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Carnisseria I Cansaladeria

Eseriptori: ALSINA 2011
C. T. 2212,

Central

deWABASSA, ÇERMANS
MONTSENY

EL

de les muntanyes més atractives de
la nostra patria. Des d'ara és, també, garan
és

una

productes del

tia dels millors
a

FIAMBRES ASSORTITS i
Vendes

a

l'Engrós

i

Cattile

rnagatzems

-

de

que

ens

afavoreixin els farem

1.25)

Gabriel Maura: Aigoforts.
J. Pons i Massaveu: L'auca de la Pepa.
Llorenç Riber: Els sants de Catalunya. (Dos volums).
Postals do Catalunya (coleccious de 20)
canons
Tomàs Garcés:
Xavier Nogués: Edició artística
PUBLICACIONS DE "LA REVISTA"
Pere Benavent: Epigrames (Poesies)
Ventura Gasol: La Nau (Poesies)
BIBLIOTECA ??EDAGOGICA
.

Guia pràctica per escriure català
Postals propaganda
I. Iglesias: Els vells
La nostra parla
Rovira i Virgili: Diccionari Català-Castellà
Pompeu Fabra: Gramàtica catalazia
Pau Rolneya: Sil.labari català
Geomet:41,
Josep Galí: Aritmètica i
F. Valls i F. Soldevila: Historia de Catalunya
Autors varis: Infants i flors. (Poesies)
Pcre Blas
Geografia de Catalunya
J. Roca i Roca: Biografia de F. Pi i Margall
Mossèn Li Riber: Biografia de Ramon Lull
Mossèn Li.
Biografia de Ramon Llull
.

OBRES

Angel Guimerà:

Poesies
Mestre

71

,,

1.
1.50
2.--

1.
1.50

0.50
0.05

ff

.

”

7.50
1.1.
1.20
1.50
0.50
1.50
0.75
0.75
0.75

TEATRALS

Maria Rosa
L'ànima és meva
Andrónica
Cants a la Pàtria

Olaguer

Terra baixa
Rei i monjo
Jesús que torna
Sainet trist
Joan Dalla
La reina jove

esco

la Menuda.

a

rebaixes

1.-1.-1.50
2.50
2.50
0.25
1
-

U.T. 2809
Rivadavia

especials.

Llibres Catalans

BIBLIOTECA CATALANA: (Cada volum, $
Llorenç Riber: Els camins del Paradís perdut.

es

PREPARATS

BEN

Mercat del Plata: Taules 56, 57 í 82
NOTA

que

nostra casa, per que l'havem
retolar el nostre establiment.

dedica la
llit per

ram a

En venda,per la llelegaeió de
Aqso
elació Protectora de l'Ensenyança

táltalana: FLORIDA 150 Bs. As,

A. Carrion: Els esclops de la sort
El fill de Crist
,
Foo-follet
Ignaci
Avelí Artl.. Mai se fa tard si el cor és jove
A cor distret sagetes noves
„
Santiago Rusiíiol: El redemptor
Llibertat
11
La intel.lectual
El titella pròdig
La llei d'herència
El teatre per dins
L'auca del Sr. Esteva
El català de la Mancha
La mare
El pati blau
Els jocs florals de Canprosa
El mistic

0.75
0.25
1,
),

77
7,
77
77
7,

7,
7.

0.75
1.0.75
1.1.-

7,
7,

0.75
1.-

Altres Edicions:
Catalunya (coleccions de so).
de Saint Pierre: Pau 1 Virgínia
Angcl Guinierà: Segon llibre de poesies
Louis Bertrard: La Infantessa
Miquel Kohlhas: Enric de Kleist
Walter Scott: El Talismft
Literatura Japonesa
.F.
J. M. López-Picó: De les mil i una nits
Calendari de "La Mainada" (Autors varis)
Jeroni Zanné: Aiguaforts i Aigües vessants (Poesies)
H. Nadal i Mallol: Algues (Narracions en prosa)
C. Riba: Llegendari Català
LI. Duran i Ventosa: Regionalisme i Federalisme
R. Turró: Orígens del coneixement (dos volums)
G. Alontar: La columna de foc
P. Corornines: Vida austera
Victor Català: Solitut
Caires vius
„
Roma (traducció)
Postals de

B.

Arcangeli:

Vayreda: Sang

nova

(2 vol)

Prat de la Riva- La nacionalitat catalana
A. Gual: La pobra Berta

79
57
77
77

1.25
2.50
1.25
1.25
1.25
2.
1.25
1.
1.50
1.
1.25
2.
2.50
1.50
1.
1.25
1.25
1.

7,
,7
77

2.50
0.25
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El cap de
a

l

icit

Catalunya s'ha

l'Estat,
constitució,

ders de
la
la

m

la

éontra els po
contra el govern i contra
exigint amb les armes a
civil cons

d'Alhucemes. En vint
possessionà del poder,
de tot obstacle i sense trobar la més
lleu oposició. Aixà ocorrogué el dia 13
de setembre després de la
salvatjada co
per

la

policia espanyola

deveniments de la campanya al Rif. No
oblidem que existeix un expedient suma
ríssim redactat per un general Picasso i
que al volt

contra els

la

rara virtut d'esvair
tota altra
cia entre ells per tal d'anar solidàri«znent

Han passat molts dies des del
pronun
eiamiento del general Primo de Rivert

diferèn

acció contra la hidra separatista.
Veieu sinó com el Directori militar no
una

Barcelona. Volem dir que les considern
cions que anent a
fer a l'entorn de l'ac
tual situació que tant
afecta als

té altra

poden basar-se

volta

a

la realitat dels

devinguts.

fets

e.s

teu

Indubtablement el cop d'Estat ha tin
gut la seva gènesi en la preciosa creixenea
del nacionalisme català
que, com és sabut.
aquests últims temps ha esdevingut un
formidable moviment que demana a crits
com única solució als mals
que

a

com

que el problema de
i el del Marroc. Tot el restant

preocupació

Catalunya

catalans,

en

d'aquest

expedient es dividí
l'exèrcit espanyol. Però, per damunt de
tot, l'espanyol, i el militar encara m4s,
sent Podi
ferotge contra Catalunya i
aquest odi professat sistemàticament té

patriotes catalans que retien homenatge a
En Rafel Casanova, l'heroi
que simbolitza
l'esperit de llibertat nacional
la resis
tència de la nostra pàtria a la dominaeij
es panyola.

l'entorn d'aquests dos
afers. No
de la famosa qiiestió social no se'n

parla, ni se'n resa. Es clar, si rha
vien fomentada ells mateixos
per tal de
distreure el poble de la seva dèria naciona
lista! Existeix, sí, una qüestió
social, pe
rò no és precisament la
qüestió social que
ens han pintat; la
generadora del terro
risme anticatalà; la que ha tingut -Bar

pateix
Catalunya, l'absoluta independència de la
nostra pàtria. Tothom es va con..;encent a
Catalunya que la culpa de totes les mal
vestats que s'esdevenen amb. cruels inter

anys
permanent estat
de guerra entre
germans; la que ha assas
sinat i robat amb la

mitències

de

arreu

del nostre

celona durant

territori,
l'Estat, els quals fomen.
rau

els governs de
ten tota mena de
en

poble.
Aqueixa exacerbació dels sentiments

—

han

altra cosa essencial, la cau
sa de
la insubordinació i la
conseqüèneia
de l'establiment de la dictadura que pattm
catalans i espanyols. Més, molt més

estat,

i

no

però,
que l'afer marroquí ha pesat la qüestió
de Catalunya, magnífica possessió que
se'ls
mans

escorre com

de

sátrapa,

una

als

anguila,

de les

seves

espanyols. Tinguem

a

els

pistolers descoberts
de l'homicidi. Sí, hi ha
i

inajornable,

en
una

el

mo

qiiestió

la lluita

en

tre el treballador honrat i el
la qiiestió fondament humana del

capitalista,

ca

l'equilibri

degut

entre el

productor

seu

qui cer
esforç de

i els guanys del que solament
hi esmerça el
però aquest proble

capital,

ma

nor

—

evitar-ho, quan no amb 14
participació, negant-se de

social, intensa

de

tan inflat que duen dinsila
córpora
militars espanyols
mestres excel
lentíssiins en l'art de perdre batalles

directa

ment

llibertat de Catalunya que amenaça amb
la imminència d'una
desintegració, unid4
a l'angoixa de la
sagnia del Marroc i a
la tentença de veure's
malparat aquell ho
els

manifesta complaença

tenir

.

no

ESPANYA

A

La llengua és perseguida, menyspreada
envilida fins a l'extrem d'imposar respa

nyol no solament en documents oficials,
actes, etc., sinó en les deliberacions de les
corporacions municipals. S'han clausurat
els centres, ateneus i associacions de ca4
racter catalanesc, inclús
aquells que com
el "Centre Autonomista de
Dependents
del Comerç i de la Indústria" de Barcelo
na, són de caràcter marcadament cultural
i
en el qual funcionen
diver

mutualista,

escoles comercials i d'idiomes. S'han
dissolt aquelles inofensives institucions
ses

infants

Catalunya

de

que amb el nom,

de "Pomells de Joventut" tenien
per mis
sió espiritual practicar les virtuts de la

fe i de /a pàtria, fent obres de caritat,
aerfeccionant-se en el català parlat i escrit
i anant
censura

premsa

missa

a

cop cada setmana. La

un

rigorosa

nostrada,

damunt de

plana
i,

en

fi,

tots els

la

mitjans

de repressió violent són
emprats contra
de la nostra pàtria essent una realitat vi
va actualment
aquella profecia dels nos
tres avis:
"No

ens

deixaran dir setze

ni beure amb
ni portar

el

porró,

barretina,

ni ballar el ball rodó."

en

qui podia

seva

terrorisme per tal de
reduir amb sang i foc les
justes, les hu.
manes
aspiracions de llibertat que són ca
racterística essencial i racial del nostre
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MILITAR

fóra possible sostenir-se en una situació
de força semblant a la que actualment
detenta l'Estat espanyol, car no és cosi
vara les
diferèneies de eriteri que separen
els mateixos militars en apreciar els es

lituit pel marquès
i quatre hores es

mesa

1923

DEL

el conrHzeinzent que si no pesés més l'a
fer català que el problema del Rif, no

espanyol d'ocupació

rebel-lat

deposició del gabinet

OCTUBRE

ha preocupat mai als governs de la

monarquia espanyola i molt menys preo
cuparà a l'actual Directori, que és la re
presentació genuina del més formidable
enemic del proletariat organitzat.
Fixeu-vos quina diligència posa el Di
rectori militar en la repressió de les coses
catalanes. No precisament persegueix el
separatisme, sinó simplement tot ço que
fa olor de catalanitat.
La bandera catalana,
reconeguda per
la constitució espanyola, ha estat decla
rada facciosa i prohibida la seva exhibició.

La repressió és dura i
violent, no ha
de negar-ho, car l'evidència de la
realitat ens desmentiria. La bota militar
és posada damunt del cos de
vem

Catalunya

amb

l'intent d'acabar d'una
vegada, per
sempre, amb la seva ànima immortal.
Se'ns vol fer ésser espanyols amb la
força
de les baionetes. Amb elles
pretenen arra
bassar-nos la llengua
saben

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

específica

catalana i el nostre voler de retornar
al gaudiment de la llibertat a
què té dret,
amb l'establiment d'una ilimitada
sobira
nia nacional.
ment

Reeixirà

en

el

seu

intent satànic el Di

rectori militar
sures

espanyol? Les radicals
coercitives tindran prou força

aixafar Catalunya?

Sortirà amb la
aquest rei empestat, ple de verí i de
gonya

me

per
seva
ver

oprobiosa?

Ah, catalans! Per forta que sigui res
comesa, per enguniosa que sigui la prova,
no

temeu,

Catalunya.

que

no

la

mataran la nostra

La nostra pàtria ha arribat

a

1380

un

de maduresa corporal i ideolò

grau

gica

Malrestats

capaç de resistir lés
Aquesta situació

refinades.

més

els

ulls

mants eonn«eionals

de

la

infonent-els-hi

idea

de

pròpia pàtria,

dejorn, perquè Espanya
mateixa no podria
si es prolon
gava massa. 1 tingllea la certesa, la con
vicció 'fermíssima, de que finida aquça
crisi morbosa, Catalunya apareixerà 'més
robusta, amb més plenitud ideològica que
mai, perquè totes les restri,ccions d'ara,
totes les injúries, les vexacions i els opro
bis que u infereixen actualment,
virtut per l'enemic insospitada,
una
1« rirtu de fer
l,ena que

vençuts, els que

no

PARAULA D'EN

ROVIRA

tard

LA

de los

riolència

de

o

preeaucions

més sollícita

ment

posades

ment

dictatorial, és l'establiment

prèvia

pràctica

en

en

tot movi

de

la

El Directori militar

censura.

i el

'

sentiment de llur

acabarà

nostres,

llibertat

es

panyol, dones, no podia rebutjar aquest
preeiós mitjà de defensa en aquests mo
ments de perill per a la seva dictadura.
Ja és sabut que l'opinió estrangera pe
sa enormement en el coneepte universal,
que tots els governs, ja sien legals o

de la

fuetada

del

als

con

necessiten l'adjutori

tità'per

reure-hi

clar,

aquesta repressió brutal els dóna més co
ratoe„ els redoblet les energies per tal d'e
•igir a la seca hora 1a restitució del go
que ens detenten des de fa segles; la
veritable llibertat que convé a Catalunya
i que fins les
la demanaran així
que la normalitat
feta: la
rcrn

ped/Ws
sigui

indepen

autèn

dència i«condicionada- de la nostra
tica

únic«

pàtria.
I

VIRGILI

de bona fe amb la

possibilitat

d'u
na retractació de part del gran Rovira i
per tal de canviar impressions i arribar
a una
eonclusió que els treiés de dubtes,
s'ha recabat la nostra opinió franca, sin

eregut

conciéncia dels demés països per tal d'a

despullada de tot prejudici. RESSOR
1:131ENT, que sempre s'Ita distingit per la
elaredat de coneel>tes i de juís, en tractar
se de l'ideal d'allibernment de Catalunya;
que no ens ha dominat la passió, ni ha
vem
supeditat el nostre propi criteri a
la faisó de pensar d'altri, en aquest cas

conseguir-ne

coneret també

_

en

extrems

casos

simpaties

o

recorren

a

adliesi.ons

la

mo

rals. Recordem que durant la guerra gran,
els diversos agrupaments que lluitaven
amb les armes a la mà en els camps de
hatalla, eombatien també en els països en
pau pel mitjà de la propaganda de tota
amb el fi de fer-se seva l'opinió.
Si havíem de donar crèdit a ço que ens
ha assabentat el telègraf, el movimeot
sediciós promogut pel Primo d'En•Rivera
s'ha desenrotllat dintre .d'una bassa d'oli,
i que el poble l'ha rebut com una "verita
ble panacea. Alló de cor que vols...
Però per gota perspicaç que liom si
mena,

gui s'endavina de

seguida

que la

Cosa ha

anat ben altrament.

i aquest amo, que és el Primo
d'En Rivera, fa dir al telègraf ço que
dóna' la gana.
Una de les notícies que ha causat més
sensació entre els nacionalistes catalans
de l'Argentina
molta més que no la
tiova inicial del pronunciamiento
ha
estat la .que es refereix a unes declara
cions énaeses pel patrici Rovira i

panyola

—

—

fetes á un corresponsal de "Le Matin",
diari de París, segons les quals
definidor de la fórmula independentista
del problema català, s'hauria contradit da

repressió

violent

del nacionalisme, decretada per la dicta
dura del sabre.
Enduts per l'entusiasme i el foc dé l'i
deal que els crema l'ànima alguns cata
lans

digníssims,

parlarem elar,

bons amies nostres, han

sense

em

buts, perquè és traeta de la llibertat de
Catalunya i amb les coses. que atanyen a
la píttria no Iti hem jugat mai ni pensem
jugar-hi mentre el seny no ens manqui.
Comenearem transerivint la versió exac
ta de les declaracions que hom atnibueix
a En Rovira. Deia el
telegrama inserit a
"La Nación":
-

—"Havem de sofrir
diu En Rovira
l'actual situació cine contras
ta amb la tolerància extraordinària d'a
quests últims anys, i esper que s'atenuar'a.
Quant al reial -decret sobre el separatistm,,
suportarem les doloroses restriccions im
—

i

Virgili

—

a les nostres
que les mesures actuals

llibertats,
siguin

posades

Així no ens ha d'estranyar rebre les
notícies més rares, les infornmeions més
capricioses, les notes més inversemblants.
El télègraf té amo actualment a Espa
nya, el mateik amo de la constitució es

vant l'efectivitat d'una

cera,

ereient
el preludi
de persecucions personals contra els se
paratiste.
"Aeció Catalana" no és extremista., car
solament persegueix les reivindicacions
del dret d'un poble a disposar de sí ma
teix. Abans del cop d'Estat, jo havia do
elarat que no era partidari del "tot o res".
Nosaltres no volíem desunir

d'Espanya

Catalunya

lliurement."

Afegia que posada Catalunya
el cas
d'Irlanda, ell aniria amb el govern de
amb De Valera.
Cosgrawe i
en

no

I bé: Per la forma caòtica de la re
dacció del telegrama,
tenint en compte
el fet de que al Directori militar li con
vé qüe no transllueixi ni la més lleu pro
—

seva

dictadura

poble eVs
indepen

reirindicacions del dret d'un
posar de sí matei.r
concepte

—

per les

contradiccions que s'lli noten ben palesa
ment,a part de la confiança que ens pu
gui merèixer En Rovira i Virgili com a
patriota, havem de declarar que, a jui
nostre, el cabdill d'"Acció Catalana" no

a

dentista ben clar i notori
digui en el
mateix paràgraf: Nósaltrès no- volíem
—

desunir

i li ho de

Catalunya d'Espanya

manàrem virilment i lliurement.

Evidentment entre
Iti ha

un

coneepte i altre

abisme i no creiem que sigui Ett
Rovira qui hi ha eaigut.
Altrament qualsevol desxifra el gali
un

matíes sintàetie que Itom troba en
fragment: Si <lis no volien desunir Ca

talunya d'1.,',panya

perquè

ririlment i lliurement?

ti ho demana

Ah,

amics! No
veieu entre el galimaties sintàetie la veri
tat de les declaracions d'En Rovira i Vir
gili No entrelluqueu les paraules sere
nes, fermes i enèrgiques del gran patrio
ta, adulterades pel censor dictatorial?
ven

A voltes una simple paraula, dues Ile
tres, alteren fonamentalment el sentit d'u
na clara exposició. Salta a la vista la in
correceió del paràgraf que parla de la
unió de Catalunya amla Espánya. Però si

Ii suprimim una paraula, dues lletres no
més; si, -vetllant per la gramàtica, som
prou generosos de llevar al fragment es
mentat, ço que li és una nosa.; si ens de
eidim a treure-li de sobre aquell no fatí
dic intrús i profanador, veureu com res
ta net de culpa i càrrec no solament En

Rovira, sinó aquella part de la gramà
tica que cura de l'ordre i la coordinació
de les paraules.

Queda, dones, ben demostrat el confa
sionisme del fatídic telegrama i per con
següent no havem de ereure amb la cer
tesa del que se Ii vol fer dir amb segones
inteneions.
Quant

no

i u ho demanàvera virilment i

testa contra la

ha arriat veles com es pretén demostr3r.
I diem que es pretén demostrar perquè
hom•no pot eoneebre que després d'afir
mar que "Aceió Catalana" persegueix les

a

la fórmula del tot

o

res

no

és

pas d'ara que la refusa En Rovira i Vir

gili. La

seva
tesi és d'anar aprofitant
els aventatges que hom trobi en el
camí sense abdicar de la finalitat inde
pendentista, farell que assenyala el port
de salvació a Catalunya. I tingui's pre
sent que el tèpie de tot o res ja ha pas
sat a la història no solament per En Ro
vira i "Acció Catalana", sinó que àdhue
per totes les demés tendències del nacio
nalisme organitzat.

tots

Ara que havem exposat lleialment el
criteri que ens mereixen les declaracions
que el telègraf atribueix a un dels bomes
més significats dintre del nacionalisme
eatalà, afegirein que si realment En Ro
vira amb les seves paraules hagués
d'atenuar els efectes de les seves ra
dicalíssimes afirmaciones anteriors
co

tractat
—

segurament podrem comprovar
dintre poc temps
RESSORGIMENT sa
bria comportar-se amb la fermesa ideolò
gica que és norma característica de la
sa

que

—

seva

actuació.
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INTERNACION ALITZACIó

LA

D'uns quants anys ençà, pocIrlem (.,r
des que s'ha aguditzat el problema
la llibertat a Catalunya, les forces cap
davanteres del moviment han posat els
ulls a l'estranger, amb la pruïja de con
quistar-se la simpatia internacional C011siderant-la un factor importantíssim, no
solament com a mitjà favorable a l'alli
berament de la pàtria, sinó, també, per
tal de crear-se amics amb mires a l'ex
pansió general de les valors catalanes una

vegada ens trobem en possessió del
tre propi i sobirà governament.

nos

En aquest sentit últimament s'han dedi
eat moltes

energies individuals,

gada

que amb caràcter oficial

estat

possible
de Cuba,

lanes

de

pel mitjà

tota

ve

no cns ha
fer-ho. Les colònies cata
Estats Units i l'Argentina,

les

institucions,

seves

gutti i

a

catalans
se tenir

Montevideo,

a

a

Lima, al Para

tamM 1i han; ajuclat
benemèrits, treballs tots que see
Lond

un

nexe

sí obeeixen

entre

a

un

general

eficaçment orientat per aquest
formidable organitzador que es diu Joan
pla

Estelrieh amb la seva oficina d'Expan
eió Catalana", les activitats de la qual
aetualment

són pas tan intenses eom
temps enrcra, no sabem per quina eause.
ca

no

Però si realment és encomiable la tas
que s'ha fet cn aquest sentit fins a la

data,

tot

nifiea

aqueix esforç

la feina feta

amb la que amb

un

enorme

no

mes

té

que

si e

seu coe

Malgrat

curt d'actuació lla

pròdigament.
esforços

dels nostres

havem de

convenir que el plet de la nostra indeper
dèneia era ineonegut de la gran ma3sa
d'opinió internacional. Això lio sabem rier

experièneia pròpia els que residim a l'Is
trangcr. Rarament trobàveu qui tingués
esment

de l'existència d'un estat
d'opi
nió catalana favorable a la desintegració
del nostre territori de l'Estat espanyol
que l'oprimeix. I de la raó que té Cata
lunya a no voler ser manada i a recons
tituir la seva extingida sobirania nacio
nal, és cosa solament coneguda per ben

comptades personalitats intetleetuals i po
:ítique.«.
En canvi tots havem sentit parlar se:n
pre del problema irlandès, la ignorància
del qual no era tolerada a un home mitja
•

nament illustrat. I sabem així mateix
cordial afecte amb què hom veia la lluita
que sastenien els irlandesos per alliberar
se

de1. jou

d'Amelaterra.

Això ens demostra l'eficàcia de la ni
ternacionalització de les causes de lli
bertat dels pobles oprimits.
Ara tothom parla dels separatistes ca
talans. Tothom sap, gràcies a En Primo
de Rivera, que els catalans volen seph
rar-se d'Espánya. Els diaris cada dia en
van

plens,

tant

en

la

seva

part

telegrà

fica com en articles, solts i comentaris de
redacció. La internacionalització del nos
tre plet és evident. I el que enamora
de tot és que al volt de la llibertat de
Catalunya es va creant un ambient favo
rable ben altrament que fins ara que el
manifestar-se separatista o nacionalista
català comportava en aquests països sM1.-

CONF

CATALÀ

americans,

sobretot a l'Argentina, fer-so
ma1 veure de la majoria.
Jo cree que l'esdevenidor català haurà
de fer justícia a la contribució del gene
ral Primo de Rivera en l'obra del nostre
nacional alliberament. En el reduït terme
d'un mes s'ha avençat un segle l'obra d'in
ternacionalització del problema català i
si segueix mantenint-se en el poder la dic
tadura

uns

nyaria gota

quans mesos
de

més,

veure'm—jo

no

que

m'estra
soc

prò

fug de l'exèrcit espanyol
reintegrat
la pàtria, per obra i gràcia de la inde
pendènerit de Catalunya, advinguda pro
—

a

o

vocada pels desencerts dels nostres irre
conciliables enemice.
P. DE REIG.

ÉNC

ID

En pocs països trobaríem la bretolada
gaudint una organització més perfecte
que a Espanya. Aquesta organització és

precisament-el" secret de la seva grandesa.
Un norantanou i mig per cent de ciuta
dans espanyols, si més no, són brètols o
candidats als títols de la bretolada, per
això és

tie,

criteri democra
lègie, seguint
poder siguin ocupats
un

que els lloes del

exelusivament pels brètols més declarats.
Catalunya, sota el jou espanyol, ha de
sofrir més que cap altre país oprimit es
cfeetes de la tirania espanyola per tal
que les forces del dominador s'exerceiXen

1

ES

i hom diu que si hi entra
trigarà .;,,ri
alguns dies.
La diferència de procedir l'autoritat es

cara

panyola

en ambdós casos és motiu de co
mentaris apassionats. Als
de l'opi
nió pública, sempre extraordinàriament
simplista i ingènua, sembla com si la di
ferència radiqués en el fet de
portar
segon proeessat una investidura d'auter
tat municipal i en el fet d'haver-se
jugat
en favor del mateix les
influències corrup
tores de.totes les justícies. I no hi ha res
de tot això.

mitjà de la tarifa més refinada en
l'art del bandarrisme. Ileu's aquí un exem
ple que pot servir de mostra.
A la presó de Barcelona hi ha, com
plint la condemna de sis mesos que

En Carrasco és encara al carrer i fa
de ciutadà lliure perquè sembla
que se'l
vol convertir en instrument d'una
mala,
jugada que Kómos va referir-vos en una
Confidència anterior: Aquell famós mi
lió de pessetes que el
senyor Mainés, d'a
eord amb el senyor marquès d'Alella i el

imposà

capità general de les trapes espanyoles

pel

comparaeto

acomplert inconscientment per la inter
nacionalització del nostre plet nacional de
llibertat, el Directori militar que detenta
els drets, la llibertat i el govern del polde
espanyol, masell, pel que es veu, a tots
vcrgassada encara que la sang viva brolli
del

PROBLEMA

per

les revistes que editen i per l'esforç par
ticular d'entusiastes, ,han fet bastant per
l'expandiment de les coses de Catalunya.
A París,

DEL

un tribunal
militar, el brau
eionalista i digníssim ciutadà Joaquim
Delelès. El tribunal de justícia espanyola
acusa al
company Delelès d'haver ofès
l'exèrcit amb unes
paraules ritinades

publieà 'La Tralla". Tothom estava
eonvençut que, quan tantes i tante3 coses
més agressives i més pujades de to cata
lanese-insurgent que els versos d'En Del
que

elès denunciats, passaven i passen sense
suscitar la menor persecució fiscal, el eàs
tie aplieat al delicte d'En Delclès es dei
xaria en forma condicionada per tal d'a
blanir el mal efecte produït per la injus
tícia. Però la realitat ha dit que totes

aquelles suposicions

eren

completameht

maneades de fonament, car En Delelès
fà més de dos mesos qeu està reixes en
dins.
Simultàniament al procés Delelès s'ha
yist també en jurisdicció militar una altm
causa contra el regidor nacionalista 52nyor Carrasco, acusat també de delicte
d'impremta. En Carrasco,com En Del
elbs, ha estat condemnat a sis mesos de
reelosió perè a diferència d'aquell, En
Carrasco no ha ingressat eneara a la pre

d'ocupació,
al

palau

varen

votar

com

a

subvenció

de

Pedra.lves, dic mal, per a.
la urbanització i
allargament de la Gran
Vm Diagonal
direcció Pedralves, està
aturat a la Diputació per obra i
gràeire
dels senyors d'Acció
Catalana, que han
promès
deixar-lo passar. La Diputaci6
en

a

no

en

aquest moment està. procedint a la se
va interna
constitució i caldran uns.
quants dies per a que la comissió pro
vincial
constituïda i posi en marxa
els afers heretats dels companys
que aca
baren llur actuació. Sembla
el

que
capità
general de les tropes d'oeupaeió ha fet ja
treballs de tanteig prop dels nous
diputats

d'Acció Catalana i d'alguns
regionalistes
que no volen fer de sacristà al florit
cap
dels regidors de la majoria

municipal.

regionalista

També males veus assegura
que el senyor marquès d'Estella ha plan
tejat la demanda de la subvenció amb•
aquests mots: Si el palau rep el milió,
En Carrasco serà lliure, si el
palau no
ep el milió, En Carrasco anirà a la.

presé.
Barcelóna,

15 d'agost de 1923.
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II
Fa temps que la nota tràgica lia vi
gut caracteritzant aquestes confidències

bans,

parlant

que

d'episodis

sosté la veïna Espanya
eionalistes del Rif.

i

de la guerra
amb els na

Tots sabem que la guerra hispano-ma
totes les guerres fins avai
consignades en la histèria de la Humani
tat, la que lia batut el record de la des
ho sap tot
Organització i també sabem
el món
que és fins avui la que ha tin
gut el nombre de generalíssims més gran.
Es un clesgabell tan extraordinari el que
plana ,damunt l'host cspanyola que lluita
al Nord d'Africa, que solament l'atzar i

rroquí és de

—

—

força sobrenatural foren capaços d'a
rranjar. Aquesta opinió de Kiimos és
compartida segurament per algú dels que
formen en concepte de ministres en l'ac
tual ministeri espanyol. L'haver confiat
al gran
i ensems microscòpic general
Weyler la missió d'anar al Marroc a es
tudiar sobre el terreny la malaltia espa
el re
nyola i dictar, en conseqüència
remei apropiat, fa que un hom cregui
que tanmateix fóra massa casual aquesta
una

—

eoincidèneia.
En Weyler no és pas immortal; per ai
no és heretgia dir que, a dreta llei, En
Weyler ja fa temps que hauria de geure
sota d'una llosa d'aquelles que porten
xò

aquella capçalera: "Aquí descansa en sue
rio
eterno..." (Va néixer l'any 1231
abans de J. C.!). El cos del general Wey
ler s'aguanta perquè gairebé no és cos.
L'esperit d'En Weyler té, però, una ca
l'altra barri i una mà al tirador del
de St. Pere. Algú dels que pernoc
ten o han pernoctat sota el mateix sos
tre, diu que a mitja nit el general ante
diluvià sosté converses amb les ànimes en
pena que geuen masellament pels recons
ma

a

çaneell

tenebrosos dels llims eternals i que aques
tes converses donen voltes entorn
dels
afers hispànics. Potser ara En Weyler
haurà posat en pràctica alguna fèrmula
d'ultratomba que sigui menys calamitosa.
Els darrers esdeveniments fan que hi tin
guem

nyols

confiança: divuit mil homes espa
aconseguit trenear el setge que

han

rifenys havien es
Tiferauin. Llàstima que la fa
talitat no deixés de recordar-se de les ve
lles amors espanyoles. Aquesta exclama
tres cents nacionalistes

tablert

caragolà novament el tap de banya
jà el neipient de cuiro al elau de

Fa un ramat -d'anys, però cncara viuen
testimonis del fet que relatem, el general

Els dos companys de viatge no es can
viaren cap paraula; semblava talment com
si el sol s'hagués proposat aquell dia ba

íntim,

eertament no és pas la seriositat un atri
Kómos. Assa
but de la personalitat
gem avui de tornar a la nota xiroia d'a
tot

que és el general Weyler. Sobretot parlem
del general Weyler
que és el caire
més xiroi de la seva personalitat

a

ció surt del cor de Kómos en llegir la els
sort de l'acuiraçat "Espanya" davant de
Cap Tres Forques. Ben mirat, ço que il
ha passat al capità del vaixell espanyol
és estar de desgràcia. Els anys que fa que
estan en remull aquelles roques desgracia
des i malgrat això no s'han volgut esto
var!
Però deixem-nos de coificidèneies mili
tars i tornom al personatge d'actualitat

Weyler estigué encarregat del comana
ment general de Pcxèreit d'ocupació a
Catalunya. El general Weyler en aquella
data era ja home de molts milions de pes
setes, car ja havia fet les campanyes de
Cuba i Filipines i s'havia preparat el
"coixí per la vida''. Però el general Wey
ler, que sabia molt bé i no ho ha oblidat
mai, el que costa guanyar un ral, era des
del lloc de comanament un espill de bona,
contenció i especialment d'estalvi. Algú,
portat per la pruïja d'exagerar, assegura
que fins l'aigua i el sabó són objecte d'e
conòmica utilització. Heu's aquí, sense

falla, l'anècdota
qüestió: Un dia
extrem, quan el sol queia
d'estiu, càlid
més

en

en

més aplomat damunt el Penedès català,
el general Weyler, vestit com un vulgar
terrassà anava tot sol, suat i polsós, fent
eamí per la cuneta de la carretera des de

Vilafranca cap a St..Quintí.
Un bon carreter que feia sota la vela la
mateixa ruta que el general, compadit
per
la visió del pobre vianant polsós i pos
siblement assedegat, Ii digué de manera

rústega però cordial:
—Pugeu al carro, bon liome, que us
portaré a Sant Quintí. No anéssiu pas a
caure
unti

d'un eop de sol al cap rebentat

com

cigala.

—Gràcies

ceptant

féu l'home polsós tot ac
amatent el convit realment accep
—

table.
Aleshores el carreter, que acabava de
descargolar el tap de banya del gat de
ví roig que aquesta bona gent porta sem
pre penjat a l'arquillat de la vela, l'a
llargà cap al seu convidat i féu: Beveu
ne

un

celona

d'aquest,

trago

no en

que de segur a Bar
beveu de tan acèrrim.

El eonvidat

acceptà

fer-se pre
gar gaire, després passà la bota al carre
ter i aquest l'alçà, espitxà la pell amb
la manassa feixuga i fent castanyolejar la.
llengua contra el paladar entornà amb el
llavi inferior dispost en forma de cullera
el raig de vi negre que rajà furient una
llarga estona. Després la descendí sobta
dament, expellí amb sonoritat l'aire que
de manera furtiva s'havia escorregut gola
avall amb la vinassa, passà el dors de

l'avantbraç

esquerre

EL
Un

nou

sense

pels

llavis humits,

NOU
sistema d'anihilament de

talunya s'ha

creat amb el

tre el record de la calor resistible

i pen

pel

cos

humà. Això potser era el principal res
ponsable del mutisme d'aquells dos homes
que feien via cap al poble penedene.
Al cap i a la fi el carro arribava a
St. Quintí. El vianant polsós prengué co
miat del carreter tot remerciant-li la com
panyia. El carreter seguí fins a l'hostal
a reprendre la marxa a entradafose.
No havia pas transcorregut mitja ho.2a
que l'arno de l'hostal rebia la visita de
la parella dels mossos de l'esquadra del
poble reclamant-li la presentació del ca
rreter que havia arribat de Vilafranca. No
fou tasca gens costosa la que els havia
menat allí. El carreter, per les seves prò

per

cames, s'atançà al portal en sentir
parlaven d'ell.
—Cal que tot seguit us presenteu al ca
féu un dels de la parella.
pità general
—Jo, perquè?, contestà el carreter tot

pies
que

—

esvera.

—Nosaltres poe que us ho podem
respondre. Solament tenim ordres de
nar-voE;

a

casa

pas
me

seva.

—Però jo no .he fet res de mal.
—Bé, deixeu-vos d'orgucs. Vós acabeu
d'arribar de la banda de Vilafranca i
pel
camí haveu trobat un home i l'haveu fet

pujar

al carro i l'haveu portat a cavall
fins a l'entrada de Sant Quintí, no és ve
ritat?
—Dones seguiu-nos i no rondineu més.
El bon carreter, groc com la cera i tre
molós com fulla a l'arbre, seguí la
parella
i anà a raure a una casa
d'aspecte com

pletament vulgar. Tot just hagué passat
la porta es trobà de nassos amb el seu
company de carretera i aleshores el
espant muntà al punt de dalt.
—A tu també t'ha fet venir el

general? No havem
camí. Deu
mal.

ésser

seu

capità

pas fet res de mal pel
aquest tros d'ani

boig

Imagineu-vos la sorpresa d'aquell bon
home quan s'assabentà que el vianant
pol
sós era noresmenys el general Weyler en
persona que anava

la dona

a

a

Quintí

St.

vigilar la vinya de
de Mediona.
K8mos.

Barcelona,

agost 1923.

ULTRATGE
Ca

pronunciament

d'En Primo de Rivera.
Es debades que prediquin que tot és pel
benestar de l'Espanya gran que ens do
mina.
Concretem: A Espanya no hi 'ha una
voluntat nacional. Demostració: S'han su

portat situacions governamentals dolen
tes

en

extrem durant tot el

el que

va

del

implantació
lenta

o

present,

i

segle

ara

es

passat i
tolera la

d'una altra situació tan do

pitjor amb l'adveniment del "Sin

dieat militar" i ni

una

mosca

que repre

senti el poble no s'ha mogut!
No pretenc defensar els governs ante
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és lloable,
riors, però tampoc
vista, l'actual Directori.
ells de primer antuvi que

sota cap

no

punt de
sen

orientació i

Confes
no

tenen

de govern
legal cauen en el mateix cerele viciós de
totes les algaradas, o sigui suprimir la
llibertat sense crear-ne una altra que res
pongui a les necessitats del moment.
Pel que es refereix a Catalunya, és ey:dent que va contra d'ella tot aqueix en
renou. Si bé ja estem acostumats a la re
sense

una

norma

.

pressió

del separatisme català
puix és
molt vella la imposició de la força bruta
en canvi sembla que s'han
adonat que
si no la implanten ara amb el màxim (10
—

—

pressió,

aprofitant eneara la nostra dè
bil força material, més tard
ja no hi fo
ren

a

temps.

Res dones de noves orientacions respec
te l'Estat en general, però si i moltes
amb referència a la nostra pàtria. Exem
ples Prohibició d'emprar el català en do
cuments públics. AnuIlació completa de
les

catalanistes. Establiment
en oficines públi
dels patriotes i la
declaració infantívola del general Lossada
invitant als separatistes a donar la cara.
En resum:.Un veritable ultimàtum d'Es
campanyes

obligatori del castellà
ques. Empresonament

panya a Catalunya nascut a la nostra
mateixa pàtria per tal de tapar les apa
rièneies. Heu's aquí tot el moviment.
Si, teniu raó, encara la força bruta res
ta a les vostres mans però no cregueu
que
el

vostre

gest hagi
portar-vos la vic
tòria. Aquesta a la fi serà nostra perquè
la portem tots en el cor i la nostra vo
luntat d'aconseguir-la és més forta
que
l'acer de les vostres baionetes.
Es avinent recordar aquella màxima
de

que diu: "val més astúcia que
i
aquella altra tan nostra : "qui perd el seu
perd el seny". La primera amb referèn

força",

cia als mitjans d'obtenir la llibertat pels
nostres propis recursos, posant-hi l'es
forç del cor, cervell i 'braç; però si la.
força bruta domina aquests nostres mit
jans de lluita, en ensorrar-nos nosaltres
que s'ensorri tot; els casos de Sarajevo i
Janina podrien reproduir-se al llarg de
Ja frontera per tal de que un Estat més

poderós obligués
Espanya passar per
l'adreçador. I no oblideu espanyols que
posats en aquesta situació podria, també,
acomplir-se aquella sentència vostra "A
a

a

rio revuelto..."
Ho enteneu El que no pugui fer un
exèrcit, pot fer-ho mitja dotzena de fu
sells ben manejats. Tingueu dones la fe2ta en pau i doneu proves d'alta política
reconeixent, fatalment si voleu, la lliber
tat de

Catalunya.

Llavors podem dir-nos
tots els homes del
món ens són germans, "e si non non",
eom cliuen que deia "El Cid".
Catalans: l'hora del sacrifici s'apropa.
De dret o a trascantó, però s'apropa...
germans

vostres, perquè

MIQUEL VILÁ.

fiále

DISCURS

PR

ES1DENCIAL

"He parlat altres vegades des d'aquest
setial d'honor esdevingut sovint voltat de
flames com aquell "siti perillós" que Al
fons el Magnànim es feia precedir en sa
entrada triomfal a Nàpols i que pintava en
els quarters de ses armes; més, carn avui,
mai m'he sentit pres pel sentiment serè de
la responsabilitat meva i de tots vosaltres
en la guia a donar a la política de la Man
comunitat en l'actual moment transcenden
tal per r, Catalunya.
Es la quarta vegada, i penso que serà la
darrera, que rebo dels vostres vots, repre
sentants de Catalunya, l'honor de la Pre
sidència i les meves paraules desitjo que tin
guin avui la freda imparcialitat del qui con
templa amb ulls d'historiador les coses mor
tes allunyades del passat.
Estem, fa un quant temps, com voltats
d'enemies. Com a tals els governs ens trac
ten. Sembla com si la Mancomuntat de Ca
talunya creada pel govern, projectada pel
partit conservador en 1908, reproduïda eam
projecte de llei pel partit Iliberal en l912,
sigui cosa sediciosa. Era aquesta Institució.
per ells i per nosaltres, "obra de transició
i
d'oportunitat, camí de més ampla lliber
tat."
El Decret que la implantava contenia una
reial promesa. Nosaltres hi hem estat fi
dels; més bé es pot dir que els governs d'Es
panya no han tingut aquesta vegada pa
raula do rei.
Cap de les delegacions de serveis d'Estat
ens
han estat concedides, ni aquelles que
per actuar sobre coses materials semblaven
més fàcils a flor suspicacia, ni aquelles en
què la incompetència del poder públic ha
estat major
Al contrari, la sèrie dels obstacles passats
i presents ès inacabable.
Recordem aquell
llarg període, eneara obert, davant el Tri
bunal Suprern de Madrid, en què el Govern
mantenia vagament la idea de la inicitud
dels nostres impostos, recordem la campa
nya contra el traspàs dels serveis; la repe
tida i insistent en que I 'única autonomia
concedida, la ile la votació dels nostres pres
supostos i de l'examen dels nostres comptes,
es volia que ens fos
arrabassada; la negati
va ■le la concessió
dels telèfons, mentre es
donaven fàcilment a València a una com

les febres palúdiques del Prat de
Llobregat
metòdicament avancin, fins coneguda clara
menl; la causa.
Ara és contra la riquesa material, ara és
contra els tresors de
l'art, ara contra
ara
contra els nostres llibres. En
cara jauen
abandonats al pati de la Dipu
tació de Tarragona les estàtues
imperials
deseobertes per l'Institut al Teatre romà,
decomisades per l'Estat ara fa cine o sis
anys. A Empúries, les restes de la Neeró
polis grega, on s'han trobat vasos preciosos
que té tothom, menys els Museus públics,
l'Estat l'ha venuda per 250 pessetes. Ha
preferit llançar-la ans que veure com era
per la Junta de Museus de Barcelona ex
plorada i per l'Institut estudiada. Un go
vernador de Girona veda que ens
siguin do
nats uns llibres per a la Biblioteca d'Olot.
Una salutació cortès en Ilengua catalana ens
és retirada a la cara, co/n si la nostra bai
xesa fos tal que parlar amb la
pròpia llen
gua fos ja blasférnia o insult. Ni la repre
sentació de l'Estat en coses nostres és
ate
sa. Fa
anys que el Ministeri d'Instrucció
Pública no ha fet els nomenaments dels
seus delegats al Patronat de la
Universitat
Industrial, que per altra part s'ha deixat
pràcticament sense la subvenció estatal que
tot just
compensava els impostos amb què
el fisc grava l'ensenyança.
Bé es ven que no és la lluita solament
contra nosaltres, sinó contra
Catalunya. Tor
na a poder
referir-se als Governs actuals
aquella frase del cant dels ''Segadors'' del
temps de Felip IV.

.

.

panyia estrangera,

mentre

es

projecta

la

coneessió de la construcció de tots els d'Es
panya a un trust americà, del qual formen
part noms ben coneguts en les campanyes
contra ncsaltres; el retard de la tramitació
de carreteres. Trenta projectes de nova cons
trucció dormen en el Ministeri de Foment,
alguns lel quals daten de 1918.
Recordem els concursos de bestiar
suspe
sos. N'hi hagué prou
1 'una denúncia d'un
funcionari de Tarragona, tristament cata
là, perquè l'Estat que no fa res pel fament
de la nostra riquesa pecuària, trametés ia
força que devia sobrar a Barcelona, con
tra els anyells i les vaques pacífiques. Al
rlórra la raó, però en ma
cap de temps
la forma, que no obliga a l'agraïment.
Avui,
encara el dissabte. van al mercat sense cau
precaució els ramats, i el diumenge tota la
quincalla de la Iligiene I'ecuària espanyola
es mobilitza contra els
que van als coneur
sos

mancomunals.

Recordem la campanya contra les briga
des Sanitàries. Ara és un metge eastellà ile
Lleyda el denunciador de la nostra manea
de mitjans, el dia abans de la campanya
realitzada pel Servei ,Sanitari a Barcelona.
Entretant la incúria de l'Estat deixa que

"Ara el Rei, nostre senyor,
declarada ens té la guerra."
Des coses catalanes
porten el segell de la
infàinia i de la maledieció.
Sortim fora de les fronteres de la terra
i la maledicció ens
segueix. Un mot de
l'Ambaixada i a França els nostres
orfeons,
invitats per la Municipalitat de
Tolosa, són
expulsats 00111 a criminals, i la nostra ban
dera que flamejà a Verdun, onejant a les
alenades darreres dels catalans morts
per la
França, és indiferentment abatuda.
Al Parlament es parla com de cosa in
noble de la nostra indústria, del nostre tre
ball, i lii ha en els alts ,setials qui es com
plau en la ruïna que les pertorbacions so
cials porten, al comerç i a la
riquesa, ja que
així es farà la bona abra de
que la indús
tria s'eseampi per Espanya, emigrant de
terra maleïda.
ometo eneara aquelles
causes, moltes
de gravíssimes que apenen tot l'Estat: rius
de sang que dolmen la joventut, rius de ,di
ner que eixuguen la
riquesa del país, que Si.
afecten especialment a Catalunya, és perquè
compleix puntualment els deures públics, i
Ileial no desertà ni d'allò a què sent ra
dieal aversió.
Vegem Barcelona: aquí es congria l'altre
enemic. El socialisme, l'obrerisme, el
calisme, han tingut en tots els països per
principi el prescindir dels caràcters nacio
nals, i sovint en nom de l'internacionalisme
s'han aliat al eostat dels opressors. Aquest
fenomen esdevé comú en la història ,dels
moviments nacionalistes. EI tzarisme antic,
era mestre a profitar-lo. A
Catalunya hem
pogut vence els més qualificats òrgans del
sindicalisme combatre el país, mensprear pú
blicament als seus diaris la llengua catala
na, combatre tota la riquesa, declarant el
"boyeatt", no a una indústria determinada,
no a la
d'una entitat o d'una comarca on
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hi havia la lluita social, sinó a tota la in
dústria de Catalunya. Hem vist alçar-se un
exèrcit roig que ara assassina, ara saqueja,
mentrestant vagar la vigilància de la jus
tícia, claudicar els organismes de
com si uns i altres, en els moments més di
o
fícils, estessin en mans de la negligència
de la mala voluntat.
intentat encarrilar l'sanarquia
No s'ha
brun7enta ni donar canal ample de nova jus
tícia a les aigües turbulentes, ni s'ha sabut

.govern,

desviar-les o endegar-les.
Tenim dret a queixar-nos d'un govern que
s'exerceix sense la nostra íntima complaen
ça i que paguem amb duríssim i car estipendi
anyal que s'apropa, segons les estadístiques
de 15 anys ençà, al cinquè del pressupost le
l'Estat.
Es difícil a l'home dels països normals
actuals interpretar aquests fets d'histdria
-Contemporània. Caldria en tot cas cercar
parió en la política oriental de la Rússia
dels Tsars o en la Turquia dels Soldans
Podrímn dir que s'ha balcanit7at Bar

roigs.

celona o bé que travessem segles pretèrits:
vivim la política descrita en el Gil Blas de
Ara, com llavors, els terços de
Felip IV assalten les cases de les ciutats,
es bufeteja els alcaldes i es profana el sa
7rrat de la llar de les autoritats del país.
Vivim una utopia o ucronia. Per ella pas
sem esguardant amb ullada ràpida, seguint
el consell virgilià, com en el lloc més terri
bl
de l'infern.
Tot l'esforç de vèncer la política vella

renovant-la i regenerant-la, ens
ha fallat. No hem aconseguit convèneer l'à
nim simplista de qui, eom l'home del desert.
repugna la varietat i s'enamora de l'ara
bese geomètric. El Comte Due d'Olivares
sobreviu. Melo podria encara avui, després
de duríssimes experiències de la Histèria de
la decadèneia d'Espanya, repetir els seus
,consells de govern i les seves previsions.

d'Espanya,

En canvi aquesta política nefanda ha fet
el seu vial dintre les ànimes. Tots els tèpies
antics que unien nostres passats a Espanya.
han anat caient. Ha eaigut la vella admi
ha caigut
ració a una llegenda heroica,
l'esplendor d'una literatura, ha deixat de
semblar-nos suficient, per a comunicar amb
món, la llengua castellana; ha calgut la
veneració a un art del qual fa anys que
vivim separats; s'ha romput tota col-labora
ció científica. Cada dia el govern fa nous
esforços per deslligar el vincle econòmic i
ja no impressionen ni aquí ni a Polònia
aquelles paraules de Nicolau II "On porta
reu els productes de la vostra indústria, una
volta els mercats russos us siguin tancats,"

talans que el sufragi ha enviat als Consells
municipals i amb els qui per la seva passi
itat rembla que regulen, en relació al mo
y
nacionalista, el desenrotllament del
moviment terrorista; no podia la Mancomu
sova assistèneia 1 'aleu
r itat avalar amb la
liel pOlitie de datreta fila enviat a Bar
eelona cont aquells prefectes que Roma en
viava a la Pannomia o a la Cilícia, donant
que Ilir als desvagats del Fòrum i que tin
;:ucren la mala sort de tenir per cronistes
Liviu

e, Tàcit.

Quan per alçar la qualitat i la 'conducta.
ha portat 1 'excepció, com en el present hi

ha mostra, no ha faltat la nostra assistèneia.
Si hem viscut vida independent del temps

preparant

La nostra obra os la diran els volums de
l'obra realitzada que el Consell que acata
ha dipositat a la Mesa de l'Assemblea. Mell
i es
tre les bandes anàrquiques actuaven
rotava per assalt a la capital de Ca'ralunya,
continuaven la seva tasea les nostres esoo
les, els nortres instituts, els nostres engi
nyers, els nostres metges; mentre esolatava
la bomba, es publicava el llibre savi,l'anuali
de la Institució científica, els mapes geogià
fie i geològic, s'orgazkitzava la beneficència
i s'obrica nous camins. Vos deia, ara fa dos
anys, en ceasió igual, que anàvem a empen
dre la tasca de corsolidar i d'afermar, i
com ho hem fet vos ho diià el projecte de
liquidació anyal sotmès a la vostra dcli
beació. Nosaltres hem consolidat la nostra
obra en mig de la ruïna que ens ha voltat
del terratièmel que ara st:mbla s 'apaivaoa
però que no a aturat. Damunt d 'ell. da
munt la lluita taixa d'interessos i de dis
bauxes, nosaltres hi hem encès la llànt:a
perenne de l'ideal, del sentiment, que és en
cara més potent que la força material: que
hi ha encara homes que moren per l'honer,
per Déu, per la Pàtria, mentre que en nom
de les baixes passions no es formen màrtirs.
sinó botxins. La llàntia encesa pot ésser se
nyal de salvament per qui vulgui.
tet, no sabria enca) a
Avui, després
pronunciar altra paraula: hem de seguir la
nostra obra de formació de la pàtria. Hem
de seguir 1 'obra del palau de la nestra cul
ve
tura, aixecant-lo cap amunt perquè es
gi pel món• eixamplant-lo perqu.3 tothom
hi càpiga.
de colonitzar les muntanyes
encara
inacecsitics, i posar en comunicació

límn

a tots
els catalans.
de cultura, d 'obres públiques,
d 'obres socials, és la que pot unir-nos en
cara a tots. Esmercem en això les engrunes
que ens deixen. Gastem en un any el que
l'Estat al Marroe en deu dies, però aquei
xes engrunes són
llavor que dóna el cent

material

Aquesta

i

espiritual

tasca

pe: u.
Entieveiem la Catalunya de l'avenir. Ens
hi acostarà l'esforç de tots units, encara que
lluny. Pel qui ereu que és servir el
Rei anar contra la pàtria, és proper el dia
que se 'ls aturarà la pedra i la mà a punt
de llançar-la, atreta per la muntanya mare,
1 ci glavi els caurà atret per son germà
ferro de les entranyes de la terra.
El sindicalisme que ha tingut en tots els
països per principi el prescindir dels ca
làcters nacionals, girarà el cap a la Mare
eneresa, els cilliers catalans es cansaran de
conrandan:ents exòtics. Notem, els que es
tudiern els moviments socials, que la classe
01 cela s'ha nacionalitzat a mesura que la seva
mganitzaoió ha crescut. La primitiva homo
geneïtat, internacional ha passat progressi
vament a la heterogeneïtat d'avni. I aquell
119, proper d'unió i de força
podrem ser
eem Einlàndia per Rússia; mes, si Espanya
ho vol, podríem ser també com el Plemont
per a una nova Espanya en la qual convivls
rim amb llitertat. Jo espero un jorn en què
les masses otrercs es sentiren catalanes.
Aques'a Assemblea seguirà, estic segur, la
en cada període ha fet
seva tradició. Ella,
ca
patcnts els tresors incògnits de l'àniera
7alana. Segles d'estar privada de les altes
funcions polítiques no han pogut esvair el
seu antic
seny en l'art de governar. Homes
de Catalu
vinguts de tetes les contrades
nya, educats per al treball i per als afers
individuals, han sabut aluí investir-se de la

dignitat senatorial.

Aspirem al dret de regir-nos amb més
pla llibertat i hem d'adquirir-los per la
obra i pel nostre seny.
Rebeu, senyors diputats, el

am
nos

tra

ineu

homenatge

espectuén.
I siguin

les meves darreres paraules de
srlutació a Catalunya i a tots els catalans;
e. la
que viu dintre les Eeves fronteres es
t:ictes; als catalans de Vanuela i de 1 'Illa
'Or; als que súbdits d'altres Esta's, po,
1 len l'altre costat del Prenen o 1 'altre ce-e.
J. Pine e CADGFALCH,
1at del gran ma.
-

Catalunya té afany de llibertat i creu que
garantia d'una major cultura i d'u

ella fóra
na

major

téeniea i rectitud

en

l'art de go

Aquesta escala comença en els par
tits .monàrquics i acaba en els que es diuen
elarament separatistes. Contra aquesta força,

Ternar.

govern aprofita la guerra social sense
i sense llei, de tal guisa, que el po
ble, no comprenent la ineptitud en posar-hi
-ordre, creu en el maquiavelisme ð'atiar-la.
el

normes

•

I mentre la ciutat màrtir sofreix, els go
vernants hi riuen i hi fan bons ,mots i fra
ses plenes de fàcil enginy i de sarcasme.
Tal és el quadre de la nostra histèria ac
tual.
La Mancomunitat de Catalunya, entretant,
serenament el seu camí; en certs
va fent
moments haurà semblat que es desentenia
dels fets que ens volten.

No,

no

era

així..

Unes vegades era
impossible la noble
eooperació. No podíem alternar amb els que
amb fútils pretextos processen honrats ciii

BARCKLONA—Not

a

del darrue

Campi,m4t. de C ,taluaya

de

Fot.

Remorgim

per

P.

Arias.
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FEM-NOS

ARGENTINS

CIUTADANS

Diverses vega.es des d'aquestes pàgi
nes de RESSORGIMENT ens havem ocupat
.de la conveniència de desprendre'ns, els
catalans, de la ciutadania espanyola per
-a4optar la del país en el qual residim.
Aquest tòpic de la ciutadania ha estat
discutit manta vegada i a l'últim s'Irt
en que l'adopció de la del país
hom resideix reporta a l'individu no
solament aventatges d'ordre moral sinó

convingut
-on

.guanys nraterials.

Pel que fa referència als catalans, el
.canvi volenterós de ciutadania adquireix
un altre
aspecte, tant o més digne de
tenir-se en consideració: Què cosa ens
Iliga als catalans exiliats a l'Estat que
.detenta la llibertat de la nostra pàtria

Quins beneficis ens dóna a l'estranger la
mostra condició
de súbdits espanyols1
Fent-nos ciutadans argentins, per exem
a
ple, perdem la nostra condició de
lans?
Els únics aventatges que ens confereix
ciutadania espanyola a l'est,ranger és
,c1 de confondre'ns llastimosament als ca
talans en fills de la madre pàtria. Ky;)
conetitueix una minva de la nostra dig
nitat nacional, car tenint mare pròpia és
mala
una injúria confondre-la amb una
la

La

idea

pendria,

en aquests
moments
el caràcter d'una protesta
histèries,
seriosa i contundent eoncra les malvestaLs
de què fa víctima a la nostra pàtria el
govern d'En Primo de Rivera.

tot

Nosaltres creiem que ara és hora de
palesar els eatalans d'arreu del món no
solament la protesta iracunda contra ds
bàrbars procediments del Directori mili
tar, sinó demostrar al món enter que la
raça catalana no és raça d'esclaus ni de
masells. Ara que els nostres germans a
Catalunya no poden actuar ni alçar la
veu contra aquest estat de coses criminal,
els que residim a l'estranger havem le

parlar per ells i treballar fermament per
tal d'expandir la ideologia redemptora.
Les institucions catalanesques que ser
fidelitat a la pàtria com el millor
distintiu de l'existència llur, cal que en
ven

aquests

moments

angoixosos responguin

al elam que la Catalunya Iligada de peus
i mans, amordassada i escarnida, els adre
ça reclamant l'ajuda de tots. Elles, en el
cas conen t de la idea que exposem, fo

NOU

EL

Els jueus han aconseguit veure allibe
rada llur Palestina. Vint segles de pros
cripció, però, han estat necessaris per re
tornar a les terres bíbliques. Dos mil anys

da del qual ens SUIllem, formant-hi, la
-majoria, una llar i ereant-hi la família

passats

-que ha de succeir-nos.

raça damnada pel delicte comès en un
ment de fatalitat nacional, quan el

Ultra això, canviant de ciutadania res
.tem tan catalans com abans. El mateix té
per un català ésser ciutadà argentí com
-súbdit nord-americà. Ciutadà de l'Estat
espanyol o de l'imperi xinès, el cataiit
resta sempre
hmb respecte

en
a

la

les mateixes condicions
seva

pròpia pàtria.

men

tre

aquesta romangui supeditada a una
hegemonia estranya. Per als que freturem
la desintegració de Catalunya de l'Estat
'espanyol per tal de formar un Estat so
birà que restitueixi a la pàtria les seves
característiques nacionals de govern pro
pi, la renúncia a la ciutadania espanyola
és

una arma eficacíssima de combat
tra els detentadors de la llibertat de

talunya i constitueix

un

con

Ca

acte ,d'afirmació

del nostre ideari.

Aquests dies de febrosa activitat per
part dels catalans de l'Argentina i d'agi
tació de les concièneics motivada per l'es
túpida repressió que la dictadura del sa
bre empra contra Catalunya, s'ha insi
nuat novament la convenièneia de portar
a terme una enèrgica i persistent campa
nya tendent a infondre a tots els cata
lans espargits per l'Argentina la idea dels
hventatges morals i materials que suposa
l'adopció de la ciutadania d'aquest node
.país, pètria dels nostres fills.

no

en

mig

de

persecucions

i carnet

han estat prou per exterminar la
mo

poble,

poble embrutit, embriac per la
grandesa de Roma, cometé el delicte ne
fand per tots conegut.
Vint segles rodant pel món no han es
tat prou per engolir-se de la faç de la
terra els semites. Per contra, en arribar a
l'assoliment del somni sagrat del retorn a
la Palestina, aquells expulsats que pot
el

baix

ser eren
l millor ele les comarques de
l'Asia Menor, han estès pel món la pui
xança de llur raça, els ulls fits en la Pà
tria perduda, el pensament en la ferma
contintfita,-..
Els jueus són lliures. Són lliures i gau
deixen de la consideració dels demés po
bles, sinó per les valors intrínseques de

llur raça, al menys prr itaver sabut man
tenir fins al moment-.4e l'alliberació, el

foc sagrat del patriotisme.
Catalunya és la hereva

dels

jueus.

tros de terra benekla, on totes les
harmonies de natura semblen haver-se

Aqueix

mesclat per tal d'embellir en més alt grau
les belles-es que atresora, és destinada a
ésser el nou poble de la raça proscrita.
Una malastrugança d'oraele diria's que se

n'hagués cnsenyorit.
En el transcurs inacabable

clavatge, Catalunya mai

no

del seu

es

havia supor

a

arribar

a

una

Com a pla general proposem que allí
hi hagi una entitat constituïda
Cen
tre, Casal o Comitè
aquesta canvoqui,
pel mitjà de la premsa i per circular adre
çada als seus associats, una reunió de
—

on

—

els catalans de la iocalitat respec
i els exposi la conveniència, sota
tots els aspectes, de fer-se ciutadans ar
tots

tiva

gentins.
Les entitats podrien, així mateix, fer-se
càrrec dels tràmits tendents a la realit
zació del projecte fent totes les gestions
possibles per tal d'evitar major inversió
de temps per l'interessat que aquell que
reclama la imprescindible presentació pee
sonal.
Creiem que amb Lona voluntat i dispo
sició el projecte és factible per tothom,
entitats i particulars. La seva realització
no hi ha dubte que fóra la protesta més
curiosa i contundent que podríem alçar
contra l'abominable règim que s'ha propo
sat anihilar l'ànima de Catalunya.
H. NADAL

POBLE

marastra. Aquesta lamentable confusió
-s'evitaria si tots els catalans en sortir del
territori de l'Estat que ens oprimeix
-adoptéssim la ciutadania del país a la v--

ges

les més indicades per
realitat satisfactòria.
ren

1

MALIOL.

JUEU

una persecució tan ferotge com l'ac
tual. Com si fos l'obra metòdica i orga
nitzada pels enemics eterns, sempre ania
les urpcs obertes per clavar-les al mateix
cor de la bella terra per destrossar-la amb
més de verí, ara s'ha desfermat tot l'odi
rabiós i inhumà dels qui la subjuguen per

tat

la

força

dels

qui

i per la mansuetud

inexplicable

l'habiten.

Mai no s'havia arribat a tant. Mai els
dominadors s'havien atrevit a portar a
els
repressió emprat
Són signes inequívocs
què Catalunya deurà seguir el camí
ho féu el poble hebren,
de la vida
tots els pobles proscrits per la fata
litat que els
inconscientment pels
cap el mètode de
moments actuals.

en

com

com

mena

camins de l'esclavatge vergonyant. Es el
fat inexorable dels pobles destinats a és
ser
víctimes d'altres pobles qui han sa
but, o se'ls ha permès, d'ésser mentors i
s'han aprofitat de llur situació per impo
tots els vicis i vergonyes llurs als
sar
qui no han transigit d'ésser absorvits ín

tegrament pels conqueridors de, tots els
temp:.
I Catalunya es troba en aquest lamenta
ble cas. Es, per voler ésser ella mate,ixa,
per dalerar dies de plena llibertat nacio
nal, per lluitar per la sevrt grandesa
més que tot, per enlairar la seva dolça
Ilengua, que per als catalana és la joia
Més preada de Ilur ésser, perquè és el
vincle benaurat que dóna cohesió i enfor
teix els batees de l'ànima de la terra cata
lana; que té la sort immaculada d'ésser la
Ilengua dels qui habiten el tros de terra
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volgut

exclusiva
és tractada tal
ment com tot poble inferior, com els po
bles qui han hagut necessitat de llum per
esclarir les tenebres que enterbolien la
consciència coLlectiva dels bàrbars.
Com si Catalunya fos conquerible com
ho fou la verge terra americana dels pas
sats segles i ho és encara bona part del
continent africà, els qui s'emparen en la
força i en la covardia dels que lliuren els

avui res no hi ha que pugui sostreure'ns
del deure sagrat de les virils actituds,
puix aquest és l'únic i el més dreturer dels
camins si demà volem respirar l'oratjol
de llibertat a l'ombra augusta de la se
nyera que ens foragiten i escarneixen els
nous
si-dient romans que diuen que la

l'ajut

covardia per conservar un patrimoni ma
sell i eixorc, el dau del destí ens haurà dit
la nostra sort: desaparegut el poble jueu

que natura ha
ment dels catalans,

mitjans,

tal d'ésser forts amb

per

l'espasa

de

croada més

que fos

ara

i el

fusell,

atroç i

han

començat

la

vergonyosa dels temps

modern.:.
eors

catalans, els

nos

cors catalans avesats a tota mena de
tiranies i persecucions. Cal que allí on hi
hagi un fui de Catalunya hi hagi també
un home disposat al màxim sacrifici, que

tres

L

S

aixoplu

tot.

gar-ho

I si no es fa això, si ens acoquinem
els pobles que han tastat el fel de la

com

com

Cal enfortir els

E

bandera llur és prou ampla per

a

tiranitzat,

etern

un

rra,

JESPUS GRADUS.

CASMES

lloes més sortosos de la te

Nordamérica,

el seu pre
la moderníssima manifestació
declarar la seva fe profunda en l'es

sident
de

en

la lliure

en

fa

piritualitat

de les coses, i proclamant
de la humanitat en confiar com més
millor en les forces morals, assenyala i
recorda

que

les grans nacions han

ce:

vingut ja en la limitació dels armaments.
Catalunya, assedegada de modernitat 1
d'avenç ha de contemplar, muda i lligad:t.
eom estan, els qui eneara la governen, in
eptes i fatalistes, a la rerasSaga de la ei
vilitzacié.
GRÁCIA B.

altre poble hau

rà ocupat la seva plaça.
I aquest poble serà Catalunya, la terra
nostra, ben nostra!

SAR

resea...

AUDICIÓ
Sota la direcció
l'Orfeó Català donà
"La Argentina" el

LLOREXS.

CHORAL
del

un

Sunyer,

mestre

concert

diumenge

el Saló
dia 16 de
en

setembre, davant d'una coneurrèneia

nu

merosa.

La informació telegràfica va innovant
amb el seu peculiar laconisme dels
fets que fa alguns dies s'esdevenen sob
tadament a Espanya i de retruc en la nos
tra amada Catalunya, mantenint vius,
així, el daler i la inquietud que ens ob
sesionen. Dels anys passats per la nos
nos

Aquestes són, les interrogacions contí
dels nostres esperits conturbats.

nues

Ara

guessin

tots

voldríem

les

que

naus

vin

lleugeres, portant-nos l'expressió

tra pàtria des del seu primer crit de
renaixença fins al moviment que els mili
tars acaben d'iniciar, hom no pot menys

de l'ànim dels nbstres germans que en la
pàtria viuen, i sofreixen d'aprop les
exaceions que qui no ens coneix ni estima
és encar prou poderós per imposar-nos.
Si allà les mordasses priven de fer sentir

que sentir-se'n fortament consirós,

públicament

Tanta iniciativa esmerçada; tanta pui
xança i vida pel nostre poble demostra
des ; l'índole preclara de tot el nostre res
sorgir, la seva noblesa i la seva impor
tància; la fortitud en mig dels contra

centres culturals

temps soferts; aquest pas-a-pas laboriós
rap a la fita de les completes llibertats:
fóra possible, que un cop d'Estat com el
lue ara
esdevingut pogués fer el
miraele d'anorrear-ho? Tot el nostre eor,
tota la nostra ansietat s'hi subleva: no;
no pot ésser!

Però, hom no es sustrau de l'anguniosa
pregufita. percudint dintre els replecs més
íntims del nostre ésser, com uns garfis
que s'arrapessin i volguessin esqueixar la
i hom sent l'espessor dels
l'esdevenir de la nació veïna

nostra

earn,

dubtes

en

nostra,

emn

nuvolada densa que ata
peís el respir. Mal ens ha d'anar és cert,
sia com es vulgui, el dependir d'ella ; pe
rò
nostra dissort ens hi té junyits, en
cadenats
als
seus
designis; estacada
la

una

idiosineràsia nostra

a

la

d'ells

amalgamo no ens pot oferir una
més gràfica que la de la barreja

qual

imatge
de

el vi.
Fins a quan haurà de seguir-se tant de
martiri'? Els dies que després d'aquests
moments

especials

vindràn,

seran

eneara

per nosaltres de més malaurances que les
que fins aquí hem sofert?

i

arreu

la

del

vau

poble;

eLs

tancats; és pro
els temples la paraula de
es

veuen

hibit d'oir .en
Déu en la llengua que per Ell ens fou
donada i les nostres organitzacions

pa
la nostra

triòtiques

són desfetes; potser
condició de ciutadans de terres més lliu
res que les
que a la nostra pàtria subju
guen ens pot ésser bella cosa per ajudar

aquell esperit amb tanta. d'amor tingut i
vetllat, avalat p'er tan pròpies virtuts;
esperit en plena marxa i que ara amb to
tes les seves enormes
conseqüències és
fès barroera metit.
Gairebé

En conjunt la massa choral ens agra
là força notant-s'hi un equilibri més per
fecte que en els concerts proppassats, els

quals es ressentiren d'una evident
d'assaigs.
L'himne d'En

som

podem aixecar la veu
senyalar insistentment

més

vers

la

sortosos:

el món i

as

malvestat i les

amb música del

poeta Tintoré-Rodríguez, "A la nostra
bandera", fou executat més bé que mai.
"Caramelles", del plorat Rodoreda, ens
conveneé del tot, en repetir-la a insistèn
cies de l'auditori. "Lluny de ma terra", del

Sagalés,
bisar-se, trobà
el
interpretació
mestre J.

una

qual

que també hagué de
delicada i emocionant

Font,

en
tenor senyor
sabé transmetre al públic el

el

senti

pàtria, l'enyorança

ment de
diu de què està

del terrer na
saturáda la composició.
"Barearola", de Weber, fou bellament di
ta per la secció de senyoretes. "Els
pes
cadors" (Clavé) no anaren malament, pe
è és una obra que requereix una poten
cialitat extraordinària de veus, que no té•
el nostre Orfeó. "Primavera eterna" (Mo

rera)

nosaltres

Sunyer,

manca

al

nostre

humil juí, fou portada
sobretot el seu co
mençament. "Nit de Sant Joan", sardana
amb

massa

lentitud,

del mestre

Sunyer,
vegada, és

es donava
per
obra bastant ins

que

baixeses del fantasma que ullprèn encara
les orbes i adolorides multituds nostres,
dels monstre que extén els tentàculs da
munt la nostra dolça convalescent; qui
és obligada a sacrificar els seus joves fills

primera

a

les allaus aventureres, qui es veu xu
clats els seus cabals, i els seus corrents

segona

espirituals detinguts.

"Llegenda" (Tschaicowsky), "Una rosella
i
una
espiga" (Villegas), "Vidalita".
(Massa) i "Motet, 46" (Bach), foren dis

Mentre la nostra desvalguda pàtria és
víctima de les mesures radicals que qu!
té poder material sobre nosaltres diu qu.3
s'ha vist obligat a prendre
per mor de
detenir les fatals errades ,dels seus mals
governs i dins la

marxa

dels

idealista natural

temps ha hagut de fer imperar la
regressió i la força dictatorial i milita
•

pirada,

que

però és

una

no

una

assenyala

una

superació

bella continuïtat en la pro
ducció catalanesea d'En Sunyer, destre en
l'art de composar sardanes. Potser una
audició més ajustada ens satisfaria
del tot. "Adeu germà meu" (Walreant),

cretament

interpretades,

per a acabar el
programa amb la formosíssima "Sardana

de les

monges",

del mestre

Morera,

qae

execució excellent. "Els sega
dors", sollicitats per l'auditori, clo
gueren l'audició que en conjunt, repetim,
podem considerar notable.
N.
trobà

una

1 387

EXPOSICIÓ

UNA

A

dalt: L'eseultor y.
Zurdtti

-

Rosselli

L'esel iptor

-

DE

RETRATS AL

Nens

Leopoldo

A baix:

Senyora de Ferretti L'artista
Constantí Sancho Senyora vídua

del retrat

do

es

pot destriar

en

tres

semblançn i psiquisme.

aspectes: saber fer,

En els bustos femenins de damisel.les h ha tot l'eneís de la
jo
Tocats delicadament, sense enfarfecs i amb sollícita_amor,
brolla d 'ells una fluïdesa que els dóna un major relleu, una més
fina espiritualitat. El colorit hi és també ben harmonitzat amb
aquells rostres que, dernés de vida i transparència, tenea un remar
cable serrtit decoratiu.
Corn a desdoblament de l'artista tenim els bustos d'homes en eh,
quals el tractament esclevé més seriós. Demés del retrat d'En Lu
gones, ben construït, ens agrada molt d del novel.lista Martinez Zu:
viria, sumainent expressiu, i el de l'escultor Rossolli, de dibuix sè:
lid i ben portat.
Essent la primera vegada que En Sancho ofrena la seva obra
judici públic, pot dir-se que ha reeixit bellament i és d'esperar que
aquest èxit inicial Ii doni forces per a ascendir i abastar la glòria a.
quó aspra tot artista.
J. V.

mana.

En aquesta art del retrat és indubtable que la psicologia ocupa
lloc preferent. Aquesta qualitat tra,nscendental resta plasmada en
els dibuixos del nostre compatrid senyor Sancho. En totes les obres
per ell exposades aauests dies en el saló Chandler, hi ha quelcom
c,ne brolla de dins. La vida la hi trobem el mateix en els caps de
sc.nyoretes que en el sobri bust d'En Lugones. Les edats i sexes
tenen la seva justa expressió; així també el tractament de eadas
.

un

con.

1

A

C1Ó

Pcr un dia d'aquests estava anuncia
da la sortida del setmanari "Nación Cata

lana", publicació que
proposa difon
dre l'ideal d'independència catalana i que
es

respon

les necessitats del moment di
passa actualment la nostra
per mor de la repressió violent a

fícil per

pàtria

a

què

Rato.

Nentut

Dintre aqueixes especialitats hi ha hagut qui s 'ha fet un nom
per la consistència de la línia i el colorit; d'altres per la fidel re
producció de ço extern, i els més poes perquè damunt de la línia i
el colorit s'han endinz,at en els replecs més íntims de l'ànima hu

"N

-

-

•

Lugones.
La unitat

LLAPIS

C
què

A

T

la sotmet la dictadura militar de l'Es

tat opressor.

"Naeión Catalana" serà redactada

en

l'idioma
l'Argentina perquè
oficial de

jecte
donar

primordial
a

conèixer

l'ob

de la
a

seva

anarició és

aquests països el

pro

A"
blema del nostre alliberament nacional.
El nou setmanari respon a un pla ge
neral

d'organització

nacionalista

repartit gratuïtament al públic

no

i serà
català.

Desitgem a l'estimat col.lega i company
de lluita bona sort i forces èxits per la
llibertat de Catalunya.
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"UNId

LA

Aquesta novella entitat constituïda

re

és un nou
centment
el 8 de juliol
infant que u ha eixit a Catalunya: és
com la reincorporació de la nostra pàtria
—

—

al moviment universal.

Té una especial transeendèneia i pot con
tribuir eficaçment a esclarir, humanitzar
i acanalar vers belles solucions pràctiques
i
cordials, les dues qüestions avui

quasi

fonamentals de Catalunya. la independèn
cia i el problema obrer
o, si millor
ho voleu: el problema obrer i la indepen
dèneia.
Ambdues qüestions estan tan íntima
tan supeditades, condicio
ment
—

lligades,

nades la una a l'altra, que sense un re
coneixement previ per part de l'obrer de
la Independència, aquesta es fa dificilís
sima, i si l'obrer no reconeix la necessi
tat de la Independència, el seu problema,
alienes i pertorbadores, no tin
en mans
drà mai una humana i adequada solució
catalana.
Cal que obrcrisme

el sentit més
ample i generós de la paraula, o sia des
i el
del mental al manual treballador
nacionalisme, no es neutralitzin en una
—

en

—

qual

eixorca lluita de la

ria més

que

tcrvenir

en

en

les

viuen
No

un

no

t«car, que

se
no

les coses catalanes

n'aprofita
qcu ja in

interiors, ni

aquelles que els catalans
perfectes ciutadans del món.

universals,
com

cal

a

dir

que

conjuntament

arna

tasca de socialització i de nacio

aquesta
nalització, la "Unió Socialista de Catalu
nya" no deixarà, ni per un instant, d'esti
mular i

d'ajudar,

en

la mida dels

seus

pos

sibles, tot el que ca faci o intenti fer a
Catalunya, per a una intensificació pro
funda, continuada, ininterrompuda de la
general cultura, de les especialitzacions.
Un nivell més alt de cultura, amb la mi
llor

comprensió

de les

coses,

en

facilita

la solució. Sabem que el programa cultu
ral de la '‘Unió Socialista de Catalu
nya", es vastíssim. I plens d'aptitud, els
individus encarregats de realitzar-lo.
La "Unió Socialista de Catalunya".
s'escau a néixer en el moment que calia.
Es més: la magnífica campanya d'Ac
ció Catalana" i el falaguer resultat d'a
questa catalanització, imposavcn la ne
cessitat d'aquest nou partit que permet
als hornes d'esquerra catalans d'agrupar
še i constituir aquella força equilibrado
ra que fins ara mancava a la política ca
talana.
El nou partit espera rebre l'adhessió
dels avui

encara

inoperants

i inactuants

homes d'esquerra catalana. Es també el
nou matís modern que.ealia a les nostres
lluites massa domèstiques, o massa de
provincialisme europeu. Als estrangers
que ens preguntin què cosa és Catalunya,
els hi podrem dir: una nacionalitat amb
instruments i aptituds

D E

SOCIALISTA

pròpies

per

a

go

sí mateixa, encara no recone
guda per les cancelleries internacionals.
Però els socialistes de tot el món ja ho
han reconegut.
Tenim entès
la "Unió Socialista de
vernar-se

a

que
que diàriament augmenta el
nombre d'afiliats, irà a /a consecució de
la
Però, la "Unió Socia

Catalunya",

Independència.
Catalunya",

té un programa mí
i
tolerant
cordial, que és pre
nim, humà,
cís sia acceptat. No volem dir amb això
que aquest programa sia un dogma intan
gible. Però, és de creure que una franca
discussió no podrà mai perjudicar l'ideal.

lista de

Catalunya"

La "Unió Socialista de

no

nostres caríssims
llegidors una idea de com ha estat rebuda
pels catalans exiliats la forta repressió
Per tal de donar als

cmprada

per la

dietakkra ftspanyola

con

tra la nostra pafria, trausel'iurem alguns
fragments de lletres que ens han estat
adreçades aquests dies per entusiastes ger

espargits per les dilatades regions
d'aquesta república.
Cnmençarem egnentant les induietuds
tota
que oprimeixen el cor d'una dama
mans

sentiment i

amor

per

les

coses

de Ca

catalana benemèrita, mare
els fills de la qual són orien
tats en el culte de les virtuts de la raça
nostrada i parlen i senten en català com
llurs progenitors. Heu's aquí què opina
de l'actual moment histèric:
"Aquest estat de Catalunya, si no du

talunya,

una

argentina,

faria bé. Es

ens

una

no

la

pue fer-hi

fuetada tan vi

sigui aterradora!
necessitava perquè tampoe
gaire
més, cregui. Ara el que

va, tan forta! Mentre

Jo

no

iiø

res

hi ha és que els que hi feien seguiran,
sinó fent-hi, tenint-hi el cor, i els que ne
cessitaven fuetades potser s'hi ageuran, i
també s'hi ageien... Tinc por que faei
molt de mal tot això a l'opinió; tant de
bo m'equivoqui; tinc por que s'era força
inconsistent per mor de la multitud, que
havia de seguir més ferma."
Un patriota d'ànima abrivada, d'actua
ció brillant en la sina d'una institució

talanesea,

"Què

ens

escriu:

les noves que ens
arriben de la pàtria? Mals vents corren
amb respecte als ideals i als homes quP
els

me'n

diu de

sustenten.

Hores

angunioses passarà

Catalunya, però dintre de tot aquest es
tat de coses presents i de les futures cree,
i d'això n'estic convençut, que l'ideal di
llibertat, que avui s'està fent cara viva
l'anima del nostre poble, eixirà més
ferm i més pur que mai; que faran més
adeptes a la causa les persecucions posa
des en pràctica, que no cine anys de dis
en

cursos

és constituïda per a dividir els catalans,,,
ni obeir estranyes ordres. No hi ha fanà
tics entre els seus rengles. Aquest nou ce
naele de catalans universals, té la inde
turable voluntat de vèncer. I no el dei,u
raran les primeres derrotes, ni l'enlluer
naran els èxits prematurs. L'Humanisme
triomfarà a Catalunya. La "Unió Socialis

Catalunya", amb els que vulguin
té altre ideal
sola,
acompanyar-la
la
seva tasea coniplexa
el
d'acomplir
que
i feixuga, de bell profit per
Catalunya
ta de

o

no

a

i per

a

la Humanitat.

Aquest és el nou infant
a Catalunya.

eixit

que ens ha
JTTST IBER.

RESPONEN ELS CATALANS EXILIATS

COM

rés

CATALUNYA"

i

propaganda separatista."

Veieu com s'expressa un català parti
dari decidit de l'acció directa, un futur
legionari de l'exèrcit alliberador de Cata

lunya:

"El dia 18

propvinent

penso embarcar

la pàtria, car jo entene qae
per al català que sent botre la sang din
tre les venes ha arribat l'hora de sacri
ficar la vida per la llibertat de Cata
me

envers

lunya."
I ara va la lletra que ens ha commogut
més de totes. Es d'un connacional dissc,r
tat, fill d'un ,patrici que posà la seva for
tuna i les seves

energies personals

a mer

de la llibertat del nostre
poble en els moments inicials del renai
xement patriòtic, a últims anys del passat
segle. L'Associació Protectora de l'En
Catalana el comptà entre e!s
senyança
cè de la

causa

fundadors.
Noteu com parla aqueix compatriei que
espera dels aires sanitosos de les muntd
nyes de Córdoba, la salut preada que tan
cara li
s:
"Com que les notícies que arriben de la
revolta ('i) militar espanyola i el canvi
de govern de l'Estat opressor de Cata
lunya són contradictòries, encara que do
minen les de persecucions al catalanisme,
estimaria, que si sap quelcom de con
cret m'ho escrivís.
scus

se sap que la nos
per moments molt crí

Es desprèn del que
tra

pàtria passarà

ties i greus. Com que jo, dissortadament,
no pue oferir altra cosa (ja que la salut
no m'ho
permet) estic ben disposat,
és necessari, a fer-me responsable davant
dels tribunals i sofrir llurs conseqüències,
de quelcom que es publiqui i sigui denun
ciat o perseguit, sigui allà on sigui, a
Amèrica o a Europa.
Sé que els patriotes que publiquen llurs
escrits saben responsabilitzar-se'n noble
ment i afrontar les persecucions de la ti
rania, però Catalunya necessita d'ells i
de la seva llibertat. Jo, en canvi, no puc
sacrificar por la nostra benvolguda pà

-19
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tria sinó la poca llibertat que em deixa la
malaltia. Seria l'honor més gran per mi
si podia servir d'aqueixa manera la nostra
santá causa. Poseu-me a prova."
No volem seguir extraient del gros munt
de cartes rebudes, des l'aparició del prop

passat número de RESSORGIMENT, els con
ceptes que denoten el tremp patriòtic dels
nostres connacionals exiliats i la
tots senten d'ésser útils d'una
altra

a

la

causa

de

Catalunya

pruïja que
forma

en

o

aquests

moments de prova i de dolor.

Els

fragments

transcrits són d'una elo
qüèneia colpidora. Davant la repressió,
els cors s'ajunten i les voluntats es mul
tipliquen. Tothom ofereix coIlaborar a
l'obra general de l'alliberament amb una
sinceritat i un entusiasme que empeny i

obliga

als

capdavanters.
La Catalunya exiliada respon al fuet
del tirà amb la dignitat i la fermesa ide
que calen

en

moments de màxim

perill.

NOTICIES
el diari "La Publicitat", de
edició corresponent al dia 4
de setembre:

Llegim

l'àpat

ment,

eonseqüèneia d'haver assistit el
Antoni de P. Aleu—president ho
a

el senyor

Conferència Nacio
que oferí, oficial

marqués

d'Amposta,

un

que

regular número
foren de

talana,

entenent que aquell acte col.loea
al doctor Aleu en manifesta eontradiceió

amb l'ideari de la Conferència, que és la
raó d'ésser d'Acció Catalana., ha pres l'a

disciplina."
ji

Sota la direcció d'En Ramon Mas, fun
cionen en .el Casal Català unes classes
gratuïtes de perfeccionament del nostre
idioma, tots els dimarts i divendres de
nou a deu de la vetlla.
curset és d'una

que
no

d'aquest mes tornarà a Bue
Aires la companyia teatral que co
manda la. nostra compatrícia senyora Xir
gu, aetualment a Montevideo, la qual ac
tuarà una temporada en el teatre Odeón.
A últims

nos

IV
En el Casal Català tingué lloc el prop
1)ssnt dissabte dia 6 una vetllada artís
tica, durant la qual la Secció d'Art Es7
cène representà la comèdia d'En Rusi
nyol "El Triomf de la carn", i
de

l'Orfeó cantaren

elements

escollides

composi

cions..
dí

La coneurrència fou numerosa i
entusiastament els executants.

que la iniciativa del Casal
del senyor Mas no fossin

víctimes de la Indiferènéia dels que més
interessats haurien d'estar en aprofitar
se'n. De moment sabem que hi eoneorren

a les autoritats del Comitè "Lli
de Buenos Aires, l'illustre eau
davanter del nacionalisme català Antoni
1<ovira i
està escrivint una confe
rèneia patriòtica pels catalans de l'Ar

Gràeies

bertat",

gentina,

la qual serà llegida en un acte
públie que organitzarà l'esmentat Comi
tè pr,ximament.

ELS APARELLS ELÈCTRICS MARCA
166

PER A ÚS

ner

DOMÈSTIC, SÓN
ECONÒMICS

Sol.licitin llista de preus
il.lustrada

Anglo-Argentine

General Electric C2. Lt_d

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

CONGRÉS)

-

aplau

en

pas, els coneixements que caldrien
per tal de fer honor al patriotisme de què
tan sovint ens vantem.

esforços

els

pos

seim

Desitjaríem

no

però.

necessitat pe

remptèria si hom té en .compte
aquest caire cultural els:eatalaris

i els

compatricis;

III

cord de considerar al .mateix doctor Aleu
separat de la seva

Aquest

de

desitjar,

am

baixador d'Espanya a l'Argentina, a les
autoritats locals i a les seves amistats,
amb motiu de l'aniversari del natalici del
rei Alfons XIII, el Cisell d'Acció Ca

en

Barcelona,
doctor

norari que fou de la
nal Catalana—a

BUENOS AIRES

Coop. T. 2616, Central.

ELS MÉS

rl

1390

moviment cultural de la col.lectivitat

VI
Hom

anuncia per la darrera dezena
mes la sortida dél primer número
de la revista mensual "Catalbnia", publi
cació argentina d'expansió cultural cata
lana la missió de la qual, segons un pros
pecte que havem rebut, és la de donar a
conèixer els nostres autors traduïts a l'i

d'aquest

l'Orfeó Català, el benemèrit
fa honor a la tasca cultural
i patriòtica que realitza l'entitat mar(?.
Casal Català. El mestre Vilatobh exercí
durant varis anys la .direcció de l'esmenta
da institució choral.

3W.

VII

Dels seus llavis havem sentit entusias
alabances de la creixença espiritual
de la nostra pàtria i de la puixança del
moviment reivindicador de la seva inde
tes

Després

dioma oficial d'aquest país, ultra les sec
cions de crítica literaria i musical, noti
ciari de l'espiritualitat de Catalunya i del

sis anys

de

d'estada

a

Cata

lunya tenim novament entre nosaltres el
dilecte compatrici Josep Vilatobà, el nom
del qual va unit a una de les èpoques més

pendèneia.
Sigui benvingut l'amic earíssim.

"LA BARCELONESA" Z-FüLL

OLIS
de cuina

glorioses de
conjunt que

ca

talana a l'Argentina.
Es una iniciativa encomiable que havem
d'ajudar, propagant la seva difusió. Ano
tem l'adreça de les seves oficines: Lima

t

de

taula,

a

Casa especial en PERNILS cuits, crus i fumats.
FIAMBRES I EMBOTITS DE TOTA MENA
Vendes a l'engròs i a la menuda

cada tres portes

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

vulguin

Mercat San Telmo (Defensa

equitatius,

S'envien mostres i
cili.

es

reparteix

a

Bs AIRES

Frigorific

domi

Llocs 101 ¡102
961)
Orden)
PERÚ 1534

U.F.I. 3818 (Buen

i

Escriptori:

Fábrica: TEMPERLEY (F.CS.)

FARMACIA CATALANA
DEL

AT ÁN T1 DAiuiiiiiiiiiiiiiiiiii
J. CABRE i CIA.
Etados Unidos 1599
i Cevallos.

DOCTOR VILAR

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

GARANTIA

Un. Tel.
5532, Libertad

ABSOLUTA DE TOTES LES PREPARACIONS
PREUS MÓDICS

ALSINA, 1202,
Unié, Telef. 3305,

CANONADA

(Rivadavia)

SALTA
BUENOS AIRES

117~

F

ffr

Brillants i
preus

Alhages Fines d9Ocasió,

veritablement limitats.
No compreu

UV. TEL. 0106,
L1BERTAD

sense

visitar aquesta

abans
casa.

1

Confiteria Catalana
Cerrito,153
Unió

Coop.

1

131"Mitre 2248

Telefónica 4571, Rivadavia
Telefònica 2918, Central

Unió

Coop.

Telefónica 8809, Mitre
Telefònica 2919, Central

FESTA DE TOTS SANTS
GRAN ASSORTIT DE
Recomanem per als

PANALLETS

panallets els deliciosos vins Moscatell

Çran Licor

Xampany

YASILAC
UNICS

i Alella

CODORNIU
CONCESSIONARIS:

Casa OMS
`-"Cols els dies NEULES
Enviem comandes

a

APIARI "FLOR DE ROMERO"
Productes

d'apicuItura

Especialitat

qualsevol

fresques

part del

país.

MATALASSOS
(REFORMA

de la Casa:

1

a

l'estil català

VENDA)

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

Josep Warnoneda
Abellers:
COLON IA ALVEAR

(Mendoza)

tot

lo pertanyent al

carta

ram

personalment

o

Escriptori:
Medrano 461
Buenos Aires
C. T. 120, Oest

linpreinta
fontana
bc

Gran assortit en
Encàrrecs per

ffontana í Zraverso

(INtre,1325

D. VALLBONA

PAVON, 4374

Coop. Telefónica 55 1, (Oeste)

Pintura

BUENOS

PAGÈS

General

en

Blanqueigs, Imitacions i
Papers pintats de tota

Collocació de
mena.

i PASCUAL:

Taller: Estados Unidos, 1217

AIRES

MODERATS

México,

1320

BUENOS AIRES

Fabrica de Camises

ARTICLES
per

a

MECÁNICS,FERRERS

"La Esmeralda"

i BRONZERS

ENRIC

JoanRussinyol

ESMERALDA, 492

Tel. 1081, Eibertad
Coop.Tef.1350,Centrat

Sucursal: Corrientes,
Buenos Aires

Cangallo1765Lin.
Unica Casa
en

per

Especial
Caragols
a

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

Bronze i Acer.
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

Ressorts, etc.

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

E

Compatricis: Si voleu beure bon
al

(D)

vostre

11..ÈILdá
ItStY£C11,1

de

marca

proveïdor

us

vi

exigiu

serveixi el

a

• II

Buenos Aires:

ROVIRALTA, GRANADA i Cia.
Córdoba 2677

a.

"Resplandor„.

Unics representants

a.

que

ji

Un. Tel.

Impremta fontana, Bmé. Blitre 1323, B8. åes- (.1.1.6336 Rivaclavia

2448, Juncal

