol rendir-se.

Aquest

l'hem vist observar fins en va
gues recents i en aquesta mateixa s'ha
costum

sats
El sistema usat
presa del

proletària

ara

treball, serà
com

es

per decidir la re
tant de dictadun

vulgui, però
dictadures,

casa

a

i

ma

jorment aquelles que no tenen en compte
els interessos espirituals i econòmics de
la gran família catalana, on volem ven
re justícia,
virilitat però no el mal per
l'esport del mal, no el dolor que no en
gendra una millora humana.
Confiem que les organitzacions obre
de Catalunya no han de trigar a va
riar radicalment els procediments i
que
els fills de la nostra terra han d'exigir-ne
la direcció, desposseint-ne als
res

incapacitats

directors actuals, procedents la majoria
d'altres civilitzacions i d'altres ambients
morals i materials, diferents dels nostres.
Es opinió molt estesa i que arrela més
cada dia, que l'organització del Sindicat
Unie és una maniobra política, successora
del lerrouxisme; naturalment
que dintre
del Sindicat Unic hi ha també

alguns

elements de bona fe, orbs, obcecats, equi
vocats, com n'hi havia dins del lerrouxis
me.
Nosaltres, fa molts d'anys que es
tem absolutament convençuts que
aquest
Sindicat segueix les pautes que u asse

nyala el govern espanyol,
ment, obra anticatalana.

fent,

natural

,Anotarem, abans d'acabar, la coincidèn
cia que des de fa uns dies s'han suspès a
la nostra capital els crims dels
pistolers
i que aquest acabament de vaga ha coin
cidit amb les tempestes que han assolat
certs indrets

d'Espanya, aquests dies.
Serà que els governs espanyols calcu
len que necessitaran l'excés de
policia i
guàrdia civil actualment a Catalunya, per
anar a remeiar les
comarques espanyoles
que han quedat a la misèria? Serà per la
bella harmonia que demostren les bufe
tades que varen donar-se a Madrid un ex
president de Consell de Ministres espanyol
i un President del Tribunal
Suprem de
Guerra i Marina? O serà pel resplendor
d'incendi que comença de notar-se en les
carenes de Baskènia i de
Galícia, que de
noten que

no és sols a
Catalunya que el
foc sagrat va abrandant els cors?
Si les accions de la Espaüa única e

divisible (en liquidació ( ?)) es eotitzes
sin a la Borsa, que n'haurien baixat de
punts!... Serien d'aquells papers que ja
estan

a

represa

mitja pendent i que porten em
del treball, de la manera més

anormal. Es costum establerta a Barcelo
na, que abans de reprendre el treball, ma
branzida per no parar fins a perdre's en
el caos.
F. SANMARSAL.
17
de
de 1923.
juliol
Barcelona,

1368

DOCUMENT

UN

INTERESANT

de

malgrat la neutralitat benèvola
als alemanys que adoptà l'Estat que
subjuga la nostra pàtria, els catalans
prengueren part a la conflagració donant
quinze mil voluntaris als països aliats.
que,

per

Aquests dies serà entre gat al repre
diplomàtic de la nació francesa a
Buenos Aires, per tal de que el faci arri
bar al seu destí, el missatge que més avall
transcrivim. Es un document força inte
ressant, tant per les serenes afirmacions
de pàtria catalana que conté com perquè
sentant

amb ell s'inicia noblement

una

tàctica de

fensiva i expansiva del nostre ideal de
llibertat, fins ara poruc d'exposar les se
ves reivindicacions i les seves queixes més
enllà de les fronteres de l'Estat que de
tenta la llibertat de Catalunya.
El missatge és una protesta, moderada
AL

GOVERN

digna, de

i

toritats

l'actitud assumida per les
la capital francesa amb

de

au

els

catalans pertanyents al gremi de viatjants
del Centre Autonomista de Dependents
del

i de

la

i

Comerç
Indústria,
signa
la majoria de les entitats catala
nes establertes a l'Argentina; per totes les
que s'enorgulleixen d'ostentar el millor tí
tol a què pot aspirar una institució nos
va

da

trctda:

la

catalanitat

seva

La iniciativa

sorgí

de la sina del Comi

tè "Nosaltres sols" de
desvetlla per

es

Mendoza,

l'expandiment

que tant

dels ideals

alliberadors de la pàtria.

DE

LA

FRANÇA

que per tal d'ésser esclava és mereixedo
ra de més gran respecte, el
dret d'ésser

ta terra de

la lliure Amèrica, respectuo
s'adrecen al govern de la Nació
francesa, país democràtic per tempera
ment i per tradició histèrica, i atentament
Ii exposen :

cions del món.

sament

F) Que no podem capir ço que haurà
tingut en compte el govern francès en
privar l'ostentació del nostre emblema
nacional, si no ha obeït pressionat pel go

A) Haver vist amb pregon sentiment
l'actitud adoptada per les autoritats de 1a
capital de la França en ocasió de la vi
sita col lectiva que hi realitzà el gremi de
viatjants del Centre Autonomista de De
pendents del Comerç i de la Indústria de
Barcelona, als quals en arribar a París
no se'ls
premeté desplegar la bandera de
la nostra pàtria i els fou prohibit, àdhuc,
d'ostentar en el trall de la solapa el dis

vernde l'Estat que detenta la llibertat de

tintiu català.

B) Que aquesta actitud de la França
no s'adiu pas gens amb els sentiments de
cordialitat i de simpatia que els catalans
havem demostrat per ella aquests últims
anys, sobretot durant la

proppassada

gran

la qual moriren per la lliber
pobles dotze milers de connacio
nals nostres allistats sota les banderes de
la república.

guerra,
tat dels

en

C) Que és

una

paradoxa

suggerent el

fet d'ésser privada
tra bandera en territori francès després
d'ésser hissada lliurement, gloriosament,
en els seus camps de batalla pels legiona
ris catalans que amb llur sang defensaren
aquest mateix territori que vaui nega hos
pitalitat a llur símbol nacional.
l'exhibició de la

D) Que

no

sabem

veure

què

nos

té de fac

ciosa la bandera catalana ni quin perill
comportava per la Nació francesa la seva
exhibició en els pits dels expedicionaris
catalans quan l'Estat espanyol, que ens
domina i tiranitza, l'empara deixant-la
voleiar lliurement.

E) Que la França, malgrat el seu lema
nacional de Llibertat, Igualtat, i Frater
nitat, nega al símbol d'una nacionalitat,

exhibida, essent aquesta actitud de la re
pública una excepció entre les demés na

Catalunya.
G) Que, d'ésser

cert

plaer intens,
no es

ça

que en el suceessiu la Fran

mostrés

patriòtics,

rigorosa

envers

els

es

honestos, dels eatalans.

que tantes proves donen de la

seva

amor

la França, donant així ocasió de re
novar un gest semblant al de
l'Ajunta
ment de la metròpoli catalana, la qual
a

acaba de lliurar al govern francès mig mi
lió de pessetes per tal de reconstruir la

Les institucions que sotasignen de ca
ràeter cultural, patriòtic i d'esbarjo,
scnt en conjunt la veritable representació
espiritual de la Pàtria catalana, en aques

ço

darrer, prengui

consideració el govern francès el fet

en

nosaltres, els catalans exiliats,
havem defensat i defensem en
cara la causa de França en aquestes re
públiques sud-americanes, veuríem, amb

plais

indòmita.

Que

II)

que tant

CONF

I

població

de Belloy-en-Santerre.

Perdoneu el

temps

que

haguem pogut

distreure-us d'altres afers, amb seguretat
més importants que aquest que mou la
nostra sensibilitat patriòtica.
Comitè "Nosaltres sols" i Centre CatA
de Mendoza; "Casal Català", Comitè
"Llibertat" i RESSORGIMENT, de Buenos
Aires; Comitè "Nosaltres sols", de La
Plata; Comitè "Nosaltres sols", de Bahia
Blanca; Comitè "Independents", de Rosa
rio; Comitè "Nosaltres sols", de Paso de
los Libres, i Comitè "Nosaltres sols", de

là,

Paranà.

ÈNCIES

D

Malgrat tots els esforços i la gran cu
esmerçada pels governs d'oeupació a
la frontera eatalano-espanyola, la malura
terrorista ha fet prosèlits romàntics en

tizona

cspanyola sembla

que

tenia dos

ra

terres

d'Espanya.

Els resultats del

cas

de

Guillem II amb el joc Lenine-Trotzki, no
podien pas ésser considerats com un fet
insòlit car la lògica i la fatalitat s'hi
haurien rcvelat. El

successor

de Guillem

pogué prescindir del front militar d'O
rient, però des de l'ensorrada de Kerens
ky, Alemanya no ha tingut per aquell cos
tat un sol minut de tranquilitat. El fan
II

rus
que fou una amenaça militar
des del 1914 ha estat substituït per la
crua
realitat d'un bolxevisme moscovita

tasma

poderós.

enormement

malvolença espanyola,
pateix l'oselavatge amb tota la
requinealla dels més dolorosos aditaments.
Catalunya, lligada de peus i de mans,
Gràcies

a

Ca

la

talunya

RO

freix el turment de totes les maquinacions
que es congrien en el gresol maquiavèlic
del polític més abominable d'Espanya:
En Santiago Alba. Però Espanya comen

d'experimentar,

de retruc, les amar
volgut fer empassar a la pe
tita Catalunya. A Madrid, a Sevilla, a
València a Gijón, s'han comès atemptats
de guisa semblant als perpetrats de reial
ordre a Catalunya. Per això la pell co
ça

gors que ha

mença

a

no

tocar-los-hi

a

la

carn.

La

Dies enrera el cap de la majoria regi!)nalista de l'Ajuntament de Barcelona féu
una traveta als regidors de tots els grups
amb una habilitat extraordinària. El con
sistori estava afadigat per causa de dis
cusions precedents i en aqueixes eircuns
tàncies féu "passar" una proporció de
manant cine milions de pessetes per a
perllongació i obres d'urbanització de la
Granvia
Diagonal cap a Pedralbe.s.
Aquests cinc milions anaven destinats a
fer de subvenció del palau que els espa
nyols i els catalans bords volen bastir a

profit

del nét de Felip V, rei d'Espa
Aquest joc sembla que es feia
cord amb el capità general de l'exèrcit
d'ocupació, però sortosament la gent
nya.

d'Acció Catalana sembla que encara han
estat amatents a destorbar-ho i han es
talviat una vergonya a la ciutat comtal.
Alfons XIII, fa pocs dies, a propòsit
de la vaga de transports, en anunciar-li
que a Barcelona les escombraries arriba
ven als genolls,
digué: "Làstima que no
les lleguen a la boca". I el senyor Mai
nés creu que aquesta frase val cinc milions
de pessetes barcelonines!...
Kómos.

Barcelona, juliol

de 1923.
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IMPRESSIÓ
Servei

els arbres de la

Sota

Pel
cions
del

visitant

encuriosit
Girona

espirituals,

seu

passat,

avara

de

fotogràfic

DE

Wessorg'ment,

majestat

de

àvid
serva

la

manat

als

cidesa de

seus

llur

pels

glòria

nèixer

Girona;

bella

campanars

inconfusibles,
habitants;

esguard;
de

què

d'armes amb

estudi,
espiritual; per
a

la

recatada;

bellesa

serena

s'ha

tal és la

de

enco

pla

tal és de franca

que

en

Girona, però

no

la

que

fan

co

grandesa
exhibeix,

per la pau, la dolcesa i

Es bonic de saber

acimats,

ens

sinó per la seva

el benestar que hom hi

aquests temps

respira.

una

ciutat nostrada

febrosos

de moder

nisme material, que estrafà monuments i
derrueix
va

joies

pures, sap

dignitat.d'urbs

teritat
eintat

Descendint de la

gent la

llur paraula.
Gloriosa la

fets

sensa

del tresor que ti han

Hom diria que la

dels seus

les seves torres

Pius Arias.

humil i

Bella terra la de

sojorna.

per

Devesa, passeig predileete dels gironins.

llegat els regles.
que hi

GIRONA

Un

i

una

amor

antiga

amb

una

aus

infinites.

dels encisos que

Típic aspecte de la ciutat i el riu que la mig parteix.

mantenir la se

té Girona

per

a

Un

Seu

de Santa Maria (Catedral,.

nosaltres, és l'esplet dels seus escriptors,
dels seus poetes, dels seus artistes. L'es
cola de Girona no és una hipótesi, sinó la
realitat triomfant del fet viu d'una selec
ció

intel.lectual

que

per

Catalunya.

Els

ardidament treballa
noms

caríssims

de

Carles Rahola,

Miquel de Palol, Adolf
Fargnoli, Joaquim Pla, Josep Tharrats,
Laurea

dar

a

nerat

Dalmau, Lluís G. Pla, sense obli
Masó, artista d'ànima

Mestre

ve

tots, dels contemporanis, han
assolit la consagració com figures relle
vants de la Girona gloriosa.

poètic

per

recó de la Catedral.
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CONVERSA

UNA

AMB

LA

XIRGU

l'admiració qne sent pel que fins
ha estat cap director de la política
de Catalunya : En Franeese Camb6,
la
mentant-se sempre de no poder fer tea
tre català. Contestant una pregunta so
bre la possibilitat de formar companyia
amb l'Enric Borràs, la Xirgu digué que
sant

suara

No anàvem pas massa contents a com
amb el deure que ens imposa la nos
tra condició de servidors lleials de Cata
lunya i de la conectivitat catalana d'a
questa república, quan entràrem amb al

plir

tres amics

aetriu

a

l'avant-cambra que la

catalana

ocupa

el

en

genial

teatre San

per tal de saludar-la i retre-li
tribut d'admiració per l'obra que acabava
d'interpretar. El record d'unes declara
cions que hom Ii atribuí, no gaire afectuo
ses pels nostres dalers de llibertat nacio

Martín,

atenuava el nostre entusiasme.

nal,

Diguem

de seguida que després de par
Xirgu, després d'una hora de
conversa amb
l'actriu, el concepte que
ens havíem format del seu patriotisme ha
millorat notablement. Ja ho trobarà el lle

lar amb la

el decurs d'aquesta nota. Com
hi anàrem amb l'intent
les deelaraeions de la Xirgu Yo
ren
espontànies i sense ordre genèric de
tema. Això fa que nosaltres, per tal de
donar-les-hi publicitat, les coordinem

gidor
que

en

no

però,

bé,

la

transfigurar-les. Ometem,

tam

forma narrativa de preguntes
tota interviu p.?:7-

respostes que veiem a
què hi han habituds

periodístiques

que
de tan d'abusar-ne hom les troba enfado
ses.
El consabut recurs de les preguntes

redactades

prèviament

no

fa per

gu'itat

dels

públiques

presupostos de les corporacions
i els entrebancs que

s'oposen

al

lliure desenrotllament de l'obra cultural
de la Mancomunitat, obstacles insaha
bles per raó de la nostra-supeditació a iLs
lleis i als designis de l'Estat espanyol tan
malvolent per Catalunya. Tractem d'ex

plicar-nos'

aqueixa suposada negligència

de

les institucions de govern català pel
teatre nostrat, davant del fet evident de
les necessitats materials apremiants com
són les vies de comunicació, etc., però la
gran actriu ens retopa amb arguments

respeetabilíssims.
—Altrament
diu la Xirgu
mentre
Barcelona hom paga encara sis rals pel
seient de butaca a Madrid costa tres i
—

—

a

quatre pessetes.
I no es cregui que amb el canvi
nyem gaire els artistes catalans,

•hi gua
ans
el

contrari. La lluita amb un idioma estrany
mai no pot beneficiar les facultats artís
tiques de l'actor, sinó ben altrament. De
mi diré que el mateix esforç hauria rea
litzat si enlloc de l'espanyol hagués ha
gut d'aprendre el francès.
Altres tòpics relacionats amb el mateix
tema foren exposats durant la nostra con
versa amb la famosa actriu i
sempre la
Xirgu se'ns mostrà catalaníssima, confes

ho veia

un

xic difícil.

—El que manca a Catalunya
vingué
a dir
és que tant el públic com les cor
poracions, dediquin un poc més d'atenció
al magne problema del nostre teatre. Amb
la garantia d'una empresa seriosa i amb
l'ajut de tes autoritats nostrades i el po
ble, el Teatre Català triomfaria i no fóra
impossible res: Jo crec que l'Enric Bo
rràs, davant d'una reacció d'aquesta na
tura, correria a reincorporar-se a la nos
tra escena nacional. Per la meva part ite
—

—

de dir que de molt bon •grat prestaria el
meu concurs
per tal de veure triomfar

el teatre de la terra.
I

escorniadàrem de l'actriu amb la

ens

impressió més optimista de la seva cata
lanitat, i pensant que ja ha passat l'èpo

dels actors que com En Lleó For.tova
és donaren de cos enter a l'escena catala
na. Han
passat molts anys i el món ha
sofert molts canvis. Avui el patriotisme
i els interessos econòmics van
desapare
llats.
ca

MESTRE OLAGUER.

nosal

tres.

La Xirgu ens rebé amb la franquesa
característica de la nostra nissaga. POS
sEeix una oratòria eloqüent i sòbria. S.:13
interessar i fer-se sumament agradable.
Parla del teatre amb vehemència d'apas

sionada, sobretot quan
tre català, per al qual

se

refereix al tea

la

Xirgu

sent

una

enyorança infinita.
I amb frase correcta i convincent ens
conta com es produí el seu
al tea
tre espanyol.

ingrés

—Vostès comprendran qeu amb un sou
migrat que gairebé no abasta per a sa
tisfer les necessitats més apremiants de
la família, una actriu de responsabilitat
no pot anar enlloc
ens diu la Xirgu.—
Els que hem desertat del teatre català som
eriticats injustament. La gent de tea're
—

és prou recompensada a Catalunya.
Figurin-se que jo en el teatre català co
brava a
de 20, 30 i 40 pessetes com
a màxim. Bastà
que ingressés a l'espanyol

no

per veure

augmentats

els

ingressos cent
Catalunya
a

pessctes diàries. I és que a
no
es dóna prou importància al teatre. Les
mateixes corporacions que vetllen per la
nostra espiritualitat no se'n captenen gai
re. Tenim un
magnífie Institut d'Estudis
Catalans que pot comparar-se timb i s
niillors institucions culturals del
món, pe
rò el Teatre Català no pot reexir malgrt.t
dels sacrificis que hi esmercen autors i
comediants...
Nosaltres observem a la Xirgu l'exi

GLOSES
Quan Adrià

Gual, l'esperit

EMENINES
selectíssim.

raster,

cometen greuge

fort

a

la Pàtria

desertar els seus alumnes de l'Escola

que els

ha comblat

Catalana d'Art Dramàtica anant a avalar
amb mèrits de la nostra raça, amb alta
cultura desvetllats per ell, l'Art foras
tera, ha de sentir una pena i una

bueixen

a

fàcils de comprendre.
Podria aconhortar-lo el pensament de
què, llue català és, mal els pesi, i amb
tals contràries emergències aquest lluc,

malhauradament,

noves

qualitats es mostra eneara en ai
vèncer les dificultats inherents al can
vi i àdhue fent triomfar la raça que amb
avarícia l'ha acollit; ja que pot arribar
fins a dominar la seva Art i a ella que

tats

en

Em té suggerides aquestes reflexions
l'actuació ací de dues glorioses artistes
nostres:
Josefina Tàpies, la deliciosa
poneella arrencada totjust del nostre jar
dí nacional. I Marguerida
Xirgu, fosa
temps ha per nosaltres, glòria de l'actual

ven

amargor,

da encomanat i en les seves ales
tat per les nacions de la terra.

transpor

Els renegaires de la nostra pàtria, no
triomfcn en son desig si en entregar llur
tresor

les

espiritual

a

altri demostren totes

característiques

del desamor; perden
ells, perden en aquest seu desig, i, mal els
pesi, triomfa en ells ço que és ells i més
alt que ells i que ells menyspreen, la vir
tut de la raça llur, més que el
que
els ha dut a cercar la glòria i
ment de l'ambició allà on la dolor de la

desig
l'apaivaga

Pàtria esclavitzada els ho prohibia.
Tot esperit, tota organització, tota vida
necessita de llurs components tots; en
malversar els nostres artistes desertors la
riquesa nostrada augmentant el caudal fo

d'excellèneia, contri
l'empobriment que podria es

devenir-se'n

en el ram que ells
tal passa en l'Art del teatre
si qualque flor treu,

com

té ara,
esplèndida,
època fructífera,
no

una

els és possible tenir

arts de la nostra

professen:
català, que

terra,

a

totes les altres

que

rotIlar-se millor amb llurs

poden desen
quali

pròpies

intrínseques.

mediocre teatre castellà; aquesta,
per cert per la crítica periodísti
ca, per haver-se presentat el seu debut,
precedida per tant de prestigi, amb una
obra del teatre espanyol d'ínfims mèrIts
i plena de desacerts.
Més sortosa ha estat Na Xirgu repre
sentant la versió de "Maria Rosa", del
ment

reptada

nostre
el

exeels Guimerà i "El pati blau",
dolorós i bellíssim
de Santiago

Rusinyol.
Quina pena és haver-les de contemplar
fuites de nosaltres, artistes així del tea
tre català, com alguns més que de tant en
tant en deserten, estels que es fonen sens

1371

glòria

remei en el eel de la nostra
renai
xent ! No ens
del pensament el record

fuig

dels artistes i poetes que iniciaren la nos
tra decadència segles enrera anant a ves
sar la riquesa dels seus cants en terra
que
després se'ns imposaria en forma, que
avui encara en- el frane deixondiment de

la Pàtria tornem

preades,

a

mentre ella

oferir-lis

noves

flors

engrillona tan ,s
tretament com pot. Sort que la puixança
d'avui no permet ja el retorn del nostre
esperit nacional a la totjust passada fos
cor

ens

!

ALIDÉ.

els nacionalistes catalans maldem
per tal
de trobar un mot prou gràfie que expressi
exactament la intensitat del nostre nacio
nalisme. I qui podrà demostrar més afecte

l'ideal d'alliberació pàtria que un nacio
nalista de tota la vida? Qui podrà
parlar
amb més autoritat i amb més dret de les
a

.catalanes

coses

E

L

M

0

tota la vida?

T

D'ORDRE

sarà

del creixement encoratjador ob
tingut durant l'any darrer, la .Comissió
de Foment de la Protectora, que actua
sota la presidència d'un antic company

ment

nostre, l'entusiasta Riera
gué un acord d'una gran

hom

comprova

en

el

desenrotlla

ment de

l'Associació, que l'entusiasme més
albirar ço
pregon emplena l'esperit,
que hom pot atényer, si
decau aquesta
en

no

volenterosa cooperació que manifesten
majoria d'associats.
En el

terme del finit any de

Memòria, l'As
sociació ha doblat amb escreix les seves
rengleres. De 3855 socis individuals i 121
collectius amb què comptava en comen
çar l'any, arribà el 31 de desembre als
8252 individuals i 217 eolleetius. Aques
tes

eloqüents xifres demostren

comprèn,

per

fi,

a

el nostre

basta

poble

el

veritable camí

de la seva definitiva na
cionalització, que, formant la seva ànima
amb cardicters inconfusibles i propis, ha
d'emmenar-lo a l'alliberament suprem per

mitjà

de l'escola catalana.

Però,
croada

el camí deu ascendir. En aquesta

redemptora

tenen

l'obligació

de

formar-hi no direm ja tots els catalans,—
que aleshores el triomf fóra immediat,—
sinó tots quants es captenen dels ideals
patrikies i culturals que Catalunya fre
tura.

Comprenent-ho així, és que no decau
la intensa propaganda que els fervorosos
patriotes dirigents de •l'Associació vénen
emprant, per tal de seguir abastant idèn
ties o superiors resultats als obtinguts
fins ara. I la persistència d'aquesta tas
ca, el seny i voluntat amb què es porta

terme, i, sobretot, l'eficàcia de l'obra
realitzada, són fermança absoluta de l'è
a

xit indiscutible que ha
lloables esforços.

de

coronar

Puntí, pren
transeendèneia,
i

és: arribar als 25000 socis quan l'As
sociació compleixi el 25è aniversari, que
s'escaurà el pròxim any 1924. Es a dir,
ço

acord ha d'ésser el "mot
d'ordre",
la consigna que han de fer-se pròpia tots
els associatS i Comissions Delegades, la

aquest

1922, al

qual pertany la susdita

ment com

A rel

tan

qual
cil

cosa

amb

vol dir que serà sumament fà
un

petit sacrifici

per

part de

tots.

ja ran dels 10.000 socis i
dificultat podem finir l'any amb un
parell de milers més. Com arribar a do
blar-los en el terme del proper any? La
Comissió de Foment creu que és ben fac
tible si cada un de nosaltres aconsegueix
només l'ingrés de quatre socis, assenya
lant aquesta quantitat per si algun con
Avui estem

sense

soci menys incondicional no
cap. Voleu tasca més planera?

n'aconseguís

Cal que els catalans d'Amèrica, l'ac
tuació dels quals en la sina de la Protec
tora és tan decidida, ens captinguem d'a
i responguem al "mot
d'ordre" amb l'efeetivitat que demana la
Comissió de Foment, que és el braç e3-de
eutin de l'Associació. Que si el .nostre
exemple fou un esperó per als germans
de Catalunya i determinà una creixença
continuada d'adherents, continuï essent
ho ara i en l'esdevenidor, posant tot el

queixa proposició

nostre entusiasme

i el nostre cor al ser
vei d'aquella encertada idea, fins assolir
els 25.000 socis per a celebrar dignament
les noces d'argent de la magnànima "As
sociació Protectora de l'Ensenyança Ca
talana".
J. MAS DE FLIX.

FACÉCIES

NACIONALISTES...

Heu's

aquí

vingut

a

DE

TOTA

LA

VIDA

Fins ara només havíem conegut fede
de tota la vida. Per cert que des
prés de la diseeció del federalisme efec
tuada per l'eminent
cirurgià N'Antoni
Rovira i Virgili, ben pocs en queden. P13
rè si bé minven els federals, en canvi sor
geixen els nacionalistes de tota la vida.

rals,

herència preada que ha
Amèrica.
Coneixem els afortunats posseïdors d'a
quella frase pintoresca. Els desitgem mol
ta sort i preguem a Déu per què els
una

raure

a

sigui propícia,

més propícia que no els
fou als histèries federals.
Ben mirat és un terme que els escau
als nacionalistes esmentats aquest que
acaben d'heretar. Convenim en què és una
veritable troballa en aquests temps que

nacionalista de

nom

de

Què

vol

dir

què

s'opo

separatisme,

catalanitat,

radicalisme i nacionalisme in
condicionat 'd Aquí no lii ha més que na
cionalisme de tota la vida.
No seria res d'estrany que amb el temps
el flamant apelolatiu devingués sinònim
de català d'Amèrica. Gairebé ho desitja
ríem. Perquè, •tanmateix, hom n'abusa
d'allò de catalans d'A
català d'Amèrica i
nacionalista de tota la vida, tot és u; amb
l'aventatge que aquesta frase aplicada al
nacionalisme no és tan gastada.
Sabem que alguna institució catalana
de vida activa a Buenos Aires no ha vist
amb mals ulls la deixa dels federals i es
un

poquet

mèrica.

massa

I fet

i

fet,

proposa adoptar-la com a estendard de
imita i lema d'actuaeió. Hom diu si serà
el "Comitè d'Acció Catalana". Ho cele
braríem.

CARTELLS

ELS

Ningú
nari de

està

obligat
memòria; molt

no

a

FATIDICS
saber-se el diccio

menys si és un
diccionari d'idioma que no ens és propi.
I encara menys no estem obligats a des
entranyar el significat de certes frases
que no hi consten. Per això ens ha sor
près el batibull que s'ha armat en certes
esferes de la nostra colònia amb motiu
d'uns grans cartells apareguts un bon
dia per tots els barris cèntrics de la gran
urbs
argentina posant al descobert
diuen
certs esplais inofensius d'una en
titat irredimible per la causa de la pà
tria malgrat del lema
"Catalunya
avant"
que hom llegeix a la seva fa
—

—

—

—

çana.

Veieu ço que deien els cartells: "Quiere
usted divertirse? Coneurra a las sesiones
de guitarra (48 mazos) del Centre Cata
là. Horario: Todos los días de 18 a 20
y de 22

PETITES

un
a

les teories d'un nacionalista de

a

la vida?

tota

Suara ha arribat a Buenos Aires la
Memòria de la nai prou lloada `Associa
ció Protectora de l'Ensenyança Catalana''.
Són tan falaguers els resultats que anyal

que
i

Qui,

a

2 y media.—La Moisión".

Francament, nosaltres els llegírem i
cridaren majorment l'atenció. Es tan
freqüent la celebració de concerts orga

no

ens

nitzats per les entitats catalanes! Per al
tra banda, de la mateixa manera que al
Casal hom pot aprendre de ballar sarda
nes, crèiem que el Centre anunciava ses
sions d'ensenyament de guitarra. Però se
gons

es

veu

instrument.

no

es

tracta

pas

d'aquest

El secret de la cosa sembla
que rau en aquella xifra i en la paraula
que l'acompanya dintre el parèntesi, for
mant una frase tècnica molt coneguda
entre gent amiga de...
distreure's.
1

ti
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que nosaltres

-com

divertida,
tit

gràfic

no

ens

fem amb gent

per això no endevinàrem el
que hom u dóna.

Però si a nosaltres no ens feren fret
ni calor els cartells, en canvi se'ns assa
benta que als alludits els vingué pell de
gallina. I segons diuen els que estan din
tre
l'intríngulis, no n'hi ha per menys.
Sembla que la paraula guitarra i la frase
(48 mazos) es refereixen a una mena de
divertiment o joe considerat illíit per
les lleis argentines. I que el que no ha
vien

i

pogut aconseguir sengles

repetides

elevades a les autoritats
la repressió del vici,

denúncies

de

rregades

enea
va

en

camí d'assolir-ho aquest, per nosaltres in
ofensiu, cartell.

Felieitem, dones,
xit de la

seva

rifieadora,

a

La

Comisión,

per l'e

campanya saludable i

desitjant

que per

obres,

pugui fer semblants

0

sen

pit

molts anys
si és neces

T1
11

Confiem que

La tasca educadora i essencialment

na

Pro

cionalista que realitza

l'Associació
Catalana té
guanyada la devoció i l'amor de tots els
bons catalans.

l'Ensenyança

de

tectora

Es realment encoratjador de veure com
els patriotes atorgen llur confiança i llur
ajut material a aquesta obra que ha de
canviar la faç de la pàtria, allistant-se als
rengles de la benemèrita Associació.
Suara

tes),

Paso de los Libres (Corrien
nueli de catalans (alguns d'ells
a

un

socis de la Protectora)

cripció

per

ha fet

d'ajudar

tal

subs
de l'eu

una

l'obra

s•nyament català.
Heu's aquí els
contribuït:

COSES

Joan Bofarull, $ 5; Joan Però, 3;
Emili Anglada, 3; Cosme Santaeana, 3;
Joan
3; Pelegrí Puig, 3; Jo

noms

dels que hi hau

Tramunt,

Mai no havem estat a les oficines con
sulars que l'Espanya manté a Buenos Ai
res. No és que amb això volguem dir que
som més o menys nacionalistes que altres
compatrieis que segurament hi han hagut
d'anar alguna vegada. Els que fatalment
som considerats súbdits espanyols per raó
del nostre esclavatge nacional, estem sub
jectes a haver-hi d'anar un jorn o altre.
Dones al consulat
vem

segons ha
en diaris gens suspectes de ca
"Tribuna
entre al

llegit

talanitat
tres
hi han

espanyol,

Española"

—

—

passat

coses

tan vergonyoses que el govern de la ma
dre s'ha vist en la trista necessitat d'en

viar-hi

un

interventor

o

comissionat per

d'investigar els fets i assenyalar respon
sabilitats. El senyor López Ferrer és qui
tal

fou nomenat per

a

la missió

depuradora

aquest representant espanyol és ja a
Buenos Aires fa prop d'un mes. Això vol
dir que els funcionaris del consulat turc
no les tenen pas
totes a hores d'ara.
Els que coneixen l'organització d'aque
lla casa i la manera com són tractats els
interessos de la gran família espanyola,
diuen que el senyor Lopez Ferrer tindrà
tasca llarga. Nosaltres no hi podem dir
res per
allò de que no havem tingut en
cara el sentiment d'haver-hi d'anar a rau
L'únic que podem dir és que aquests
quatre separatistes caps calents que tan
re.

ta fressa

mouen a

l'Argentina,

no

hi veuen

de cap ull davant l'espectacle que signi
fica la pública intervenció d'un consulat
general. Ells diuen que això fa més bé
a

la

que

de la llibertat de Catalunya
victòria d'Abd-el-Krim.

causa
una

No sé pas

què

hi

se!)

veuen.

A. LLIBERAT.

Tramunt,

5;

Josep Solanellas, 3;

5; N. N., 1; Joan Puig,
Majó, 3; Frederic Giralt, 3;

Francisco Juli,

2; Josep
Pere Cuscó, 1; i Enric Martí, 5. Total
de pessos: 48.

Evidentment,
que

tots

s'han subscrit

moguts pels

seus

aquests connacionals

la llista ho han fet
sentiments patrièties i
a

per l'anhel de cooperar a la cultura del
nostre poble. El seu gest mereix ésser ..e

conegut i estimat. Però se'ns ocorre que
aquests patriotes, posant-hi una •mica més
de

vergonyose,?,

E

en

el

voluntat

podrien

realitzar una obra
els fóra majorment di
pendiosa i, en canvi, Catalunya i PAs
sociació Protectora de l'Ensenyança Ca
talana en rebrien un estimulant ajut.
que per ells

no

Són quinze,

número a bastament im
constituir una
Comissi,í
Delegada de la Protectora. Realitzar ai.xè és cosa fàcil. Cal solament que els que
hi estiguin d'acord es reuneixin (tingui's
present que els estatuts assenyalen només,
un mínim de
10 socis per a formar Co
missió Delegada) nomenin d'entre ells una
comissió provisòria i trametin Pacta al
Consell Directiu de l'Associació per a que

portant

per

aquest l'aprovi. No s'ha de passar per cap
més tràmit ni soIlicitar cap altra auto
rització. La voluntat dels patriotes és so
lament ço que exigeixen els estatuts de
la magnànima Protectora. La quota mí
nima és d'una pesseta mensual. l'ex:guïtat de la qual fa que hom no pugui al

legar

raons

d'economia per

a

notícies

S

pròxim número

RE:-

podrà donar als
llegidors
el sentit indicat.
falagueres

SORGIMENT

sari.

D'ESPANYA

1

C

seus

en

si podrem ja assabentar la cons
titució de la nova Comissió Delegada.

Qui

sap

II
Les gestions realitzades prop de les ins
titucions de govern i culturals de Cata
lunya, per tal de crear una secció cata
lana de literatura i ciències a la "Biblio
teca
Nacional de Maestros", iniciativa
que devem

a

l'admiració que sent per l'es

piritualitat nostrada
argentí Leopoldo Lugones,
falaguers resultats.

escriptor
van

donaut

Ultra les trameses fetes per l'Editorial
Catalana i l'Expansió, havem rebut el lot
de

publicacions de l'Associació Protecto
de l'Ensenyança Catalana, destinades

ra

engroixir la llista d'obres que formaran
l'esmentada Secció. Veieu-les:
a

catalana", per Pompeu Fa
català", per Pau Rome
va; "Aritmètica i geometria", per Josep
Galí; "Notes biogràfiques i crítiques d'En
Milà i Fontanals", per A. Rubió i Lluch;
"Biografia de F. Pi i Margall", per J.
Roca i Roca; "Biografia de Ramon Lull",
per Li. Riber; "Biografia de Pau C1::ris", per A. Rovira i Virgili; "Infants i
flors", poesies •d'antors varis; "Geografia
de Catalunya", per Pere Blasi; "Manual
"Gramàtica

bra; "Sillabari

d'histèria de la literatura catalana moder
na", per Manuel de Montoliu; "Histèria
de Catalunya", (primer volum), per F.
Valls i Taberner i Ferran Soldevila; "Car
tipaç català" (números 1 al 5) ; "Mapa
de Catalunya" i "Mapa de les terres de
llengua catalana".
Oficiosament se'ns assabenta que la
Mancomunitat ha acordat, també, cedir
lot de les seves publicacions, i tenim
notícies de que les gestions que es faa

un

prop de la Comissió de Cultura de l'A
de Barcelona han trobat excel

juntament

lent acollida.
Es amb íntima i intensa satisfacció que
fem saber als nostres llegidors .els resu!tats

obtinguts

fins

ara

per

RESSORGIMENT,

per tal de veure

feliçment reeixida la im
portant inioiativa deguda a l'amor i a
l'admiració que Catalunya inspira al gran
escriptor argentí Leopoldo Lugones.

desenten

III

dre's-en.
Als

eompatricis

de

Paso de los Libres
aquesta iniciativa tan senzi
lla, tan fàcil de portar a cap i que tants
beneficis reportaria a la Protectora, a
recomanem

l'ensenyament

català i

llibertat de la

pàtria.

a

la

causa

de la

Havem rebut l'"Anuari dels catalans",
de reseent aparició a la pàtria i que
conté una síntesi de l'esperit que mou les
actuals generacions a treballar per la eul
tura i la llibertat nacional de Catalunya.
Es

una

obra

importantíssima

que conté

1373

estudi sobre "La literatura catalana
per En Li. Nicolau d'Olwer, un
comentari a "La poesia catalana moder
na" per Ship-boy, i "La histèria del cata

Havem d'aplaudir l'activitat desplega
da per aquesta institució d'expandiment
de l'ideal de llibertat catalana, car ens

lanisme",

públic, privadament,

un

antiga",

que ocupa

tres

quartes parts

del volum i és un document històric trans
cendental i únic a les lletres catalanes. La
seva vàlua és evident.
ha, demés, poesies de Lopez-Pre.5,
Mekior Font, Mercè Vila, Joan Arús,
Octavi Saltor, Riu-Dalmau, Joan Dra
per, Millàs-Raurell i Mínguez, ultra nn
número de pensaments i sentències
h'homes i1lustres referent als drets dels
pobles a gaudir de la llibertat. Pel ca
ràcter essencialment patriòtic de la publi
cació, la recomanem als nostres llegidors,
trobant-se'n un regular número d'exem
gros

plars

a

la nostra

onsevulla,
pesso per

Endavant,

una

exemplar.

profusament
l'Argentina.

repartida

entre

els

que traseendeix al
el Comitè "Lliber
tasca molt meritòria.
o

Saint germans, essent preferent
pels directors de la fàbrica
els excursionistes d'ambdós sexes que ea
gran número hi concorregueren.
casa

VIII

amics!
V

comissió per al foment de la nostra
dansa nacional, a base d'audicions de sar
danes per la "Cobla Empordanesa".
o

Desitgem

Plau-nos d'assabentar que s'ha fet cà
de la representació de RESSORGIMENT
a Montevideo el
prestigiós compatrici se
nyor Martí Serrat.
rrec

Entre un nucli de socis del Casal Cata
là hi ha el propòsit de constituir un grup

prosperi i

que la idea
guem delectar-nos aviat amb

la

haver-se
Aquest nomenarnent obeeix
hagut d'absentar el senyor Josep Col!,
a

que fins

fa poc exercí la corresponsalia.

que pu
IX

primera

audició!

que enviarern
mitjançant la tramesa d'un

Després de l'edició de la fulla repro
duint l'artiele que amb la signatura de
Joan Comorera aparegué en el diari "La
Vanguardia", de Buenos Aires, el Comi
tè "Llibertat" n'ha editat un altre trans
crivint una editorial de "La Publicitat",
de Barcelona, Catalunya Petita, la qual
eatalans de

tat" realitza

redacció,

IV

ha estat

consta que, demés de

la

ment atesos

VI
El propvinent mes d'octubre serà inau
gurada en els salons de la Casa Chandler
una exposició de retrats al llapis
originals
del nostre compatriei l'artista Constantí
Sancho.

L'Orfeó Català, de Buenos Aires, sota
la direcció del mestre Ernest Sunyer,
efectuarà una audició pública el propvi
nent

vetlla,

15

del mes proppassat a la important
fàbrica de xocolates i altres llemins de

dia 16,

el Saló "La

càrrec de la

un

La quarta visita col-leetiva de la sè
rie que amb fins culturals ve realitzant el
Casal Català, s'efectuà el diumenge dia

en

El programa
a

VII

diumenge

es

a

les nou de

compon de dues

X
El Casal Català rememorà la trista i
heroica data de l'"Onze de setembre", com
cada any acostuma fer.

net"

DOMÈSTIC, SÓN
ECONOMICS

Sol.licitin Ilista de preus
il.lustrada

Anglo-Argentine General

Electric C2 Lt_c_i

1475- R1VADAVIA -1483
(PLAÇA DEL
U. T. 5560 al 62, Libertad

CONGRÉS)

-

BUENOS AIRES

Coop. T. 2616, Central.

parts

choral que executarà
selecte reveli de cançons catalanes.
massa

ELS APARELLS ELECTRICS MARCA

PER A OS

la

Argentina".

ELS MÉS
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vorosa

d'abrivats

sió nomenada

es

Una

qual

comis

tant

realitzà

l'himne "Els

vetllada pa

una

pronunciant parlaments aflamats
senyors Boixader, pel Casal Català;

els

Banús,

Costa, pel Comitè Llibertat;

lecta

per

a

a

de

de cuina

taula,

a

vulguin

molt bé de venir
es

per la senyoreta J. Bonafont.

DE

Casa especial en
FIAMBRES I

a

PERNILS cuits, crus i fumats.
EMBOTITS DE TOTA MENA
Vendes a l'engròs i a la menuda
Un.Tel. 3818

135. AI RES

Frigorific

a casa.

reparteix

-

"LA BARCELONESA, M. HILL

Mercat San Telmo (Defensa

equitatius,

S'envien mostres i
cili.

col•

cada tres portes

venen; però els catalans que
ésser ben servits i pagar preus

faran

una

patriota

1

OLIS
en

pessetes.

L'Atlètie Casal Català celebrà un fes
tival deportiu el dissabte dia 8 del corrent
amb exhibicions de lluita greco-romana i
de boxa, assalts de floret i de bastó i
una demostració de l'exercici de "claves"

i

Delclbs i Dolc
Barcelona víctima de la llei

favor del

empresonat

can

composicions patriòtiques
segadors".

Entre la concurrència s'inicià

triòtica,

Hom recollí més de dues

XI

L'Orfeó Català acabà la vetllada
diverses

jurisdiccions.

centes

panegíric.

estava el

posta rebia les ofrenes i
deguts als visitants.

a

feia els honors
A la nit

patriotes.

de

la Protectora; Nadal-Mallol, per RFS
SORGIMET, i En Ramon Mas, a càrree del

Durant el dia l'estàtua d'En Rafel Ca
.sanova fou coberta de flors, ofrena fer

domi

i Fábrica:

961)

Lloca 101 i 102

(Buen Orden) Escriptori: PERÚ I 5 3 4

TEMPERLEY (F.C.S. )

FARMACIA CATALANA
DEL DOCTOR VILAR

iiiiiiiiiiiiiiiiullhiiL'Kr LÁN
J. CABRE
EAtados Unidos 1599
i Cevallos.

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

i

CIA.

GARANTIA ABSOLUTA DE TOTES LES PREPARACIONS
PREUS MÓDICS

Un. Tel.
5532, Libertad

ALSINA, 1202,
Unió Telef. 3305,

CANIONADA SALTA
BUENOS AIRES

(Rivadavia)

r

it

~11,,if;

,,wirrao

refv.

I

r-fÍ

rinn

—

,

1

_

TT

\—

Brillants i
;Ptt

41.

eiìr

".

•

a

preus

Alhages Fines d'Ocasió,

veritablement limitats.

,

111

No compreu
UV. TEL 0106,
LIBERTAD
d■monnimw

sense

visitar aquesta

abans
casa.

Confiteria Catalana
Cerrito,153
Unió

Coop.

131"Mitre 2248

Telefónica 4571, Rivadavia
Telefónica 2918, Central

Unió Telektnica
Telefónica

Coop.

8809,
2919,

Mitre
Central

Tenim la satisfacció de comunicar a la nostra
estimada clientela que acabem de rebre una
remesa del famós Xampany Codorniu,
el qual et-à a la seva disposició, als preus
que

anteriorment.

regien

Vista

g

neral de la Casa

CODORNIU

Sant Sadurni de

a

Woia.

APIARI "FLOR DE ROMERO"
Productes d'apicultura

Especialitat

br,

difAsild'ampolles,

MATALASSOS

casa.

l'estil català

a
(REFORMA I VENDA)

de la Casa:

Caramels de mel
Gemetes melades
Turrons de mel
Farciments de mel, etc. etc.

Josep Wamoneda
Abellers:
COLON 1A ALVEAR

(Mendoza)

PERGAMINS
FIGURINS
-

-

CARICATURES
DIPLOMES

ram

personalment

o

PAVON, 4374

Coop. Telefónica 55 1, (Oeste)

BUENOS

AIRES

General

en

-

CATÀLEGS

-

CARTELLS

5è. pis.

Blanqueigs,
Papers

Imitacions
pintats de tota

Collocació de

i

mena.

PREUS MODERA7S

MUCCILLO & PARAREDA
Florida 524

lo pertanyent al

carta

D. VALLBONA

Pintura

IMPRESOS I CLIXES

Estudi:

tot

Escriptori:
Medrano 461
Bueno, Aires
C. T. 12 10, Oest

DIBUIXOS
IIAUSTRACIONS

Gran assortit en
Encàrrecs per

U.T. 0887, Retiro

PAGÈS

i PASCUAL:

Taller: Estados Uniclos, 1217

México,

1320

BUENOS AIRES

Fabrica de Camises

ARTICLES
perper

a

"La Esmeralda"

MECÁNICS,FERRERS

i BRONZERS

JoanRussinyol
Cangallo1765

ESMERALDA, 492
Sucursal: Corrientes,
Buenos Aires

Un. Tel. 1031, ftbertad

Coop.7e1.1350,Centrat

Especial
Caragols

Unica Casa
en

per

a

Per

ÇAMISES de resultat

ex

cg.lent : Per gènere de punt

Bronze i Acer.

Català i per tota mena d'ar
ticles de Camiseria, visiteu
sempre "La Esmeralda".

Eines per a mandrinar,
tipus París i Americà.
a

1 260

Venda directa
al consumidor

Metalls de Ferro,

Pedres d'Esmeril,
Fil d'Acer per

RODÓ

ENRIC

Sereu ben
reu barat.

Ressorts, etc.

atesos i

compra

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

•

Compatricis:
al
ESP'Et1

1N

N1

de

•

vostre
marca

Si voleu beure bon vi

proveïdor

us serveixi

el

"Resplandor„.

Unics representants

•

que

exigiu

a

Buenos Aires:

ROVIRALTA, GRANADA i Cia.

•

Un. Tel. 2448, Juncal

Córdoba 2677
Impremta fontana, Brné. Mitre 1325, Bs. Aires

-

L1. I. (5336

Rivadavia

