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Pasqua »vida o -El problema c oral
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BARCELONA, diumcnge, 1 d'abril 1923 •

—

) persona, sitió pe ella, per allò
' en cha que sosti toles les qua.
e Wats. La veril ble, simpatia
subsisteix anear; que les qua.
Wats de la pers la per la qual
trnirn aquest ser iment es parche% o s'alterin.
Una distinci ii semblant es
el
POL fer amb el. actors. L'u:'.or, l'excellint r i del qual estigui conditdona a a una qualitat, es un acta apreciable. si
Ce vol- Ferie lar e varitable, el
gran actor, C. curen ramallencia del qual e troba per dessola de les guaral:e. . Aixie no ho
nävia sentit g ua tan ciar com
• -O
era, que he y ist a intorpretació
que M'ornar K us dóna del
Jo y entut de
Dr. Jüttner, .
Prhirep.
["RITZ! MAI ART . — "Madama Pompailm es el darrer
èxit ° Ideo les perales vieneses. L'OpPreil enesa està en
aguan punt il tronat Tm als
romanC2s en enterneix --iit i
• lant. No 'II: h res mes vt ll qi.;
, un aeroplà d 1911. ditp •n (le
' futurisl es • P • aixil justainej
un aeroplà di 19t1 es la ersa
mas enlernidi a del meen.
- El itenaixa , 4, 11 cleseohtl el
rlässir; re ! ra- anticisme s'amodona ;tinte rq Hl, amb la Hisli . ria l'entere manida de les
.ases massa o sosos per a essrr a2tuals. tassa poe rNaila' des per a fi ,irar ande tots els
hor.ors din e de la Histbria,
essri' r -a reservarla ni
1 den
nostre tom r . Les cose s mes
trovadas, 1 el. taut mes emocionants de; oír.. ealu, per axem
ple, aren ir ovni, els higeti:
.
del -Kaiser "Jugendstil".
val:, vienes. 1 drama de SUderrraiiii. la kation Army. etc.
parlen ,' és una Opte.,
Ill;elatne
en parlaria si no
Ti(
e
fos la me xollosa interpretacié, quo Fr zi alassary fa de la

EL NICLE DE L'OHENE'll
NOTES DE iliTGE

Una copa de Vote:, del millor estil
cree. representa de manera gräfica i
senzilla, vcritablement lieLlenica, el
retorn de la primavera. Dos jovencells
conversen . amb un borne d'anys. potser
llur pare, potser llar mestre. De sobe-, l 'ui del /a, amh el dit enlaire, assenyala cap al cel i exclama: "Guaita,
una oreneta!"—"Per Hércules!" ¡tira
el veil barbut; —"Si, vet-la aquí",
confirma el mes petit: —"La primavera, ja!", conclou el vell.
El record d'aquesta escena em venia insistent a la memória dimécres
passat, a la cala del Portitxol, davant
les inínes venerables de la nostra Lrega Empúries.
Encara e.0 s'es ale:u el ilebelg 5 les
aigües transparenls de la 'bar e de
Rases són agitades nomes pr e n 125
(piantes barquctes'que a força de rento.
esilanguida la vela per la calma, lentanent solquen camins de neceiäitat o
de platxeri. A la banda de migjorn,
la vi:a de L'Escala amuntega els seus
casais de pedra i nimbeja als rus,
corn una randa, les xarxes color burell ti ne les barques del bou, tot esperant l'hora d'avarar, hissen a dalt
de l'arbre; més enllà. el= primers roquissars s'ajunten amb cunea de mes
enteres, illots.
alts, i
acanlellats i coves, soletat i misten:,
joia i paüra, fan la supérbia de la
Costa Brava. A tramumana, lis muntanyes de Roth corren a la mar, i
recular . esfereides, són la immensa
fina roquera del' Cap de Creus; una
serralada de milvals al en darrera
arn:naca amb l'aigua i el tro i deixa
veure per un ireu, enllà d'enllà, els
c:mS de les Alberca. coberts encara
de la blancor hivereal. Davant la plana de la mar, la pLna emporciancsa,
rica d'ialiveres, de vinya i d'auserda,
plena dideals de llibertat i de pätria.
El cel boirós, la calma del moment. el
pantzix de la mar, semb!en la millar
cwnpanyia d'aquelb cainp de mort quv
avui és Empúries. De les grans callara de la Catalnnya antiga, ella es
rúnica monta per sempre—si res de{Mitin hi ha en la história. 1%6 syrAquesla antiga toca que ella Tarragona. també com
prot a gon is
ella
abandonada i destruida, fou resdanzarina. no fa anys en passa taurada
..
en el :•egle XII. Empúries,
que a y:1i no te Orlan , encara
a l'opere:
hauria estat possible, no
GO anys, ne expliee
• u eny3
trobi el sen Oleguer: els cotillea enaper qäe t la opereta vienesa es rca terna endins, a Castelló: alli' fon
pot r;n rr . ertr • a A lentanya can-Is
Que i nri la cort' dels Pan;
del
II
litres. cara ais trobadors..
tes i nil rs vr.rades.
rrpresrida un Emi,ri que da focenes de Mar
ti• a are.9.1114,41:
art, r(— - r
cuitar on r re ¡
pere ri
Semi° desembarcaren. vomeneant
31-s.,1 da n la natura riostra
cronologia, l'any 2I g , de la code raid que t presenta,
Iónia romana tan populosa, d.- la ser:
Massnry ro ruparia pa s. els •episcopal dels sis:gots, només
prjoiers ;loe., mesura. a p la :de romandre que el Truenan Sant
valor do les evr s real lt za e ions
itlarui d'Empn.ries, amb seixantá haart, Etaize Mas- bitants una immensa vi-pa de sorra 1
nitre
• sari e'1 aria free els irnos que, de cultin cobrint piadosa l'es-Jai!' deis::
es Loben al cap de munt de fol.:7.r normands i del. temps. Anti. lentament leinament, hoin ziixeea la norialia i va retrobant els rarts do la ,_ , uJcan Crexall
tat morta--morta acuse glória ni disbausa, cu:a aquest mort que duem
Berlín, roau, 1921
dintre nostre tots els qui ja mirem amb

.oter i Vls lletre-,
1 ,..1.¡Kl-ire : .
1.-- i r . es: r..
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"'l eeeZel . 34n nreg,„ .
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enyorosa recança els anys de la primera jeteentut.
lim xiscle estrident mha fet aixecar el ulls al cel: "Una oreneta. La
primavera, ja!" He pensat co el vas
de Vulci. Sí, la primavera. Després
d'aquella primera orenela, tot un grup
d'emigradores, formades en triangle,
evolucionen i xisclen dament la mar
i danumt I'mpúries. El fort de Ferngranó deurà venir, come cada any, amb
les roses musca de Sant Jordi; aquestes s'han avançat de prop d'un mes.
Sbil l'avantguarda exploradora, o és
que el temps les ha enganvades? La
calor les ha tret ja de llur hivernada i
en arribar ac: la pluja les desconcerta? Elles taran el seit carril, i el faran pugne l'instint les mena; si
pensessin, si raonessin ruin vis bornes,
llavors potsct sí, que l'errarien.
Damunt 111 'aorta Empúries. ample
•comentiri d'homes, tic cultures i de
pobles, les orenetes han assenyalat la
primavera. que ella mai no reviurá. I
pcnsava . que en ahre temps, vlin o
vint-!-cinc segles cnrera, quan les oren:tes anunciaren la primavera dasnunt
la grcg.t Empúries. els ¡mm fantens emporitans, plena d'aquella joia del viure
que es essencia de la civiUtzació grega, devien saludar les orenetes i fer
recapte, dz casa en casa, per celebrar
Ilur v:nguda, amb cançons per l'estil
:l'aquella que Arectu ens' conserva, i
comença:
VIna, vina, rorencta
tu qui cris portes ei bon temps:
tota blanca la panceta
i l'espatlla negra tens...
Ja no hi ha infanta a EmpAries.
Empúries es morta con: ho te tot el
que va donar-li vida. Avui, damunt
ella. el xiscle primaveral de l'oreneta,
de,perta un ressit de mclangia.
L Nicolau d'Olwer

Lh SUMO Å Elan
„lugmen!a cl ntahAar deb obrcrs
alentanys jara ch• la kukr, pide no ...obren si /r0 !rebanen, i no tramiten més
qu.• mitja setmana, bruno] i
con!inocu inflexibles Alentanya fa no
is tan exigent per entattlar 11f g9ciaricns i no desitja altea rosa. Ea una
agressJ a les trapes franceses, contestaren agitestes, matani sis alcmanys
i ferint-ne ircnta.
e-htt:al

ucix el s.,:

de Ladea,
noto Cintice
cconf.
l'a comentrett del is a 2o d'abril. Eis
intervinirr.o
ane
Estala
directament i . fin si la Conf,--

rhria d'Orient anirà seguida d'una alira de mundial.
Les protestes de tot el uta «infra
ht candetnna dels bisbes catairs a Rassia han donat en.nr a primer resultat
la cammittleiö de pena a monsenyor
Cieplak. S'estera arte tantl4, sigui indultat el bisbe Butkiewirz, al qual
Ira 'sial rot firmada la pena de mort.
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Ši jo llagues de donar un escollir a cada momant
consell als estudiants, almenys que mes convenio a la lea
als que no s'Ira') especialitzat a una nació com la nest
en les ciencias, els diria des que tantas limilarions
d'ara: Dirigiu-vos vers la bis- san a )'activitat reconatr
Unja. Es un esludi que no és -i saber eszollir per a cad
als homes aptas, arribat
mai perelut.
Aquesta mots, adreçats per chis, a fer l'obra per a
Jacques Bainville als joy as in- giran per .eircumstäncies
tellectuals de la i'ranea, asee- chale apareixia algú bei
nyalen, lambe, un camí a les tat. i amb preparae.i6
generacions que ara s'estan enrotllar uns activitat
formar una institució
formant a Catalunya.
La importancia dels estudis inèdila a Catalunya.
En Pral, de la Riba
,lonalitat
r
històries en tota nae
dotada d'instint de conservació consciencia osadía de le
es extraordinaria. En una tarea, tal importancia que se
cena Catalunya, que ha sofert per a la nostra patria
en la seva vida nacional, i C3- tudis històries i i feu
pacialment en la sera civilitza- inicial de l'Institut
ció, la crisi d'una Ilarga deca- Catalaas.
,ixt mateix. un horni
delicia, tocara el catre de la
inort, i que aspira a una re- costra -generarió. En
d'Olwer, demostra teni,
atonslilució integral, l'estudi
de la història es d'una neees- viSiö exacta i una roen
clarissima
de les nee
rar
lt
dóna
guia
sitat basica,
Barcelona
en el seu carn1 i es el nodri- espirituals
'luid espiritual dele hornos que posar—durant la SeYa
dent regencia de . la Com
senten en el seu pit
Cultura del nostre Ayjui
de refer la patria.
El coneixement profund de _que ros donada ulule];
la histeria, ultra ajudar essen- cid a l'Arxin històric de
cialment a donar-nos la cono- tat, obra que dissort;
dr, nacionalitat. permet avui veiem suspesa
d'ajuntar l'ardidesa de la joven- per manca de sensibili
tut amb el pas segur de l'ex- preparació per a exerc
periencia, aprofitant Iiiçons cions de govern d'aqu
que no cal pas tornar a opon- • han fet insuficient la y
i
dre en els actea propio, deduint nbmica de
normes de fet; 'Trabes en les- ticulat Pi pla que havia
segles i estalviant pea euretllar-se amb els
a l'esdevenidord guint-se per pressupostos.
Només els qui santa
l'axperiencia del passat, gestes t
1'allii'c' i rtliere.nments en la nacionalisme i voten
fortitud, enllaçant-lo a
riostra via.
. Mai una narió no pot ésser vida nacional plurisecul
Mea espiritualment si té enter- projeetant la yolunl
honda la visió da !a seva vida l'esdevenidor, poden con
pretèrits, piren de. Pa r sur r's I la necessitat 'de dotar
nya d'una escota d'hist
falsejada s sa.-a h
En toles les nacions ressor- Els que IlaVPM declarar
aireas trobem, 'entre eaires di- patriótica havem d'aja,
fereneials, duce caracteristi- amb tol el nostre
qucs genèriques: la revisidnoves promocion o han
la histäria de la patria, vaio- siderar qua Vactiyitat
rant de nou le.s glbries anti- eameeeia seeä de li>ä
gues, i la restauració de la viamant °M'anadea i
llengua 'lea:lona!. Catalunya no posar la base mes s.:4
n'es pas una excepeiö. Els pri- difici de ta llibertat
mere catalanistes trobaren la
rflarti
prin:•pal consistencia ole llurs
arguments en fets històries i
el mes poderós motor sentimental en la llengua. En la
lectura de gestes bistbriques
nacionals, i quan no de fantasías novelles q ues sobre fets
liolalisa
s'.han inieiat algunas
Escric
aquest
full amb
de
catalanistee.
grneraeions
Avui havem desser mes exi- ca que serà imprès per
gents . Per respondre al nivel' de LA PUBLICITAT,
initja de, la riostra cultura, cal aquesta confiano i Mina
handejar les improvisacion s I he hagut de Ituitar per as,
les fantasies històriques. SorI és que, en general,
losament als inlonerluals catalana senten majorment la que fa alguns anys que s'z
responsabilita t do Ilur missió i impremtes i redaccions t
no es llancen amb farilitat im- tendencia a malfiar-se de t
premeditada a empresas ärcines amb Ilaugers bagalgrs de tic de reformes i
Cultura. Segurament el tenle seu diari i el diari dels alt
consciencia d'aquestes difieul- gil tants de prospectes Ila
tate, i el sentir-se responsables 5-ist tantea de promeses
(la yara la naoin i davant el reten Artes ha passat un any
do la súltura; ha obligat els
hisforiadors eatalans' a un Ilarg d'una rotativa admirable
ilenei i rns ha tal enyorar a na ha vingut, o que ha v
t ots durant una serie d'anys la pogut misser muntada, o
publicació d'una bona HistOria mumada i ningú no hi 11:
de Catalunya, d'une bons manuals -histbries, que suplfssin Ara ha presenciat canvis
les omissions i rectifiquessin C.7111Vii de personal: ca:
los erratica deis exislriets, en- d'irnpremla... El que no

FOLL DE DIET

que pels anys, pels
fruits dels :toas estudis.

Sortosament, aval ja no havera de dir, com poe temps cndarrera, que el conjunt histäMe mes passador el troliam
el llibre de l'Autestia . El uriniar vohim ele la Histbria Nacional de Catalunya d'En Reviro i Virgen i el primer volum
lambe del manual que han es-e, it per l'A. P. de l'E. C. En
Valls i l'aberrear i En l'erran
Soldevila compensen ele anys
de silenei, durant els quals han
estat elaborats pacientment els
materials que han fol l'obra
que es va bastint rUta i sienda; lampa preelosament guanyat i eaviament aprofitat pels
estudis monogrixfics pels (caballa dinvestigaeid i d'arxiu.
Aquesta obra no es pos solament, d'erudits i d'historiadors.
Aquella que tenen (en los ceses
mana el govern de la república
poden olOwstc impuls i ordenar
e le estudia històries i vetllarlos COTIV un deis mes precioso,
tresors posata sala
la seva cure.
A Catalunya ans ha assellyaJai aquest exempleIlon ie que
rus dona en hui.- ampAetes
la vida nario p al rl roes alt
Prat ele la Riba.
guialge:
E l ! sabe ' aslir la me ya obra
des principis,
• • t,iflun
,i11. a:cf. una intulaió

LA RESURRECCIO
a ria n •

&rata al bis, de la serie

e 13 Passie

ai, d'Albar' llur (152

7+rn: 3:11nPr

presünciar es Cl canvi
d ri ,
totEdleifet iaq ae un diari el:
millorar" m, efectivament,
barcelorti,.e, an jet insól
del miracle. La regla és
després d'esbombar un
vacions felices, segueixi
¡sr.
Es una veritat (que
sitió retir are com a pu.
que el nivel! (lela prem
na, considerada en conjts:
al de la dz qualsevol e'
sauna, anglesa o ¡tallan,
a cinc e,tnts mil habita,

Seria reacul i inopor
d'escatir en quina pra:
i
en aquest
capacitat i intransig
sea quc no saben arribe
ind : pensal>le per entleg;.
incultura c l'orell deii
pasten a f.- e . n e: ,-.1es sein
tat mal una g." milla co
e'to=
biblia dels
•
,ria :radie:
grnsseria
dc pa/g.-Aten!
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24-26, Portaferrissa, 24-26-Teléfon 1574 A,
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MIREN QUE
HERMOSO!

CAMISES, CORBATES, GENE-

An

perjudica

ni

Demar 's 'en magatzenis i botigues 'un

LECHERA

assorticics

articles \cle peffumeria.

en

DESELA A SU 14150.
LS
SORA,
VERA QUE
GORDITO SE PONE

illIZAAMAP
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se crían lo s niücs que to-

rutile& condensada marca

1 ES DE PUNT, MITGERIA

tSA

No taca

Mili!
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Fábrica de filats de luta
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Falta representant coneixedDr del mercat de Catalunya d'aquest article.

BATISTES, PERCALS, POUPENS. Assortits en diferents marques i especialitats de dibuixos
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ALCOHOLS FURS
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f
;ter a Cliniques, la'ramris,
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Géneres confeccionats i podem ben ga .. ittr que tots
es confeccionen en els tallers de la casa
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Trituradora TORRAS
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Zis Irles econtnnIcs de mes dorada 1 rendlment.
Per a bias de moro, sucre, ea'
nyella, pebre, terres 1 Iota clase de
minerals.
Faenaste en el pagarnent.
ANGELS. 12, TALLER.
visiteu l'Estant 3001 cm la lira
de mosires
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COMPRA -VENDA

I
I

Auger

M

Voleu resoldre el menjar
be, net i burnament eeonermie?
Preneti un abonament
de 30 coberts al preu
pessetes o de 60 coeerts a 75 pessetes, al

Jubany, S, A.

CASI). 35, 2on., 2.°
II
•
Despatx, de 3 a 6.
Telèfon 1161 S P. •
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Gran restaurant "
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CANVI D'AMO

h

1 de gener de 1923
Coberts reelam a 2, 375,
450 i 5 pessetes.
SALO PER A RANOLIETS
ASID PIANO

des de

•

J. Mascians
SASTRE
fa saber a la seva distingida clientela que ha rebut les novetats de
la present temporada, anglès i país
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FERRAN, 31- BARCELONA

SOcIE GENER A
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Materials armats ab funiant exclusivament
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'le
per!a nye n ni
put t:
a t.
Ea N...milis a París. Llavors es pellacid al Covera dient quia! re nones. M y,
ava
una graciosa corita. A cada
Mancomunitat provincial bel
l'Estat espanyot perrilla formen
portaven cabales ainh boLons. bestieses sonores, sobre la-maeapii
,) 1.1 .
894.-EI Centre Catalá Ile Suba- Caanleps. Aquest és assassina
cantonada hi Ira un negre es- E111
-•
t t arrahassal als en
va retire amb les sabal es n'era erun !a Mancomunitat com- part-63-lio
dci ,convoca un concurs per a premiar sett suecessor, el conue de R
ranyolit, i bolins
totalans aldslio: es de la conquos1a re
411, ,•I nnn
descordades. los palos de les phi/1 VIS effilVeUis per a la coas=
catecisme
exposant la doctrina ca- nes diu que se'l fa san.
Iditors. qur fuma ittub boquilla
fit Mina.
sabateo eaigutes.
;
ti n el
pantalons trureiti de eamius•
talanista.
Va
resultar
prcmiat
el
o
u
surpendre,
1913.-En
Pd
a
lamel
mes
d'octubre
s
celedi la fratee»11:it
Prova
animales. I eh pri. a
Finalment, desari t s de mil
hall d'En Prat de la Ritxi i En Pece
ia, . un anterament general d'o- a :bits
a Barcelona una Assemblea dalaque va frr fou parlar-me gestions, el Govern fen a Cata- 'Irlo dic-rsos pohles unIts so'a Muntanyala. ' el goal, aprovat per la bra
relles. da tia una rastellera de ame
ba. formada pels elTutats pro
.'s
la ( .3/.0;t11:1•:SpUIly[11
`7.
do Mallarmf,...,
e 71 t'lle
l'assenyalat
favor
"dr
Junta permanent de la Unió Catala- i peli representut.: parlament.
a :u l ata as, provneat per una
po_
Vaig
tertir
Aquest
edificant
glossari
l
e
VIVO.
lem
P
s
just
llei".
la
coniplir
nista se'n fé un Matee t.P loo.000 Catalunya, i itna grm mani
ettia:ia tr oil- q ue u s lleva la
po o ar-me el mocador a la boca,
,
In(
ttria allargar-se indefinidament„ e:templa, s. •
***
miblica en pro" - de /a Solidarit
1_o,. eile e 71 . dels eai
Junay,
pal
t
id,
nerviús,
am
aquestes
palitas
No
cal.
A
74
:1 •-1
11
:1;
rrers
tenen, a l'al- 'lt olls
.1891.-Se celebra a Balagucr la ter- ylana.
Pera Vila. (• atala resident•nr
mostees
dir
refesii5
-espanta-da
1: 1'.
2
ti I
turd
- Caigut el. Govern Roman, .s,
eillt 1i0
persones,
. ica. (. 11 morir, fett uns 'Hm;
cera Assemblea de la Unió Catalanis- No. »o... 111) V v Iell vías, eh? Andr
ja fan el tel. Realment l'afecte
una ra'lld
aprovant-se un projecte de sistema Govern bato, que el aticen rir
ta•Iar de inosca,
itandystne, Sibil! es llífics llagats a favor de Barce- •que bits els governs senten per ta,
ar,
• e to
'
el
dia 18 de desembre un elecret
con/ una railla d'inundació.
rittributari catalä.
lona, de Lleyda i de Cervera.
de holons descordatles..• ID ha
r olia
Calithatya, t, s lalment abassetaraat
•.:a•
1896.--A Olat se celebra la quarta zant la emstitució de la Manco
Forrnalitzada la testamentaria, gador
-Les
rtigties,
els
terratre•
ost's
que
nu
leuden
es
(ple per ella fino
a, deet,
•r-to 1 n
•
Assemblea de la Unió Catalanista, que provincial.
els A.) tia Lealtad d'aquest as t res
/mas, els atienen' s?-preg.una.
t
Comprendrem..
amb pit per fer eamplir mi- tractä de les obres públiques a la ‚costra
-i rda.
; tsenta.,.
i g t1-F1 dia 6 d'abril se con
.4c
ciutats s'incautaren del diner ten
En Pujuls, 11,eliyalant, amb
gorosament
fofas
les
Ileis,
semJosep Pla
al Palau de la valla Gen,talitat 1 /kg. •
terra.
que els pertocava i es Ilisposa1. *
gest de capita general, la mal
- it de n f•:.11
lira
que
no
l'afavoreixen.
i
París, Monfparnasse, mata.; ren a esmervar - lo en escotes
- Es elcgit president de l'Ateneo COMInlitat ele Catalunya.
lla amb el bastó.
:ea .1.orn ' 1 eo.xl.
1017,-DissolucO da la Unit " -deBarcelonés N'Angel Guinterä, qui pe:suc de, les p lepses ilesaprimera vegada porta la Rangua cata- n! Nacionalista a conseuriencia l'a-- -t-enitu 1 1 a ' n 'Y`
,a. - vagades.---dm Ilion formal el
digderen
lianca
pactada 'ami) cts lerroaa
lana al discurs presidencial de la dita
senyor Cirera.
- Assemblea catalana del 5
E l M a n, d0, que fa 'a
n tCorporació.
Passa
cotas que sembla
e,. fine -ra a la s. at.0 ,,„ nn •
1897.-Els nacionalistas catalans tra- lira. convocada per deliberar •.•
un
revordatori,
amb
un
cavall
era
miau un debe
meten al cOnsol de Grecia a Barcelona situació creada pel pronuncian,
I
piguellat. En Pujols l'assanyala
litar del primer de juny.
m si fossin
'••
el "Missatge a S. M. Jordi I, rei dels
amb
el
cap:
- Assemblea de parlament, del
oferireg casa franci
HeLlens.", amb motín de la qüestió de
-Senyor Cirera, ja pot apreant.
Creta. Aquest missatge ion cl pretext dia 19 de jilliol, que el Gover. Atentot
pagat...
tar.
lío
lenim
d'una repressió contra cl catalanisme. ta inútilment impedir.
qué faries?-- p agurI una mica mes avall,
Segona Assemblea de pa
El diari "La Renaixença" loa datan',
, I Manolo al portar di l'Ar-No
mels
'acabara,
no
sé
si
taris a Madrid, que coincideix
3 la
rtis.
ciat i suspés.
m'ata
anformació
del C,overn Garcia Pi
. ea
/898.-Oferiment del general PolaII; an naturalment.
r, s--Si, mirin, as aqui. Pan66
vieja als catalans de patrocinar. quan entraren els catalana senyors
araven n pagès . que tema drem
l'ascensor-du el senyor
arribes al Govern, algunas reformes Venta's i Calvell.
,• as mol'. gran pt_t a a- Cirera..
- Formacki dct partit re
en, sentit d'autonomia administrativa.
ili p pie dejen que
-Qua
diu
ara?-fa
En
PuL'intent d'En Polavieja donä lloc a la estala.
rat an . l'estatj4.
jets,
amabilissim.
1918.-laoviment per Eauton
, de
formació d'una Junta regional de ade nja\ z.
casa d'u0--, in, al e
---“Vaya!' El que sent... -fa
Catalunya, dirigit per la Man
taihesiones al programa del general Polincara
l'altre. . 1. la ta: a el Cuera amb
un punt de sor,
tat.
inicia, i a la divisió de la Unió Catalava a
liar
i 3 !s. t na.
1919.-Fracäs
del movimr
n,er
lanista de la qual van sortir els elerafe.
- Està be... No eä a peu
ments contraria a la fórmula del "tot l'auto:muna. Els partits cen alistes
Amb ! Imites
la ea as. 3 pla...-dlu En Pujols, arroaseMangan el projecte d'Estatut .1.t"
o
res".
aran a,
sequll
a
hi
gant una mica la veu amb un
18a,,.-Fracàs del ministeri Silvela- rat per fa Mancomunitat (mes de
e lta
, guasa.
apea
aire de satis° sense boritzons,
Polavieja (en el qual hi havia En Du- tirar).
caer
t i al •;art
tre
!des ni limits..
Constitució del crup na, -mas
ran i Ras) pcl que fa al problema de
e s le
lava- ven un ,,,ear'o.
ta radical Vede raid Mina rjg ,
A l'ascensor hi ha un kicoltes
Catalunya.
I, feu ' 111e r
1' ap.
ple de vida, de color d'aram,
- Conflicte dels prcssupostos de Vi- einnulista, dirigit per En Franc :•111e ut
e r. que porta un per x agafat
llaverde i lancament de calzas pela gre- ciä. •
Jait
miel q uintar', ilue es, 1,J qp, la ganya . Ea una carta angúnia
1922.--Eracas dels intants
mis de Barcelona, atub la dimissió del
eX pliC 1 ..queatt andt9ta
ee,
racionistes
can
regionahunc
del
parque va descalç i sembla que
,rdibe
~en. Robert de rAlcaldia.
. muss
figurl-vos ttue
-- A primer de j1111.V se celohr
li ha de trepitjar els peus
- Manifestació catalanista al Pae e prüntf.41Ies ifee temíuna d'aquesies senyores grasolau do Ralles Mis amh ocasió de/ con- Conferencia Nacional Catalana
Marica e et dori le, feu 1 $-`-• vida nel PS, empolvadas, ande Pis
- Es censtitucix la novel!: gra eert lonat en honor dels oficials de
dinaai
Es Ne4vavet a ',tacar s n a s a le, ganes, baixeles, que
rasgo, dra francesa i de ralmirall pació dc patrio,es .terib lettah
uba , ',faya
- Fat Macia exposa el seu p
trämee i er
porten talons molí. alts
Fourt er.
n avi e pen tits. Al
1:
sempre fenen
tgpa.-En Dato, ministre de la Go- te d'Estat Català. •
pola
gall
al ta o • Rete es Iletat, u
vernació del Ministeri Silvela. es xiuCatalanització dc LA PU.3
del rohe una mica bruta.
e a mi a
N ettlI da2 tic
L'enterrament de Sarah Bernhardt a París
-Els seas tanibé hi van? Ist e el sea viatge a Catalunya.
TAT.
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1135 S. P.-BARCELONA .o Gran ex:stencia
de MOTORS des d'1120 fins a 100 HP, a preus reduv•5
Materials i instarlacions e.12.:c,riques

DIPUTACIO, 325 -

BO

Poid.
Aparells HORTIIOPHONE, únic que permet sentir-hi bé als SORDS, reeducant
Wat
Bombetes elèctriques PHILIPS i REFLET, amb filament me1 . 11f 1112
•
MiBIL.17n1•n••••n«....•

E
.:,,,,,,a,„,.,.....2,:,„d:: 4
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DEL TRIOMF REDEMPTOR DE LA REVOLUCIO

Rellícula

de

interés

gran actuaiitat

II

Rd Universitat, 14

Exclusiva:

n•n• •n•••• ea,aL,a. sa--ucermseamme
M•••••

Aemor.... n•n•

11nn••n•••
ffine.L.3.14110.1110IIMMICAILOCA.-2

SASTRERIA

1151-3111

id

FERNANCO, 42

100 ptes.
Solament 1.000 vestits

P.

Creació del

Obert tot Vany
InaugurahG de les grans
' reformes a puirners
Preus limitats.

vcndre a aquest abandonat prou
evuesu rne ou d f;,

Visiteu els seus aparadors

i generes. Totes les nostres seccions de generes del
pais i anglesos són a base de

Guantitat -Gualitat
Perfecció Baratura
ho sol.licita el comprador, la casa dóna
mostres per al seu examen

INN./71ezlirel

En bobines o f!o(lc i ls de f dies

L 4MOS

Gran Confort

de Hans pura I eslarn

NOTA: Si

fl3S

talaaes

Vestit reclam ianqui a mida

es poden

de puresa garantitnda

Als propietaris d'mitonibbi l s els interesa fer-los re.
jovenir als tallers de la S. A. dels Motors

RICART

84

PEREZ

Borrell, 236 a 244.

:

Se sollic ita
administrador . pags, per a
ocupar-se . de finca rústica

En blocs de i1e
En estocs

'

enllaçades

r er zt viatge

Condicions especla!:; als njeristes:

jSantaMP ,LAT
Agt.. eeda,26-28
BARCIE.LOWA

muntanyosa. Es Indispensable
viure en ella i donar excellents
rdereneies. Escriure a :n1cials 111: LI. Rambla Estudis, C,

an un ois

Proveidor de It.; p-ins empreses
, hotels,
de ferrocarrils,
saeaki

1

1 d'Abril de 4023

LES REGIONS OCUPADES

D'ORIENT

a Conferència Greus successos a les fàbriques
Krupp d'Essen
e Lausana es rerendrà del 15 al Les tropes franceses ugredides disparen contra
la multitud :: 6 morts i 32 ferits
O d'aquest mes
Essen, 31. - En aquesta Bèlgica era perfeete per no
autat acaben datearree fets
l'acera empresa fins
d'abril
una extremada gravetat.
Alemanya pagui.-Havas.
atu-

rar

Lausana, 31. -La Conferen-

de la pan es reprendrà del
al 20 del ourrents. Les deeracions al metlys durarän

ines. El (aoven' francas noaarit per representar-lo al
:ataire de Justicia.-Radio.

EE . UU. I LA CONFEREN..1A DTMIENT
Londres. 31. -Comunican de
ashin g ton a la "Westminsler
azette" que els Estala lanas
aradran part activament a la
xima con ferimcia oriental
int sobre la qüestiií ],,s
pitalacions i de la iguana i le
ts a Messopotantia. Are., 9x
e lle
despatx que es
seconfrencie d'Orient
:ida d'una de mondial.-- la-

s.
A ESTAT ASSASSLNAT Eh
L CAP DE L'OPOSICIO AL
ARLAMENT D'ANGORA
El ch..
onstantinoble, 31.
at cap de Iraposiciar al Pa:•ent d'Ango ra, senyor A:: ukri, ha torttat a casa s. va
de fa tres dies- Es diu
estat assassinat. S'ha
a informa .,‘id per deseo: r
astigar en el seu cas els a

,-

DESAPARICIO D'UN
DIPUTAT Tl'aC
Parts, 31. -Diiien d'Am ra
"Petit Pansien - , que la . snya de,apari,::n del hp r at
Alitx.ek. Bei ;...t-a un d:aiat tuniultuaa
•-, 0 2 -1U HL Nacional.
El iloa r e la t at per
rie la jasa H a,
meteq .' ,Hoilir Si no ti in:eix• u t•.:-Ir-ho.-Havai.

REcoNs TRUCCIO D'a
SFflNu FN PLA AMERICA
. 31 -Un grua nordGo• poaicions
•.strucciO d'Asgode la nava Turih
C1 arnadues vesn .;:al se
' can
d'un gran ¡ardí
Atscniblea Nado-

Un destatament francas a/
comandament d'un oficial es
disposava a procedir a la reluisa dautonnibils en les fa)riques Krupp. En el ni numen
soldats entraven a
les fabriques, les sirenes -con,-;' ' . a ara a sonar donat la ven
d'iaarma i els obrers en oir
is abandonaren el treball
pr as entara-se en rnassa davant
.1 .soldats en actitud de resHen...m. En intentar els aaldats francesos realitzar
c o int's els obrera s • lli oposuren
bineatit pedres i dirigint conEa í't mililars francos raigs
apor de les maquines. En
•
d'aquesta actitud ..ls (rail
...esos donaren els avisos de reglanient i velen! que Pis obeers
no depaaaven llar iiitaressivitat
&apararen CHIltra
Del xoc resultaren sis obrera.,
;aorta i 32 ferits greament.
Inunediatament foren trainesos
a les fabriques autunnabila
blindats i ameralladores.
En cuneixer-se aquest fet es
produi gran exeitació entre la
públació alemanya, organitzant
so diferents manifestacions. Eu
aquest moment un automòbil
pasava per davant fle les fabriques. Els alemanys a:daca:ara iraixant-lo ce:arara:ramera
cje.-anual( 1 els dos enainyers
que hi andVell l'oren agredita
infernata a la faltrieit. In fella
ii cauaa del innig 111111 tan pres
p e r un anglas esaent respeelat
r e ta') Eallre fau nialtraetat res n illant amb fecUles de curia uli'011 el 'ap.
Els fietneesies earasidaren com
a culpables d'aquest tot sangnant als directors de les fabriques que en el moment en que
f , ntraven franoeans donaren la y eti d'alarma tocara
les sirenas i excitara als obrero
a la resialeneia.
1. n s
ni ml truano -eealan disposa,I,e- a pron.dre enèrgiques
saneions.-Itattio.

11F,
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1111
s lit en .-siisii,,
hain ; P i/ !,;,oliG•
n , han rico rogut evilar
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ufro s ludeoodd- lid
•
iftopos:d.
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LI .;DEBOUR ACUSA Al.
Cl*ND
Berlín. 31.
rearril
aaeat ati
la-ai -ad-relat e :o. Imael,s,t•
n o
r lana t da l as er
a iracupaaaa de la Itulir en
ti.. aria:tara red iliuraments.
; ha o.' Ti. , ea..a evuu; al g ox,
s n • !Itetigui.s
itmlf
E:•:filea.-- Radio,
DECI...‘Ii. J,CIONS DE )1. .J.1SP
I.ondia . s. 31. 1 .-.1 presiden'
.1..1 Go‘ oro belga, interroga! 1...r
1,hei..r
"an e-lnum-ler
de-nientil ,1111.
i o/ • ll •- .
Itelaie." a la Itulir liaaa
&sala:out eaii lamiera, ate.
u;r1; que l'aearil entre arma:a
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ALEMANYA DISPOSADA A

NEGOCIAR?
Londres, 31.-Telegrafien de Washington que segons noticies de han
origen, els Governs angles i
a han estat informats que Almarua cstaria disposada a negociar, renunciant a qué per aixti calgués la
retirada dels francesos de la Ruhr.Ilavas.

EL MALESTAR DELS OBRERS
ALEMANYS
Dusseldorf, 31.-Un obrer alemany,
de Saxónia, s'ha presentat a les autoritats franceses, treball.
Diu que a Sas:ania no es treballa
mes que quatre llores durant sis dies
o de vuit durant tres.
Els obrera critiquen durament el Govern alemany.-lIavas.
ELS OBRERS SENSE FEINA
ALEMANYS
Dusseldorf, 31.-El Consell d'obrers
acuse feina demana per a cada obrer
15o.000 mares i queviures, així com
la supressió de tota mena d'impostos.
Caldran almenys 400 milions de
marca per als socorsos immediats.Radio.
ACORDS DE L'ALTA COMISSIO
INTERALIADA
Coblença, acordat suspendre els periódica que es neguin a inserir comunicats oficials, imposant penes' als redactora responsables i proregir du empleats ferroviaris dels territoris ocupats.-Radio.
Coblenea, 31.-L'Alta Comissió Interaliada ha decidit que les mercaderies dels territoris no ocupats destinadel a l'estranger estaran exentes de
drets mitjançant una Ilicencia deis organismes competents -navas.
LA PROTESTA ALEMANYA
Barrar, 31.-La "enzeta general 'VA
Irninnya" anuncia que • I Govern del
Reieh I.a Frl trametre al son representrair a a'araaria una P rotesta con
310,co i It, enear--tral :ne
regar al son representara a aqaella
ciutat que intervingui diree tament prop
de 'faibrerin.-liaras.

A IlOalA
!Lona. 31. - - El Papa ha ofiHa; a la raptara Sixttna el tiiSE'n1ANA S.1NTA

Has i tlis • erith • es aants. La reina mitre ha visilat diversos
templo s , esarnt r e buda por els
saaa rara s. -Hayas.
EL cANCELLEa D'AUSTRIA
Poma, :II.--E1 enarenar d'Austria.
mnre-en,,or SPiprl, ha estat cid] vidat
dinar ami, el lb La-llamas.
MARISCAL POSTUM
- IN gen, ral 3fanoury, retra,pasetat, ha ertat nomee,ntoo
nat inariaal de Fraeça, a tDol pastura
Pare-,

bli

113/1

112V/44 7i
4

C Ild O .kte

1-

ve

•

D'avui endavant, les oficines
d'aquest Banc queden instal-lades a l'edifici de sa
propietat

-Hayas.
Itorna, 31.-Ila eausat molla
alegria en els cfreols religiosos
conniutaciú de la pena de
mort per la de deu anys de
presó dictada contra l'Arquebisbe de Tetrograd. Es crea que
s'oblindrä també Eindult del
bisbe Budkiewicz.-Radio-

LA PROTESTA ALEMANYA
Berlín, 31.- La "Gaceta General d'Alemanya" anuncia que
el Govern del Reich fet Ira-

metro al sets representant a
Varsòvia una protesta contra
la sentencia de 3loscou i ha encarregat al seu representant a
aquella ciotat que intervingui
direrthment prop de Txitxcrin.
_Hayas.
TOTA POLONIA PROTESTA
Yarsevia, 31. - Sha celebrat un ntiting per protestar de
la condenina contra els sacerdote católico a 'Moscou. L'afluencia ha estat enorme. Tota la ciulat hi era. Desprès es
forma una nponent manifes-

bebí que intenta aliar a le Legaci0 le Rússia, per() un corrió
de policia ho impedí.
Nombrosos, sindicats obrer S
i patronals i els consistoris
Jes esg14ies protestants i israelites de Polar-tia han votat
una mor:id protestant :contra
Firma atemplat contéis contra
la Ilibertat de conciencia i re!jira".
El rabbi Varsòvia i el condlie (IP rablins de la república polonrea, ell SPSSió extraordinitria han volat per unanimilat una energica protesta.
Els unionisle, ortodoxes lamba lian protestal-Havas.

El. CONELICTE DELS OBRERS
311 . NICIPALS DE PARIS
París, 31.--Els obrers municipals oRan nogal a aceeplar,
p r estimar-lo insuficiont,
faugment dels salaris acordat
pel Colasen munieipal.-Havas.
ELS alATJANTS DEI, C. A. DE
D. 14 . :1. C. f DE EA I. A VERLWN
París, 31, a les 8'30 -Avi'
els excursionistes del Grerni
imito i Corredors han re a
lihzat Ull arte s'armilla! a 'Ver dun, un la municipalitat els ha
fet una rece/tejó entusitsta. A!
cementiri militar- de Chateaucourt Ilatt etripktiat de flors
les ((nubes deis ratalans modo
a la gran gura•ra.
Eadel.OSIO ' IjUNiA CALDF.ItA
QUATRE alORTS I NOMBROSOS EER1TS
Bordeus, 31. -- En el canal
d'Arcachon la eselatat la caldera d'un vaixell de pesca, resultant qual te' mariners morts
i nombrosos de ferits. - Ha-

yas.
MARISCAL POSTUM
Parlo, 31. - El general alanoury, recentment traspassat,
ha esta/ nomenat mariscal de
França a Mol pòstum. - HaDESTURBIS ANTISEMITES A

RAMBLA BELS ESTUDIS, 10

•

on ami) la majoramplitud i en
les millors condicions continuaran efectuant-se tota mena d' operacions bancaries.
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Barcelona 1 d'abril de 1923.

SETMANA SANTA A PARIS
París, 31.- -Els dies Sal-vis
han Iranse '' reegut andi mol(
Huir:out'. A Notre Dame ofiera
el cardenal Itubois a Notre Da .
me do Liban ha esta t exposad
lit reconstiluciú del Calvari.- 11;tvas.

yas.

•

el

decret
1922-23

per a l'any

Berna, 31.- Segons noticies
d'origen polonès, confirmados
després. el Govern dels Soviets
ha comutat la sentencia de mort,
dictada contra l'arquebisbe Cieplak per la de 10 anys de treballs foreats, essent, en caravi, confirmada la que ha recaigut ;matra el bisbe Butkiewicz.

consod morihund. fr,. traslladat
niel 11 la pea estona
1. 1,-rital,
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Im signat el Rei

Lenin agonitzant?

d'arribar.
La sera senynra, greument ferida.
pu ..1. 0
portada a una elfo', a. El
r I, ha preret
India( p.r
la poli c ia, amb tot i les actives re. er-

DARRERA HORA

Li ha estat com- Són prorrogats els pressupostos
de 1922-23
mutada la pena
de rnort al bisbe S'autoritzen, perb, crédits per valor de més de
l'any anterior
monsenyor Cie- Avui 4 milions més de'que Ministeri
de Foment: 435. 83.273'52
prórroga del presSUpoSt de
pessetes.
plak
econamic de 1923-24.
Treball, Comerç i In-

EL I1ANDOLERISME A NAPOLS
rT:v vrcir-coNsoL ANGLES AS1:doeolm,
confirma la sraS.1SSINAT 1 LA SEVA ait•LLEIt
., a ea de l',tat de Lenizt. El malalt
CIZEIMEN1' EI:111D.t.
trole en nituaciO desesperada. La talvi,e-ermsul brItnie
Ct li yi del braç dret
comengat a
to-oni i a 12 ya t
la seca seu 3 o - :manyar I 'la . firgnn: essenvia/s. Es culiru, 1 i s :- .Ctsa l e•Is oltant s
Naa el.nM prAxim a l'aeonia.pol›. Lo entrar n lilia de les
Ita tio.
xeleattiques (S e.:E're II 1155.1
' 11:1L, per
Estoeohn. 31.-Segons noticies promlii batcloler, el anal s'apodera de la
/ n , ionts de Moco,,, (I' ' rigen autorttsenyora. .1h:dieres
sive-eAnsol
zio. tara,, ha entrat en el perlode ag(e.
ei '<'II
con el malfactor,
aquest
nie considerant els metzes que es ím
ti ' , fondr.'t un ganivet al s'entre.
-minetla
seva mort.-Itadio.

/44/ C

NOTICIES DE MADRID

DE RUSSIA

RUMANIA
Bucarest, 31.-Itan °corregid
seriosos disturbis en aquesta
capital. El poble invadí el ha.
nisemita de Tazzi, e,ausant,
enormes desperfectes. La poli cía es vegé obligada a intervenir, ocorreguent nombroses collisions de les quals resultaren
43 morts i 60 ferits.-Radio.

PER UNA ESOLESIA CATOLICA
Belgrad, 31.--L'Ajuntament
ha ceilit una gran extensiö en
una important plaea per construir-hi una catedral católica.

-Ha as. .

.

En la (lita prórroga del pressupost
s'autoritzen credits per iin impon total tle 3.48.3S6,042'96 pessetes, ami,
una diferencia en mes de 4.263,74069
en comparada amb els autoritzats per
la Ilei de pressupostos de 1922-23.
Obeeix la dita diferencia a les se-

güents modificacions:

Augments proposats per a compliment de la llei de pressupoaris o daltres generals dc l'Estat, Deltas pablic per a pagament d'interessos del
deute de l'Estat i del Tresor.-Ai t:ele 45 de la Ilei de comptabilitat:
47.24(06568 pessetes.
Obligacions dels departaments ministerials:
Ministeri de Gràcia i Justicia.Personal i material de presons Mce:porat al pressupost de l'Estat. article
de la hei de pressupoacos: pesseten 8.209,875'71 pessetes.
Creació d'una Sala a l'Audiència de
Corunya i del Tribunal Industrial
d'Oviedo, articles tercer i cuita de la
Dei de pressupostos: 5/.55/ pessetes
Construcció, conservacio i ornamentada d'edificis, anualitats :baldes al
capítol 11 del pressupost: ;33.332 pessetes.
Total del ministeri de Gracia 1 ',Justicia: 8.994 . 747'7 1 pessetes.
Ministeri de alarina.-Credits per
a personal i material dal regiment
d'infanteria de Marina repatriar d'Africa, el qual passa a reke els snis
atrassos a la península, amb arree a
la secció cinquena. Aqu2st augment es
compensa amb una ba:xa de major suma a la secció 13, Aceró del Marroc:
846,938 pessetes.
111inisteri de la Governació.-Despeses rcservades de vigalticia i seguretal, Retal decret del 31 d'agost de
1922, de concessió de credita extraordinaris: 648,00 0 pessetes.
Augment de personal de Correo,
article ea de la Hei dc pressupostos:
750, 000 pessetes.
Idem id. a Telègrafs: 750,000 pessete
ltal
' s,;
de Governació: 2.143 000 pes-

Ministeri d'Instrucció pública. Augment de 'personal de :nestres i
mestresses nachmals arnb destinado a
les escotes unitaries coas a graibrades,
establcrtes pel cancep.e quart, artie,
primer, capítol quart del pressupus::
1.500,000 pessetes.
Per a material de l'Institut Cajal,
Ilei del 8 d'agost de 1922: 40,00 0 pessetes.
Total d'Instrucció pública: 1.540,000
pessetes.
,Ministeri de Fotnent: Crèdit per
a un dia de sou de la guarderia forestal, vigancia dc rius i capataeos
i peons caminero, per esser hisiest
l'any 1924: 58,280 pessetes.
Construcció Ic ponis i reparara; de
carreteros amb ferms especials. a:mal:tata de 1023-24, apartats 11 i J. de
Ii llei dr pressupostos: 4.750,000 pessetes.
Total de/ ministeri de Foment; pessetes 4.803,280.
Accití al Marroc.-Guerra;.-Augntent de credit necessari per satisfer
els atrasaos d'un any de 20,000
de les forces complementärias, l'ore:mitrad() de les quals e) disposa tu
la Ilei pressupostos i que sols te/len crèdit en 1 1)22123 per ala últims
mesos de l'any económic: afeamarao
pessetes.
Total de l'augment de despeses
prreasssetes
els departaments 7.2.182,83139
Reduccions:
En rió a que han acabat ja difertnts serveis i a la revisa') dels eredits globals en altres, ajustant-los
IVimport de les anualitats correal),
'lelas a l'exercici de 1923-24, i a la
remuelo de diversos crèdits, calcalant-los en l'import probable de Ins
despeses que ainb Caree als clits credita
ocasionat, així com també
per les reduccions acordadas en les
serveis que afecten a la Secció 13,
Acció al alarme, s'han introduit a
les obligacions dels departaments
nisterials les baixes segitents:
Presidencia del Consell de ministres: 96,372ao pessetes.
Ministeri trEatat: 2.065,325 pessetes.
Ministeri de Gràcia i Justicia: pessetes 251,59568.
Ministeri de la Guerra: pessetes,
16.686,396'99.
Ministeri de Marina: 1.241,17618
pessetes.
Ministeri de la Governació: pessetes 5.717,83489.
Ministeri d'Instrateeió Pública i Belles Arts: 428,13468 pessetes.
pesasfei tneissferi de Eoment: 15.738,56131
Ministeri del Treball, Comerç i Indastria, 751,5 00 pessetes.
Ministeri
14,808"51 pessetes.
Despeses de les contribucions i rentes públiques: 775,14444 pessetes.
Acció al Marroc: 2 4 .1 4 2 , 1 4 0 59 PessetT"o. tal : 67.919,090'71 pessetes.

Resurn:
Augments: 72,182,881'39 prometes.
Reduccions: 67.919,09(a71 pessetes.
O sia que el pressupost té un augmeta liquid de 4.263,740'68 pessetes.
En Ilur conscqüencia, els credits
que es fixen per a les respectives sercions del pressupost, són les segiients
Ohligacions de l'Estat: 823. 0 7,30713
pessetes.
Presidencia del Consell de ministres: 1.290,12790 pessetes.
Ministeri d'Estat: 12. 5 2 7,94353 pessete
Ministeri
fsi
de Gracia i Justicia: pesarles m 5.550,842'33 pessetes.

Ministeri de la Guerra: 484.095,33333
pessetes.
pes
/s5 1:, it nesis. teri de Marina; 126.726,181
Ministeri de la Governació: pestetes 23.849.32559.
Ministeri d'Instrucció publica i nenes Arts, 167.304,042 pessetes.

1

Ministeti del

dústria: r5.590,i62'5o pessetes.
Ministeri d'Hisenda: 35.247,89150
pessetes.

Despeses de les contriburions 1 rendes Obligues: 264.m8,129'36 pessetes.
Possessions espanyoles del Golf de
Guinea, 2.387,23840 pessetes.
Acció al Marroc: 311.306,24487 pessetes.
Total: 3,048,386,04206 pessetes.

EL QUE DICEN ELS MINISTRES
El cap del Govern, després
ile despatxar amb el Rei, ha
acuda al seu despatx oficial, o::
ha rebut els periodistes, uta-,
nifestant-los que no esperessin
res de nou fins després del Consell d'aquesta tarda, en que hi
haura noticies.
-Terminaran el despalx del n
assumptes?-ha preguntat un
periodista.
-Cree que no-ha contes4
tat el marques d'Allturemas-porqué a part del problema del
Marroc hi ha altres assumpte,
importants. Per aixe supos.,
que dilluns o dimarts haurem
de celebrar ein altre Consell, per
a deixar-ho tot despatxat.
Ha acabat manifestant que al
Consell d'aquesta tarda no hi
assisteix l'Alt Comisari.
- El ministre del Treball
despatxat extensament amb el

Rol.
Ha posat a la signatura una
extensa combinacni de personal
d'estadística i un decret crean'.
el Comité Collaborador de l'Ins-

S'ha celebrat el
concurs anual de
.Caramelles a la
Placa de Sant
Jaume
Piaça nie Sant Jaurne i en pregCoria d'un pbblic nombrosissim,
colet ,r attir al vespre l'anuneiat cencura de Caran.alles, organítzat per EAjuntament.
A ten den ran comenor a cantar ela
chors ins, rits pel SegUent ordre: CataMaya. Nova, J'oteen de Joventut Tot
Amor; Cooperativa de Pescadors; El
entsanient (1 . fin Clara: Nova Barcino;
Germanor Bareeloniaa; Violeta d'En
ClavA; Afiei4 Artística; Se-bola Cantorum ; L'E,m
('atalunya.
Als Inicuas de l'Ajuntament h¡ ha.
airar "aguas aeeidors, ami) llora famblis i amas invitats.
Ton.; els chors ¡oren molt aplaudits,
perú s,bretot ele guanyadors del pre-

rni i "La Viole:a", que foren ovacionats.
El jurat, compuse pcls senyors Lamote du, Grignon. Bernald de Quirós
i Mirabent, va atorgar els premia de
la forma següent:
Primer, de 5oo pessetes, desert; segen, de 400, al chor Cooperativa de
Pescadora: tercer. de 3 00, desert;
quart, de 250 pessetcs. "El pensament
d'En Clavé"; un altre de 250, "La
1.- ioieta d'En Clavé"; un altre de 25o
pessetes, a l'Ego de Catalunya; un
altre de 25o pesactes, a l'Eschola Cantorum; chismé, de ten, Germanor Barcelonina sah, accessit de roo, a Nova
Ba7sitio: dos accessiis de 75 pessetes
al chor de Pomells dc Joventut "Tot
amor i afició artística.
L'aele va m'aliar a un quart,
fm' dues de la matinada, en ung
da la mas gran anirriarita
fumant el ptildie ordenadanntr.'.

titut Nacional de Previsió de

Santa Cruz de Tenerife.
La resta del despatx l'ha esmerrada el senyor Chapapriela
a ultimar amb el Rei els detallo
de la sessió inaugural del Congres del Comen:. espanyol a Ultramar, ctie se celobritrii denla
a la tarda al Senat , i al goal assistiran amb el Rei ras ministres d'el Troball i Ealat.
dela última atempta' o eamesos arar a Dareelaaa,
dent avui el ministro de la Governaciú que no tenia noticies
concretes sobre la naturalesit
del suecas, envara que la Mipressiú que lonia, per informas
que li han ostra, tt • amesos, erlt,
que no es traetava d'un delicte
de cachetee social,
s'atrevia
No obstant,
afirmar-ho, perqu i2 les noticies
que tenia no confirmasen tunapoc aquella impressiú.
Larnentava el ministre la falta d'assistència amb que topen
les autoritats de Barceona en la
pensar:un:ha d'aqueats
eran ho demastra el fel que,
les seves esbrinneions que ha
fI peraonalment lainapeetitr
general stinyor (normal, no ha
trobat cap indici, ni persona
que hagi vist el suerea.
- El ministre d'Eslaf ha
conforenviat avui anth n . I repr •
sentara. d'Espanya it Pide/nra,
senyor flutiai • rea Agarro.
- Aquest migditt hall
el ministre de la Guerra la eahareelanina Pea-ludan
a- maitu-suma que formen el nyors 1Iojnis, Aniig,a ; , Ferrera,.
Altlaz, a la qual tuatinpanyaven
el
Propielat
la Calilbra
lialYer , Ina. una representataa
del Circo' de la Unia alereauli.
Ini 'Madrid, presidida pel seny le
ta aeristan, el atinyar .'al a i cl
dipulat a Corts per Madrid, senyor Díaz 'le lit Gibosa, per la
alonfedertte id. (.1 reto ial espanyola.
Els visitante han rcn g. s al
senyor Alcalit Zamora les enil •
i'lltStintS que s'aprovaren en
l'important míting celebrat
&ameres a la nit al Cireol dei I
alereantil, en los quals
demana al Gliveen 'atabal. d
Elpis Verrlaguer, per ereure'l
igmoscent del denote pel qui;
compleix condemna al penal de
Sant Miguel dels Reis.
1 . 21 senyor Alrala Zamora ha
robra molt :tIonlainent els visitaras, manifeatant-los que, in,
teressant -se per aquest as
l'estudiava amb moit
'l'afecte i prometia resoldrel en
just
Els ha manifestat en la fornui que venia informat el sumad, no era possible, legaltwint, tina revisa') del maleta,
peró que sil, sempre deeantai
vera la benvolença, i davant els
continus desigs exposats per la
rumissi6, miraria si era posstble accedir als desigs dele petirionaris, sotmetent aleshores
Eafer al Consell de ministres.

- El ministre de Marina os-fil restablert de l'afecció gripa)
que patia.
Al nvati ha assistit al seu des .
patx oficial i aquesta tarda ha
concorregut al Consell.
- El ministre d'Instrucció
pública ha presidit la sessid th-J
elausura de l'Associació capanyola del magisteri priman,
pronunetant Ulm discurs. Des •
pres se celebra un banquet al
restaurant Tourme,
.

ROMEA. -

A

la Casta

Brava. Tres ales, da
Juli Vallmitjana•
La aosta brava catalana. que
as la cosa mas bella del nran,
tan per la petlra ron/ per l'ai gua i el ro ,,or (I , le S coses i
nie In gont, ha lenta! a
talan Juli \;uIImuIIjana p^rautann ir tala una maquina teatral.
(le forras paastioas i D'arte:une/O melodranialaia
En arallmitjann. especialista
dols volts de sota 7tIortjuic,
caree da aliatlia u d e l Parral de,
San I a Matas era. de t, ala la miaa.a_
seria co...nt dets
cara andi el neir
d'Ixa el
seu "arg.ot" itvaI,iotie i
mino] luj de ¡.iosillucia 1 de
crim qua fa eargalar eis seus
Citaras. i earea ara el Ibmgoatge 11131er i natural de la gent
de niaritra, harrejati1-io finth
nn altre Beng,tiatge de colilla
ptaipia m'asen una mica literari,
pot ser una mi a a fziaa
El drama a "La Caata Brava", .". s de (dementa, sramlieima,
ha l m 'a camplieavia. i aquesfa noble sobrietat, i
de ellüs As: la primera cosa que
ea ven &apeas de la represenlacia i It, primera quilalitat que
cal estnentar a favor d'aquesta

obro.
1'11 laverner de marina, Ja vello' i viduti, es casa arnb una
d n Ula
ha siaut de tothom.
fill del 1am o roer torna de les
ainat • iras. Ea planteara el eonflieto draniatia entre el fin i
maeastiet; surt un non arnant
de la lavernera que li of'ereix
filair anal ella; la tavernera
VI `, n ;%1 1 mt eitixa d'una e nopera tiva popular per amiesta fuga.
v,'•
Provid.m 'la i fa que
el seductor s'arrI epenteiti i
l'inffurlia d. , la (fil i ta quedi resmilierta i glu s vejeul-se inmutada i amen:loada del marit es tlri
una fm..,..tra.
I. • obra en aeileril poi ser pera d'una effieu iunosi; e:11 i
a aivatnent inelodeaniatitia.
Tui prea o ntaria i la represen-

(rara', aeuradfssimes i del mitrar
gasa
Ini Mili rara exeel.lent en el
paper dc la maraaten; en Gimenez d,talla:11 el 9 1'11 personatgo ninb una gran eimeisi6 i presentan! toa una figura vivent 1

colorido.
Cnn Orarses i ell MilltlP111 i
trd a els (lemas justos i proefeete de conjunt ad-

mirable.

S.

LICELT: Estrena de "ilfs,idricla"

Amb un exit (Jama: estrena mitin
al vespre el mestre Pahissa la sera
ópera " Matianula".
Con/ ens thgee ja el mestre en l'entrevicta (Me a1111) nIl varem tenle es
tracta dama obra franeamenl metódica,
que arriba al públic a la primera anilkia de la qua! parlurem extenrament.
La interpretació foil acurada,
part la scpran Carlota Dallasen,
avantatjasament coneguda del nostre
i els senyors Nadal, Sarahe i
°tajada.
El decenal, molt vist6s.
En quant als remors que venier. circulara d'algara dies earä sobre una
probable manifestacia patriótica de earacter cspanyolista, la cosa va quedar
recluida a un aillat i inoporta "Viva
Espanya", que ningú secundl i que el
públit ofega entre murmuris de protesta.
.
•

El irop1etar1 d'un autombloil resta satisea
fet si ha comprat un bon cotxe pot re aea

r r qualsevol avaria sense erdre temps

dón
Perquè

i Pera

satisfacció

és un automòbil de primera qualitat, digne resultat
deis 71 anys d'experiència fabrl de l'empresa ST U=
DEBAKER, que poseeix les fàbriques mis importants
del món, amb una sola excepció.
els centenars d'agents dislribuidors que TUE S TUDE=
BAKER CORPORATION OF AMER!CA te' al 111611
enter poseeixen estocs complets de peces de recanvi
que venen a preus fixos.
qualsevol país on sgeu robareu un agent distri=
buidor de THE STUDEBAKER CORPORATION OF
MER IC A, que us subrninisirarä el que necessitet; i
us ajudarà amb la seva experiacia.
A

ARCS I REFORMES URBANES
Com Barcelona va fent el setiParcs
L'engrandiment de Bareelo1, després de l'Exposició de
uy 1888, tingué caräeters de
' sa -rneravellosa, gran, quasi
rnericana. L'Eixampla s e suó ràpidament, com a tacaag
dli. empesa per la fúria ediiPädera dels bareelontns. Per_.
ue va sser una voritable
a, una passiú que lievä la
esura de l'esperit dels cintains, per als quals, pot dir-se,
-dificacid esdevingué un Idol,
que foren sacrificades mole abres coses. Aleshores
!trä dins l'anima barcelonina
concepte, que encara hi duque tot terreny que no s'edi-'s terreny perdut. Atines!
enterboleix el jadie..
•
ris de certes persones ie
:uents, entre les quals ettclt podria trobar-se algun
• d'aquell famds arbittasta.
ue demanava l'editicoem trd
asseig central de la titanv t,
mb el pretext d'eixtigar el •
teit municipal miliamati. •'I
•rodune de la venda deis s -

hom no acudia prestament amb
el rernei, redificació de Barcelona continuaria estene4Se,
cense limils ni treva,'
deixar dins els terrenys eue
anava subrnergint, ni un sol
espai lliure de Cases. En
pera dalguns ciutadane,?pru-.
dents, la importancia des espais Iltures era Considerada
com a evident. Els que, potser
amb una visió litnitada del problema, aleshores son deien els
-pulmons" de la ciutat, eren
demanats amb insistencia per
una petita minoria barce/onina.
Pela) ningú en feia ene.
Hom pot imaginar la penosa
progressiö d'aquestes idees, i
les dificultats amb que topa ven, i la fredor amb qué eren
acollides i les injúries públiques que s'abocaven damunt
els regidors que gosaven a
proposar Eadquisició d'espais
lliures. Horn poi, imaginar-ho
faeilinent, perqué encara avui,

després de Jesuerist, un nombre important de
ciutadans d'aquesta Barcelona.
gran ciutat moderna, ha reslat,
del tot impermeable a la idea
que una eititat necessita, com a
element bàsic de la urbanitzaeVe, un conjunt de Pares, re partits segons art, per tot
Eärnbil de l'espai urbà, .
1.a idPil del' sistema de"parc%
gintnya tenttimera alguns partidaris. en part conveneuts, en
port sentimentales j en part, superfimalment adherits, per
anys, essent Nnie
iaons iliverses. La pressió
' ' ]''itq; , le
de la f'tela],
quests
partidaris dels espine
„
arcel..na - , c ine en
Hincos obtingué un primer exit
eta
respat IrritaN,t •
amb Eadquisjehl de qualques
lexorablement n •lassi1:
tinques a Montjuich, de les
terrli estPril, .prasi
n les plantes no tenien . H . 1 a .iritis la mes notable fou la
n i'En Laribal, sobre la Font del
•evistiineitt; terra que. de can]
Poe després, un segon èxit,
convertia ett
indefinit de "solar . Plidl- assolit contra tole mena d'in•
temperäneles de llenguatge
cable›...
ij“ o . biant, era neressari ' la premsa i dels ciutadans, ene111!CS dels pares, va determinar
ue la t • tultd reaceionPs , • -ritt a
l'adquisició d'algunes terres
quest t'-per'it d'edifn . a..; . desals vullants de Barcelona, corn
renada. I;experien. t
elles nitres ginns eitt .cs fiel : foren lee del Guinardó, Cal
TI im Tibidabo i Budellera.
rOn ensenyava role er » ne reAixi, l'any 1910 la ciutat porvar espais Iliures a les
dia presentar un quadro assats
es arnenaeades per 1....1IfMa
ó. Cornparant la ilensitat honorable de superficies d'es..
a rally 1923

rs.
Per la virtut d'aquest
que considera l'edifica . ' ti
nie factor importan( del er,'tponi de la ciutat, honi
en que pugui haver-se ck-rsdit tela l'Eixampla de Bavce-ma. sense un sol reicti 1110e. sense un sol pare. Abans
e ExposiciA del 1 . 888, la
posse'ui el Pare de la n sitiiella. Aquest Pare con:•:Illä
, in:rala tot un i ss i . losie de

labilaii i ö de 1:arrebol,. an In
dels Paute ctintritis d ., Tons, Paris i :t1tres
urbattes,
nava el perill que la nostra
utat corria. Polin compren11/ICI1U:1;

que,

;si

BROLLADOR, EN EL PARC DE MONTJUICH,
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pais reservats, que, a despit
tlels intims sentiments de la
col.lo/1
ma jttrift deis M utadas,
t . ava
‘ Barcelona a la Hista de les
einlafs que es preocupen de
esdeveniilor. Heu's aqui el

quadro:

de Itareelona a l'any 1910
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UN LLAC EN ELS JARDINS

11

157,910
103.-19i

el pla general d'aqu e st sistema
/le pares, anib dues
la

inleitior,

O

ur -

barra, que comprendra el Pare
ile la Citiladeila, la Plaça de les

Catalones, els espais
Iliures dr la Sagrada Familia,
id Pare del Guiliardó, el Par!
G:iell, ele que puguin P.ilquirir-,0 a Vallearea, Putxet, San'
Gervasl, TurO Park i Les Corte,
i n ple termina ainb el Pare de
Mordjuic; l'exterior, que hru-:
els pares del Ee _
mit de 1 . 1"int
‘1'llorto, de 'Vista Rica i
Font Groga, Tibidabo, Rabassada, Valvidrera, Pedralbes i
Sant pene lihuntir, i els espais
nutres del Llobregitt.
No cal iletallar arnb quines
penl • S i treballs aquest pla des pa ts Piltres va passant del palier a la realitat, Es preferible

re' .--PARC DE LA FONt DEL RECO

DEL PARC DE 3IONTJUICI1

11

718.034 metres quadrals
ciutat. L'ari' 1917 l'Ajuntament aprofiti una avinentesa
per crear, amb lt direcció dels
Pares Públies, 'Organ tècnic
adequaf a les necessitats del
de pares i Psfrais
res de Barcelona. Es establert
coneentriques:

...`.1Up

"

resumir, en ele quadros que ara, cine anys desprds de /a tor_
segueixen, les superffcies du utulaciA del sistema, ha pogut
pares, de les dues cintures, que I adquirir Barcelona,
Cintura urbana:
Parc de la Ciutadella...
310,000 melres quadr.
Plaça de les Gläries Catalanes
99,000
Carim de joc de la Sagrada Familia ...
11,119
Pare del Guinardó...
90,910
Font del Itee.1

Pare- de Montju lob (terrenys ad quirite:,
equivalenls a hectàrees 103.

139,793
12.800
371,991
1.035,674 metres quede.

Cintura de parca exteriors
Parc de Vista Rica o Sant Medi ... 1.597,219 metres quadrats
Parc de l'allvidrera
Parca del Tibidabo i Cal Borni ...

equivalente a heetärees 314.
La suma de tots eis espais
lliures de propietat de l'Aitinlament de Barcelona, l'any
1923, és de ntés de 447 liesetaroes, contra 71 liectärect que
trobävem al 1910.
Com pot VP1119' el lector, la
feina ha progressat, sens dubte, perä no és acabada. ,.Malgrat
els esforços fets per donar
unes normes clares i gens sos-

1.691,892
150,834

"
"

3.442,745 metres quadrals
pifoses als trämits de les adq Ilisie ions de terres, encara tina
Pit rt de 1' opinii3 pnbliea prefe mix la maledicencia a. la critica coLlaboradora, quan hom

parla d'adquisicions

frespais

lliures. El vell esperit provin-.
ciä, que redujo, els jardins. m
nieipals i l'ornat iniblic a una
sola i petita cosa, In la vioviu, encara. No suar on

anem. Negi's quant manea, encara, per completar les dues
cintures: el pare del Besós,
pensament d'En Cerdà, en
malliora ajuma', i que cal retinture abans que, creixent Badalona i Barcelona, no sigui
massa tard; Sala Pero Màrtir,
els espais Hinres del sector
Nord-oest de Barcelona, on tan
fort bufa el vent de Fedificació; el pare del Llobregat, quo
convé enprendre abans que la
prolongació de la Granvia
dificulti; els espais Iliures de
Sant Cervasi i les Corta; els
terrenys de jocs per a infanta,
dihs la Mulata tot això falla encara començar-ho.
La ciutat va creixent i aixf
que en una zona comenca l'e¡Jalead() va esilevenint dificil i
a vegades gairebé impossible
l'aprofilament per 'a pare o
espai !hure. La part nova de
Barcelona n'esta maneada i amin i
guanyar una petita part a l'edificació represenlaria una despesa costosissima. Cal, per lant,
que alliçonats per l'experiéneia
no es vagi repetint aquest
revelador d'una dolorosa imprevisió. Cal, en trinar el pla
de les futures zones ciutadanes, pensar en les necessitats
de domé; cal pensar que els in J4,11ej,ile

fere....s.,s de 1;1 Huta( perdurarän
islespr,',. de les noslres %eres.
El trehall . d'apropiaeiú i reserVit Ilitires ha (17. sser aconipanyal de . Farra!' jaIne . lif
t•spair,, l q ] forma de
pares, i de Ilur
entiserviteiti,
de-mies. Una
alfra cosa sigcarrega per als pressu
ot. nouticimits, i lambe una
Inc
«rvixo . nt complica citi .lels servols. Per atittestes
Volt
protaalle ami) massa
pressa a Farionjament deis es-

pais

adquirils; emive,

al efod rari, eshindre lenlantent
1 fir.Ltd-lotZai7p4 del:, pares,
por.
tti ile fet I les el n ,,'S 11PII
gent triada poi; a 110e . liar
eimipla, per ara, tutti)
thversos . pares oil els sel'Na•ili
b On establerls; el de la Ciul;tmi lla, el del t itlinartVt, Cal liorni i Ftuil del Be ta"), iinra

Pare ti pi
el de la
Budellera, que estä
imrs
t4arranjainent. Mil esperar SO
breo fermini l q Pare
dona!.
podrä lambe
al púuulio,
(112.`. 4211

N. Ni.' Rubió
Arquitecto

GRAFICS DE LA PROGRESS1O DELS ESPAIS DESTINATS
PARCS

—EL

PARC DEL GUINARDO,

SERVEI METEOROLOGIC DE CATALUNYA

Dia 31 de Marc: ,de 1923
general, a les 7 del
matí. (Observacions d'Europa, Nord d'Africa
l'Allantic, rebudes per telegrafía sonso
Domina el regim de pressions altes al
Continent Europeu amb dos centres de ma.
:cima, l'un a Escandinavia (1028 rnilibars) i
ladre a la Península lberica (1024 mb.). Les
baixes pressnms sein a l'Allantic a l'Oest d'Irlanda (1014 rnilibars). lli ha temporals de
Llevara a l'Estret de Gibraltar i forta mayor
al mediterrani Balear. Les "mires sein, intenses
a Anglaterra.
i. Situació atmostb• ica

Font de l'esenitor Esteva. Manc gal proposada per al centre de la Plaça Et. al

etirrer a les regates oficials organitzudes per la Ectleraciä Catalana de
Rem. cl dia 15 d'abril prop.r.
Tan a la prova de vint com a 11 de
quatre. Iluitaran eis equips classti.cats

INFORMACIO D'ESPORTS

amb eliminatóries anteriors, a l'enS ems de disputar-se aquesta ,prova
final Iluitant contra els equips
campions del mateix Club de
Mar.
A l'hora assenyalada correspswleä
cdrrer els outrigcrs a .cuit i tut seguit
eis de quatre, tornant a córrer aquessts
nitims per ra6 del canvi de bol, a les

2. Estat del temps a Catalunya, a les 8 de,1
matí. (Observacions do la Xarxa meteorológica catalana, cornunicades per telèfon):
El temps és generalment bo amb rosados
i nett ls stiaus. La temperatura • mtnima al buo
Estangento ha estat de 4 graus sota zero.
Doll del Segre: a Lleyda, 113 metres Cúbico
per segun; a Camarassa 71 metros cúbica
per segon.
3. Vents superiors a Barcelona. (Sondatges de l'atmósfera !hure a les 7 del matí):
Allititt1. metros:
250, 500
1000, 2000, 3000, -1000, 5000
Direeció:
N, NNE, N.
NW, WNW, WNW, NE,
Yelocitat
8,
0,
2,
3,
2,
7,
7

C onvers es in olo giques
diferencia haAmi) poc temps
Netn reina dues curtes, l'una d'un escriptor emula i l'altra d'un seu

lemas departaments estan muntals
construir: exprd, sament amb mires a
ned.ssimts i acondicionamont indispunsaltle a cada seccid, ed que permetra atendre al públic dcgudarn .-"at n amb
la major rapidesa.
Les depend ‘Incies . del nou Banc catan distribuidos de la manera següent
: ' Arpes de lloguer, cai;vea i cambres elaraiSatle5.
Iletigurs, a peu pla: Girs, canvis,

amb projeccions. Ev tracia d'un notable trenall, el primor i mOs toiniplort
en les quals co revelen dos criteris
ELS GRANS PARTITS
que un eatall hagi fet traetaat
distints tocata la depuració del cata- caixa, commes corrents, gerencia, vaAluesta tarda i demà jugaran el
aistue, i cuas 11.15tasen domina proa bd
El primer vea amb recança l'aban- lora i cupans.
quatre de la tarda del inatcix dia.
Barcelona i la Reial UM6 d'Irún:
Despatxds del director,
aquesta materia, la seva opinid i tas
L'equip blau-grana estafa iormat
ciú d'una construcció espanyola, acon- administrac,d, comptabilitat, informes,
per En Pasqual, Contado. Surroca,
seas easusells tiren escoltats ntanta
scllat j a temps per nil i practicat avui
propaganda i sale, de juntes.
Torralba. .L. Blanco, Samttier, Pirra,
tnent pol nOmbröss pdblie quo allí s'Id
per la tnajoria deis escriptors jorro. El
A l'acte de la inauguració hi assisV. .Martinez, Gracia, Cella II i Sagi
aplegitt
segon, en canvi, es manifesta impa- tiren nombrosda invitads, entre els
Barba.
Al "Centro Excursionista de Catacient perque no cita deciditn encara a quals hi Vuierctri representacions de
Un caracteritzat individu del Barcelunya" el divendres. (ha 25, n'Elude
lona ens dios que els rumors que han
lotos les branques comen; i ile la
adoptar una iinli.vació que oiereix diA
tots
els
ropo:alas
of,
sial
aquostn
vingut circulant sobre rancia a requip
Libera ca parlar-hi, font la nurraciú
banca. Recordem entre aquesta el dificultats gairebe insuperables.
o -id per dir al pablie qo que ela
del Club, no són certs: el contraternp3
rector d•.1 Banc thi sispanya, Senyor Pan
de "ia as:san-id ta ' 'icn.e al pise
Ifett's ad la posid,...; del primer dasufert a Girona ha estat acceptat com
ter.sol
referrnt
a coses d'esport.
Itiaseo; el Sots-director, senyor Piazsrluna lliçsi. peró no revestcix altra valor (l'Aneto a II:vous". Va gsphoa ,j
vant cl problema de la dedlispanitzaCompra. Venda, Entorditrarica,
el ea unser, senyor Solanot, i el
.
rner la temptatica. que va fraonssar,
esportiva.
ció del catala. Ell aprova segurantent s,•cretari. seilyor klartincz els senyors
eaotorts, 1.1,guero, ere., ele., sera, ei,,
En Pauli Alcántara, per la seca
g uent arribar solament En al
CON/
n
,
psent
trii
n;
1
t10
acer'
que
Calest,
Drors. i co, representa[fu
dre les primen, elas,ificariuns.
pan. ja constar que si no juga aquests
llaspre•s, per Pasqua elo; ln25 ,s tar.
cid del t'o:Juan Oficial d'Agents de
pecó ja s'acontentar.a ,pie el substialcudia a lo ¡Mesa de les transa,
d:es. es per atender millor a les le- nar-hi. junt atol,
Bouca i B.dsa; el diputat a Corts Antuissnu por apoi; i en cas que apdi
SOfCrIeS ca C ntMellÇar la tempoeions esportir(s.
Estareu. J. 31. Soler i toll i C. reira
no fos encara adiases, e• 11 arribaria pot- tissai senyor marques
i andi força évit 1,o:u:oren assolir el
Se.gons sembla. l'cquip de la Irím
ser a renunciar-11i, pu e" amb la con- • Alella , el regioor senyor Rocha, e.s
CarraS-n,
Els
a kfuguruza.
catalans
rrosentara
eim estimúlala dels
Pire:mas. En t•oos
senyors j,s•an Biela i Pon. Garriga Nodició que trobe, , s'ati st ni,)t perfectaGamborena, René Petit,
gire s , Erlip Rodios, el diputat de !a
durs en e urs .a.as els skis ju g ar:s u un
SOCIETAT ESPOIZT BASO
Echeveste, Annintegui.
ment Gut": sito de eperd. Ell ja aprova
.31anenAint:111511 scityc-r 1\lassú i Llurcns,
pape: importaniíssim, imisroseinditslo.
Asan, ajan/ruge, es jugaran al l'ronAsabolaza, Matias i Azurza.
titC substintim els mot5 espanyols per
A. d'Aiguavices, Carleo Iluntatles,
Acompanyà un 1,011 parlan...1d una
tú Condal entre els seas soeis, els ses
a
cond:ció
que
perú
5,i
catalans,
zu
‚
'
Cr scizAlez Itjrcena, el director de los
ga.•,,snis partits:
do peaje, iens.
serie
inagníCiea
arribat de Bordeus els jm-m(lhres de. 1 Port. Senyor Anhela, senyor
th,p,11:11 exactanleat la mateixa
afila
A les onze del not: Verntolls. Cieby
del Sporting Club de la BastiESPORTS DE NEU
1.tonhroclata. en representaens de la
aanclls. Altrament,
signii.eacSd
i Escudero i hin/R.5, Arana i
,,:e que han de lluitar amb el
Societat Itala Comercial; IJorató, pel
Espurio de rica : lcr les festes
que en in .. 1,s orees do coses cmpra
( . .Mattinenc, campió del Crup B.
Sunyer (C.).
Bane lispanyol
; Oses i
l'esmentat equip francès del S'ad- Sant Josep i estaat manead, s ,1..
tin i ocalitilar' m- st espanyel, hauria de
A doss optares de «lobe.
t , i els -cuya, marques de Cabanes,
,- K.St, ve integrat pelo següents jugaMolina, la "Srooid
les pistes de la
tac III/ </e traduce..., eA
V,
Esentlero
i
Sign,sa.
Sdid vila i I:the, cap del corimdnial sic
:loes
d'Esports do 31innanya” d,•1 C. E. 11
ea-real-e ea casal", i ãolI,src soc.nt es
Itlan,s: Larramendi i
V.NStuttamests,.
Navarro.
Porter Doux.
l'araPoya va organitzar una ev , tiesid
eXilreSStt7
pren
t7,
n:',V.',1
'la der partit a höli 1,1 an,eurs.
Balcones: Blanchet i Mac Lellan,
Taral.e claven presents els caps
a Ntiria per a fer•hi práctiques
el seu pensament, tal:inca 1. • .
.,.a, ! aest últim gran jugador angles.
A los dotze.
senyors Pese Falzu, de
..
shis.
Mitjos : Boliche. Lacrouts i Remy.
"1
!lengua
estrrid
I/
o
(.
csi
canvis ; iortnae s d Albert ; eonniVermells: Pons (J.) i
Davanters: Viney, Lalanne, Gros.
3Ialgrat estar nevant (.,,:ltinuarnvat
/10
fine
na
111:tnera
irrst'
¡gen. 1 de la
tes c-rrents, bidu g ial Ingles ; cupons,
Itlaues: Pigau i Mas,
Rodior i Leder.
els dos dios que ols oxpoilicionaris
Itaimond Casi s dd; c o mptabilitat. ser un l sa: sopa t acc,T;;Ir de 15 n
d's ntrenameut.
Per a aquests partits ha estat ivd...orrogn
tiguoron a
trio
is n• tir Erancesc 1.1opis. apoderat. 11i Inmäistirament massa alltgiyat ne
tat el Cónsol general de Franca, ei
Per a cicuta, dilluns.
do ohms Ches " ( "pu Atra .. ea', do l'orassta tranbe el ;,11 v
. or 1. 1:.trius Coll, adqual ha promes la seva assistencia.
pa,'.1, lambe Ii ha da repugnar l'aA les dotze:
ministrador do l'a Soazie'.at de ClonstrucTers", qui( s'adj.:11'1 , a' En .1.,.. • ; n Maria
netandlit catalad syrd ehnna
RUGBY
Vermells: Germans
r5.-Jart lis.
c -hns i
4n, ', u ...fa:1 (].• 1.1,
na. sisso 1..1sltgarta a rota:rutas a uns
Llancs: Abani uns irisen,
EL PARTIT DE DEMA
Fu'air e:o 11..:.o5 . s als• invitats, actuttun, Gallera, Trinx.t. i nitres.
c•ristrucelons espauy.,les
Canspionat.
intla,:at
rL
panant-l• s en ki si va visita a Ics
M'irá. a la tarda, al camp ile Sant
EXCURSIONISME
qu o li sombien impr,scindildes, ancoiSts ines.
senvors Ecirist FAes trobaran davant per da sant el
Club Natacid aBreelona i la Urdo
••,
ea
el
ta
.
stre pelre
(2:1;in
casi!. s
ers
nLit., u U4.1,17d P.
lad
Eretorxion g 5
e. in •n ••n
Samboiana. per disputar- s e s na
;t:cin. respectivav
5
0
.
2
.
1,,
nieta,
Xes 1,111U:quin, tests '
que
Copa que han dona: diversos espireinau, iba t'o,
jurt
els
•lo
lian sortit apro(isralt lss vacan
cll, ca realitat voldr;.a
mded.
•
n-len d'aquella Vila.
ydrs Va des kt ari-tany, Joan l'ich i
estardn tornuns a la Ciscad
.ntood i siiitaebicaQul guanyar? Ilcu's ad una prel'ooss, Anuo Suque, l'ere
Entre, I s fila d'ex, sir. ions lates. sgunta loen dificil de contestar. Per
ment estar gib it, l'espany ..1, el sett fi! l
Fraile, se lis casetas i l'administrador,
Gr3ns partì nter regionais
una banda, sembla que el Sant Boi
sants mereixell tuenelenar-se la na..
fr:sa por Vt. 17.... l,u nostra !lengua con:Les?.nt,3,
presentara sense Dubels i En Dehan (• t algans s u •ts del C. E. de u.
LteS 1 i
dalortl
' • toda traza de
fem la vi dra toto els
Iarnelle, la qua l cosa debilitarä la sellorad
anant
(Up
a 1;1 Va1/
k
iwi
el
side la banca fuca linih dc tres quarts. En cases,
Ba
..nit
j
l'xoursionden
ed
I
nin,ada
'
eiana,
un
idos'
dinen que cl Barcelona presensarä,
Zanf, nun deliCat
contra
per fi, una ratlla de tres quarts comVhdiseny eap al Csinl itd : la traics-,•1
mortalge (1a17,1
anth 1110:5, i
pleta.
q a
i ,,rpoi-t-.,nt estu l diMent. que serli
Nvitia-Nmi-Cren , -Carai n. ;;e1 -auis infdrines catalans, ii . s. i aCsant dulce-sal
El partit serä amenitzat per una
de, d'ar:i tra dtdt mes gratis de Bar-fintada i r :flirts stu,u;
ks lleisgua espaa .ss l'allte aspira
urquestra i una comissid de s.amosus
celona. hi lhot intervingut els
Einalislos en el Carnpio:;al
do 1', i a1Ires eXellt,i e n s fuel, ,1.'
eilie (- ti:A:laya H0:0 una veritable
senyoretes d'aquella vila (arä romorenom.
Hals
d'E joinyst 1921-22
C arlit, MaraLut e s i la l'aa
ea, al venced 'e,
lbs asean racional, 1-1 11,itgua moderna
serä obert al mí:
t•
ESPORTS DE N1UNTANYA
CA)11 , DE 1.1.8
que hauria sortit de la nostra itkaris,sa ; hl'u'ui, tuu al alal d
CONFERENCIES
REM
s
a
tse
l'accid
perlarlloustia
Dositgem al Banc de Catalunya—el
s
A les 330 de la tarda
I
•
,
ba•I.,ra dc rcsimay,1.
Al "Centre Autonomista de Depenpran.T
rafalA da la toslra tersa—
AVVI, Al. CLUB
Dle: 7 1 8
11 ,..et'.ine en el catalá que preconit- que saca:e:si d'..ra enclava:U V1 111;1dtnts . del Comerç i do la ludüstria" diAl moll de Barcelona 1Mdran 11
S KI, DE Z.1G1tE 8
G11.1D.1.1.N5'
cami
pr,Tcsimt 1 encert
les regatea ¡ala] , d'elanalatar:ds
zen el, parCaleris do la seca depura- . tvi o
jous, din 22, doná. Ea ',has Estnsién la
CatupiA
Ingostavia
per
/rigor; a vutt i a t i mare r
(me l'han guiat iMa ara i quo Ehaii
cl ,', total es realment una tasca dificil,
seva anunciada conferrieia sobre -Al-

FUTBOL

Secció especial de petits anuncis (1'P:sport

FUTBOL

i Unión MI d'e)

F. C. Barcelona

conTs

pinisme i ttenica

il.lustrada

determinar el, equipa defenle"a
Club de Mar del Centre Autote-AM:',a

cx-igeis, a tothom, qui nsE qui menys, , dilairat a la ituportáncia i puixança
actuals.
. de fas a cada moment un treball de

Estänta de Derenpuer el Gran, de l'es c:
Placa del malea- nom

Llimona, proposado per a . la
:nema)

deis

CARNET DE LES MONUMENT PEP

LLETRES
pr 1

Na :',- , ,.:direm
,'irem annalogies
aci una, E5 diu "Antologia d'autor; ca-

talans", l'ha compilada el senyor Antoni 011er i Bertran i aspira a oicrirnos, cn aquest volum i en els altros
'que l'han de seguir, les diferentes variants de la nostra poesia a través danmoro antics i moderns. El senyor 011er
ha fet preceda la tria dels pocmes • de
cada autor d'unes paraulos critico-bidgratiques. Sembla talment que amb
:ginesta "Antologia hagi voigut
m)strar d'una tuCa massa crua 1 5310
cls perilla en que pot cause una ens:

presasemblant. El primer perill sce';a
dautoss. El scgon ¡din s'amaga rera la tria de puentes. El tercer
perill es el de la incomprensió critica traduida en baidor, en vague;ds u. er,
futcacs subreres. Tots tren perilla han
fesit d senvar Oiltsr i Bertraa.
Fra endehades que colgares justificar la seca dissort en triar Cit autcss,
fiant-se en els voluirs que han do venir. Aisó pot justificar or4issions. PerA
:la pos, esborrar les presencies enutjosos.
Çjwasits dels peleles istch•ses en el pe:as
d'auno':
de la ","in tul,'
c;:talans - , riel senv..;‘,- 011er i Bcrtran,
5 n•nr: Vt r:Inient 011ant n ,
(I....7.tre ello. poden represdnar Jis "
cru;:t:: variaati de la pocsia " ? 'bota
una colla de inestres en gai saber al
costal de norns justament doszoneguts
i d'un parell o tres de joves poctes d'ara, no pot donar-nos, ni remntament,
ipae es la :losara poesia.
idea
Talnpoe en la st•lecaid (Mis piernas
gas...arios/1 a dir que e/ 1111or i
B.rtran haei essat sorIC“. Peró l la on
el crític falla ntes se. r.ii.d.stment es en
ant!,
/es
pauta. Si l'un
tlt.
C,111,11 *.a

Perspectiva der "projecle de Placa de Catalunya (Puig í Cadafalc;:, arquilecte)

uf.

de Vat alatnYa s'ba donat a la propagan
da feta. Són ja un seno fi d'entitats In •
que s'han apres sat a omplir les 11:.5-e5
ele asubeeripeiG. Pleitos d'eles,

no han v:dgut solament coritribu:
mitjaneant - aquest procediment, sino
que han volgut retr o peblie homenat.
ge a aquell bunail immortal..relebrart graos festes. Ultra le s celebrad, 11 gio,
Manresa, Vich, Sabadell. R i no ll,
reto
el a
sabem que se' npndecten a dite:
ciutats viles de Catalunya.
pirit
De
de tot el msSis han
gut contribuir a robra de glorifi, .snent
poso
de l'eminent mUsic nacional.
Suben d'alguns patriotes, residen', a Doe,

diverses eautt.3. ,.% dÍEure.ra., • t,C,‘ e lun. t:
r•uuraçat a recaptar embala per al :noal]
nument.
Entre els catalans residents a ..
merIea
es-tat aix1 mateix rehada

3

job s sament la idea de perpetuar d. •
gbki
na tuent m memr,ria d'En Pep Yentura.;e„,
A torev les en ei rata catalanes de la

IZepdhli• sit amori• aua
ca.ti ompliutoem.!'n
le s ilistos. Algunes - d'e lles han tornatu
p ./Tienes los llistes de subseripeló. l• Idniera en arribar ha estat la de rt,r•ri
fed raullä de Méxic. Den', aquí os sr
detall e Joaquiin Sanend 1. pes; .1. rej,
Sidix 1 e . Miquel Businacla, 1; Yea,....;ens
3Iaind. 1 e Francos: likasoa.
San.:
1.1orsas Estal,•11a. , 1 e
1 ; Vais. n11 Centellas, 1: Antoni
ti.

1: Vdens Ilidsea, 1 : Josop Pailu kpi

t',Ire ha guanvat 1V2 prele.3 en d..VerSG: Toes Flora1 s ; si el de mes co'.1:1
cal
P sessecgix auldgraia
Venle Q110 tust C11: :elerü5:2
r el 5t:nyor CY!,•- i Bi • rtr.,:: 1:;1
a:pat. stes mile s cr(1:ea-blogrsi.(klues
d:. a'' la la.a:d. No.
Ir des !qa
set-tilda altra cosa :1 005, II c2rear,
Tglesies les
le s prolurci . rss dr
iza ment tnes " seo vidos-.
lo
Con( o s sem. - en fi, la rdstra des:1.1usid. Esperficom una ".\11Sol,,ssla" bel;
ntolt llune d
is !a 1 aquesta

r.,_

11,. En; haur:a ac.mlat. almenys.
davant ne.a visió, en cnte n n.
(nota, personal. del • panorama liter.iri
d'avni en dia. El seny,r Bertran (ala • ha criert entes,' s . ar
'•

Vranoose Salva:. 1; Claudi Mal,•rak
-1: Salvador Pilot. 1, Enrir

5e,

Franeese Rovira, 1: Ensebi Alier,
Easeld Vida!. 1: Ardí,: Arne, ro, 1:
I.. • rt 11.sea. 1: Salvador Juliashs.
1); .. als iZe .a, 1 e Francos,' • Riera, 1:
real/.
..%,,,u2:1-1 n5. 1: 31. Puig 31as,-...
Ilahtsett, :1: laun'à
1, .1,ein Pinada. I e :lean Tiren.
Casaniad-.
roan ••••.•• Valls. 1

Malsell,, I. Total. :10 peso,,
els Ajuntamonts de m los
maniaca giramos eis quals han est
esueeialment critlats a eotitribuir a
t'i'reoriddl usoutimont i que 'han t
fin", cahals ha 'd'afegir-s'hi "el.de
de Palains, en 25 pessetes,

Shlp-boy

El nou estatge del
Banc

Sag

Van arribant a la Cocaissif, Or•od
nitzadora d'aquest monument
evidents de la bona acoillda . que ar: o

1 : Ja , m1. Srrta, 1: Quil.-, Selakt. 15

d

barreja de p ictes. 1
una antologia.

tia e

VENTURA

POETES

traducciii. ; Com seria nie; cómode que
ens acontentCssm amb un catalä 1/cunot depurat, pero semánticament
sintadicamcnt identie a Fespanyol!
Molls són, perP. i cada dia seran mes,
els que pensen que, per molt que ens
costi d'escriure en una Ilengua que
ens obEga a renunciar a una infinitat
de muts i construccions habituals, be
val la pena que fem aquest csiorc per
tal de posseir una llengua que dignament pugui eomenar,se amojona!, i
que no migui dir-se, com ha dit
escriptor espanyol, que el nostre catala no 11.: sinó un ca s o Iln amb paraules catalanest
P. Fabra

de Catalunya

Abur, a les sis de la tarda, tingué
Iloc la inaugUració del nou estatge social d'aquesta importara cntitat bancarias instaLlada a la Rambla deis Esturlis, núm. lo.
El nou esttge es espalosissim, car
ocupa tota la planta balsa, soterranis
i principal de Eesmentada casa. Els di-

c

N'en

Asterte parcial de la utlitinitzdJid de la Placa de Caialun:,o, del profccle Puig i Cadafalch

. . ,

ni.

E

e

omells de
joventut
P

P.) : V03,1ELLS I L'IlOSPITAL
•i
SANT PAU
s 'n ml
suat seguint la arelar-Lo
atriatica i jovenf vola bis!'
•
tjain rapdavanter n'45,1 el beatuté3 1 prtrlar patriota ljet Zosep Marta
b-1 torres, no podem de mehys de
, " r tala Interna satisfac• iG cada Oslo • itie ,,questa jovenalla; en quia fa:.
iti , entrega l'autor per Deu i per la
3 atria, reulitzen un acte que atetun una
a nostra uaeioualitat.
s
.-irgtala
La 1 ta es podrien emaptar ja deo
• - ; ti
fundació, eta Uns Manieras eu
nafta violenta de elasses co ta o
utit I ...la de la guerra, flagilla rs
iniciativa del Pamell "llora
,1

destinat a -les Es;oles Cigarro, • de Gelida

DE CATALUNYA

l'Associachó . te un nombre lluidfssim
d'associats i que serä a vIls exclusivatnent reservada l'entrada.
— Esta a pulir de sortir de la
premia el segon nftmero de la revista
"Parattles", publicadö portaveu de les
inquietud, de les darreres jorras oto

.

Crónica Social

SUI:SCI:11 • CIO A E.- \ n h 1 , 11 1,,
OLOT
FAMILIA DE SALVAD . t SKUU
Setmana Santa
S)i5
Un grup d'andes d'En
Es troba en aquesta des (Je fa algutl
g ut soeis de l'Afanen I o •
•ripei s
es, activant la campanya eler:5,rai•
triar ha organitznt
sabadellenques.
arnirt
I candidat regionalista N'Igna,..
per ajolar a la fand
— En d'aquests dies s1organitzarä
ecao
Ventas iMr.
la qual ha quedat en
a la nostra ritual una caravana d'au— Les funciona religiones 5 r,Spics
nómira dificilfssima.
tranando "ron!", en la qual hi preneis des Santa s'han celebrat -aal la
N ARE- ‘e
ENTERRAMENT
dran -part 'la majoria deis propietaris
'
al e ional solemnitat de enotlici.
GARRIGA
/1 .. a txes "Ford" de Sabad ell, essrut
La profe s sa del dijous va 00,17 mar
Allir, a les guaita. ' 1. • 5 , 1a, ttan 1 P ral , t e altar ti esinorzar a qual-1•eorreguda, anal com les 11
ais ser.51 . pintaresc iniltet del Valido i dei- gué lloc Yeaterrame.
e
agrario. Cal remarcar que bo
lar-se raure pelo v,dts. del migdia a uer Nardo Garriga
ri
de Fatemplat del. d
r
'‘
listes toles les realitzaren corporati- la reina rintat
Terrassa.
la Con.iituciú (San
..
ament. oofades amb la capara,/ Wat,Sabom que' (nutre de por temps
Va formar-se la
es
• constituint una nota de eiDr i el fill iraquesta
al F excoldrut P in - l'Hospital Chulo. d
alt patriotisme.
tor ti misse,-' itera a Sabadell una de ‘'illarrocLa Yes
tI
an
'
exposieit; do leo seres 'farrero, obres.
on va rei
le
PALMA DE MALLOIrA
Despres, el stanin
Ei majar part de les qua', reflecteilea
•
carrers de Villarr
N CA31110 A MALLORCA PUS
a. o ' , amigos riel Pirensa i de la vall
II
l'asta f ranchs i S
de N'aria.
'ENSIO D'AJUNTA_MENTS
VIal
..
a •
Presidia cl d,,1
A TEATRAL :S : EI, t'A li.TELL
•ti
e
no
-vdentl--Se entre
DE "LA PUBLICli'AT"
/ 41- 1
centenar d'amics
-lt.
GIRONA
migo. El cadaver
)
tat
reEs troba a Mallorca
MONU - tuca al culi-un:UDONATIU
VAC.1NT
a
retoronaiista En Franrese
El governado
MENT
.nt la tila. Avui ha pc,..it c, 11:1
El diputat a t'orts senyor Pla i De- grano preCÚUC101
-rs
sea amie En S , a.151w-out al
uncid d'acavall
niel ha Ilinrat als dirmors da
12u5 . 1) .11-ari. entre
intoresc poblat
Cl
de I
31estros i de
i
les Normals
i Sanca Els petieli.-iro harem in1)iputadä i
31esicesscs d'aquesta cintat la quaie
ntat saludar-lo, uo haiect-as estar
aque5des ivrces
1 itat d,' •
•pv,sete.n a' eada un d'ells
qué regnä l'ord
ONSil,:e. per haver ‘passat a Pa ,-na sola
per als re:peetilis alonm e s elegits per
,scs minuto. Dilluns, a la 'lit,
L'ATENIPTA les bogues non-elides darrerament per
esa a Barcelona.
La malicia Sr
'Esta
t.
nr
del
divendrcs
E.
govrrnadtr
ha
suspès
els
al1. 0per aclar:r cl
-- Es treba tarnst la plaça (le sealgons regil, -ers deis Ajunta2.
l'Ajun:amrnt de Sant Jran sentirla, s'llag:n
•. Frianitx, Ie tra. llana San- eroari
d o .1i5r.(15,...o, dotada amb 2.7,00 oes- nades ata') Fa(
S ierellro, Campan'. Sant
Ja
10
La tm1115,s , i ,, anual,
I: saCra i Sant
i Sant Ala— L'Ajantament d'aquesta eiutat, que lanerava
., d E1vissa.
ny,"..s a cap 5
ara.
en till Ist Ir. t an e arS. ha nomenat
11 g r e ‘rnad . 7.1* ha cid, humorfstira:rracluar "1,1
la
sopor -ro d-.-le
nt. a:3 per.ili,tes: —Ja 1-Pureza du la
tany,11 Ii l'Uli
ga l d 'a
i a gc nt t • aeentin el Se ny n ,r
rrsta rto ruf, per fer aquesta nit.
Va (I5 elara
lar
rnat
res
— Diena U. teatre Princ ipal la
reillallaal.a
La
tres
-- L'Empresa del nau teatre Al Erde gran ag,
mpania d e cvmad:a de Júlia Delgar•1c5
scu
nio ha c' ontractat. amin carä , er perCars. arnb i'abra "Los mug,eos".
ol
— A
soeietats, casinos i alt ros manent. • l'aplaudn qunizet "Entro- quatre de la
l'aro
Svaa5 ix
au
ristra". d'aquesta ''ir,
odas firat els formeros e-ardre- La l,,i0 Es/ad/ida do Giranta Aort. motia p5
ar:di i art , rs de I'vatraordiacri de
• de
oraÇat
55
rotater
55,
lid ni
ha traslladat rl s eu
BLICITAT.
tara(
prim e r pis d e l café -Narat", d e la
raf:a
fiar el rar'
Randda de la •Llitiertt.
al pUblic p
SABADELL
Al
E 31
CARAVANA FORD
clel.1jutj
VALENCIA
DII PLNICRA
•
kt
rin d'Ea
E! ,
descreo, dita 4 , a tres
FUTBOL
dul format 1:
5: . a de la nit i al teatre
guts
:A.
a
'
partit
de
1;5
feo
\
Irle
ir, de :dade a rel ,. II5an c
en, re l'Esmdivin l'retense i el V elenmitjançar
In 00,1,1, d'educa , lo maeia Im eo,at
gEl
interessant.
Iti
ha
tr
c
a
lit
Ivent
eslat eisnfiada
4.11,11/te1(1
' Jallrar 1
nna gen t ania enarme i
pa it ir
, j,,an L'longu n ras i
llilterais
• 31 '•
rsiat seguir ami/ gran iuterés, do- 1 Arlueds
Sar..;scr, ;aanist a, esseili
per bar(
tolo dos equips.
nada la Ir -rau
'.1
de l e s fazine s reuobra raRe pc.
gols, entrats
El Val/lat e:a 1. 1,1
tif ;cut Y.
i
i ;Tila-lima un, Iet le•r 5,11,
1 , 11
.• Ola sessia als
o .1,ii(
e- 'ni
Uirard .11varre.'
e, , l e Belga:Mea'
dels att--

y

er", compost d'unes gentils du-

15

filien de catalans 11.1aotre-,
apta tindrà estat do realitat
Tia d'un pavella a l'Hasp:tu:
anta Crea i de Saat Pan, ofre.
Catalunya. 1 aquesromana
i iniciativa fou acceptada ami..
I Directori dels Potuells, el qua'
seca la idea, tot en(arregaut-ne
litaaciú al Pomellrfaiciador. La
de l'Uospital lambe ho. acceptä
entuoiasule n a tal fi reserv¡ e1
de neus, que ha de constluir-se bl
t de la Casa de convales,-éncia.
façana vers el earrer de Catalunsa,
procurat talaba obteuir de la Calad
'ensions per a la Vellesa 1 Estad.
el coordinar l'enraisament da leo
ntitats reeaptades i que aearsles
uesois obtenir no iuterés en el divaque obris la dita Catan.
[ledo- aquf quino detallo mes formo.. s, que mereisen obtenir una bona aro, da de les persones de totes les etasses
sala.
A tal fi ne podia pas canr-ar l'ajut
• los dames catalanes, que han con,tuit un Patronatgr. compost de N'a
la /t,Davhs, vIlua de Prat
t
a; Clara Noble, vidua de 31aragall;
'raids de Guarra;

t' .. 11 de Tirsell i Na Maria Cana/rasa
Fc151 i 'Iorree.
A grano nr,, hem expricat goa 1112
io-ra :vetusta altissima obra. eis
estat faeilitats per la pfe.
r all o ella han
si-lenta del "Flnrs d'.1tnetller.". .
Valdrlem que Vésit ras seornnanY,,s
igttat que quan iniciaren el restaldiment. de la eapatxeta.
Pomells i els eatalaas intsQue
a/aelio lentusiasme mas gran, /mis
a -ss mtu aquest afermen la perootatiitat i fan unir a les perSullea zrideals
mes oposals i hein de pensar citia

Avingada tic xiprers en les 1:3,-oles • Guarro, dc Gclida
"slorammarransimamamm

Anuncis Oficials
FOMENT D'OBRES I CONSTROZ•ClONS
(Secielat Anòn(ma)
,-,qtydr3 aceioS'assab•mta
ntstes d'aques'., Socletat• quo
des del (114_6 a! 15 d'abril vieles. -

011s (1,-3

festiu:, de caids dijous
lt) a 12,
da selmana,
Caixa • d'aquesta $oe',etat, Ronda de 1:1 1_ iiiversital, núnirro
pr:ilnipal, 1 a casa dels
quers Srs: Eills tia E. Maa
Sarda (Rambla del Centre, 20,
i S, der i Torra Gel,
mans O Rambla d'Estutits, 13.
iner s es proceI lit o les dio
cudirä al pagatent, contra
p() In:Maro 39, del saldo de
Ilinpesseles per
res d'impostos, que ama. les
vital, !hurtad a s a comida, Ilturass
tantla, , fan el dividettd (101 dril
per cent aeúrdat repartir t-n. la.
Junta 'General celebrada en 28
del eorrent.
PareelOnd, 29 de rnarç
1923. — El Secretari: Tontas
Riera i Sans.
pr(",s.

la mil . ", assolirem la llibertat Je Cala-

lunyq.
FESTES EN PREPARACIO
Esta prepanant-se atab gran act,ihan por part dels Poluells

Jov.'n -

"Flors de Primavera" una Huida 5, ola.
Titelra lloo el vinent diumenge, dia
S
Al matf, mi,sa de comunió a l'esglt,sia de l'Ajada; a la tarda, gran
frstical al centre del Centre Morul
Initruetiu de Gratia.
Irr selinalla vinent donaren' m4s detallo i des d'ara Id' queden ronvidats
tots eis P.anulla de Catalunya.
tat

EL POMELL "SANT JORDI"

Per tal d'assistir eterna, dilluno
-Jr . Pasqua a l'aploc que anualment organitzen vis el'inells da Joveptut
31,51ius de Ital u l'ermita de Santa Creu
danarde,
Pctuell de Joventut "San:
Jordi " ha combinar una e.aeursió, sota
,51 oe/..aeut Vallvidrara, fan;
d'En Llavallol i Santa Creu d'Olortle,
una, liqu e St Mella avisa els pan,Iljotes bareelanins litie desitgin agregar - 1,, que el iloe d'aplegament e, a
la pan-torda de :lesas, de Gracia, per
oir la ru -sa de sis.
1,a tarmela es tara per Mollas de
1:ei, amb (5 1 tren q q e arriba a Bureeeespre. I'ressupost,
lana a les 845
pessetes.
TROBALLA D'UNA Col PUTXETA

BANC HISPANO-COLONIAL
lios del dia 2 d'alu• il artual,
Ud o els (has feiners, nhrt n(ni a
"19> guata O de 1.101.Z I, del mal
es pagaran pl . !' aquest Llano 'lo
amorlizal S del
eurrms i
Denle 'Municipal da l'Interior.
‚Inc :1 I d e ///ard: • d,
1923, Sér:oo A. 11. i .1. s -rinucvrunrao
Séries lt do 1907 i
Itito • Si-ties E. i E. da 1012:
Sitri o s B. de 191-2, 1013, 191b,
1917, 1918. 1919 i 1920;. emis,M de 1921, 6 pl q• 100; aixi
u '' ' ni tantlo, olo cupono lie
ildigaçions do l'Exposiet6
entissi,.n
‘1(tori • ift o
de 1922, i Iions -ole la Reforuta
do 1908.Bareelona, 31 de mar n; de
Ed Delrgal (lel C o it1'323.
1 Socrerari General.—Franr.'sc Fontanals.

LA MUSICA

,-,./3131Eid, -,nAcItt InlE 1..n /'1;
NIRICA AVIdult) 1 111 1.a ItAssio
DE IlA( '11
dds qUarls de dol g e del alatindrn Ilac nicle de cofa/malsana' la
, la Passia m•gens
urlalera audida
Ara '', a

:;ant 31alea,
l'llrferi

Jaan

aquest inotin, al inestre 31illet, /d'afeos.,rs. snnlisIuo i Una medalla re-eordataria.

assistiran les autooritats, 1, repre
sentant els cantaires
de' Catalunya
llra. lene, acompauyani la o's' va
seuyera amb la (le l'Orfrõ 3losoéu CinlIi

DEL MUNICIPI
SIGNAMENT D'ESCRIP-

TURA

to, entitat iniciadora de l'homenatge,
a la de l 'OrieG Catall en l'estrat persidan rial i en l'avte de descobriment
U,' la lapida conmemorativa.
Els inritats mitran ocupar qualsevol
Roa de la sala. menys les llotges de pati, que es reserven al Comité Exeetp

Al riespalx nie l'Alcaldia ha
e,tat signada l'escriptura d'adJudica e•M de la ron1raela per a
la collocació de voreres als earrers ilr L'acuna. Ptljades 1 alLes, a favor (1 , I Fumen; d'OMies i Construcriuno, 9er la
quanti/al do 0.650'35 passetes.
Tantlad5 . Ion signada la lletra
de pagament de 1.000.000 de
pass.etes, pum -desigant per d
la compra de -la Casa .de Convales c encia. Totes dues (oren
auLorilzades pel nutari senyor
Ilamon Forn.
LLICRAMENT DE TITOLS
, Pintarlo vinent, de (i r t/ a una,
s-mar, Ilturals a la Diposilarta
e
Munieipal . els .tilols d7f:Mtitts
del Denle . MuMeipal ¡raquesla eiulat, de l'orMssió Kimer
d'abrl de 1922 (Exposició de
Barcelona d e .
correspos
n. , :t1s a les factures números_
es 422 a 611.
DELEGACIO

1211031ENATGE A L'OR FE()
Amb motiu de l'homenalge a FOrfeó
Catala i al sea meotre En Unto 3Iillet,
que tindrA llor aval, a loo onze del cm/U, p., tal de rotuvarmarar la primera
audirie, de la "l'assi", ele Mach, -al
Palati do /a Musite l'atalana, !a
Directiva de l'Orfeó Catala• eeavida toto el, oenyars socio. havent da
pr,oentar (min./mear ver a fe-tunda al
Palau el eorresponent tito 1 de soei.
IMMIMIIMn••••nn••

Crònica de cultura
AssociAcio 11;,-)1'Ec-r,)RA LE
L'ENSENYANÇA CATALANA
En el darrer ecnna,11 .directi;; de
l'A..55o.-±,:ió Protectora do EE:iseityal.ea Catalana es- va acordar ;enilletre una efusiva felicitació al benvolgut consoci En EI hilad i
1. 1.orelts pc1 trlsn,Imi ass,Oit que tos declarada l'ofic'alitat de la nostet
gua a
dc Pro;t n ciar.o dt1
tiran Teatro del Ideen.laintarts, dia 3 (l'abril, tindrjt II -oc
tteeccra ea:de:a:un:a del 1 :11,1"1 pre-

L'Alcaldia ha &legal al re,
gidor Escola perqu
assistrixi al solemne ofici que
es celebrara clemä a l'esgPsia,
de Sant Franeese de Paul.
ERBANITZAC110.
La Cornissió d'Eixamplis
acordat proposar al Municipi
que es nli.•41ifiquin les bases
aprova'des p;•.1 " Consislori.
cooperar a la recoastrueeid de.
voraries a l'E!xamplis. fixant
en 7 possetes per matra qua-,
(Ira( el tiptts de . subvenció, 1
de 12 per m e tre quadrat
maxint per abcenaluard de
'pella rx1deni en les vi,ra.
-e- que es construeixin.

paraturi del X
Coneurs . Xac:onal
11,1,1iria nE Catalunva, el cut nl Va a
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La se„.,, retaria. de la Jun'•a
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Durant el mar( del elivendres Sant,
al carrer davant mnteis
d e la caos de la Miserirardia, Ata trabada pel l'ornen de Joventut "Cota a
cremitas" una raptasota blanea. La
datniseLln que Ilma .% Penlutl a Pu l MI,sur a recollir-la per rasa del president
del dit • I'onall. earrrr de Borren, roí
//t er° 107, quitra, primera, un
ser:t
remen.

ELS POMELLS DE SANS FE
L1U DE GEINOLS
DP/11:1- es tara. a Sant Feli,.
de Guixols una gran (liada p/5
ntellisla, ami) assistiment
•Iosep :Varia Folelt i Torres.
Pel 'tutti es farit •una missa
comunió, i una 'tonlieió de
sardanes i per !a larda una festa patriótica. A nu, s, al migtlia
ini baurit un :wat d'hontenalge a
En Folrh i l'orres.

EL POMELL "LA LLAR"

¡tic; aula de les Escales Cueva: :ir G. Ldo,

' El Pomell "I.a llar" assistrrit
coll p ell y ament al aplre a Soll.
/a Ere!, d'Olordro, el .qual litt 1; ?, )),,o o) äillilim dr Pa,qii,i,,
•gallii tal, per la Jo yel-Out Ca
idica (le Molins de ltei.
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LI.IBREMA CATALANA - IMPRESSIONS DE LUXE-ENQUA-

Agents exclusius per a Cataiunya deis Autoinübils

DERNACIONS D'ART,
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1SPANO

api

PETRITXOL, 8

Assabenten els seus clients i el públic en general, de l'ampliació del Saló
d'Exposició a l'interior dels seus locals, per a exhibir els Auton-ióbils
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carrossats amb diversos models de carrosseries de luxe, torpecle, cabriolet, lirnousine, Sedan, &. Sz.

PAN- BARCELONA

PREUS:
engegament elèctric

Xassis de turisme amb
—

16 HP.

Tipos 8 HP.

i

32 HP.

—Ptes. 11.500 28,600 i 23.000

2 Els rnateixos arnb carrosseria torpede de sèrie
keZeß
5.0O3 24.03o
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assegurades, Raspalls,
Trempapines, Casas de manicura, Miralls,
eran assorfimaril d'artic!es per a locador

•:e

Accessoris per a Automòbils = Vendes a l'engròs

3

Fars, Reflectors, Botzines, Comptactuilämetres, (a, eNeumátics, Bandatges, Mascotes, Medalles de sant
Esmortuidors, Eines, Caragols,
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M1E2222011
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ROCA

PLAÇA DEL PI, 3 (cantonada Petritxol)
Taller d'esmalar fofa Asse (hines de la II: Especialitat
Gran assortit d'articles per a locador
eo navalles

u

Apartat de C'irreus 467

Direcció telegráfica: V A L FILO

fundada per R. ROCA
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Es un caiè natural d'excelient aroma per a tothom i
per als malalts del cor, nirvis, ronyons, artritisme, estömac
Dipòsit general, Passeig de Gràcia, 99, BARCELO I NA Teléfon - 1168 G
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SA DANA 1 EN PEP VENTUR

La Sardana" d'En Maragall

EL CANT DELS OCELLS

-

coMa mi, que da- , mes bella de totes les Canses que es
els espectacles de Cata- t j an i es desfan.
Aleshores En Itiaragal, eändid foll,
comtmea a pensar, i cert.a l'origen d'ade seguida una äni- questa daiea. -Quina ra't venjativa i
. ;Hma d'En Maragall.
severa—huidava la ni! 'n d'aquest ull
que sigui, ara será.
g,gan t ':" ()h, uii.igttuu u imatge mons.mmäbil vi sió de mitin- truosa la pensa amb . les garbes i cls
., t'are de la mar„ ara segador, festejant a Lt pródiga Ceres.
aldarull ¿le cimat, I torna &sures el vi, itmari mitológia
qua ens encisen el, a la dolca realitat un'.ural: "Del condepressct el cor. /rapo:u Li nagant ca 'arena—es estras
coses que tenen
fa-la paseada d'acalla—que pasea va. català jo so puc ier-1..
De.pras En Mata all. aixi3 es fatal,
0., aquella cara bree .
d'En
a- so t5 necessari
r a la-seca
rin d pa que C 1 m'elija. ven 'en la
aquella cara brin'
• '`ru i aquella v.n 111
,ardatta un simbcd v:vent de t'ata:u1 es que En
rna: "Es la (bus t sencara d'un po. l rollen altres an'•'
ble—que catinia i . .tninca d.naut-se
nians". Atançar 1,;imant. aqui hi
rillaidar1111111.
el nervi fue .- .
tot el Maranall. el Maranall cernü
i la fa' n• .
de!
•
Schller, can , ast la joia del e,../
•
de la terra. "( ;ida Era.
deixant
a
sc: t'ala pi-cuneare que ja
poeta U cal
hi tornaran".
la sattl: rot es fa
; el
de la sard una es fa indivi.'.ual;
veure allí on r..
II 'ha
rollt les dclicies i
laxa 11:d i arnh
do tonver, O.'En .Maragall.
-; pu, J. es torna d'una falis-- / ‘:1: at femenina.
-:al el moment sentimetual, el
d'ac',/.:711"-ca dokamsTit
.I.a. dc ;Jaral- la robla , de repri.l'ale, di; tornar a la rialia i a la
;es un moment nornes;
pres tot ;la el to proien:c irr ilantat
patriot; sine. "Ja hi tornaran de
.:la cc. parella l—Tota una pO:r:a
,, a en Mxa anclla—i el
di.'.:—La sardana es la dama rri,,s
bella—de lotes les dances que es ¡ami
es dril m."
Nu
que aaucHt p,,,ema d'En Mast
';,,,,11

1:5 passa

'nen a dins i a foca en
.un ve a la membria

•

••••••• —

Conten les "Floretes" de Sant Eran- cell,.que és d'eneà del sermó de Sant
czse, quz qtuzil el Sant prcdicava a l'o- , Francesc el franciscO mes . fervorós,
cuitada ga,'.1'ebe infinita" Pastor al Icanta la terna que l'aguanta, l'arbre
Creador que els ha donat llibertat verd, el tendre mijo!, el canyar vora
i lestidures i els procura nodriment la riera. I es desfà d'amor a la natui "vis dóna els rius i les fonts per- ra i "tot el que stil cria". I diu cl seu
cate i les fnuntadyea i /es valls hitnne a Den, que ho ha jet tot.
perque ccuginiiu racer i eis arbres abs
Si alguna vagada, veza mar, ajaper fer-hi et tci, els• ocells havien guts damunt 'l'arena fina, o H qbalseaturat Ilut ale, escoltant les amoroses vol placa voltuda de lä gràcia d'uns
n1- 1111 .1.1 1'. 0 1.1ja Sant Francesc callä,
por?Oaa. ' Itzusentit "El cant deis
"incliaann el cap a tura, amb reveocells". d'En *Pep Ventura, haurcu rerenda, i amb gestos i ceitúries de , collit en un nnament el batcc immortal
mostrarcn que cls races del pare ben- que un/oreja a les selves. La tenora
aventurat cls danaren grandissirna
i el flabiol rigen meravelloses indojoia". I. fet pel Sanit cl senyal de
dies. L'aliga imperial, el verdum i el
partir, s'escamparen en quatre llar- nue, la garsa. el • gaig i la • griva, festegu .es eones, km, sota el cel blau i
pur g zn l'Infant que_ neix. Es una alba de S'ante Maria dele Angels, una crea da entina:madura, una xerradissa crisj010:111, tina catos i volada.
•
tal.lina i vehIment. Els ocells, colpits
Els ocells han escnat sempre la per ' la Ilum 'Nadal, s'ajusten als
paraula dc i Ihne. I l'heme ha vist
timas i ploren d'alcgria amb elle. Flo
scinpre cu cita ocells batees .de joia o
diu la caneó: l'àliga s'adosa que "Jede trI-;teSa. La traició de la.gnatIla
s ie 'es nat—per tretire ,ns de pecat—
el crit tic la cuerda, o la monótona
i donar-nos l'alegria". El pardal .sap
netania de la c . r,ullada, han e s t'-at seins. que 'es la Nit de da gran enlodó, el
pre interpretzuks Immarainnin.
verclum se 'sent lile de la' joia, i cl toril
Lrepardi. el dolerle 'solitari de Res
proclama la naixenca de Ja Vida,
canati. que haría volgut tornar-se ocell
"La gatsa, grisa i gaig
tina esbaizi por "provar l'acontentament
--Ja ve el maig.—
i liur vida. imana que els
Respon la Cadenera:
o c.11s troben bonic alló. que 1 /fosal:
Tot arbre reverdeix,
tres ens aurada, que la seva joia i el
tota planta flotelx
1-1 i lace ›óci gairebé humans, i que
com si fos primavera:"
Iler iaina s ia e, "rica, varia. Ileugera
.
..
_
i infanH-". S'adoaa Cill2 els cants
¡leus ad el miracle de la transfiguels dicten, atnb 4ta ciarració amorosa. Tot ha canviat al món.
briae,:z'sa irre:istible, els cielits i els
en obrir, eis ulls I els oedls
ae o ntentarnents de l amer.
canten el Nadal amb la veu més
El caut dels ocells es un cant d'ai més pura: La vas es iá encara mes
mor, amb extremituts humanes. L'opura en pashe per-les entrán'yes de' la
,

cobla, expandint-se sota el cel de l'Emnonti
'Es molt significativa la freqüencia
amb qué es troba, a les sardanes d'En
Pep, el tema del "Cant dels ocells".
Quan el mnsic s'enterneix davant
noia cmpordanesa "lonica i galana" o
quan vol expressar l'amor que no morirä mai, a despit deis comiats, s'insinua ia tonada del "Casi dels ocells".
S.mbla talment que cansada l'ocellada
de rallar amb ves humana, posi unes
ales al cor de Plome amorós.
El cant dels ocells el cantaven tole
•cls Ilavis i encenia les intimes nora la
llar casolana. Pep Ventura va agitarlo, refer-lo amb un esperit franci5Cá, i els ocells cantaren, sotlicits, a
la sera cobla. L'horne i l'ocellada fan
un sol e' hor. Com S ' i/VerIC/1 les veuS
per cantar .l'Infant eme neix 1 Teder,
ttuu tremolor emocionant i
fan senter
de rontani i farigola.
Pep Ventura, poeta de la terra, apamit senzill, gerrnä de les fonts i
ocells! La seca tenora ha florit moltes
cançons. De vila en vila escampava el
tresor dels seus sentiments, deja ele
' sens neguits sentimentals, la seva recanea o le seves rialles clares. La gent
dansava la jeguina primaveral de L'esmolet vell" o estrenyia el set: cor
so:a aquel( plany de submissió amorosa del "Totes rolen Iteren". La te.nora , del ven Pep era bes pródiga.
Per6 de totcs les tonadcs que en brollaren. Cap' can aquesta del "Cant dels
ocells us encomana la inefable emeció dé l'amor el desig de donar, amorosament, la vida.
Tomàs Garcés
•-internrrneer*,-;--..1%
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Tru,-t
1..V.1;locia,
- p ies herinelie,,, auu
d ' agiv . ›IPS vellos
p e riiebut d.r.111»'t
C g d i. 11ÍnIS 1 0 1 t,ob. L1:,.
aqueela rrisi ele
Id Ciii advereari, Jtilin
.le1 Trust aseueial. e speru'aHreielari do diaria in fliiients, que
el . p o r la sola forra dl o la Cf VI
,. des de lo;
rapes, intimes. 'Mulla
la d o stinats a ensorrar
- se ulegals
d e cisiva que I eS hanques,
feien als 'Trusts omnipotents.
,n analitzant el c ontras!,
q !este); diles pe rsonalilats rivals, e(i'pi,
espeII s.dtre les
probabilitals (pie tenia ende sobreviure a la ',piola.
;! n irn de l'esti p t, f q t una d'aquellos
fe, ardes d' n ettibre, quan les edirione
esdiaris Ilaneaven a tot mornent una
aia ruta, John U. 17., lade
surtí (ir la
h olrea i davallä
per l'escala de
d a. dr la (le l'histioic castell marbre, co(le
i
) 1Yit4a-rn el veslibill, sumptuosament
del seu palau de la Cinquena Avinguda.

1.a ,-ilu;da
d

,

\

SEIX.ANTA
de

Sial'

seniblava
p;,;H:Mos
inentre qu
dr s, r\ o! , lid of o rint-lt eseriii..iva
el ,euddnn! pr. , orupal hl ,,eu sentnr, III nn,_
1 0 - tar que leasluilava el iu(iti exierior jI hoi 5
f,n , d
Isifnn:,11› raa I n I n • niarbi P
f . , r ,, U; ti , iraVa nil Verso/Ud dnini . s1
Siado,
sadito. tu s.d . pr .dulro agurs,
10/¡e al lo.\aiden.
en/n 01 .1e1 pnrlee </tic
via
ad n mar la ,d • va rigida corre,eaí
I iliS tul- puill Ii eanviar andt ii seu carnal :Ida
una Mirada trinletligencia. 1 .1 sen›, ;(r arronçä
1,s orll e ,,'sefivala tunb un moviment ser el seit
rapo!! de
i el seit basbi favorit, (lPV
g;lions de l'entrada i salva lan
1;1 feixuga reixa de feriu Ipl . ‘ el erlat,
ae . n flipaile-10 rnsnpogä dues vegad0-,.
.11gun:, repirrlers que fían senil
;subre la v..rora inlenlaren Slade,
Ilaven1 saltal tinte ratifontithjl, ja era Ilun i (le
llar
-- A
tulenn —orden ä breitment de ixant -se
eaure )hre ris roixins del volliCle.
Era
homo d'uns quaranta anys; remar.
eahle a primera visla por la so y a ;t'Ultra roni-i*
i 1/01 1 . 0Xlerrssioí de repte gairebé in);()..
Irial„ do la so y a fisonomitt, tat naturalesa, f-)t.
fot, l'havia dolat admirablement per fe c el
i lt per do Mudado,. SPIlq.r p en xoe amb ele
i • untl) elf esdeveniments7 " • •
röra (lobados que en aquest semblant . vol-

;Mi

El naixement i la Llegenda de
mort d'En Pep dansa n acion l
Ventura
catalana
r
' Per un alzar, l'horne que ami, el Diu la Ilegenda
qüe , els primen

temps havia d'esser considerat cera
mes que trepitjarei la no,tra ter.
un Geni de la Patria, neixia lluny
adoraven el sol, i beds 'aci qUe.qu
Catalunya, en un lloc on el paisatge, el mil s'amagava
ks. niu t
l'ambient i les cançons no daten res myes i la nit estca;a c'.
vel de
a l'anima catalana. Deixa, peró, aque- nebres seatien dintre 'el seu pit
lla terra bes prompte i va a la terra dz una tremolor, com una in nitt 'de '1
II num' ; • allí coinenea les petiesstic sarda; era que el sol nu
..u.t% t ara!,
la vida; fa de vailet de sastre, porta
fera i la liuita era tant forta.
una vida senzilla i obscura i
retrunyia ei Ilurs cbrs; raes ilesp
fant es redimeix de la terra que se:t- sortia l'auba i sortia
encesa Corn
se merèixer-ho cl veié näixer. Les se- foc roent de la victória—era
que )1
ves tristeses es barregen amb la . bo- sol havia guanyat la Iluita—i per a'
nior de la mar blava• i el ventijol
el gall cantava i la mar es ri: lino
les muntanyes cantelludes, sent dintre
quan en el cor dels homes neixia
seu una ánima nava i canta la primehimne que portava tota Falegría i rtät
ra caneó. Des d'aquell moment ja no rcdat del mati.
2t
s'atura; de cada cloquer, de cada trel'era en el cor d'aquells holles 114
na rossa, de cada branquilló d'arbre
va néixer la sardana que hacía' d't1/4
florit, en fa una caneó; els seus dits ser aqueil himno
a la llum del sal
traçuts fan un rústic flabiol. Es ales- per aixö feren
una divisió en ellig
llores que esdevé el veritable naixe- els passos curts que representaven 11
ment d'En Pep Ventura, aleshores
por de la nit; el passos Ilargs uJ.I
que ha cantat una cascó i ha fet un
representaven la claredat i la vic _
flaIXol. &raleas de les seres sarda- t.ria del soL
tics i de la sena tenora. comença
Jo voldria que tots els catalans ve jessena vida; des d'aquell instant, el seu 1
sin ben clara la significació de la sTrnoin queda perpituament lligat amb el , duna
llegendária i voldria que dintre
nom de Catalunya. No és pas ell sol
seu sentissin també aquells sentirttea
que comença una, nona vida ; es tot ; de tenebres i claredat
que sentien
..nnorda que se sera remogut per nostres
avantpassats, car aixi estic
una nova tramuntana, una tramilla- • gur
que serien veritables sardanista
na que fa dansar apretant-se les mans:
Que formós seria veure en una set,
Es la sardana.
:I sardana. agafats per la ' rriä, tots
peró, segueix obscur, si bé
fills de la nostra Patria, en el morleit
l'home mes popular de tot l'Empor- de la lluita contra la feiä.!
dl. Fuig d'orgulls i vanitats; seriös ' que el cor tremolará i tot seran teit
i franc, du una vida austera ; és com bree. en alear-se el sol quan sia ai34
un xipre solitari que tothom el veu
hada la lluita i quan la fera sia m :
peró no es belluga ni busca contor- la—perqul aixf ho din la Ilegenda
sions estrafaläries; ell resta sol i can- aleshores agafats encara més fon
ta i plora i dels seus cants i dels seus amb l'alegria als llavis i saltant acota
plome del paisatge que viu i que estima, passadament tota la terra catalana.
en fa sardanes.
Imagines-vos aquesta sardana; .4
Copea tot lenes d'un toc d'oració; cometido de sentir una mena de I
escolta i imita el cant dels ocells i jura que soni ja el Rabio l de la sat
compren com les noies totes voten he- dana que podriem anomenar-la Lliber
reu. Canta a l'amada i plora per ella,
tat?
per una amada que, sense saber-ho ,
Sense ésser gaire visionari, hom pl
era tot Catalunya; per ella, perqué comparar la llegenda de la sardana ati
no es marceixi al pas de l'aire, ii diu , la llegenda de Sant Jordi.
per tu ploro.
El sol, lluitant amb la fera, dé
No, 110 pot marcir-se la patria que
vida a la sardana; Sant Jordi, lluit
te un fill coto En Pep Ventura.
amb el drac, dóna Ilibertat a una do;
zella de cabellera rossa i mirar mela
Quan se li extingia la vida, prega
als seus companys de cobla que l'en- giós. Jo voldria que de les dues
des n'aprenguéssim la gran Ilieó;
terrin senzillament com ha viscut, peró
voldria que imitara el stn I i el Glori
que toquin una sardana. Vol que quan
Cavaller, emprenguessim tot seguit
la terra el colgui, una sardana surti
vibrant d'aquells instruments als quals Huna, que, com dls. tinguessim 12raów,
ell ha donat vida i bellesa i que tant fortalesa, i que també com en; s'oil
sim victoriosos i tr.gtr::sim de caca
estima. Va neixer cantant una caneó
drac
i vol morir sentint una sardana.
També de la nostra victória en s
El seu desig, peró. no pot cumplirse; mor durant la Setmana Santa en tiria alliberada una &mulla: Catalum
Einida aquesta lluita, després de fa nc
que ni les cloques poden tocar; els
ira victoria, vindria el ternos de la gr
seus companys l'enterren portant l'insnument sota el 'brae; l'instrument ha sardana, la sardana de la Ilibertat.
Jo tinc l'esperança de veure'its agi
emmudit com ell.
fat en aquesta rotllana que tancarà
El dia vint-i-cinc dr mal-y fea quaranta vuit anys que el cadàver de 1.5- mar i la muntanya i que mai més reata
gd podrà trencar.
vi Pep pas,ava pele carrers dt• rigieMiguel S. Telas I Oertrani
res, seguit dels seus companys que, amb
l'instrument encara el volien am mpanyar. Avui. pels nostres carrers, pele
cancere de tot Catalunva encima passa l'ombra d'En Pep Ventura. plen't
ESPUNYOLET.
de glória ; aquell xipre solitari sem1(;10SSd
d'u(t fallid popular) .1!
Ida la flanta d'un lec que tot ho
Als vostres peus humiliats
abranda: el foc de l'am
jo us prec que eilt deu bona acollifi
A la metneria de l'AG Pep, una
ja sent en mi el goig de la vida
sardara i una preguera.
perquè de vos soc encisat
i als vostres peus humiliat.
•
• • •
n
Si el vostre cor no en fa cabal
DE LA SARDANA i en ell l'amor no hi té estada
jo ara us acure agenollada
Dansa de tothom, dansa alliberada,
per a punir-vos d'aquest mal
mai has reiusat ta joia a ningn
si el cor no en fa cabal.
saltes com el cor. mes cada negada
e s. •
obeint el nombre que el nou salt et du.
Mes tornare—tot esperanea—
• • •
per si ni haguéssiu peuedit;
Dama numerada, la teva mesura
amb cada una un xic de dansa
es franca penyora de cordialitat;
per a reprendre nou dalit,
ens aculls a tots. pero', restes mit, pura
i tornaré altre cop, donzella,
perque saps el limit de la llibertat.
i us trobaré, encara, mes bella! . e
J. M. López-Ploó
Manuel CapdevIlar,

8

que el patró rls havia benèvolament
1 s'havjen arrilinni. FIl es'eomplaia a u.lreure
atines'_ exemplr a tots els que se li at.11.9lay
dernanant enneell o ajo!. --De heIl anflivi, • desenriiplant ' Pis beneficis
fulut• , Int y ia ullrupu,sul la xitra'dele -ecos ingressos.. En el moment en que pian:va y a 111111i..1
Z1 1 ' mil dollars, ) - ui f_laslavet- divuil nul; quan va
tenir un crèdul (le einquanla niil, en va Ilançar
5(1 a nta Cille mil 'Tols els sens provrido.s,
eh; seus crials el robaven; ho 'sabi ti ... no lit
parava mica d'esment.
En aquest inslant, a la vetlla maleix d'una
erisi fle la ipial ilstl j a i havia de ' sortir probableinont tirruinat, no es ninsleava gens drpriin 11. :11 eontrai . i, los seves l'a y unáis t'ion sobe.-exeitades. '1'reia Prbfit d'aquella eneblUda tun''desa d'esperit qur earaeteritza ist veritable jugador en l'hora que un sol top de dau decideit
Ii fortlina o la' ltankarrota. Mentre que d'imor -,
Inevoig, prini ' conegut del públte,
Ilisc' avi a traveS de !n ' elida', é Is vianants es
girilven amb una . exelarttaeiö mostraven,
dins el inarc'dela porfolla, el temible finander. A la cantonada d'un earrer una aglomerad() Obligava 'erveltiele a retardarla marxa.
menut venedor de diaris sallä: 'seltre l'estrep i
projectava Vers els ulls de Slade la fulla iftoit
edició. especial.' Sladr, despt:es de 11.-.nar une
moneda al marree,"vallegir la “Manellette":
•• - •
-- •
.

Novelia D'OWEN JHONSON

SEIXANTA U!..
VERSIO CATALANA DE C. S.
pr
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ELS MAMES
-TEATRES-1
t
ffl4+4+44.44.444444444404+

Teoire cataiä Romea
:.,t Telefon, 3,500 A.

..
'1\mi, diumenge, tarda, a les

trk : Blaiet vailct. A dos quarts
I' a is i nit, a les den:
;,
e LA COSTA BRAVA

I't

lEn Juli Vallmitjana
-..B.4.,.....!..•

40enlà, dilluns, 2 d'abril 1923.
a.;,, Tiada, a les tres, Biaict ¡ujier.
Nios quarts de sis, i nit, a tres
quirts de deu,
: A LA COSTA BRAVA

Gran r omnanyia internacional de

cadete!' ON0111101141
'ten, dlumenge. 0111/1, funelons.
Tarda, a les 4, I 'lit , a tres guaro
(te cs. Estupend programa: Primesindonta per l'orques•
ra partí
lea; 2 La grulla bailarina Pilar
Alcalde; 3 Els ecce:Indos musieals
Artuoito Greca;
Tony, Tonlyto
4. L'aplaudida cangonetista Auges
teta Guerra; 5 La celebre alifara:te
e gran can, Famit fa Relatora.
Pese:p is. Soirona part: Metfavellosus
stigetld per el Tantee
t'apedreo/mis
ONOFROFF
fascinador de renom universal.
tarda I lid . grans funclons
matos piesraina
amb

sepeta Engaito, Lluís Moreno, Empar
Martí, eta. La pelusa o el regalo de
Reyes. per Salut Rodríguez, l'erran
Vallejo, etc. Nit, a tres quarts de des,
reestrena de La tempestad. Cal fixarse amb els intérprets: Josepeta Bugatto, Salut Rodríguez, Matilde Tornamira, Lluís Moreno, Marcel Rosal,
Ignasi Cornadd, Josep Acuaviva, etc.
la gran revista E/ pais de las liadas,
tota la companyia en escena.
Demä, dilluns. sepan dia de rangua. Tarda, a dos quarts de guamo,
i nit, a tres quarts de den, La eaucir;ii
del olvido; La pelusa o el regala eic
Reyes. Los cadetes de la reina i El
taiS de las liadas. Continuen els asaaigs
de Sol de un-terne Ja sde aqul
(Nandu).

II-44+4.4944444++.44ef+.+444
ELDORADO
I COLISEU DE VARIETATS

Aini, diumenge , tatila , a les 1 (ses-

'Principal Palace!

ele mural. 01-, u les 10

BEAPAItIC10 A BARCELONA
de la popular, exl.nia ottistu

`'

PERE ZORRILLA
(3rans funrions per aval, Mimen
g e, tarda, a ics 4: I. El Juguet ro
dos 4efes Ilicard tionzaloz del 'loro i Andren de la Prada

GRA.hTEATREDELLICEU
.
nit. a un quart de des. Segona
do pltictat i abonament. Datan del,

ceLauNts artistas Marie Rozane i Aldred aladdetiat, amb l',3pera en tía s
acirs;;THAIS. Denla, tarda, MARIAMELA.-Dimecses, LA \VAL-

nfftier~~444+1+0444+9+

II; I V . O L I
Ciii(panyia de tartuela i opwle

i;
lersTEDO-BALLES rE tt del
Tizfre de ia Sirsuela . de Madrid
lar-

i nit, magnífics programes.
teman? part d'as. l'obra d
gAndiós exit a tota Espanya,

e

Eltaa llarotteka.

r:
rdnur en dos artes. de
(alerta a/vare t t'erran
!,./ f:/
Luque,
LA TRAGEDIA DE LAV15IA

COLOSSAL 121:ALEO
IfEcATILICCION:4
IIANNY GARDEN

trapecista

QuE NO COME. I.A DINA
tes lo, I. E'entremes en proit
sa a0 Nutita

WILLY PICARDY
jongleur

MARGUERIDA GRACIL

DE PESCA

Bailarina

1.2„. itLay romma t.s1"a en tres arteß de Mario Mora,. ;fi:Mil:da per Josep

cörnio mes etímic t:e tin ts
canijas :: El reí de la radia
Reaparieid de la genial artista
RAQUEL
lar- ,
Demä, diumenge
i nit: Estraordin.nis Kfigra-

l'+`•4+"*'"444.=
54444.044+34

Gran [catre Espanyol

mes.
RAQUEL MELLER

COMpanyla de )(A-leed I grans
csr'ectarles
BERGES i SANTPERE
, tret.

4494444444.11.44+444444+444.:
4.134.114+044.44440:44+0444444
Teatre Barcelona t

ASSUMPCIO CASALS

Atol diumenge 1 A'Abrd. Pa.squa
,10 11;es 1117 n n in). ¡arda. a les 4. E s
cal tel. t. El poble ea mostee-;.!:,ílt
del Rel. 2. S01101 LO:5 LXIT ne o
1 f a n te eltarn fs /1 3 ardes, .1 En
. ual,ana. El :zarandee (L'alcalda)
a les 1 . Quin casament! o. 1-1'
EX/T El barander (L'alcalde).
dilnins de 1 1 ,1sua. tara f
f. 1:
-. I EXITAS El barander (L'alcalde).

T-fiirUe de EL N1S0 DE ORO

; Fan eanipanyia eamiaa. dd

Mailrld.
/ley Alfons...
l'rimer redor 5 direct o r t FRANALARCON. Prir p ord a:-

ELoisA

diumemre, larda, a les 4. N11 , a
les le. GRAN PRO'lllAtIA.

P.,)444+4+444444444~~04
ae<,41444,044+444444+0.04444,

catre

r:(3\'e.tats

• lit

a 1.. at au: a,aa . aatani
im11,
de 4. 1 fopiiiic
c'fatilf
EL DUO DE LA AFRICANA
fa • n 1 a •:
tre s quadres
LA NIÑA DE LOG BESOS
'
furia Canes&
e p-.0 ate. rleana,
La 'tova desta
en 1.11 Rt • e ir- • 0,•:aitros
ESPAÑA ALEGRE
;iir Inrla Canosa
‘lff
Nig, a tres quitris ilf• d . uf el sal:
5 quadd,
Irle en 1 am e 1
LAS BRAV1AS
J.;
/e 1 trcs
1
La sarsuela
qua', 5
.'EL DUO DE L/1 AFRICANA
di asa tlf
ia revIsta 111 f ga !

Teatre

9.

011

Companyia dc sarsuela i opereta de
FREDERIC CABALLE
diurn,nge, grandiosos cartells.
Tarda. a les 3' 20, PU/ l'Italia dab.'f 1,1
.1,1 del F.o, ll'est La olsaciana, Ea
1)ernä, dilltstls. tardel
da, a dios quarts de guatee. l'oca
1:17, La. rubia del hir West, I.a cara
del mini.ora, Los cadetes de ia
lnliL a dos imarts cle deu. La rubia del
Fas- ll'est, El paidro azul. Eal toles le;
fínicions 111 prelidr

2

to de la isidra, La
it pah a Alegre. 1.-

(gatita blanca,
It• S 4.

44441.1144-16.464.%>>44-44.344+

Teatre V ictöria
rlf:.1,7.1. ra!.T.11
Atz, . ilímninge.
urtri A
Ite asarrecció. rifa-.

guatre. 1

nnarts

'A Mi 701. per ,Tosepeta
etc., La denaresa, par je-

.11:2,7?

.111 JIM:11 ) 0

e

•

obra representa rla a Madrld
per aquella rsini t anY i a m ea iff,
Dillons
seguirles.
oeut
ma Pi,' de. g.",
'Farda i nit
ea 1 .31 marido ce aherc. lat•
marta. tarda: Matinee

/lea. 1,a utrionta es'¡ laea. N:: :
1/, Mar:l i t) a'arre. Dia.ma
neut "Extraordinari

icirt Frid.crla

.

ESPAÑA ALEGRE
per Maria Cenes*
••
r..1.3,
Efes), tarda, a Iís
El Duo de la Africana i
Sra ,/
__
i.•
Eapera 'Alegre . p e r 71,

LA MADRINA DE GUERRA

I segona terrera representad (' de
la ;opima en tres soles I en prosa
I original dlAncini

fel1444+44444444~44444~

PC110f31113i
mengemmaralisactse=

tuent". Estrena a Bar.•••ala
tait:a
El, :SIS .)

ereet+4)444e444+64+,144+4+9. n
4448441K+ea.4.44+3444+44-0-4,
Putxinel lis "11RIA"
Rüssellú,

d:tventlt Frotitú
1;A/1:al

Companyla de comedia

Avui, diumenge, 1 d'abril, de

GUELL - TUDELA - AS,

tic a set de la tarda:
Estrena de la remedia en 2 actas,
1.LADRE PER COMPROMIS
Segon, Finteressant santa
TULA
Tercer. Sorteig de joguine; cn
re els infauts eones-renta.
Lilian. Ball 1'i p artii i Tururat.

QUERINO - CORTE@
(Telefon 4134 A)
Avu, d:umenge, tarda. a ílr,
quarts de guaira, p rimera secd‘la:

LA PLUMA VERDE

Dilluns. dia 2, tarda, da 5 a ir.
Estrena de la comedia ea í acta:,

e
s A les sis, especial, i nit :
k Ei director 6s un "hacha"
Dilluns, tarda. a dos quart
qualle: La rada ley. A les

Segon,

LA PESCADORA
d.:cenit saliva,
"PEPILLA"

Tercer. Sorteig

jognires en-

tre els infants concurrents.
del Torurut, DimoQuart.
i Urbano

i ni', a ies deu: El director
es un hatba''.

Salú Catalttnya

7

Notables quinte( iorIRA trlo ToRRENTS. avul Atuntenee. Pastilla
do ReSurreccló: gran matinal: tarda, 2 sesslons. Nit, sestil extraordlnarla. Grendins SECEES de 1:1
monumental obra de gran especiaele, de Mandil MarterlInk,
EVONMA VANNA
Jornadas , 4.0 00 melres, proJec
lant-se senrera, interpretad!) magistral per la runfla de la bellesa
LE PARRY. Art , luxe. rIquesa 1
presentaein eseerilea mal Igualada.
Mes de 3 0,000 persones a oseena
matinal . oriol rui, cesdeienimeni
del tila: Mamut Vanna

Diana Argentina Excelsior
diuinctige, matinal d'onze a
una. La noia del cabaret; La marca
d.! valor. Ileroi de Paria, L.q. .to1,-r.
Dilluns. matinal d'onza a una.

Teatre Frinad i Marina
Avur. diurno-Ice, tarda i MI, graos
programes: C, l sar Bórgia. Artur dcsesperat, La caca del sinti, l'ora dc la
boira.

AVUI
AL nSALO CATALUNYA
projecta la pellícula de gu;2,
lant haveu sentit parlar

Monna Vanna

l'obra mes discutida de Maurici Maeterlink.
Es una exclusiva especial
GACMONT.

4444+.44444444+44.+9+ett

K

R SAAL-

ARISTOCRATIC SALO
PALAU DE LA CINEMATOCRAFIA
Avul, mcnge, cn la scssiú

del matí es despatxaran balalaica numeradas per a la scssió
especial de les sis d'avui i de
demä, dilluns, festivitat
Pas()lía.
8,444441+4444+44.0444+04.4+4

a+04-0.044+J-K6+4404-e-C*44+4

Gran Teatre Cotilla! i
Gran Cinema BOileillia
mumenire,
11 a t. Tarda 1
1111 , -formas programar:
1:1 colossal fil u La nououreca
de eh rinord, i :a div s ttida ;di-C.51M de Eta e 1110.111 • 'e/a ger
l'eminctit actor liar-Loe:si. 1) tint dillons , de onza a una:
"Est'raordinari 3latins cl . :larda
i ni' -31agni`l s

SALA MOZART
CINE FAMILIAR
Diumenge dilluns de Petsqua,
tarda a dos quarts de cinc i nit
a les den, escríílit prograil,z. Estrenes: An fols de lo mci, científica; El sistema de Jack, cómica; Revista Actualitats
Estola de Mar, Ton i Cuida
(Ilanscl i Grettel), co-te infantil •
neo', madt
Cada 'd'Ud IleiX

TIBIDABO

Diumenge, (Fabril, a les onza del
mati. Grans atraccions. Canean fotogräfic. Música militar. 11Clissa de campanya. Exposició de canaris.
LA GRAN AVIADA DELS COLOMS es farä a dos quarts d'una.
Funcionaran les sensacianals atraccions Ferrocaril Aeri, Talaia, Musca
de Guerra
Servei continn de tramvia i funicular.

ICHAVESINIGBERT, S. ea C.
SANC4 CARVI VALORS

Rambla del Centre, número 6
TelUons (2 3 0-1 2 3 1 A

Ia

1

EDICIONS D'ESPORT DE

LA PUBLICITAT
Demä imurä la Ilum el primer número de

PUBLICITAT
edi ció setmanal d'esports

'1

Ei programa d'aeluestes edicions especials está ordenat arnit

les següents seccions:
EDITORIAL, escrit on setmanalment es reflectirà Popini6 dd
diari, sobre un punt de doctrina esportiva o sobre un fet
14,44444+.1~44444444444+11
d'importancia.
CIRCUMLOQUIS, Ileuger comentari o sols impressi6, a publiCONCERTS : :
car diariament.
CONVERSES FILOLOGIQUES, per En Pompeu Fabra, que
Barcelona
Teatre
seguint les que ve publicant a LA PUBLICITAT, traeAvui, diumenge, a les once del loatara de coc han d'expressar-se els mots de tècnica esporti.
tí, extraordinari concert popular per
va i comentara llenguatge usat a les nostres organitEeximi artista
zacions d'esport.
EMIL SAUER
DE
TOT VENT, on es rwolliran anècdotes esportives, dltes
Selectissim programa: Obres de
círcols, etc.
la vida casolana d
Beethoven, Mendeissohn. Schumann,
Chopits. Hummel, Sgambali, Schatz NOTICIARI DELS CIRCULS, de publicaci6 diaria, on ordena.
Evler, Sauer i Strauss. Preus popodament agrupades per entitats, constaran les notes d'avi.
lars. Localitats: Magatzem de música Unió Musical Espanyola, i 3.
sos, acords, convoc a •Jttries de reunions, d'entrenaments
l'ortal de l'Angel, i a la taquilla del
etcetera.
;catre.
QUI CONTRA QUI7, apartat de la secci6 anterior, on ele cír
cols podran demanar o acceptar partits, curses, compe
Estudi "Domus Artis"
tencies, etc.
Passeig de Gräcia, 85
TECNICISME, secció d'articles d'exposició, ensenyament, cri
AVIS
tica i propaganda de cada esport.
El concert antrictat per al clia 1,
suspes.
EL LECTOR DIU... on es publicaran les Iletres que ens adre
cin uquells que comprunent l'eficacia del treball que ;la
MUS1 Cvem empres, vulguin ajudar-nos, amb les seres idees.
L'HUMOR ESPORTIU, come ntari festiu dels esdeveniments
graficament o en forma escrita.
EDEN CONCERT
INTERVIUS
amb els homes que els moments aconsellin.
Francesc
Asalte, 12.-Propietari:
de tots els més impar
INFORMAC/0 diaria, grafica i
Eux6. Directoc artistic: Francesc
rezoiL Telefen 3332 A. Tarda, a dos
del león, donant gran atenció i im
tonttt.
actes
d'esport
iidarts de m'aire, ttit, a les ckil: Prei
sentaciú de les mès gentils
portancia a tractar el que succeeixi a Catalunya.
els D'ilion números de varietats. Cada
COMENTAR!
DE PREMSA ESPORTIVA, NACIONAL I ESella. de set a dos quarts nos: AreTRANGERA, per anar seguint la marxa de l'esport
ritif dancing a Ecicgant Foyer, i d'una
a quatre eludí, gran M'aria ameried.
tot el món.
Tz.gana
• rtiu.
FULLETO de publicacions técniques i d'interès espo
PETITS ANUNCIS, per afavorir la ccrrnpra-venda d'articics
d'esport, entre els esportius,
GRANS ANUNCIS, de reunions, festßvals, productes, etc,
DE TEA1111( a rana RON.

HALLS

RESTAURANTS

SURTIDA TEMPS. Restaurant ezperlsk

Pelz,

()t'Asea I Mariscos. Quintana, 7,

4•44e-e+Peet+e..4++++e»
Palace Cine

CIRSSAIGNE HIERES
PIKNOS. AUTOP1\NOS.

GRAN SALO DE MODA
Avul. diunten g e, do 1 I a 1 . GRAlf
1 A,
MATiNAL. Tarda do 4 a
s a fe NII, a 'tea 1 O: exllas ni.
les pellcules extraordlnaries (Emitida/e...san! argument: Le o fiord
rIermortf, interpretada per
Ca
Grip Dar). 1 1...; tir
la
lot nao, representada por hs
g rans estrelles Pino i
siena Makowska. Rema. dilluns.
di I a 1: GRAN NIATINA7. Tarda i
Lit c iCefertes I.c,crantes.

ESPORTIUS DE CATALUNYA
LA PUBLICIT AT
Edició Setmanal d'Esports, ,

DIVERSOS ---

--

de T..1 PUBT,ICITAT

Ronda Sant Anto pa 62 i 04 Tigre. 27
Avui, diumengu, 1 d'abril, watts
halls tarda i nita amenitzats per la
sense rival Banda Sport, la qual exccutara els Segiicri11 hallables: Vals
`.1 :: terilís; One-S:zep, L'antámnibils;
Clavelh i
dirigits pel popular me sare Dota:linee Ponsa. Dama, dilluns „Se Pasqua, rases
halls de societat tales i nit.

LES

Per les tardcs, gran fundió da
cinema i
TITELLES
A tots els nens seis donarä
número de la
RIFA D'UN BE

.44.44+10+1144444+.44+644)444

eada etapa ile la !Seta carrera apareixia més
trion-Ifant uit , s, 111'1111.
Durani cine anys Moja eslat barrejat a
ciirnorabrables Kiwi . S , Id. L'havirn acusat
rupei,',, (10 robalorj, adhoe (Eassassinat. Al top(lavan, se 1111a‘ ia sorlit sense pradre cap pro,
voltat, si, d'una atmosfera de sospi
tes de la piti n o • mena. peri, desdenyant - les amb
una insolenela magnífica.
Sense esfurç eiparent.havia resistit toles
les fadigues, passal nils nansa son, (lies en cidcule incessants. 1 lluvia conservat, a traves de
toles aquestes difieullals una pasmosa frescor d'inipressions davant el perill. Amb einisnie vanitás proclaniava aquesta mäzima: "Gap
amic tMentre no tindre billó a enernics tot
antris be". Havia aplicat aquest principi i,nplacablement fins en els nifnims detalle -de la
llop que
seva existencia. Tothom era per ell
(robar en el sea eatni,
lord o d'hora hauria
sallar-li al Coll aterrar-lo.
De tal manera vivia alerta que els seus secretaris mateixos (que d'altra banda eren cons-)
tantment substiluits) no lenien mai cap idea
deis seus projectes. Dos d'aguaste desgraclats,
esperant treure partit de la so ya intimital,
yien riscat tot Ilur patrimoni sobre una "cuata'

n
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Venus SPOT - Pala ce Ball

Restabliment de la
formosa i típica (esta dels coloms
cim del

PREUS , 1.,`„íjrra;7` 10a 5. 1 "5""

I CINEMA NOU

vegades hacia eatat a la mere?! de l'alzar. En íd
etivs tfaqueal e s tenipestals adquiria una etpi•riéneia que poauca iota el narval de la sera
i treta profil lols vis instants per
i,impleEie la so y a instrueeió rudinientäria. A

9
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Monumental -Pedró- Walkyria
Avul dlumenge. Sesrló matinal rte.,
11 1. _ Pi/radia dele tres Mote
guatees. prr VA, Linde, _ El
Jockey desaparegut. _ Les vacamona do l'Ambres. _ El Kaiser al
Tarda, El Reved. _
desterro.
Ntt: Perdenarn y estrena de Paribentl,
setta 'primer eplsoill).
'liada de Paso, sesstó 3101nal,
II a 1. EalreneS: La venJanga del
Actualitats Gaumont. _
zoler.
Tarda: artesa eme de fimo°. -011:
Rosa Marcido

públic, Pupyünd Zepy. La cada dia
mes aplaudida revista de gran espectacle, Barcel. Ola Atractid. La murga
dels "Bens -,',!ta". El tipic Ball del
Tururut. Den U. dilluns, a les cinc de
la tarda: la .humorada un acte
La mosca Mal la. Els divertits pallassos Pupy an Zepy, arn"d escollits
trucos de grad broma. La divertida
comedia El s.uayor Prrraurions. La
murga deis litem .Fcts i el Ball del Tururut. Preus: SIi16 amb entrada, dues
pessetes. Entradlak amh seient, 1 pta.

.44.41•114444.4444•444444elkl

RAMPER

EL ABOGADO DEFENSOR

Gema, Minios . o g rane funden.
larda 1 nit
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Raquel Mellar

MagnIfir programa. Eatrena de
formosissim film : I,a rer r.tat rota.
ini T pretat P rr los grans estrelles di/ la pantalla Pina Mcnirselli

EL AMIGO CARVAJAL
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CINEMES---
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Cercpanyia de ren..líes

Y

EsAdespatta a comptaduria

Lkvui, diumenge i

Dimarts, dia 3, a dos quarts de den
en punt, Homenatge als jugadors del
Club D. Etiropa, Campió de Catalunya: La comédia en tres actes
ELS SAVIS DE VILATRISTA
i l'entremés
EL CAMPIONAT
Companyia Claramunt - Adra.

4+11.4e4+04944,-04 4-Z44+44.4-44.n
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i
"IR NO ESSER TRETZE
Dimarts, a les cinc:
EL CADUCEU
f ranoise :
:A LA COSTA BRAVA
CASAMENTERA
LA

Teatre Cötnic

.11444444+11.444+444+4444+ed

Teatre del Base

La Folla d'Esparts
de
LA PUBLICITAr
constitueixen practicament el vostre
DIARI CATALA D'ESPORTS
Ajudeu-nos en la. nostra tasca patriótica!
Subscriviu-vos-hil

ROTI.LES PEIII, oRA'PS, PIANOS DE Liottt - En
1 D'OcAsio. pl.\ EsTRaN
GERS. VENDEí,í m. faupTAT
1 A TERMINIS

SAL EMPORDANESA
Correr del P i , /cimero 11
TrIefon 3 ti 99 A.
Espectacles per a infants
Avui, diada de Pasqua. a les clic
de la tarda. el sainet en un acte
aplaudits pallassos, idols d'aquctt

__
=-

-=-71

urinärles, etiracl6 räpida i seguro

Vies
mitjatçant apareli especial.
G. Alomar
rnonämica. Unió, 2e,
Festtus, ele. 10
i a

AMbau, 5,

a12

12

de 7 a

.

9.

SE/X.1N1'.1
gurssin trobar el mi , s 11011 indiei dr
symbiant ,•el
lat, de delieadesa o d'onowiA.
l'orca iircycí
trrth 1. ü11 .1
bíta la pet.so1111.
/1.2 maxilars sortinis donacen 1;1 I nipressh) de diles palanques d'acer l'efes per aga,
fur i polvoritzar; el cap quadrat. projeatill endavallt era d ' Un itidlie d'alar. Els itils, íl'un
lilan alar, feien, per Mur r axpreasiii, pensar en
(Faiplests eollegaals indiseipLitat s. arittpre o
no
punt (le desafiar el meslre i la Reí. i

concit e n pluer millor que el de baralla;
polieia. Aquesta
amb lloro camarades i amb
singular joventut d'esperit era el sceret
perpiitua activitat d'aquest borne, rexplica.:7O
lambe deis seus moviments de bondat que. do
Negadas, semblaven desmentir la so ya aparent
thiresa.
pe,
La vida per a ell no era sitió un joe, i
rills l'esgarrifosa aventura financiera en
qué s'havia Ilançal, les fluetuacions de la partida colossal perO indiscutiblement diver!.(da,
que havia romençat, heu's aquí la sola cosa
que pocha determinar les l'ares emocions que
li frien falta.
Vagallund a sis anys, trinieraire a dolze i
ja dotat de la força d'un borne, cap de calla
als vetee, odial, temul, derrotat sovint, barallant-se sempre, poc abans de la (renten& havia esilevingut un lider politic. Despres, un col)
afortuna', a base de les mines d'argent del Co,
lorado, havia permès de posar els fonaments

d'una fortuna immensa que mes

cinquanta

SEIXANTA
NOVEL‘LA D'OWEN JHONSON

X

Vers bs s acaballAs del ME' d'cletubr2. d•
els Unas eran a la vettla d'ui
i le pros
panic terrible. Un periode d'ineomparkib
püritat. durant el fruti ele titane de la finança

s'ha y ien disputat mitiona en una Ilui;a1 seus,
capielat, a.nava a acabar en la pitjür de -les

talrofes.
coneI>, ette:at de tres narsos, la Borsa baixecm
etniW.s per
tantment petit esialxti es retira-va.
despres
dthaver
donot
una n'afílame& totme-19,

mostras (Ama credulitat excesersa. El .prúbli,',
le g aii anees
tot i ignorar les guerree sordeg (restan
ente
secretes que es consjanainen. es,
(.1n! Fabastiers, tenia netament sonseiimeia
experimenta
laris elvd e:naif:heme. La. tnetiforee
de simpt(r
sempre una+ instintiva( necasenart.
per
car, drindia(irinalatza r les entRiS peofundes.
dezzabd411aes
qua
d.
drama
anguisÉta
aixii en.

1
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A
PER A CHERTES 1 PER A RECOERIMENTS
Grans xapes ondulades CANALETA,
de 185 x 114 i 120 x 75 cm.
Xapes "B", de 120 x 120,
i 250 x 120 cm.

190 x 120

ES FACILITEN PRESSUPOSITS COMPLETAMENT GRATIS

1

Uralita

S. A.

Barcelona - Madrid - València - Sevilla - Lleida
Salamanca - Toledo.

Central:

Barcelona, Pl. A, López, 15
Telfs. A.1644 i A. 848
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Grans Magatzems
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Penda de Sial Pere

en

Aparells paria:4s
NICAR.
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Tots els dilluns

_

CAJA, 9, I ARC DE SANT RAMON, 2
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ABACA I FIBRES SIMILARS
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Prev , nliu individual Mata
ids germens en rnig minut.
Inth,pen,able en la lluita.
ANTIIRENERIN

BATERIA DE CU1NA
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pesseta tul). Farmàcia
3101tATO. — Passeig Sant
Juan, 87
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Casa fundada l'any 1850
Barri de Pomar (Carretera de Matará), número 3
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Casp, 112,
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Ferreiern, Bisutería,

I

LIQUIDACIÓ

NE%1

Rebaixes de preus en
algunes seccions de la casa
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Maquines riovcs,
la major parto de
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Aparadors Saló de la Moda
Novetats per a senyora
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I ROMA

PERE PUIG

La casa millor assortida
en estams de n'oh bona
qualitat a preus bara-

11I lidi2 [ilsrafirJ

Articles per

MOL

15

Rebudes totes les novetats de la temporada en
Panyeria per a senyoressenyors i nens

Ultimes novetats

rirr'J

ANTIGA CASA

AV

lIr

a

It

J. MIR VIVES, s. A.

DAMIÁN
Extens assortit

J

Domicili social, Rambla de
AVALOT O TUMULT POPU,LAR
Catalunya, 15 - Barcelona
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El nou CHMOLET SUPERIOR 1923 uneix als seus antics rn:',rits, reformes mol: mporiants de xasis (diferencial, helizoidal, direcciú vis . sens-fí, etc.), i una carrosseria i radiador nous de gran elegancia,
que nos9n aquest coixe a una altura sense competència possible pel sen preu, p resentació i
llorable construcció

100, Psseg

de Gra.cia

Claudio Coello, 6
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LA QUALITÄT ! ELS

PREUS MODERATS
Sou els factors

en què funda el

negoci

la Casa
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Llibreteria, 3
Passeig de Gracia, 7
Plaça Sant Miquel, 1 i 3 - Gracia
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Participa a la seva distingida clientela que d'll a 1 i de 4 a 7 exhibeix
als seus salons

Portaferrissa, 7 i 9, i Saimerän, 29 ì 31
¡una selecta col-lecció de vestits rnodels de les més importants cases de París
/Les darreres creacions en sedes. llanes i cotons, a preus limitats.
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UCIONS D'ALTA CULTURA

• e

Llistitut d'Estudis Catalans : La Biblioteca de Catalunya : L'arxiu histöric de la ciutat de Barcelona
El museu d'art i d'Arqueologia : La Junta municipal d'Exposicions : La junta de Ciències Naturals
[ALTA CULTURA A CATALUNYA
, nia d o l'alta culta-

t a Cal aloa, .1
:t .1 fu:tuttt

LA BIBLIOTECA DE CATALUNYA

com pertoca a la capital de Ca1 alunya.
Calia, dones, que les Corpo7':I.' n 11S poulars emprengues
isea de bastir i sistemaa Barcelona per tot Cad'alt a
instit ucions
Er rult del treball per' d o vial anys ençà han
• 1 Museus d'ant. i
regir :3 per la Junta
a,a ite Musite: les col- i ele laloutatoris, re•• ia Junta de Ciencies
-: - obra aci i a res. :a Junta Municipal
rInslitut d'Es,:
rogar de la in-. la _Biblioteca de Ca
instrument indi,sponsa-. :1 lo!, 01 8 estudiosos;
,otnvortil en
•- hislöries; els
,—ratoris,
Tíe marquen els
• .tvors una Uní-,
•la de mes
Ha lda eultuInés grans
calgut
ctrei,S
Ir'
.

Pel maig farä, nou anys que
va donar-se al públic la "Bibiblioteca de Catalunya", ço que
vol dir que, alrnenys, »ou diferents promocion,s universitaríes slan assegut a les, seves
taulos. Jo no asseguraria que
els joves mateixos » que los oniplan adonat suficientment del qui: seria sense
Ilur formació
Pues dels lectors que hi concurren recorden la frisamta
aquella que en fecunda. la naixença. En 1 907 comença l'Inslitut a parbtr-ne en la ' seca
sessió primera, i es compren
llibres quan encara no tenia
sales per a posarsla. I ve lot
seguit la itonquisla del local
de la "Fisealia" per En Pijoart
d'un cap de geni dels seus, sola el benitvol "iinixar fer" d'En
Prat de la lidia; s'esbotzen cutbatís i sostres, es nrunten armaris i els llibres van arrenglerant-se entremig de taulons i la pols dels Tot
just una nova sala conquerida
i ja la desborden els Ilibros.
31Polrp 5 la biblioteca es, fa. rol
5 falla qui discuteixt ttorn 'ha de
ser , te om a 1911, guau rlitsliit,i:11,d,it,i:t2i i ,ir indtto shoi lí;_:maill ); :i ttlnii;pmit, l a l

•

oada dia.
, pub'. ..t
nath
uls nonA,s que ja
: 7 In n

s

vembre apareixia la "Memória presentarla pe r ritistitat d'Estudis Catalar. , a l'F.•szni. Sr. Alcalde dz Bareutona i Itegala rut Ct.tts1stori del dia
Nico1au d'Olwer,
3 rtu novc• mhre de 194 ,7. En ella se
t'i del; clame dcl país manca: lr Ilibres. malgrat tantes templati ves nobtes que ja formaven tradici6
CataInnya. Es ben paEs el fruit
mic ha t i • riat aquella iniciativa de
l'Institat de constituir una gran Biblioteca "provvida dt tot- rl. records
cli passat i de unes le- ni :ciernes mc• ; l e.clitatt es tus, 'dada a la sea
'
ravelle,
dr l'activittd eraintnirairania-:
I d'una gran exeraplarnat
la funcliecia i la creist . 7.,:a III: la 18
szr ;nuera rcalitzada per
-b1:4,etadv
la C n I,i1
. • p, 1 Fraitç (1.1,1/
meravellcsa
IZenaixement.
ts- u- e:unan-Kilt i
L'olira
de
u.
ha
estat
Inh
cli oh.u.cle ,
pta-ls ta. ( -real en w annsient an la
.rah 11 . rae- i arrth
e e: c
entre ciewific col:lec:ea
• :.• •• • ieia c,teril s tants esiricap,e
•-. eraidemniett a iinotidlans I
1 •s /11 •::• S it il,- ittuciatien., I
recull i or- I

L'obra de l'Institut d'Estudis

-'

Catalans

-

•
lb: La
;...•11 a7f111al

gua, ls mannractót
rica l'recisament per
menea andt
SeectO
prirnect Ituldts ro.

au-st
.'•

•

'

boratoris i Seminaris d'alta investigac:6. com l,t Societat ile Pi . .locia de
lanom rr.untlial: el Isab..ratori de Prieutog1a Experimental. FInstitut de Vis: . I . sgia. el Set-ver Meteorolérgic de
C.:ah:uva i ahres entre els quals cal
la novena S ocie la! Ulidaed de Pilosolia que ara inaugura Ir;
s tes ta sques amb el; millors averanys,
Ii st abans de crear-se agnetila Secció
Ilt t
;.:‘..at ives
ncalars---. l'anilinas a no havla vist estampada. , en la ',va Ilengua obres este: e:ni:ele.
Ainicsts san alguns dels aspectes de
l'acta i tat rle Altres molts
p rttr i , II retreu de ressegnint les actes
de le. st . sdoris s: HUli no. extraetant ta,s Ilem6ries anyals i ttopiant
el. Cartells de Concursos. Subze tot.
ea:Era aiegir les secas expleracican
are,raiolagiclue, per tara,. lc, terres ca-

talanes, encara Inés cuila de los (ronlerda politiques, dutes a terrnz pel Server d t lt:xstavact.ns i Investigacions
1,1.1 oerme, da
crear la ciéncia prehistórica catalana:
ca'rdr:a enumerar també els monus

rgents . alvans itrneles a latinee servei
ti .
i l •tualogac:6 nie Mouttments"; vis Aras as, I. s
‘.
•
,Is ISluseur estudia . - i sutrven.1 del l ich:,
,-aonats i
subacnci,e, i encorat.
d'aquell
iament; r gulatge cientilles als nos•
tertras. f.tn
esnrl• la part eani han pres
' ,arda Carla
e:1 certantrus catntifics ratee:u:e:oren,
ets mendre, de l'Instttut • ual:un a
, n1
,r n uland ou..
ti! coneixer aspzetes de 1zt :lostra
•
relacionan. a' 11! ,tr rvsa
(1 le., tdin ira a (
ildhlIC 1, II I. a il I n rtacions nave, a
la enracia litnnana. Ni cal aiegir
I catalana e.
. t.,
c.atives ignorarles per a la majo,- part
de la II, .1.17,1 gula que han fracassat
lar raons cx'et-uss a ilrrslnr,t u, c
projectada In1ssi6 cientifica al
NI :ter,. o rl ial , rVlailT:1 .1 l'II la

'

dc

,-

.
•;:toni.an.
" 1.),prer Na!

•

•

7 de no-

•••,p,inyola ..1,• Roma que
una sing a
,acrif;c1s en g t;. ettt,
•
i en tulelcom :mes preg..n...
Sarrificis poc agratts per part dt qui
•

que representa --

t . dautes nostres—el pina de
».e a veritabie renaixença
hi.ddrics a 1 atalun a. p„_
aquell primer V./1111/1
IHIC rhan seguit i /1111
rranea, per boca d'un del,
haites. ' aludas, la seea
-cs Irla una nacido.
fn-••
que deurent al del clar
vk Catalunya-.
t, arribada l'hora el'e•ixanra".. • '• rganitzacia coi letttiva des
.vjf
c n- n ",0et1
al•
'tt Eta
ia da

t'espose
el gloriirs
tiara
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se Ve,

ha v.,: en citar el
I !d . / i de Piale ‘ ufo u ia :alana ,
nt.dest en apariencia, per6 que no din,ten/ dir (Inc és una ele les puhlis
(-aedo?, mes rigorosament científiquei
/1 , • Catalunya, tinica ei, terres iberiTics i iulhuc ehntre la sera e:IpeciaIdzacto en el mon de la filologla ro.
nutwica. lIt ina linaiiístic ele Cataluaya, ja a pura de publicar-se. dotara
les terre, catalanes rruns elements
rrestudi que sols posseeixen Iras el
ruoment present les franceses. 1 ja wr
oarl., del, volums de la "Biblioteca
Eilol6gica“ ni de le , versincs cata!a11,, dl' la serie literitria; seis he de
recordar que la scva obra de depuraei,, i reconstitució de la llottgua cata-S
eta dula a cap pels seus trcbat's
xicogritfics — DIccionari Ortografie,
Agniks, dele dialectes i el de la !lengua lacrarla (aquests dos darrers
molt avançats), per ti Gram:e'et d'IF2/1
pee les oficines de coereecac
de ¡naves, cica is un fet bel notori.
hié 1/3 (Icé? .Compare 1 nemes Vis
primer; ll'bres de taus itnt maretx
amb els publicats do.rornmedt i venreu r„u •na diferincia en el
la si tizxi. com S . i.I p1.1:41ralla
n S•
ira ila uiva per l'obra ne%oteres....1a
tant com científica dels uostrcs Elós
Itgs.

L'actuaci6 de la secció de Ci.'amies,
ultra els seus cretas parions dels
la Histórica, tals cona la FOIING i la

sim el de N'Eduard Toda. el qual en
ets sens viatges aun del m'in, ha
retrait un tresor inun.•ns de Barres adquirits amb anys. nii:eultats 'e horra
pecunia'', per cedir-lo, a la seca Pa-

tria.
1)eixo de banda ClICara ahres donacions a la Biblioteca de Catalunya,
e ' ' au la de la senyora Angel:1 Son:,
de Borras, que en morir cetha
la ei-.1 e
1 Ilibrcria del szu esp6s, just
amb teil lis xa pecuniaria considerable; les dcl cornte de La g ern, la de la
ernyora Atina Girona, vidria de SanIlehy. i tatues d'altres cada dia més
it..mbroses. .Y.feeenes i protector de la
riostra caltura també el savi Iliones:. el patriota. que des del seu p01110 c,,acli uva a la tasca de l'Institut,
indicaut- ir ss rexisténcia d'un jaciment
prehistArie, facilitr.ni- tos el deseobriment d'una neer6p11.s romana. contrtbaint a la defensa d'un monument
,Itte
•

l'institut del patriotisme catalä
encarnat en la persona d'En prat
Itiha, la seca oltra ha erial tant
e•
C n all
Callara. fogar de paFl• sena Ibbrts i les sevrs
tnts , idits han donat a coneixer al rnAn
,a vi rextsténcia de la nostra 'lengua
ccin a instrument apte per a l'expres- lea. Sense esser utta en' U,1!
piriircva l'heditut ha acouseguit per a
la P.itr'.a. v tl (. 1 Erre . ' de la ciéva, un reconelxement de la perso:::1htat catalana, la qual cosa entlehadt-;
irst es:at obtingurla jai.; :wat per la p' ' inca. El notn de Catalunsa sana j:t
al costar
dEspanya en certAmens
i retan., internac:onals, contenea
rrésser fuc,pient que a rInstitut sigui
I,Icomanaflu la repremtntaciO
Irren. de Ilr'ngua i de c1site,strade,. • AqIiesta
',,tu r rlz
jis satisi,lecions mées graus qua tenind
que rInsticat,
fedt cultura. fa
alud'
patrionsine. e, 1 1 ,,
ra,:el a qué :tb.., adludietn. pc,aluit
Ftrl

le1rava atub e,- e -1 l ' t
wo,amon
científica i essenciaiment catalana tic
mcneS. V .• ra111011t ,./11 (1 11,1S c.paral'Institut del qual per • . s'apressava
clics cl Tuna espanycla
ir recollir les iniciatives amb la creaque retorna 1:0 A r n uari " que se ir Irur cié a 3fadrid d'institucifins semlnants
via
regmlat. gui cl iet d'ésser escrit
a la tmstra, retent aixi le.metrug<
en catada; pern el hui: que es ve fent
as sal i tot—a robra c1tntiiica <le
reputinament--,Ivant houroses
i- Irrslilinl.
cras ci nc cal efJ11 Íe . ,ar sera cinta ruta
altre aspecte, per6, n'llem de
111,l , K1, ,rarcbes—per part dels es:Uremarcar, per tal que lecreixi rrexemplaritat. L'obra de l'Insta:11 ha
d:OSOS espanyols, contrasta amb els ens
nesvetllat a la nostra Patria el .Mec,rratjaments que ene arriben a totcenisnic tan estés en pobles rnes ries t hora de més enllä tlett Pirerions.
1
Tan simptomättes sdn com els
que cl nostre cn malerials i sobre tot en idenclitat patri6tica. Be és alirrs. Aquel] arttcE discrtit del pever itat que suara l'Ajuma:neta
de 5 rietthyta que, 1 S, Ii agraiment a- la
Itare:dolia publica va
ieta a la surtun bel 1 volurn bala :re...Olida u t ue
d'ho mt,,r. detlicat als Ilegats i nonacton,
e:6 iilolt'kuica. al:u:a y a • ,t,
ell
••
1:1 ctutat per a obres de cultura CH
, I - s ia
Si
a per
el lt r1HiHi d ' HP.> einquanta anys,
'•
t • etra (le t'In,rit l'obra pa/din:ea i altruistIca dels
Es
- t idic de rrng cnernsor denants constitueix o ha r . - I corto
ta.t una excepei6. D'ençà de la fui/Ramon d Aloa
Cae:6 de l'Insti.nt, mai 119 han in -.::I ram
deixes de Ilibres 11^ cibal.,
d • untrob ta .s. Revertir 111 finicatnera 1.1
lcrii gert d'autu'lls EhliOills acaba late que adquirien per subscripciri el
Caneoner Gil i el cedien grao/a:une:11
a l'Institut. Al cap d'ells figurava
Bonsoms, organitzador de la subseripc16 i els actcs de Iliberalitat del qual
han erial prou ponderats, ara sobres
tot que el perdient. El ttr stre company •Miret i Sane, ultra les donacions
en vida, a la mort ens Ilegava els
scus llibres i papera. ultra tina qua,
titat destinada a la compra de publieacio:ts referents a la civil:tia:v:6 de
l'Antic Orient. El Premi Francesc
Vives es també un ;rete de Iliberalitat
de la seva vinua. senyora losepa
Pla i Serrano. Així mateix l'Institut
ha estat herent de la rica herencia Menee:11a' del mestre Pedrell, del (mal
ja posseia tina part celerta de la Biblioteca. El nom d'En Rafel Palme,
Mecenes de tants aspectes de la cultura patria, ett qualitat d'executor testamentari de Na Gtucepció Rabel! i
Civil, vídua de Romaguera, attirá semIfre Iligat amh la publicació de les
Cron:ques catalanes. Es recent el dos
watin fet per En Ferran de Sagarra,
el qual ha cetlit generosament el; sur,
terreays ele Puig Castellar. oil havia
realitzat les excavacions d'un poblat
;birle. arnb cl resulta! de les seves
r-ohalles personals, de la mateixa maFlora de Catannya i les nitres st ves
publicacions, ha creat, subvenciona, n
te sota la seca cura n insnecci,S, I.anera que abans ho havia fet amb la
seva rica biblioteca. Cas exemplaris-

la

bi'Mioleca pro v
: olada. Qui yocurda les polemiques a la
pr p tusa, earbro el carácter que
havia de tenir?
1.0s-"Glosos", de rOrs des de
funich, ronquosta de "La Cataluña - . Pis artioles al -Poble
mati vingue En
Huís Zuluela a l'Institut i s'esli,gueren parlant amb Ett
joan„ de la.Bibliiiteca i deis Ilibres que ealdria posar-hit En
Zailuela imaginava una mena
de gran 'librería popular, com
les municipals angleses. Jo
mlo escollara l,t pensant que
e j ea alguna cosa la forra-de
la neeessitat havia de podor
mt u.s que no pas Pis
apriorismes, seria en la biblioteca. 1 aixis ha estat! Poe,
temps do.s prAs. En Pijoan,
marcä a Itonia. 1)es d'allí oserivia sovint sobre Itt
(coa, que lluvia derxal, quasi
1.n incidint amb l'entrada I lo
l'Ors a l'Institut, el dita ma toix
que es va - posnr , /a_barana a la
illtima ' escala que no en lenia.
Ja

lenta t'a() aquel?

;111110 . 0113".0-

en aninarnar-srt rhorne del
"sie vos noa vabts!
Avui la Biblioteca sembla
(14,1! cosa do l'a rooll ' s anys.
Qinin va inaugurar- su. n'oh:
rat

a les hiblioleques de l'Estat és
encara prohibida la consulta
itole catiilegs, la Biblioteca da
Calalunya d:enrogir en
aquest respecte davant de les
estrangeres. • Al costal. dols 111bres moderns, van ajuriBint-se
cada día en majo/. nombre el;
(1e,,o rs biblingrafIcs del nostro
passat. Un 'oren enngrats lo
Ilibreria d'En Mutnitlut Agulló. u
Pls manuscrils de can Dalmases, o el mapa d'en "allseca si
Inpu l aci6 i l'Ajuntarnent
liaguessin posa! a Ice mans
U el Patronal de la Biblioteca
mitjans per a víncular-los
a Catalunya?
Aixi hern aconseguit despertar la confianra de les gents.
i la Bibhuteita ha esdevingut
un g end re d'alracein per a les
llibrories dels estudiosos i
tic la nostra lenta. Si
repassem els noms que °rapten
el seu registre, de donatius.
voiern r1 k dels Ilinatges Inés
prestigiosos en la histOria de
nostra cultura. I.'Aguiló,
)lossen Club/. En 11 415001 s,
1;Aul6stia, En P. do Bofarull,
i Flaquee, En Pral de
la Itiba. En 31}ret i Satis. En
Podroll. ;Onofre ,n1I11/2.`
1PS. rElniii ' i ' (lu st I 111(eit s al..
tres entro difunts, i slse-,
nyors Erruard Toda i Ferran de
Sag,arra. entre eis vivents, Vds
han enriquit amb les seves
Miotoquits la de Catalunya.
D'aquosta manera el nom que
porta ti escau dignament. ja
que amb tot i la seva curta
vida es
reca d'una Ilargen
tradieb't aue a trasa,s
pasear /t a les géneres fu! ures.
No es lloe aquest per a en-.
Irar a aasenyalar en detall les
mes importants serrions de la
Iiiblioteca Xli batiría prou amb
tissenyttlar 1,1 vaina extraordi-•
nat".a, en quaidat i quantitat,
do!, st il,. e:ti:darte:
cap altra bibliotoea pot posarse al costal de la 11.0 1 ea en
-catt.:otters" deis Illl n t1:1 >:Vatios poetes,
lambe
megit
excepcional la `l'Ya eldleCl'IÓ
(1 . 111( 1 11nai): 0 1`

1111p110,,S

1 1 11

-

Doo t. rua ealalana i hule
d'oll a la si . rio
butlles litspit11 1ques quatrecentietes, 415 Vialea al 1116 11. prou oone;zuda la intprceGtattia 1re la set.,• 1 6 cers.tan t i t ,•a, donatt u rIel merilissan llonsonts,
i
I tidtzurla
1.).` Sprt'S a) rorrenl, sonso lilarirepcsa. por la BiltIodeea. El eata!..;.: publautt, del

qua] e s ta a Ca 1 11 - o.`
114111.11S ledt n I's
s 5.1.
el t e r c er
l' a
iPt n (tu/tienen! . 1 balsillorat Els
llor rlogi. A mines! magnific
rio\ :a paSSZIU cont ale nene rEnpreserit.
ajuntarít 1111 dta el
vui a nth els aeroplans. Ells no
resta Lit'
td.es, lt.itt:te,craftoueara_ pera) ja hi
tual,yv
quo:
eoinidon i rofien per
'II) S. a 1 101 la /11:1g91 l' / n • ;1
n•n
a ronditina. 1 ni 1111 petisa quo
10 n • n •1;
qualí nnsallres anlivem a la
itbrus do
eavarlet•ids
I niversilat lii ienioni mes binyols. I.a secci6 IIMS10 n 11. ben
blioteca. a les lindos, quo 1.1dotada ja partlures deis
rús! Cap !libro non se'ns olemodela], autors. consema pr^ria. no portiem venta, cl ratäleg
a/11:ro s 1, • s. d e la
Unicersiliiria, do revistes
ga
41,` 1111l,1 C:1 .
ci u ]'t'' notario en g-audien els aloetat lt
teparlauvui.
hunde que eseen eocis de l'AleAnglés 11.1 e , ,rouneat ele
non... Quin cama en don anyst
publicar cts. inditudnunt .10 la
Nles de eent mil volions
hislinna intistral ttalalaria. porIllegal al Palau de la GeneIdtd a la prito1:."1
dcstz exs
rahlal, irnos p n especialist 1'4
preesat pu! .1Iusd
Pealcoll
uompetents, entro la prmluceiú
niuderria indispeneable als »ocudir a l'In:si:tul el, set',
I.a briltant
rnes d'estudis. A la sala n 1bree
lectura, unes tres coritos resds 1 o s cola dele ..:11 t.'tzt.;1
Ir'-, gran part
1 quin., i i s
a-ti faguirios abans tl lis tu,'
11.1111'el
l5n1s
niapa
lo11.'11 a II iSI/11,1C1I 'l 111 . 1
\ alls e ca. lotitu'At'
11-1.11 tir'
..ls
tI ll
números corronts, 1 p a /61111,,10:
r
1,1 quo e I lbga
letut do rofer;mileiti s•ofort!i!C
a 1 notn .1,. 1 1,6 e - a s rt - ct•
Jordi Roble.
Iliurement als lootors. Mentre

'Ir
i
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PÁGINA MUSICAL
El mestre Pahissa parla de la
seva ópera Marianela
cornposiniestre Pahis... un dels nu ; s
,'" d'Ettropa. Po
que el (1.1s. ha autmseguit
.;11posar al ; n irelleu la s o -

'!Uals

ti e ntesa
per
lantentax-nos
que el inestre hagi cereal. i n spftació en una obra de la lileratura esitanvola.
—Oh, si; n. o cal dir-ho.
—No fa gaire—li dieni—un
nuisic tan rxperiniental i tan

i i- sí. al ni,isic per 11'nel:ir-la
simtnirame..t. En general robra es amelädi ea, feanearnent
moliadion, per?) anal) sl, sense
elaudiearions de mal gust. La
seva estructura s conforme al
model clits,le, es a dir, que hi
han "romareas", "dilos - , ele.
sense que aixü vulgui dir que
la partitura quedi tallada; lot
el rontrari, aquí -la (S S sempre
llagada detfint.
Ço que As
possible el convencionalisme
riel gi . »i s re... Per eert que en pl
ehor de minaires asturians reenneiKereu una meloilla catalana, La poso sense eap
is ols perilui2 it.!..s bella i perquit
Pm sembla eseai2nt en rescena.
En Pallissa somriu.
Aleshores
die, ja acomiadant-mr: u
—Qan
aquesta entrevista
surti publicada, la vecinan ov a
Opera slu
at a e strena! al Li'''U: no eal dir quo innin
o.,1• n •!!;e per un n•alalít de presi 1gi
desiljo un x 1.1 esp;endid.

Consideracions so-

bre la guitarra
catalana
La guitarra te ima valor ignorada
per molts catalans, una valor espiritual intimantent unida a les coses noitrIts en parlar ami referim a la
guitarra com a clement importaraisimportara
san ela
m producció dels Ilustres com-

les distingides darnisel.les de la capital 'bar-cresa de polsar cl molodids
instrument; el lector batirla cinlevinat
que ens reierim aquí a l'eminent concertista Miguel Llobet.
Convé, dones, posar les coses en
son !loe i sentir una mica més d'interes i amor per a la humilissima
guitarra. Acostumem-nos imaginar/a sota un auno aspecte que el que
ens ofereixen les capses pances de
Malagd o les il.lustracions de les pandi-retes que aquí es fabriquen per als
estrangers rlesitjosos del pintorese.
Acorturnemmos a considerar-la diurna
d'un nitre ambient ben diferent, més
nostre. i en el qual ha vibrat l'aninra
catalana amb tota la seva delicada
musicalitat. Si aixi fern, aquests dos
modestos iugenis nats del nostre pi>
ble. per als quals fóra gran sorpresa
veme avui llur instrument tan entroblit, ens ho agrairan de tot con
No es la primera vegada que s'aixeca una ven catalana per defensor
la guitarra en el sen caracter cata-

L'educació musical a F. Mompou jutjat per
les escoles
Vuillermoz
liii dels aspecles !tes
El nolalil • : iavitalsit escrip-.
mes actuals del problama. escolar, am
li.,..ermoz. un deis
que, segons sembla, conminen; a preocunonis rro , s prestigiosos de la
par-nos seriosament de que a 1.estrila rooderi n (). eritira parisenca, diu
Einfant, fill de les nostres decepcions
del
ori
Frodc
i dels nostres egoisincs, hi vagi deiiri3lompou 0! el seu IliIrre -31utivametit cducar-st i formar-se, és . 2,1quips 11;1 1 1,i ipartVL11.11", t n ': reel de l'edueació musicaf, resoltammt ,
puldleastiol
considerada com un dels mes portero"Il e u . , aquí un
de
y o; umts ríes, com
etrls• mí2s 1n- '
II 1.i:1111,7,1
'1
tensoS efectius, com tm dels ttu:5
rars que transformen tot 1100
amples i naturals minan; de forma(11111
que I eviten surlue
d(' per aquestes M'un/cc/0ns (l'infau/s gis i oearion, ef;oariues deis
que han di:sscr les geueracions !lo- elemetils musical, no". s simples
res d'un ilemir revisador ple de re- i rnAs usuals; un d'aquests
novacions i de sorpreses.
q ue
(71.a(s
0
\
L'ir sistema d'cducació inspirat en la pe: . extreure una, anima liarmúsica i lligat Imitnament arnb ella,
a /1 el o sonsesparos
basat en les seres mateixes Uds, es
o allres
1 pee 1 . la ¡miura. mn
quelcom d'inedit encara dins rescola.
sán !nihil,. a ter brollar foe de
L'escola, fins ara, seguint l'antic i
les vene .: iluna
pritnitin crismar d'instruir. ha rlescul- 11. "reilorie Iálompou 1.9. un
dat completamente els ritmos nattrral,
piano, 4,:lp :1/1rn
els crenscionts els instructins, la
11'111111'111
1 n 11'. • 1
1•11a.
11:1,11:1rit.
vida del .; bornes. Aquests ritmes—exis- .A(11/0,1
1 inV0 odnIpo,:i'.'d no ha
tenis i
en la vida. antl) tot eseHt r-5 101' l.t
iittumanaG
i el desconeixement i srabandir en que
no ha deinatiat res 1:110/ira.
seis ha tingui—a p s han esta!
1 . 4 0.'1111
Ef
piano
re,pun.
por l'escola arnb vistes a una tner lOgica
fan, al prosent a lides tes seves
i me, noble i mi• s jt
i 17/é, 11 .1 rrn,".n . X:1.:.- ., 11 n • 10.
N.. imaginen
pas
IliCa eaucepciA del latir,.
acial
d'aquests especiali!ste, inhan estar entrovats pertorleits per I la
flama! , ipio p m! no e, cansen
afana' el adnuisicieni CNt tztr!les trttrdi - c
.b , ,...rjutatinar arpo egis fulgupractic que la realiiat inimediam. ser:,
ralos.
eh.etriques,
cap re s pecte
,emblava
lil e , oolaves rontunderds. un
.(aques'as alletes que 0111'1,011 ol
desenganvs que licin rirat i
"p : InvIlitltd,-1:41 -de is
aerds
u
l, In enc:,ra cada rlia d'aque.ta
t2c"p"direets"
cit .;
resc0la. exce,sit-arnent
d,,
o
r•querr
‘beartt
e
perneo industrialitzatla, que hent
11 . .1
teelat del piano 1,1.ins-.
Still 1 r derant any,
anys, haurisn
litt qualre-vUlg.t-six
le c.,:n;ta;;:r
I., 0-nu- ohrir
ull,
.1quest.
la 110c ussiuu ,d,..:Inta d ' un capnirament
s'aeon!..nla arar._
vil ' ,r,
o.
hariä
a
ciaran:Cut
uttut
andi
nuc
per tlit llang
t, 1 fine. ab
rn 1.1 ., me,
v•
na
.on•tialital
i pu,
I1137,27a

positors populars.
eiecte, analitzeu sense prejudicis ni cap ,barli
1
les obres d En Pop Ventura i
l'Airseleeie ruin sergi
kii:sevuzid
schu Clavé, i reconebiereu tot seguit
que aquesta
en a s sahoittrir-›!! que P.%ittiini
que gran !tambre deis acords
o
lI0lm
que en
ei.
3larqué, tenia ja molta avança
elles figuren mía purament guitarris1 que- una vada una üpera sobre la "sor
tics.
!
a una estetica Ira- Jitalritt, ie 31aeterlink,
Es una cosa ben sabuda que aquests
•
• :.1 o,ICl ida motlerna itquestes u semblant pa...aules;
dos intisics gloriosos, iniciadors (le
!a so y a obra. Cal inspirar-se en la literatura
rexaltació de la nostra tendra tinca
propia; cal depurar el nerfttlu
popular. van comp•indre valent-se molt
melOdic de la torra
sovint do la guitarra, abraçats a ella
dolcament, cercant la sera inspiracid
f:11: estareem-nos per tradulr
lanesc. Ja molts anys endarrera,
rn les melodioses sonoritats de Finsen Intisica la v:s 1a.í de; pakatge
Pau Piferrer, des de les columnes del
tramen:. Arao, dones. tant les inspipa t ri.
centenar' Diario da Barcelona. parlarades sardancs d'En Pep Ventura com
En Pahissa s n-unriu
va
de la glOria que era per a Cataluleir• delicioses .7ancons chorals dE
'n
naco) i i ob›orva:
Clave veieren la Iltun primera tot vi- nya el fet d'haver-la dignificada, i
segun escrivia tia vibrant clogi de
:it
fol
lt
braat C:7 les ca'irdeS
ia guitarra. Les
l'admirable compesitor catalit Perra,,
compos!clons 1 ele „‚ins dels autors
suf....1 " 111 111. ' 1,1 11.1.
11tr's1t
P ali1 0 s.; somr.n aquesta han esdovingat amh el temps fama- Sor. el . qual en féu el ,211 illstrasiea sigui raelaHl o ni ea!dlnna.
sos;
cn
CZnvi,
vozaila
nnnt, favorit. eXtrcient-9r.
instrument
promutrindamold 1,
I.a ineva .»;i 1;:n
vcgades,
pa!,:a
lal)oracl•ir ha romas ignorar. despits(oise (1 .-iNar-1110 aoailar.
una profunditat heethc,ven:ana.
..- pon 1 ;In ia in o n •
i!u eer
hat
de
la
bona
para
de
Indulnablement
rencis
glória
--(!r;:oo!s.
que
li
poclerós
qui ne.I us
11,n1
'II
pertany.
de la gu:tarra e5 la 5ev a l'orca runErneat t..1. rcrrundo.
tro,
.\v .a1
Pa:.
g.i ca evident per reont/ir l'aulina del
155 ja inniSn nItenS l'aCap:11-annnn
la "Nla"laite!a" 1 reiooleixereu
p•
no*.' i
p ' 11:otee
f::1,2 s : /la c:Ilevn117,17:
les nrres. esp.:moles
quo hilir;!
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Brillants. Perles-d'Orient

de fit pell i de profunda qualitat

Taller muntat amb totes le'S perfeccions-que tequereix aquest bell _ofici, d'on surtent un bé-de•Déu d'arrecadas, anells, bnc,a•
Jets i fermalls i tota mena de joies precioses. Però hom diu au e els anells de prometatge fets per aquest
mestre orfebre tenen aquella discreció i elegancia necessaries.en aquesta mena de joiells
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EL SOMETENT, DEL BRUCH.— Quadro
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L'ART MODERN CATALA
nea
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clan c.i
. 7.2r avai,
branca
•

la
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irnpuls expontani, que sera un reconeixement i un homenatge. els rengies
de les escales constituides s'obren per
deixar-hi un lloc per la nostra producció pictórica nacional.
La pintura catalana ha tingut la fort'ea tic ,ereir lotes les C.11.1`,itatt ; ha
estat sensiLle a totes les invitacions per
exposa.lcs que 'hagin preserg at; sha
a...egnit a la taula universal i ha menjat i begut de tot, scuse escarafalls i
seroe desmesurada golafreria. Ha mostrat la franca gosadia dels nostres maKners i una mica d'aquell cxcepticisme
page.os. Pt."1"6 sempre
delt;
sab gt apartar el plat a temps i s -na aldel
banquet,
reconfortada, rejoveçat
nida, de vegacies una mica alegre si voper jr mal no ha perdut resma de
t ,,,rnar a casa, i per nosaltres casa
inexltaurible sentit de
tue ens 11:ca arnl, amable
Le
ce la in-r.a n-.:1...0 terra que cns

Ramon Martí i Alsina (t 866).

Peró si aquest tracte amb el món, el gènere predilecte deis nostres proaquest freqüentar gent de tota mesa, sistes. Aquesta preferencia instintiva
si li ha afinar d'una manera prodigiosa narracions dialogados, i la narració es
no justifica, pecó, ni de bon troç
eis sentits i ii ha donat una flexibilitat
la flagarant diferéncia que s'observa
i una gracia d'expressió admirable, ces
entre l'art plastica í rart literáxia.
canvi li ha encomanat un cert deix cosL'única rae, que explica aquesta Memopolita.
rma situació es que a Catablaya, mes
Ara no li falta sinó trobar una miben dit a Barcelona, la tridició de les
ca Inés d'aqueli accent personal que
ates plästiques no s'Ya extingit mai ríel
és com una gräcia i un defecto que fa
que les tnateixes paraules en uns ha- tot, ben al revés del que ha passat amb
la 'literatura i amb la mús/ca.
bis diferents tinguin significats diverEl Ilenguatge, i sobretot la retórica
Aquesta diferenciació és obra
plástica, amb dcix mes o ate.tys marilenta i exigeix una atención inconscient
neras,
sernpre han tingut cultivadors,
5i voten, peró constant de l'esperit i
mentre que el Ilenguatge literari
dels scntits. Cal una especial disposició de la sensibilitat que redueixi a passat uns mutismo secular.
Cal, dones, r.o deixar-se csgarriar
una mena d'ordre inèdit totes les repe rcusions del món.
Es cert que uns avui la pintura catalana no ha explorat uni roturat cap
recé inèdit de la selva infinita de l'art,
obrint un carvi ruin per l'esperit, ni
ha conseguit aquella llei d'unanimitat
formal que permet classificar obres diverses sota un comú denominador, fins
a 12211 menys expert; és cert també I
que fins ara sha limitat a seguir ainb
una agilitat admirable les més rares
descobertes agenes: notó (at an s'hagi
acomplert el fenómen de capilaritat
nacional que s'està obrant, és a dir,
quan l'esperit de la raça, que és Cl suc
que vivifica le arrels més amagades
de la nostra pintura i ti dóna la íntima uMtat que avui quan aquest
element vital, pujant de les obscures
profunditats dc la consciència nacional,
hagi fecundat Irr darreres capes, les
més super iicials i moverlisses, en les
quals poc hi arre-la res que llrvi, sitió
la flora para5itaria del manfutisme,
ben cert que sera llora de tornar bous
els manlleus i de pagar tots el debitoris amb bona moneda de curs universal, en la qual els !lastres artistes
hauran gracat ami, Str encuny inesborcable l'efigie de ränima catalana.
EL RENAIXEMENT LITERARI 1 LES ARTS
PLASTIQUES
Exceptuant la pocsia—i aixó és un
fenOmen conté al descettlament de tots
els pobles—, hem de confessar, mal
que ens dulgui. que la situació del teatre, de la novel.la i adhue de la música, preses aquestes manifestacions artistianes en conjunt del renaixement
ença, no autoritza a manifestar el mateix justificar optimisme que mi hom
sent en contemplar el panorama de la
nostra pintura durant aquests mateixos
seixanta anys.
Pecó aixú no pot meravellar a ningó. ni autoritza a adjudicar a la nostra
gent unes aptituts excepcionals per les
interpretacions plàstiques i una incapacitar invencible per reduir a obra
d'art tot alié que no entra pels ulls. Es
ciar que el nostre temperament sensual
ens decanta a pendre les coses des del
punt de vista descriptiu. Per aixta moltes ubres del nostre teatre són simples

f°3fONA .—Marbre d'Enric Catarro ves.
(De la coldeeeió del senyur F. Barris)

TERRA CUITA
1855)
Darniä Campeny
(Museu d'Art Modern)
per aqucst contrat, que no respon pas
a un desnivel' irreductible de les lacultats de l'anima catalana. Donant una
rápida ullada a la história d'aquests
anys dc renaixement ens será ben fácil

A CAL TIO NELL0. — Guache de J. LI. t'ellicer (18881

(M'usen d'Are Modern)
de trobar la causa d'aquest esplendor i
d'aquest endarreriment actual. Bastará
situar,-nos en el moment que es produiren ets dos jets cabdals de/ renaixement literari, la restauració dels Jocs
Fiarais i la creació del Teatro Catala
per heure esment de la situació d'unes
altres arts en aquell temps.
Deliberadament hem encapcalat
aquesta página amb reproduccions d'obres dela dos artistcs més representatius de la pintura catalana del segle
passat. Fortuny és l'excepció; resta al
marga de tota continuitat, i en aquest
sentit és una valor que no cns interessa. Hauríem volgut cloure la página amb reproduccions d'obres d'alguns
dels capdavanters de la novella promoció, per establir unta sinopsis de la
producció pictórica d'aquest període,
per() causes que no és del cas explicar,
altrament ben agenes a la nostra voluntat, no ens ho han permès.
L'obra d'En Martí i Alsina que reproduim és datada del /866; la d'En
Benet Mercader és del t876. "El Sometent del Bruch", d'En Martí i Alsina,
no és pas l'obra cabdal d'aquest pintor extraordinari; en té d'inferiors,
pecó tumbé en produí de molt millors;
repre_senta el nivell mitjä d'aquest artista i es tina nota típica del seo estil
i de la seva personalitat. L'obra d'En
Merca* correspon al comenc de la devanada del pintor que en aquesta obra
reacciona amb una embranzida formidable i retroba la mesura i la força
dels seus millors temps. Pecó cal tenis present que. deu anys endarrera,
a Roma, és a dir. coincidint amh robra esmentada d'En Martí i Alsina,
produeix la magna pintura de "El tras Bat del cos de Sant Francesc", que
sense vacil.lar afirmem que és la pintura mis intel.ligent del segle XIX a
Catalunya i Espanya, afegint-hi i tot
els anys que porten/ del segle que som.
Aquesta obra mestra tots scntits,
hauria d'éser tina de les obres de consulta dels nostres joves. El Museu Modern, de Madrid, diuen que n'está molt
loiós i que no se'n vol dcsfer de cap
manera. Per a nosaltres fóra una Ilieó
inapreciable i seria la clan del nostre
Museu d'Art Modern. I.a seca Ilum, tan
serena i tan segura, aclariria de Ilarc a
Ilarc tot el proces de la nostra pintura
moderna i qui sap si encara seria un
benèfic refugi per algú d'aquells que
busquen la perduda en l'art de pintar.
Per a rescatar "La Vicaria", de Fortuny, se n'ha pagat un remat de duros.
Ben pagats estan. Per robra d'En
Mercader, bé es podria fer un sacrilid
Tornant al que ens interessa, cal fer
observar que la producció d'aquestes
obres concebudes i executades d'acord
amb el diapassó europeu del seu temps
coincidia amb les nostres primeres manifestacions del renaixement 'iterad.
Tot just a l'any 18 5 9, al Saló de Cent,
s'atorgava amb tota solemnitat i entre
un rebombori de retórica arcaitzant, la
primera flor natural d'aquesta segona

(Me neu d'AH Modem)
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G/TANA.—Pintura de N'Isidre No nell (toro).
(De la col.lecrid del Sr. Josep Sala)
época floralesca, i uns quanta més tard,
precisament quan En Mercadé pintava
la seva obra mestra i obtenia el gran
premi de l'Exposició de París, quan
junt amb En Fortuny i En Mercadé,
una colla d'artistes catalans sobresorSien per damunt de la barreja artísticocosmopolita que aleshores o agitava a
Roma que compartia amb París la dictadura de l'art al món, en un segon pis
del carrer de l'Hospital, en una sala
sórdida que hacia estat biblioteca d'un
5'e II convent, naixia el »ostre Teatre
Català, que potser és teatre inc
no ha taigut infancia candorosa, perqué quan va treure el nas al talón ja
la sabia mes Ilarga que En Boquica i
feia uns tui de sa y al que encara no ha
perdut ben lié del tot.
La perspectiva histórica ens mostra,
dones, per una banda la poesia floralesca tot just nada, usant un Ilenguatge
en terc que encara porta cl sec del sen
!mufa secular i uni teatre que tu
lloc de començar extraient
cándida ingenuitat els elements psicológics simples i pura del noble, comença azul) la caricatura orassissima d'una cscola literaria alcant
el lema lamentable (lel "catalá nmine ara
es parla", pena que de seguida s'enra y ana i fa l'heme gallejant d'una leo
bilitat técnica excessica i vestint-se
amb el mateix npatge verb.n1 que hacia començat ridiculitzant. En canvi, a
l'altra banda ens mostra un art perfectament disciplinar, in art que Ila
passat per les baquetes sI l'aula, enormement erudit, que produeix obres sólides, equilibrades, saboroses d'ests!,
inspirades en vis carrents esteties i
ide.,lógics que governaven el »tan. Els
nostres pintors, dibinixants i e,cultor,,
formats en les ensencances de l'e.e..la
patrocinada per la Junta de Comerç,
eren soblats de la gran guerra que coneixien totes les estrategies i totes
armes i abracen segons les lleis de les
més säbies disciplines; els nostres
crett l'exércit irregular, cls

francs tiradors que entaulaven els
primers cotnbats de la guerra de la
independ¿nicia catalana amb armes noves folrades de vell i amb la consciència de Ilur destí mol! confosa.
LES ETAPES MODERNES
La tradició tirava damunt de les espatlles deis nostres artistes la responsabilitat moral de continuar-la Val a
dir que a tot hora han estar dignes de
la SCNI missió 5 que en alguns moments, i el present n'es l'exemple mes
brillant, han complert linr deure amb
esereix.
Després de l'expansió material ciutadania. que enderroca cl cinyell de muralles que l'oprimien, s'opera una regolfada tr.piritual. la Junta de Cotnerc tra.passa. l'ensenyament de les
arto a la novella Academia de Penes
Arts, orientada de cara a Europa. A
l'any 1366 arganitza la primera cuposic:O de 11. 11•, Arts i la Diputació crea
1,0S Al 187o, ditt Efl Feliu Elías en la sera substanciosa i bu,
documentada monografia SObre
Mercatle: "En Martí i Alsina treballa
iermament i intelligentment en la reorganitzaci,:n ile l'ensenyament del dibuix, partent ilsI dilinix directe del natural i prescindint de capies..." "I.'art
barceloni es troba, doncs, llançat ja
pel cami de l ' UlltOtt - et rda.”
Aquest arti,ta, meravollasamem do
tat, que piodueix amb unta abundor tan
prodigiosa que treu qualitat a la SCI'd Obra. M'a una escota personal realista i vehement (Mitre un estil saturar de clacissisme. "rota una gr.
neraci u d'arti . tes pa,a pel res adreçador i p,r ssmm neto. nie es té la stlISaCit., d ' In. t.

-C.1.1 Cal:LIZilla.

2me ilis6 es donava a tes
acaballes duna etapa artística g:neral,
aviar lue 1 del mc.tre anís perdent la
lern C

Sera lurgéncla caracterislica rem
obre: dols deix, bles ina , sa pree.cupats

per l'ane,:dota local.
D'acpuota decadencia se salva per

- ----- •
RETRAT. — Pintura de Joaquim Sunyer
\ (De la ronceen; ¡el Sr. 1130 S...èts
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un miracle de la intuició, potser. per un
designi meravellós de la terra, En Jortquim Vayreda, que atent a les fines
adquisicions dels paisatgistes de Baraplica la sólida disciplina adquirida dgl mestre a.ranalisi . ardent, delicadament sensual del paisatge i funda
l'escola olotina, una de les glóries mes
dares de la postra pintura moderna.
Per aquest temps, ja slavia climinat
del tot el posit dogmatic que havien
deixat En Pau Milâ amb la seva predicació romantica, i En Lorenzale antb
les seres obres; la saba poderosa que
circulara per l'arbre' que planta En
Martí i Alsina slavia aigualit un bon
xic. Calia una revisió de les valors circulants aleshores. La nostra pintura
havia perdut gairebé a sensibilitat.
S'cspeculava d'una manera teatral amb
l'anécdota, setisc que els ulls preguessin una part molt activa en l'operació.
Entre la naturalesa viva i colorida
arara interposant un gruta de ficcions
exangües, que calia esberlar en mi , bocins per restablir el contacte salvador
amb la realitat viva. En Vayreda va
iniciar l'ofensiva que immediatarnent
&baria de gencralitzar amb l'advenimont de l'impressionisme, que, com cl
naturalisme literari, era l'Ultima catres/a:un del romanticisme.
_Per nixó quan arriba aquí l'onada
revolucionaria, que ja feia tcnips que
havia inundat la pintura francesa, rejocacis -la. la nostra joventut, posseida
d,1 mateia ardor llibcrtari que inspirara els pintors francesos, desertà les
antes ile Llmja. de les qa,ds ja n'hafugit la vida do primer i es llanca
ami-, una j,ia hin-hora scrise pla per,ce,c,hut. refiant-se de l'esforç individual, a la conquista de la nostra setra i do /a costra llum. Aixó era a es acaballes del segle.
En Cases i En Rusifnal doraren l e
la joventut es mobilitza. Des-a,mplei
d'dquest moment la nostra pintura pren
11510 uvera i una calor sine mai no baria tingut. La febre de les calitats, reacció :,.atz:r31 contr.-, la forma inerte,
fa cercar ad.) avidesa j.c sang del pais
satge. alotar
po,:t5 en valer pc 1 bér sl la llant,
entbriag
amb le s calnees iritzach s de formes rn ,védissé s!re:: : crin-

re en notes de eibe et br,,-,:dr
p ..r les esteres de canto. pds herir trar, Irns penctrants 1 1, 1. , suburi, is plens
de pnitoresca belhigadissa.
L'escultura huela Jsc jr .t .d un procés
pe rS se:' se nmz s incidentç.
r,:taixement troha l'e,cnitura
n-elriela encara dél
...
Cinova. imnortat per En Can:pi ay. del mial En Vallrritiana n'era
U, del, rerresematu e :, carac ..cntzets. Després. ;gnu] que la edntura co.
rrrneä a tornar-se dé glaç. nnnentant
d'insniracié, Inri rin. flor
si cc el revuldl del natur:ili , rne In treié
(1,1 de7,.rnai i de la inanici .") que la consumia.
Simultaniament. amb
i amb el revi,colamev . .•nralista
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sentits per descobrir-lo, i que els va igualment en l'escultura. De l'ex..
nostres Pintors, amb els tentaeuls pressionisme passional dc Rodin. s'ha
invishee de )1 sera scnsibilitat vingut a un concepte plästic inenys
erecte, van xuclant i infundint a tic, Inés seré i ohjectiu, expressat arab
un estil robust de sensualitat mol t . dela sera obra.
Ideu's aquí una gran diferencia: Els purada.
Les nostres arts plastiques, dones,
pintors cttalans del XIX, pintareis corn
a pintors solament; els d'atan ja co- fa mes d'un segle • que trinen perfecmeneen de pintar de natural com pin- i* tament articulades a l'art universal. La
pintura i l'escultura catalanes són vetors catalans.
Armats d'aquesta preciosa adquisició, Iles ciutaclanes del món artistic, els
enriquits amb els bcncficis del revistocostums i les- vicissituts del qual han
lament produit per l'impressionisme, i seguit amb digna doe'ilitat tot treballant
alliçonats per les formidables me- per l'his£nda própia. Gracies a aquest
riendes inteldectualistes que simia prac- afany de sociabilitat i a aquest crmtinuat esforç interior, ara que s'esta
ticat durant aquests úttims anys pes
a ordenar altra regada les coses que clocnt laucha d'un ciclo de la história
l'efervescència sensual havia harrejat dc l'art, poden contribuir al gran esdeveniment amb tot el que han après i
o deixat de banda la novella generació
torna a restablir el control de la in- amb el tresor d'una consciencia naciotel.ligència sobre la passió, i a lligar nal. En el reviscolament de valors
el goig sensual de les qualitats amh el abandonades, .en el trasväs del vi novell de les modernes cullites a les getgoig objectiu de la forma.
reu antigues que simultàniament soAquesta reacció clacissitzant s'obscr-

de l'c, cultura, s'inicia una regressió al
prinsUivi .:rne estilitzat, creació dels prerafaeli,tes anglesos. 1. obra d aquesta
recela constimi el "mc-dernisme” per
anton,massia (Vaquen temps. L'art de.ratm i l'arrnMectura barcelonins
diles viel Ines a55C1Iyalades rramrcste mar fuga idealista que es caracteritz.â per les figures femenines rivetejad'actitud hicriitica i la densa inex-. rahlom-mt ',As temes flecora:ins (le salines arbitrar/es, "tidous”
r..c,rgolats i "furtades" estilitzades.
posat la pedr1
sl si cnnl aleshores s
cli r:dicul. ni rnai s'ha obligat als,
més nobles a tan rares i grotesques contorsions amb rexc.:sa de la

modcrnitat.
Aquest art deliqiiescent, del qual a
Darcelena se'n pati la paródia, si deixis

Ei
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LA DANSA.—G7up de Josep Clara.

Amadcu d'Olot
Mustu d'Art Moderes

FIGURES DE PESSEBRE

•
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pera a tot arreu, elles poden of cenarhi el suc del raim de la terra que han
trepitjat tres generacions. El pum dz
sal de la nostra mar, el blau del nostre cel i i fina coloració de
la nostra terra cls donará el tast, rancent personal que necessitcn. talment
que quan la gent se les acosti als ulls,
amb l'espressió que es comenten les
rnenges exquisides diran: aixó d'aquella cosa nn.tliterrania, que se'n diu art
catalana.
El cor ens diu que aquest instant es
imminent. No ens sorprendria que
aquest alt desti fos reservat a la novena promoció artistica que acaba d'entrar a la dansa, tan segura i tan fina,
algtms elements de la qual sembla que
de MI comerte ja s'hagin fet la victória, amiga inseparable.
Caries Capdevila

rastre en alguns edificis i establiments,
no desvià poc ni molt el nou corrent
que cluia la pintura al natural, font de
vida inexhanrible. Pecó al costat dcls
guanys purament pictórics. se'n feia
un altre que baria d'influir profunda-

nt en l'art de les generacions imminents. La cosulta obstinada del paisatge, desvetllava a poc a poc la catalanitat dels nostres pintors. En desxitrae els problemes materials que cada
dia es posaren davant dels ulls feien
esment que entre els terrossos assolellats, entre les fulles tremoladisses, en
cls massissos de les muntanyes de carena lluminosa i en les arenes de les
piatges enlluernadores, hi palpitava un
;dé, un ritme especial i uniforme. Era
aquell esperit de la raça. aquell suc vital que ca1 posar-hi l'anima i els
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FLOR.—Pintura de Ricard Canal st
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Lo Oda als allusuinys, de l'ah:eri j a. 64 sena dable una de ¿CO

„

QUCS

ined belira que s'aun U erit

pacsics palrióti-

ft‘Ui• La seca ucncralilat iota elasuieu, la

Catulanau. leas aquells que co mas de jaula.
ja al/licita/a tezethe• a la ilustra
i

cándids

hau sujerf gue la malita n'esquina els fv8 Ilan¿acia

que mes calla del cumple mortal de dice s

a 1,4 cava eVni una burla; tote cts
110/4 8e. /Idata prevcic a t cii ele amas innotahrables lie ¿co pdtrics tina joia
, dule cala ombres estranycs; Luis tis ou.., ea
tit si coste delle cía incr,
Sea t;ngut fe que 'c'entre ella sauintacen, l'Espera de liara somnis niateitaa
tus de Ilolderlin ala han do sonar «Pm lea
e r, e a' ° ,.a la r(ahtat nora,
dat juma cm la hisfória. .

No us badea de l'intima si encara, el beneitó:
Sobre el cavan de fusta cs ereu un rei, ob
Que nosaltres tumbé som
ruines de feta i rica de pensaments,
ws que, pelé, com surt el Ilaum del tinco'', potser
Deis pum:mienta, madura i viva surt
Segueia el fiada coal a l'obseara
Fronla del base, al callat eserit?
I el anead en el poble, s ja la vaga abano
De la feata l'h o rro r que ens auuucia el deu?
Oh, aleshorea preneuane,
Que jo exPii l'ultratge, amical
lassa tenias, masca temas ja todo, com e) profà,
Dins el naixent taller de aesperit fornatidor
Sois canee el que (lonja,
El que ell medita no ho cunee.
1 albirar és dolç, puré també un sofrir,
1 jo ja fa prou anys que NiSC en una mortal

Carlos Soldevila

DE LA CRITICA
La dificulte mes gran en critica lile-

räria es troba no pes en separar una
obra decididence bona d'una deAdidament detenta, sitió en distingir Le una
obra bella d'una que nomas ho sembli.
Perqua bi ha obres literàries que terma
uu grau iuteres, sobten, turben, exalten,
emocionen i, al capdavall, despres d'una

Absurda autor, -ple de dobte,'
Sempre asnat per causa d'ell.
Que de dius reata:a s ec sionatla fa

eiair L'obra incessant a abast de Ehome, i acanrient
Ou• jo tremolo, de ta vitla
Fa madurä el tues profana i mes pur.
Creador, quan, ob (leal del nostre poble, quaa,
Anima de la patria, apareixeràs del tot,
Qua jo mes pee . f/1 111.!noini,
Que unas la cordu nieva mes licu
Ermuudeis davant de tu, que avergonyit
Je, flor de 'la uit. oh dia ehrst, davaut tea
rugui fina ama alegria,
Iaavors que aas apeas amb qui jo
Era abans afagit. i que l es ucstres ciutats
Seran clares i obertes, pl nes d'un foc mes par,
I cls tareas de la terra
Alemanya turcas de les Muses seran,
Cofa os temps els mliitt í es, Pindos i
fie,sota el cel
I Paraussos, i rot

Daurat de la p:itria. la lliure
Carles Riba.

Divina :Hin r,plendrä.

Trad.

GUSTAU
la novel la inédita "Vida
atar-torcaza cl • aan Inca me")

(Fragmont
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talment que el pot.t

basliment deis mals endr2ros
avanrava por l'alta mar, eu.ta.
y a a I retire de la :s era pu1 'c'dia
111111 b t. la feta amb papors
ibari i Iligada a un Tordili llar-

gu:ssuo 1 aquest tiparell era T.na
ia
ihqx. ava
fie papel' 11/1, an1111 mateix del
eap dels transeunts i la ree5Ilia
tot seguit.
ert--Ginquanta braces!
anib un conNenelin e ut indestrueltble.
l'eta
i p pletra constata
tornava ii aVtal : la bola de pat1:15 : 5

pel'.
i

i

tn

.. atuerd na
• tallos rae

nusos per hotel—
deia amb el inaie]x aplorn.
Den aviat. llora i el libe Ola
(instan vivia ttatiea tes emorums
/Unifiques, no 01 , 11 gens eüll':01:Ittidet- o - 1-11 !bol i la fosca .-rejxO•ii deprc,-.1. Als terral.;
ii
tul
s'elbira \ a anima viva,
in-tant os. relaxava la seva tent-M imaginativa el noi s'adema-

ya, sal-tse ate:alta nia.
..teta que era el eatatit
adl f,,rtnalable, n., n •• lot Mar 111.•,,I.1,-a
C o tIttitiar.- 1

re,sava
- e nlajc e .

,.abeintiva

li

Els eloquers
Santa .% guttOtt
sobre un cel uult,
(I, anda qualita i s do.
a. El earnpanar de
-t reeollta les deixes
,Tor a penes ross...re,-1.
1 11 no

ilaVia

arribe a

aeretarnent la signittquests accidents
° sumes deia que eran
.ulls que assenyalavea
Adés uns :re•.enaeant s. Ades tuos
.t punt d'amollar el d.-

• d'observar l'atmosfe,
'cords i donar \Tus
•adament, deisava els
a terna. Aquest simple
Ala a una transfig.ti . aja no era el ea:at un rottriner nrcle. per
. :M'obres. S'arrossegava
.. eslau

•:iire del rrplanet --- la
•. I
jaient bocaconienaava IrobserVar
, i.daries.
La Tapincr a,
rl 1 °5 d'aquel:a altura, ,ot.
• • '..a. ¡ola Uri d'interpr , ta. ,ns.
Acabaven (remiren-hl
fanals i els Ilurns de les boPassaven forces
nants anula mohilitat j conf,:sió
s ufieients a . fer imaginar uau
liquida correntia; Ilurs passes i
Ilurs veas feien una remor T9ntinua i indistinta, faca d'aGstmirar al clapoteig de les ones.
Quan Gustad era ben pene rat
j'Ansió de floial".r

e

ment vulgar: va romandre ajagut sobre el terral, badant uns
ulls coin dues taronges.
La bola de papers de dia j
-lasonda—Iliscadel s ev s
inans i caigué per sempre unds
en les preguneses del carrer ,te
• la Tapineria. Addu les fantasies uceäniques! Adéu les ave-alures näutiquesl Aquella noia
.lue despida de haver-se llevat
la cotilla i els enagos, es ron[uva la cara, els braços i la
gorja, en un quint pis endressal, peró modestisstm, no sospituva pas la meravellosa importancia dels seas actos. Taninateix ella representava upa
cosa aixi (aun naixença de
Venus.

.l'una que tenia les luan:,
peus glarats. La
i
(it siel e tt lt1t1N a: aquella
blanquejats en la tened:a.
bTlIngat d'una 111P. !le l'a estranya? Tal vegada els
seus pares havien descobert la
sa y a fogida i n',estaven
Ja devia ésser hora .le
H,par; lit xemeneia, efec.iva-

mcrit drcçava una columna espessa .le funt .aain si lotes les
cuines baguessin abrandat ruar::

fogons en les presses del dareer
morrient.
En Gustan cuitava a ental

sota la roba els seus apa r'efl de pilot i es despenjava
dalt-a-baix del replanet deis
mals endree,,s. Davauava eis
esglaons de tres en tres; na
trucava a la porta sinó als vidres d'una finestra que s'osqUeta davant per davant d t la
finestra de la cuina. La minyona el sentia i el feia en' rar
sigilnsament, amb un sorrris
de cornpl icitat.
Tut just eren les set del y es Ve. La manta cosia encara en
tina eambratit de la part darrera. El papa no ,havia to.'nat
de la fuina. Eslava salvat! Alesloares lotes les angúnies
congribt dins seu en
els darrers minuls s'esvaien
sonso deixar rastro. L'escalfo reta ele la llar el reconfortaftefeia rnentalment l'aventura i la trobava deliciosa. Ca.dria repetir-la.
En una (le les repelicions,
SP.US ulls feren una descoberta
trasbalsadora. Darrera els vidres d'un quint pis, rto vira
Unna', una • doncella iota confiadarnent un seguit d'operaeions intimes. El primer moviment d'En Gustan fou esquisit: es retirava, abandonava el
seu obserxatori. El segon
pula d'En Gustan fou

temporada, han perdut tot alié que tealca ; les obriu i nomas i trabeu paraules metes; tota enmeló se ala esvait.
Ili ha autora diu Menead= i Pelayo,
que tingueren una ju s t a allocanatla ea
vida.
Toruca a 1-eure, en canvi, una .,'.;ra
verament bella al cap de temps, i vos
sembla cada regada millar, mes fresea,
mío profunda: perennalment emotiva.
Sense cap critica, el temas ja allunyaria aquelles obres moridores d'aquelles
tan vives. Pera, posat que hi ha uurt
co p ee que saivanei uu poc a la
uta que farä el temas.
Perla quin es el secret de real:: temporal de cenes obres? per qué dallé
que ens havia commogut i ens /mala
afaiagat o torbat la fautasia, desees no
en soportarlem una lectura 't per qué de
vegades el bou estil no te de seguida
renda que després ha de tenir als ulls
del lector; i el mal estil, restil serme
vida o de vida esvatvolm pegue Ceser
tu tanta manera enganyador?
ki. ti un hon estil, en un bon escriptor,
en un bou poeta les paraules mía de
(ristall; deixen veure en llar tcanspargncia els seutlannts, els pensaments,
paraula aerd la
les coses, les idees,

aeta corporeitat, per dirijo ale; ea
com una ituatge de les ef1seu, va esvaint
la sera matèria tosca i va prenent una
tramparéacia. una ideulirnt1 No Cs tin
sItubel purat1,11I material de 1, et.,.

es un calumnia entre la materM i
Perla Os la materia que s'espiritualitza
i esdev6 ruic cos i mig anima uaa
go de la idea.
En canea lti ha un estil ocie un Ilae
d'espiritualitzar les coses, aren }titulameta, un reflex de la uostra vida axil,
el qual deeora la seva opacitat. Fe un
estil fals. Parla de coses de les quals
en aquells moments tenlem la faatasia
plena, i les paraules no les representen, no Iti fan sine referencia ; tus cela
mes per commoure'ns perquè aluelles
coses ja les portàvem agitades a dins,
ja ens commovien. L'es;il no era bel!,
peró ens interessava ri crqu e a arlea tra
ja res tenia per entlarant
-laque
l'interès. Pera quan aquelles coses Km
passades, oblidades, l'estil decna i ja
no li saber/1 trobar eap gracia.

Amito) un diari endarrerit. Oue s'es
feta aquella avidesa de veme. ] / Leal>
lo b Pagues coses hi ha que doniu mea
rnelangia que certes revistes litetaries
d'antany ; quanta emoei6 !ratio] de desvetllar aquelles pägines que avul atta

semblen enormement ensopldes. Es que
les cases de qu'e parlen no san lilas efl
les paredes, en l'estil; enea vhis
mdc eh els lectora.
3fireu lee ' modas literäries; o tuelles
mitologies que m'en tan atractl,oles.
vana retniniseit,ncia dels lisas aillors;
aquella autora palpiten en les cenes
obres escara, i les miteogies despree
han semblat (redes tabules. Pet5 da t

bre la Jaula es veuen encara' les
deiYalles del dinar.
--$eu un motnent; soparem
seguida—diu el pare al nen,
A les darreres hores do la de
en un batalla. Perä
tarda, la taverna s'ha omplert asseient-ho
-criatura es deixa domide pescadora i gent marinera. aviatja
ricr la son i sos ulls desUn núvol de fum—oli i tabac— nar
sota les parpelles
sura constantment per l'aire; aparcixen
da vegades el núvol s'esquinça gloses.
1 ara que el pescador es (roi hut seguit ci descobreix un
sol, completan-u:ni sol, puix
grup de carea bronzejades sota ba
It,,manca.
fins l'esguard bläu
un llumet de gas que el venti-„ a.aompanyador
del seu fill, seu
jai a„nf f a „ ciliar. s o m bi
Coja Si toLljorn parido atina., 1; sobre una cadira 1 apoia el cap
ningú poguds entendre's; so--; entre les mans...
Perú en aquest moment en
vint, dominant la confosa eripara la pIttja i sembla sen(Reja, esclata una explosió d e . què
queleom
rialles, i aleshores, en el reta' tir-se el. suene'!,
es produeix a l'habiron es produeix, les paraules pe- nUraculös
len cont disparo. Alla al fono, laTió. Asseguda vora la faula
del . quinles corbes d'unes grans botes sota la mansa Ilum
ha aparegut. la incerta finaufraguen entre els bevedors, qiid
gura duna (lene. A poc a poe
el fum i l'ombra espesa.
aquesta figura es fa mes pre.1..a porta oberta de la taver- cisa,
mes retallada; va vestina deixa y en« la propera plat-una festa; a les
ja, rosada blava, orlada per da corn per ' a
llueixen les arracades
l'eseúma de des ' ones (Lue • es
tenyeix Ileument -amb • les coloro i s o' bre. el pit porto un pont de
de sos Hadel cel. Sobre la sorda remor roses. ' El somriure
força...fal que semde la mar les veas deis nois
que juguen vora l'aigua 'se seil- blä:que ' vagi a doofer tot seguit
ten con) un feble dring de, piel . pescador aixeca els braearols... .Perú,...la.nit arriba lentament ; a poc a poc la- rgar,.el eoll,),IerS ,,l'aParicid 1. pronuncia
cel i els nois ' es •-•fonen tai una un 'j'unir estira -C. Aleshores la
intertilieitoSa dätta,. sempre sonsmateixa - taca el.litensa blaue
arreeades !
sobre l a qual aviat s'encendra rient,' , ea lleva lesho
deixa tot
el brin argentat de la primera el ptiiil'..tle.. rOes
tatila..La seVa tveu "llu estrella.
Ja dii nit, apareix un dee •rt nyana''ffiu
la porta de la taverna; aquest .-i--:Afal..femps,'Bertoineu. Reeee canta cançons de la vida sein un iie, si ei sembla, pels
de la mar, acompanyant-se del qt.idvari.anueste.. ,-nit. per la mar
so inelartgiós d'una gnitar0. amb-.perill de In vida.
El pescador, emocional, .es
interrumpen
Els pescadors
Ilurs converses i l'escolien deseobreix i tina oració tremoamb un silenci respect4s, la al seus litivis.
Ernest l'A. Ferrando
considerant la tristesa infinita i
de sos ulls apagats.
ha' ritt
moment, que la veta Hi•
mplosa del cer domina e/ ViHora tranquila
talle de bevedors.
UI núvol blusa
Perú aquí que de proMple
pel cel camina,
quelcom d'inesperat canvial'es
raig
cena: un vent sospilds (Mira
del sol pollee
sobtadament per portes
piala la puma
nestres posant a cada'1.ara
i ia 'lucia
una interrogarió; una kliorla I tota
d branca.
bat amb violencia, alguns-IIusona molt fi
1:11
rnets de gas s'apaguen, d'una
damunt el fons
tanta .s'envoten les eartes del
'ei-er de rorgue.

L'APARICIO

jata,

Tolhom s'aixeca i s'agoinbola a la porta de la taverna. Ea
resplendor ele.drica d'un
illumina el Cel
ntivols; seguidament, un Iro.
Les veus dels pescadoN s'otien
!largues auguradores l'it !tome
se'n v7I 1 ,. 1. 1,111 per 1:1 alataal,
lii

eritlant ones parat,:a.a que

titilan no
ment.: Pu

,''itiI

Itt ti'-

111-

tav e rna quela deaer-.

ta,

Quan a la fi la porta ea trod'homes, liii non petit
tren a poeti pf' 11 cara 1 esguarda T•.in Terqm , s al4U.

bit !lituo

gil( ii 17t
que

i'.it in,sat

perisívld, el nen
li :densa.
lens?--pregunta
me, ol,Trvant la seva.expresSiú

ponga.
_Voldria aliar a . ea54.
El jp ea atl a r senibla dubtar;
al cap .rtin montent s'aixedu i
m'en la lendra ma que . el nen.
ofereix desit,pis.
—AnTin—dM, i tots dos surfurt de la taverna.
Aquest Mime ha passal tnta
la tarda sense 111,01141' A de la

itialatat deis
amics, distrel de la converisa;
sovint la . seva in:ra . ta Cerea,.,,u
la fini“fra
a travi's
7.4 de la mar, con! etill,lant-1
Marga eslona coa) flui r
n'o
Si-TV a I'

espera. Si algú ii dirigia la pa
raula, responia M.o/me/11; Si se
l'invitava a liendre part en la
partida de Monino,
negava
umb un simple get“, ' Ara e:S
rigeix a la

...4tV11 rasa,

solitäria,

la platja, portant el seu fill
agafat de ht tiul, ohaervant inquiet el col aulenny-Inr. Tnle s
les estrelles luan desalmarte!).
engolides per la nuvolada. 4..ap
1/umet a la mar ni a la fui.,
—Em sembla, rien, que ens
mullarem; vine als braços-On F e n'aria la mere? —
mateix romanticisme, d'aquell romantipregunta el nen.
dome que exaltava fine a la foiia. ni—Ja vindra.
velarle les obres dala gratis &atara les
—Que sen anä per la mar?
volt
altres que havien dot al
—Per qullt ho preguntes
prestigl de mil palpitaeiocs, anti, qué ara? Ja vindra,
&manejen?
La II= proga del far embolel pesaedor
Quan la paraula en evoca per elle calla dolrament
amb el seu fill als braros,
mateixa les Cenes ,quan hem d'evocar
l'enlode, que baria d er dur narin dio, allargant l'onibra sobre l'arena.
—Tinc son—diu el nen, imquan hern de ressucitar una olint
läria amb suggestions de !loe o n't,•pnc,, placable.
¿'estil n'4s fals. La vis-licitad de!s Seotiments, que li donaren .ina vida are real b'es (atenida i resta 110Mi., 1,(1C la
paraula inerte.
Per nix6 una erfllia veritable ha
prescindir d'escules, de males literari,,

tendanries, de preceptives estretea
d'aetualitats i ha de sa!,..r Tellee ¿ala.
pendenttnent en les obres aquella par t
que serapre sed ä bella.
Ja DO cal dir, dome, ana si el ertii,
no Os ntolt agur en la vrcepcié 1.t
bellesa (tot i no essent un homo t., euiciés a la ropablieR perque cl ternos jc
farà la feina) mai no earlurä una e atila que sigui comprensiva 1 jr ,ta.
de

J. M. Capdcvila I

de Balanzó

a

— Que et sens malalt?

pregunta el pare, inquiel.
—No, pord Une son.
La re s plendor d'un Ilumine's
'lampee presenta als ulls merae:»:
vellats del nen
en un inagnifa, aliar de ntivols.
Come/icen de 1 y-u:re unes goles
si-tintas, ropetalcs; la rumor
s'escampa terra endhis.
Ocian el pe s cador arriba a la
casa, fuetejada pel Nent i
Muja, enlra a les palpen( s,
sentint sernpre agafalles a la
seva Tama les (emires mans del
fili Per fi aconsegueix (Vencen
dre TI quintim , i una llena color
de Ilimona jlani»a lot segifit'
el ntenjaduur' hIleulil. L'halttlarld
da en complert dcsOrclre; so;

LA INTRUSA
EU

Seutia el gaig estany i agut
quan es clou una lerda.
Vivia ea una eanibra fosca, henil,
les parets ere,/ una t'anima;
cota "mare magnum" de bruixot subtil
o amagatall de garsa
tenia feas atolla de pols:
l'eneongida sabata soase sota,
un mare de coure amb un somriure dolç,
l'ídol llunyä, la pipa i la patota,
de

el Ilibre que cene voltes

i odias la falla seca d'araucäria,
i el jaç revolt com un parra,: mesquf
i la misgria de la indum.taria,

i darrera el foral d'un balead
unes ampolles acose gens de vi.
Al fine/Are ni badalue ni esquerda
ii deixaven sentir la Ilum solar,
sols la claror d'una pantalla cerda
il.lutuinara el neguités etzar
de peça inútil i llampant barreja
que complavia aquell esguard lluent

del meu alee, sume seguida ni coneja,

agegut, i fumant tranquil.lament.
EH
tota la hisenda abonyegada
coneixia la histeria i el secret,
i cada retil era un niu de fada
o el elan de molas trua jartlf discret.
Ell senda en la cambra escanyolida
el filtre dels amors iels desenganya
la pallarofa inGtil de la vida
i aquel' vi ranci quehi ha al c al d e/S atea
I no euvejava contemplar les anea,
no el templara la verdor dels pins,
ni la pell repintada de les dones
ni. el plat de llagostius.
Al seu cerrell no fela ala cap deria,
i cantä i predicar li [Sra un pes;
.3a slavia avesat a lamiseria,
a estirar-se a fumar i a no fer res.
I ve't aquí que un dia,
la seca porta a poc a poc s'obria,
i entra una joreneta apoc a Pu;
els ulls velats per la maleneonia
i el :lavis tendres amagant el foc.
1:11 d'aquest foc sabia les cremades...
I va abrir els ulls i resguarda un moment ;
les paraules desates, arrossegades,
sisé digueren delicadament:
—Qui taba guiat a aquesta cambra triara,
pestilent de miséria i de tabac?
Si fa molt temps que t'he perdut de vista,
al meu cor no hi has fet gens de sotrac
quan has vingut al marc d'aquesta porta;
per tul no ets una espina ni un coreé.
—No es Pus q ue dintre meu ja siguis merla,
per(' te mitas tornat una cate;

lis la capella aquí tocarla
I pal ¡ardí va caminen
aquea petit que es mea
i tan sobta.
inca arnit les filies del Pasteé
—tnmcs lhants i cama nua.
Es tan Mcitut i tan valent,
. si ,1 temíatva el coy de rent
data, faid.lics,
..712 estirar, lot ell bra6,
Li .-H l a v . .ja d'una cua
.1 dlivt
i
loe:: una
.-emrient
ile tor.
Kttri.
eu,
Dalt, la finctra
!,1 , 11 ellCara.
Veig la
›,-co

.1
I y. ..1.) uns ulls

una de tantes, eançoneta airosa,
se'm <muslim,
que en els Ilavis

(lua n estie agegut bera-terrosa
o hm a . eulaire euntemt d a n t el filmPeré, veste'n ate, passes ben comptades,
que ta presència fu suä el meu front,
que al vestit i al, cabells dos enganzades
lotes . les coses raes Innata del luan.
Dus l'in<ziid color de la ponzella,
la elaror I guroora me f a el sol,
perfuni de rosa i tremole r d'estrella
i aquell cant neloutleldt1 rossinyol.

mire.

quo : tan mttun

i aquell sonuture
de .paa,i . dc mi,t.atge
rete tic la cara del morid
pasa a la mcva
i ton); i ve—,

Pus les paraules que rumor etziva,
dos aquel, bes coiard i esfereit

que s'encalla a la Iletigua i la genira
i eom un arene s'arrapa dins del Pit.
Ara el ten Ilavi .,ols pot (en- me nosa
i tu no ein Dats entendr e el pensament,
el mea eor sita caratd'aquella cosa
ale riel tha tus ot fans de la pendent.
El aloe 1 el riure matfebleix i em cansa:

t..11a

Per. etimé t:o 4.5in eterna l'hora
que ens portad be
tan a ln nora?
si 1 . ..mt , ra =ola d ' un neguit
malla... tanta ventura,
pct
lingth/11-11e cura
aeien,tlelc n . la la,.
que el set/ record símil una força
que cada dia ens /llagad el Iraq
'1 -ens aehrreiii jota vil
-i-ens ..acomntisSi Cl rae.

te apees dins d'un finfssim Ilanguiment
culo a voltartue d'ombra i reeordanra
i esmortuir la flum i el !pavimenta.
Tot neguiteig neun esperit espolsa
i del brogit atuidor retret,
tu'lie fet beuyor d'una miseria dolo,
os cada cosa te un dirf secret.
I la Intrusa fue, lenta la pata,
i l'ull Itumit i l'esperit ,oest,,.

Clemanttria Arderlu
Nuremberg, agost

I ell s'estirä de ami damunt la iaga
fumad t tranquil.lament.
Josep huela de ISagarra

Balada primaveral
Nah, la IItnn de 'vera mar
mulln- les vinyes 1 Ja

L'arena. té color de mel,
*la 'vliiya es- grim i de.spullada.
I.a primavera .5 ha atostat
i una cane,6 d'amor rus canta.
Els teas cabello els pren el vela
cls amanyaga.

L'occil esquinça el blau del cel.
' Da muta la blava mar, la vela.
Dintre c Is tetas ulls hl ha els nucas ui
dorm la tcva mi en la lima.
adormit,
Ai; quina joia!
' nora la mar, la primavera.
Gavina, atura el tdu vedar,'
no facis fressa.

No cantis, caragol mari;
riera, el teu murrnitri apagal
'nula silenei, de matinct !
mou les canyes.
Ni el vattijol
La primavera Ola adormit
damunt l'anua de la platja.
'er a. l'osada, eLseu ces mi,
„Y,
blinca i rosada.
'La barca que l'ha dula aqui

indeeis ltel,vig I:t bressa.
marincr,
bit - enet.
1i canten
El eel (le mare OS' tremolós
Lis ulli ha do;
C n , f/1

Malita:no

adormit •
La ¡iritnavera
sota l'ombreta.
Noia, aturem rl nostre ale;
°lega la rialla clara.
La primavera sla tulormit.
1,i fa de Illt la nostra platja.
Noia, ettin llavi tan ence,I
quina caricia, la miradal
TO1a,la vida, hl tu ti costar,
sed! 'Una ptbavcra dama.
Tomàs Garcés

era su Mane que Lacia begut

en tetes les tata:iraca de la vida.

De

cor ho voldria dir...
Una mica enamorat,
una mica, mes no gaire;
quo plora que mea plorar
de no saber que plorava.

Llurn de l'alba a flor d'abrik
ntatiuet es mes discreta,
talment cota si en fer-se jora
s'esglaonessin les Limes
just a mig aire del cel
entre vinyes J oliveres
que s'espe jea a l'esguard
desfent l'ombra que es desvetlla
de la punteta de sol
que Cil e ant berdbla una estrella.

De cor ho voldria dir.
Ous de haca au gosava;
lea llägrimes de la uit
coca an coixf de rosada.

Vegeu si ele dies (clueca
ae'us eouvertien ea testa,
q ue der l'ordre be.nastruo
se dadona la doncella
i al convit dels falziots
ella obria la fiuestra,
semblant-nos de lluuy estant
com si puseNsin bandera,

i que per ferli serrell
el sol portma mes premia.
Al l'amor, quin Ira«

batee

de la feina que s'esplaia
Sota bandera, el trebt.l
no sembla cosa manada.
J. M. López-Piad

d'Atti nle:119,1
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Vista general de la fàbrica installada a Sant Just Desvern, on es fabrica e
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que és consurnit a les més importants construccions que es realitzen en la actualitat
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Fotograties de la carretera de Barcelona a Santa Creu ' de Calafell
on • s'han pav; mental (..) quilänett ets de carretera allorliint
2.700.000 ( j udos de
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Forn giratori que fa una producció de- 20.000 quilos, diaris de ciment SANSON. Actualment es prepara la installació d'un altre forn-quepermetrà augmentar la producció fins a 500.000 quilos diaris

Obres del port i de l'Autódrom de Sitg's on s'utilitza el ciment SANSON. A l'autódrom
es consumiran 2.000.000 quilos d'aquest acreditat cinient, en el formigonat de la pista
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L'edifici gran de la Universitat Industrial i dues sales de l'Escola de Teixits
Limitarem aquesta exposici6 als en.senyaments tecnics organitzats per la
- 14ncomunitat. No essent possible es.:91dre'cas a les altres institucions
'cultura per manca d'espai, volem que
-1111 dels aspectes d'aquesta tasca culta941 quedi reflectit amb tota a possible
8fldelitat i volean que aquest aspecte
per . 1a importancia social i pel
AnsenrotIlament que s'In ha (tatua cl
dels ensenyaments técnica.
L'ESCOLA DEL TREBALL
Aquesta Escola és un centre de fue-

etó professional obrera que, si res
tés no, pel nombre d'ofici s que ap t eVa l no és comparable a cap altra es:pala ibérica.. Per trobar-li parió cal
eepsar en les gran Escales per obrera,
.01q. Franca, Alemanya, Anglaterra i
,4"y rd América.

.ELS ENSENYAMENTS DE LES-COLA

Ensenyament per a Manyans de ma-

titsMes; Ensenyarnent per a Fonedors
i-Modelistes; Ensenyament per a Eleeificistes; Ensenyainceit per a Tintovers, Estampadors, Blanquejadors,
Aprestadors i tots altres Operaria d'Inaidiatries Quintiques; Ensenyament de
sHiladors, Ajudants i Encarregats de
iatures; Ensenyament per a Trixiers, Contramestres, Encarregats, Tedriço i Empicoto de les Fabriques de
its; Ensenyament per a fusters;
3isenyament per a Paleteo; Ensenyar
rient per a Calderero, Futnistes i Plan5-istes Ensenyaments Cur..çrls de Perfeceienainent Per a Fatleitts.

- VANTATGES IMMEDIATS
IUE L'ESCOLA OFEREIX ALS
SEUS ALUMNES
Matricules gratuites. — A l'alumne
que aprova totes les assignatures del
inu curs te li retorna lainp.e-t de la
metrícula, an segells de l'Escala, canviables pcl material esJelac o professional qi necessiti.
_.4ateritr: escolar 2 franc. —
açumnes que obtenen en els examens
fi de-curs la qualificació to, que
?rival a• Exceldent, co una o sois
el
aúna de les seres assignatures. M.11
Heompensats amb una quantitat ele
li'ssetes, en segells, que essent utilithbles per . a la compra de Ilibres i :atetes útils d'estudi, fa que li resuiti
icituit el Material escolar que nezes01a.
- •I Viatges de fi d'estudi.—L'acabament dels estudis amb profit clima dret
a l'alumne a prendre part eta els vialges d'estudi que l'Escola organitza
cada mes de setembre. L'any passat
es realitzaran tres Ni auges.
carrera oberta a la inietligimtia
Vesforc. — L'Escota obre anyalmeta un concurs entre els reas alumna que, havent finit els seus estudia
amb profit, se sentin amb dalit per
lça de Ilur oíici una carrera i els subnnciona amb doro centes pessetes
Ineaals durant quatre anys escolars, a
qqe paguin seguir estudio en les direiénts Escotes de Directora d'IndúsMes que funcionen, amb classes de
da, en el Clos de la Universitat In-

cluhtrial.
- Actualment l'Estola sosté set obrers
hdeats, repartits en les següents escanes: tres a l'Institut d'Electricitat;
data a l'Institut de Mecànica
da.i dos a l'Escala de Directors d'InQuimiques.

VOLTANT DELS ENSENYAMENTS TECNICS DE L'ESCOLA

ESCOLA SUPERIOR DELS
BELLS OFICIS
L'Escola Superior dels Be:Is Oficis
va esser creada per la Diputació de
Barcelona. segons projecte aprovat el
18 de maig de 1914, essent obertes les
seres classes l'any 1916.
L'Escola, dones, preté la forrnaci6
de Directors d'otitis d'ara capaços
tic produir tes obres :mes nobles, km
jugar en les seca; ere:reinas Ics ticniques cier litigues de més periecció
i a la vegzela perieaue:x cl de svetdament d'un Loa j actar de trthatl, cultura i rata,a nostra terra, q_e
la desitjada reataurazió dels oficis
d'art indutraiiement C1IN partar
El pla genaral de l'Escala es, dones,
concebut per donar als deixebles, junt
amb l'ensenyament artístic raes complet. cls coneixements científics propia de cada especialitat. Hi ha per a
tots els alumnes, indistintament, una
base fonamental de dibuix i escultura,
purament educatius, i amb ella senliaren les especialitzacions d'aquestes
ensenyances tecniques, amb les practiques indispensables de taller i de laboratori que han d'ésser anexes a les
classes mala. Dintre l'Escota s'ensere-en independentment les especial',
tu!. següents:
:iris de la Terra; Arlo de la Fusta;
Arts del lfetall; .4rts del Teixit; Arto
del Cidra; Jardinería; Escultura i

El ¡libre a la md—Té l'Estola una

Biblioteca que es composa de gran
nombre de volums, la majoria deis
quals són obres de caràcter elemental
dintre els ranas d'enscnyament de l'Escola. La resta són obres de cultura
general. Es reben, a mes, una trentema de periódics i revistes de caràcter professional, literari, deportiu i
d'informació. A cada lihre es posa
una breu recensió, perque el Ilegidor
pugui orientar-se rapiciament respecte
el contingut del mateix.
- La Biblioteca és pública i esta. °berra tots els dies femers, de les sis a
les vuit. Tot llegidor pot agafar directament el !libre que li plagui.
Els alumnes de l'Estola poden emportar-se'n a casa seca els llibres que
els convetien, durant quinze dies.
El saber a l'abast.—llesitjosa l'Escola d'ajudar de totes maneres al ¡ove estudiós té obert un Consultori
Técnic, per miaja del qual l'alumne
interessat en algun coneixement que
ignori pot preguntar-ho per escrit, i
al dia segiient, sota sobre que li és
adreçat, troba la pregunta contestada

amb tota claredat.

A mes, aquello Arrimes que per malabia o altres causes es trobin endarrerits en els seus estudis poden recórrer
a l'Auxiliaría Técnica encarregada del
Consultori i els són donades lemas
de !Tiras o de complement.
L'Institut d'Alunmes i Es-Alumnes.
—Al maree de l'obra docent i en total
independencia de l'Escota, els que
assisteixin a les orees aules o hi han
assistit s'han aplegat formant una .
Associació que te el lloc social dios
el local escolar, la qual organitza conferéncies, excursions. festes, concursos esportius, sardanes, publica uta
butlletí Cl Mina i Treball. es preocupa de Eavalorament de Fotarer que ha
j et estudio técnica ¡termo': feami el 'lec
que li perb ca dintre els tallers, i
en restan. portareu de luts els anhela
deis setas associats.
Per la seca iniciativa i la seca cooperació, atad diaposen eta alumnes
lloc d'esbarjo i callan desparto i d'una
sala de (Mama.
LES DESPESF:S I LA (REINENA DE L'ESCOLA 1 ELS SEUS

FRL'ITS
Aquesta obra coniplexa de cultura
técnica i social es realitza primer, per
generositat i patrenalge de la Diplaa_
en; de Barcelona, i d'uns quants
enea per l'aportad(*) económica i la
inspiració cultural de la Mancornaranhit de Catalunya.
Grades a aque,ts esforços, l'Estola del Trdiall ha anat creixent, ariapliant el seu radi d'acció amb notas
ensenyanacans i anal) noces tasques que
can campletant la seca obra. Es clar
que no e, el que es vol que sigui, ni
110 sera alai, pague sernme l'aiany i le
la Cerperació cabdal de la nostra terca, de la Direcció de l'Escala i
Prafessorat per l'enaltiment social i
cultural dals nostres obren seria onperj,,r al que les realitats permetin
purtar a terme.
Aixi ho ha sentit el nostre poble
per aixó el nombre d'alumnes ha anat
en augment progre-aan, es=ent can-a
que les de s lieses hagin crescut.
Unes xifres millar que les paranles, inaicaran la concurrencia d'alunane s , el; diners paoals a disp,ició de
l'Escola en els Pressupostos i l'aptofitament d'alumnes per cada any.
Per aixó donem el quadro de la pagina segiient amb totes aquestes dades:

quiteeténica.

INSTITUT D'ELECTRICITAT I

Una classe oral en el taller de rnanyans
Matricules
Bittnites
Cursos
E xamMat
Curses Pimiento,
0;clinurl Extraordinarl Tenles 1 cultuN. ls
Cursos Tgcnis
Pesetes
Pesetes
hiumnes hin= ; lllumnes eXügligUIS
58,000
:28'2
—
(5d
134
Pressupostas

1913 -14
1914-15
1915-16
1916-17
1317-18
1918-13
1519-20
l'a20-21
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Cara actual

ESCOLA INDUSTRIAL
L'objecte de l'Escola Industrial de
Barcelona es Pensenyament industrial,
gradual, j'anilina des dela estudia elementals per a obrers fina els superiors
Irr a obunir el titel d'Enginycr. Segens el pla dels sean fundadora. l'Escola lass dc compendre l'ensenyamcnt
de la indústria fabril i manufacturera, la de les indústries de construcció
mecanica i nsctial.iica, la de transporta,
la química, les electriques, les de fermentacions a totes aquelles que entren das lo Tecnologia en els seus

ordres mecànic, químic i electric.
l'a esser creada aquesta institució
en c;rtut d'haver-se disposat. per Reial
ordre di act de marc de 19o4, ha rsasd:ficació de (es Ensenyances Indostrials de Barcelona.
Li coa, tul ann fdiatantent un Pa-

anrtae a rep
tronat. el qual,
ICL,, si
seas props1,its, ola;
dadquirir l'imencale int, s arao¡rete ¡adquirir
l'Farala
aiW per a l'estab.iarat
Cem , resultat daquest tinturo.
U a auo&rida, el 19e•in'are

Biblioteca de l'Escota del .Treball
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1.1 graidtasa finca. on !ataja estat insta' 1 iea it. fahric a 11.011O, coa,pren quatre illes. Unidades pelo carrcrs ¡ 'Urgen, Icalaiastria, l'iladomat i
Borrell, i que té sal 1 superficie de sis

hectärecs.

El primer ense- y ament que s'establi ion la Secció, o Escola d'Indnotries Textils, ami les aubseccions de
Filatura i Teixina. Va comettgar-se
arnh aquesta secció ï a r tractar-se de la
indústria mes impon. Liad de Catalunya.
La segona secci.-; organitzada fou
l'Escota de Blanques'ac, Tintoreria, Eatampació i Apresto , que comença a
funcionar el curs d e 1913-1914. La
seguí l'Escola de 'I 'cosería creada el
mateix any amb el ekoncurs del SinCatalunya.
dicat de Blanquets
A més, obeint a requeriments de
particulars i d'ea/titila:a s'establi i funciona, des de fa mes , Lt tres anys, un
Laboratori d'Esau'La Superior,. de
Química, dedicat a inpliac ,a; de oludis d'aquesta ciencia i a ko practiques i experimentad,' is.
La direcció de l'Ea rala Industrial
de Barcelona és cessi 5,Ia a un Patronat, constituit pel u ,,:i(Icnt de la
Diputad() Provincial. 1 'alcalde consFontent
\ titucional, els preside/1 'o
del Treball Nacional, n '.a: rubra de Comere, Cambra Societat
Económica Barcelone s a äl'Amits del
País. Sindicat d'Exriort adora, As g ociaci6 d'Enginyers India t - . als, el Director de l'Escola d'Enarn ers IttdusIríais i altres nomenats' Del Guerra.
Representa al Patronat un , 1 Junta, de
la qual s'acorna, en la 1 taimera sessió
celebrada per aquell, qua . en fas president cl de la Diputari ti. Provincial.
No obstant, el Pana mat OC 11./Iment no
regeix totes les Escotes i tea:talarles en
el retinte de l'Escota Isis 'itstrial. Les
s
que te al seu cauce.
Escala d'indiistries Taal ; [Estola de Blanqueig, Tintoreria, l'Estampació i Aprestos; Estola di« Tencria;
E»scnyança de Directors a" /oh:sirtes
' .iintiques que es detallen a rt minutacid, i el Lobonziori d'Estni! ir Superiora de Química. el (mal lv., iiatat i i,.
elós entre les institucions d'.Eusenyament Superior. Els abres cota bliments
instaLlats en el milite de l'Et rola Industrial i explican en altres 11 es daTiesta gana tenen Direcció pr; iptia.

ESCOLES D'INDUSTRIES ;TENT I I,S
Té per objecte 'aquesta Eaceati preparar tebricament i practicamMT els
•eus alunar/es a ii de capacitar-le ; per
a la direcció técnica dels estabE,411nents
de la indii,tria textil.
L'ensenyanca es divideix erd dues
secciona: Filatura i Teixits. 1-a s Is. la
sudó especial dc Filatura can • sean

totes les matèries del pla de l'Estola,
excepte ira de Teoria i practica ele
'reixits, Fabricar:O de teixit mecànic,
Dibmx en quadricula i Art aplicat
En 1 . 1 secci ni de te3:to s'efecto
tnen la iilatura del ita i praeinisses de la mateixa.
Les enscnyances siga donades en grasas
locals, i per a les classes practiques
amb Jaboratoria, sales de
maquines i tallero. dotat tot d'abuudant i modem material, del (luid es
perfcctament remarcable un treta conaplet de maquinaria de Falatura, expressament rabr:cat per a l'Escola
d'Indóatries 'Vextils i una serie de telera de loto cls sistemas. Disposa samba aquesta Estola d'una biblioteca
textil pública.

ESCOLA DE BLANQUEIG, TINTORERIA. ESTAMPACIO I
A TRES TOS
Ea proposa aquesta secció de l'Escala Industrial difondre els coneixements teórico-practico rciatius a les
indústries de blanqueig, tintorería, estampaciO i aprestos. a l'objeete 111:e
els abrumes que ceben aquests rasenyaments, en terminar cls seno estudio, plumita encauce:ir-se, amb vensable competencia, de la direcció
qualsetvol establiment industrial que
entri dios la seca especialitat.
La necessitat que, ea hendid del
saar desplegar/1ml de la nostra indústria, el:, procediments empirics practican cts la collaberació i 'eparació
de les fibres textils to ssis, substituns
per l'emplear racional i cientilic de les

materies cinorants, )'extraordinari
enriollament que han adquirit les indüstries tintoreres i l'exemple de les
principals escales tecniques d'Europa
i
que tatua iany.rtäncia conced..:Xea a aqtle: , : enoedy:Jnents, decidiren el l'atronar ele l'Estola industrial a establir-los a Barcelona.
L'Escola de Blanqueig, Tintoreria,
Estampació i Aprestos, va comencar
de funcionar el curo de iota a 1954.
Amb l'objee1e de facilitar la seca implantació, es procura :macollar les seces easenyanCes uI pla adoptat per
l'Escota dindústries tèxtils.
Els estudis teórica es completen amb
les practiques Corresponents, per a les
quals es disposa d'un laboratori-taller
dotat d'un bon nombre de maquines
experimentals i amb visites a fabriques i tallen. Com a complement
la cultura artística, es donen, durant
cl curs, conferencies d'história de
l'art en gema-al i particularment del
textil, brodat, blonda i tapia.
Terminats els estudio, es confereix
a l'alumne el tito! de Director de les
/ndústrics Tintivies.

.1ECANI1'A APLICADES
I.es es cotes crElectricitat i
aixi com les que en l'esdevenidor
rizunitzim formaran part de l'Insaitut 1' Ele
i .alecanica
rabjecte del qual is la constitu."-n de labarateris de treball i das-

sa:e n al Isognin vis nostres teísricis,
Inil:ant el 'as i els setss pr•shlonlei,
inantonir viva l'activnat intelleetual
n! s camps ; ::is slispojn el, indutriul, d'un lutsoratori d'a—aig de maquina, i muterials, taus deis que teb,11
e . 111 I!,
mateixi, fabriquen
d ' un s ni:rensent ser:s .,: de cs. napri0a,•¡,', d,d m, pi pr.•nrie, i dol qao dos
e.,
:anli la oectnr,zas. ni lt •eci• • n ile que o:. ei
i rassag:d. Ands
5eias
s.'o•San
11::•ZI idea
ea el
de1s rje.: ,S
per
sp,
n 11.,
pr,.mpte. nuo al/::( regiS de la sigMiinac'O :m1:1 aria) inte Ist Catahmya. tirec'-.t re,::,17er oovint a lahorater:s iastal.lats en pehl.teions distants.
.1,• .11 nittiiws
Jsa 7u1,?: ' ,t 1.,c;1 1. dc 18 per dt me1.1:Jda, no van inotallant
tia-arios terna:datos, maquin 'tria
general, frena maquinara
d ' aiia:ps, de trater:als i el: laborator;
de ni:a:tires el(Ctriques c,a'ronts d::::
se: 111 ealnal saficientmont
ia.lat de la 5:510.
Exi r !:::1 ja a l'Escola Elemental a
TrchaIl, en vi rec:tue do 1:1:Ireola
de vapor de
&sin: in:. sal
ole C m .'.
• 55 :5111/a eaeallo. do la
arrli
;ha.
i a

nes a la noca sala, en la qual va a
començar-se el muntatge d'un motor
Diesel de 25 [acallo, de la casa Solzer, de Winterthur. Existeix ja un
motor de gasolina de quatre cilindres
i 25 cavalls i un chassi complct d'automóbil, amb el seu motor.
Les instal.lacions hidratar:mies se situaran en altres terrenys de l'Escota
Industrial. aprofitant, en el possible,
extensos dipósits ja existents.
LABORATORI GENERAL D'ASSAIGS I ACONDICIONAMENT
(Declarat oficial per Re/al decret
21 de febrer de 19221
Responent a una necessitat ja dc
moit temps sentida i amb capacitat per
atendre amplament a ton els servea
que se li
aquest Labora: ri,
proveit de maquines, apareds i
ments d'assaig i analisi, que, pe- 1'.ar
potencia, precisió i carietar, prcsa-a
valuosissims serveis a la Indústraa, al
Comerç i a l'Agricultura, °lerda el
seu concurs a ton aquel, ..e el sollie Ei
l-1
tin.
General compren 1:3
següents secciona:
I. Assaie de materials de coastruccO-. petris, ael,merams ii aglomerats; metalla fustes; material coastruit: arbres , mulles. cables. cadenea,
corretees, etc.; maquines motrius i
receptores; assaigs electromagnet't,;
transformadora. generadora, maaara
acumuladors, isoladors, conductor;
comprovació d'aparells

de

ticript.

insecticides
tet cc, que faci referent'a a
l'Agricultura.
IV. Examen. i camprecaza
de pells i a,l h.:: assaies de/o cdr as
induotrials per a llurs dicerses apl:c
cinn5 inater:ala dad aur;a, r:,taarnc,a.
greix aeo.

animal i

t-SVr' 'ous c1i *' te sl xt
Assaig i reconeixement de fibras lixtd o : investigaci n 'n i es tt:di
i 11 : hvit5 ; a s isagss dinamométrico:

i mati.reo auxiliars
raa. Aranalment 'està procedan a
d'aparells i adaptatiú de
mattatzems destinats a la importantisoima firanca del c.onln-,..ranunt. 'rae
molt so st 11117:1 igssalment prestar da
Seui valtiOsisriniS ServeiS.

Aquestes 'Ola le s
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tUS non/ s
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ENSENYANÇA DE DIRECTORS
D'INDUSTRIES QUIMIQUES
•
Aquestes enscnyances testen per ob'
jede, cona indica ei títol, la formaciO
de personal apte per a la implantaci;)

i desplegament de :aoves indústries
quhniques a Catalunya, aixi com pel

dcsenrotllament de les que ara exis-

teizen.
El pla de les materies és concebid
amb l'objecte de preparar integralment ei, futura Directors d'1ndúsfries Quirniques, i així hi aún atcse;
aun) igual cura La formactó técnica
deis deixeblea i reducació entesa en
el .sentit mes complet.
Les ensenyances duraran quatre curses, al termitti dels guata es 'limara
certificat d'aptitud per Csser Director
d'indüstries Ouimiques,

mcsule..

II. Anäliois químics organics
orgänics, minerals. metalls, aliataay.
primeres materies i pro:lactes
rata: cOMblibtibleS. Oli s. lubr i fica.i . s
aigües. productes alimenticia i
sis microbiológics.
Hl. AnälS e Ss d'adobs. 'erres, pr cluct,s agricoles natural, i el abora'
citas. licors alcohólica. vinagres, el:s
vegetals: alimento por al bestiar:

•1•••••••••••n••••••

Secció de fosa de l'Escola del Treball
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Una classe a l'aire lliure a l'Institut de Vilajoana

comencos d'una e organllzactd pudran rebre Instruccto 1,1CIS
alumnes.
moderna dels seus Museus
S'ha eunstrull a la platja,
Oficines.
la Barceloneta l'Escola de Me.
L'obra die divulgació deis n
tres valurs arlIstics i d'estimul per a nois de constilució
i progrés de les ' austros arls de la qual podem dir, sett.if4
plästiques la realitza l'Ajunta - equivocar-nos,. que és tal tspi,to
ment per mitjà de la seva .11111- exemplar entre les nsitlers
ta d'Exposicions orga- d'Europa i a la qua!, diäriame01,
nitzant les periòdiques de Pri- assisteixen a fer cura matibmavera i les d'expansió a Pa - lir»a 250 alumnes.
rís, Lisboa, Amsterdatn, ete n2teEn el Pressupost de la Détiima troben inclusos dos
ra, etc.
projectes d'escoles a construir,
L'ENSENYANÇA FEMENINA
un en el solar propietat de 1'4,L'ensenyança femenina ha junlament. del carrer de Wadconstituit tanibe una de les mes Ras, i rail re al gran solar q0f.
interessants obres de la Co rp u s- ocupa a la Travessera
s'e' de Cultura. La institució ti- escorxador ele Gräcia. Són des
pus d'aquesta mena ha es,,at grups
gratis dimensions 7n,r
la creació de l'Escola do Labors
a mil doseents alumnes cada ntt
Oficis de la Dona, de la Ronda d'ells.
de Sant Antoni, en la qual duEn el Pressupost vigent
rant el ilia funciona una escola teix una consignació de quatre
per aprenentes on s'esenyen els centes mil pessetes per ignofieis relarionats amb les in- trarlar amb un establiment Ttly
dústrin del vestit.
erCelit de Catalunya un emprityr
A la isil hi ha establertes en- tit suficient per activae.Aa
senyances de perfeecionament construcció d'edificis escoiarst
tecnic de les obreres que ilittActualment estEs acaba!, kftt
rant el dia !rebanen en tallers, nou pavellö de •lasses a ions
o pel sett 'm'opte i a més fun- escoles de Bose de Nfontjuic.alk
ciona una escola d'ensenya- qual rosa permetrà augmentli.
ments domèstics per a notes el nombre. d'escolars
obreres que vulguin tenir els attudeixen en un centenar mi/12
coneixements indispensatiles
Dintre pocs dies s'inaugii4
per regir arnb encert una llar liarle al Pare municipal' äè%
Escola Pere Vila que es construeix al Saló de Sant Joan
obrera.
(Minara.; una nova Esculli?
Funciona igualment en l'aire }hure per a nens i neo4,
per a nons malaitissos i grantualment toles les instituchnz fici o carrera en consonància atines' local im Curs Nomsal la qual reuneix immillorabkes
per a la fttriniteid de mestres- condicions per protegir els esurs t. scolars ort retornen post-esrolars que han de re- m'ab Hura aplituds.
ses d'enyaments domèstics, des eicilars malaltissos de les
nopielta iodividu( als final:, per- soleo Easpecte social de 'u viAllres durs institucions ha
VilIre a Multa. Avial os
errat 1;1 Cothissiii de •Cultura, tinades a formar part del prA- loses barriades I u , voltea re
da /Iris infolicus edueands.
GuinariVi.
jira la ni,lligum 7ack. de les Co.
E'onsenyanea tarnioa de ea- futir/lamen' relneionados ami-) fessoral de les Escoles munt • muntanya
eipals d'aquest hipas.
AcTE GENEROS DUN
perwant•nts de Can t'ung Meter elemental ha estal lam- leer earaeleristiques do la
Han estat oreades lambe en
de la Ilabas;91a i de
be un dels problrmea ga p Pira.. Ira Mula'. Una és Int cale& do
Eseoles mi/diques de nenes d'aUna de les notes no t s. o.ilert;F.
on t'abran Ion ',sr.t.
estudia e/1 ol Dret Mntrilitn. instaLlarla
Illajvr interés
lars a la prihiera i 70 a la s e
principi i ha
inual eslutinant Gral') Eseolntr Baixoras i N'Ira 111.1eSU1 raudal dotze escoltes sorlints efaquest Ajuntautent
d'ensenyaments
haurie estat halubtablenitet
una 0.seola
-gona. la Emule:si(' de Cultura. La iot•
Els lutnys do mar por als nens
tZtenica dels obrers fino mentaría romercial (1P IIFUS Inereials i quatre d'enseny3- racle generós d'un regido r r'elles,
lotes
elies
1
s
domlist
;non
gionalista, En Milis titutt*.
tle les Estados és una allra ele han d'esser els col.laburae:ors elemental que per una equivoque ha fel donació a la Gosnisiaiiiú lamentable de la Eoittis- per a noice.
les bonefirt;oaes
n'As directes (le la produree'•
sió de Cultura de la casa,dcla
que funotomm amb (ixit
la riostra eitilitEi en conseqüen- sid 'le Presstipmnlos ha e.die! ELS GRANS G RE PS
seva propietat emplaçada a Stet
I , ress'uposl quo
vold. Els nocs aire mes ner..."- ria fartors insti g ad:mis
la
Martí de Proveneals i que ha.ESttol..11tS: I.ES ESE0sien passur una temporad u a nostra i/e(autinia i
- araba n Vaprovar l'Ajuntanranl.
v1t 'si al residencia de 1'eft114;
rna de les tnoitres (lel catar- LES DE 31Alt 1 DE
•• • :. ieollit
per la
al e ta iimrluenl miau, Ila PStal 1111‘1
ns. Es traeta d'un imntens 1:;ar
ter universal que s'ha dona!, a DOSE.
médica (le la
(IP les ;trillaran»; 1111'h impon moble asub terrenys anexos 41;
ell II1VerSOS: torna do vial 'Les
lants (10 la Eornissil',, que ¡ma Entoluariú de la Emnissot
par!
por
Ilur
Capitol
a
tssats a la placa d'Almirall,
fan una n •11,:ra marítima n linal0. transformat a aquest eferb; lies i:ultura en aqueats darrors
foina a les mitigues eseoles liii s i ofteis lemps es la !mil activa que m'en tara"' i importancia de l'obra sepias ri't'u' '1 (le la Comisaid4be
mmli 11,11.n di c ",
pian ges pri/ximes a Bareohna. en Eseoles oomplentenlaries gue l'Ajuntantent VII 1 . 1 II Emi- feta fins ara tneroixen les rons- Culi uva, ser'! abgra una Escila
I rucrions ear.
Inc primaria de kan:nació dt.:_gres Internacional ile psitat,"
El sarvei n1 .-; complefainent gra(l'oficia, estructurant-les
Latan ja ronst ['tal:, han rti. inestica completa.
donant-se als alzInnes coral astil) les IleePSSMIIS deis nana que Iingue ¡loe ara fa dos meneanl
de funcionar antb gran
Ve s inortur. Atp/est trny
"Deis mes preponderants als anys a la nostra rintat.
iixil les estiles Baixeras, de la EL QUE ES GASTA EN
lo'nef'enal 'En/mi-esta instituya; barris on e. trobon installats.
HM./ruta i la de "La Farig,
CULTURA
MUNICIP.\L 1
Itt
La ComissiO dc Cultura. .ine
titts (pairo nid esta/1;11;s.
Valloarea. I;Eseula Haixoras
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Exposicions
es pronsulgit la Ilei de contracra, prévies unes 'murete:tajes to d'aprenentatge que ho
donado.: por dislingils
per?) fins ara no s'ha complcrt.
d'Ar!, i feren rxeursions a PI,- La CoMissiú de Cultura
acbiel, Costa 1trava, Mallorca i tives gestions prop del m
Cupdella, (mol pretil/ a la labo- teri del Treball perquè delegus
riositztt de diversos grups d'a - va Org,allIMIl t.55 locals el eomIumnes.
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Un dels n trip ne- eneerts
ESCOLES D'ANCHEILALS
CornissiO ,Cultural ha "sial
1 ENSENYANCA COMl'acord de l'Alunlanient del dia
PLEMENTARIA
13 d'octubre de l'any 1920
A Eensenyanea de defe.t'uo- creant premis.d'estImul per als
sos ha dedicat preferent cura alumnes ele les 'Escoles roo:la Comissiú de Cultiira. El ti- plementäries d'oficis i unes bepus d'Eseoles empiriques per a ques perquè, els alunanes raés
ceca, sords-,nuls i anormals ha caparitats d'aquestes es1;oles
esintl subsliltrit per .¡'Le-cola puguin cursar carreres en Esamb els seus laboratoris anexos coles superiors. , Aquest any ha
eslat el tercer en que s e llan cond'estudis i investigacions. n e:
plantegen i resalen. Mor/hinca- cedit aquestes beques a un grntn
ment, Uds els problemes rela- nombre d'alumnes, alguns dels
cionat t s mal) l'educara; del,.; de- quals ocupen.els_primers Bous
feetunstes, artuant•d'acord antb en Ilurs nons estudis.
Instituciö litio/ame/1f lli 1ra les direcebrns modernes (I itquestes ensenyances en les ins- da tunb aquesta Ora que l'Aju n t am e nt liii rontr.buit
hIncions mes famoses del mee.n.
Tres r.scoles amb els corre., po- a crear. és Efr' slítut d'OcieataDenlo lanera han esta'n instal- chi PrufesSiOital, que, con' es
lados a la magnifica finca ile sabut, te per objecte
Vallvidrera un morí mossim llar els joves a la surtida do
Cinto 1 allí ts'estant assajateae- l'EscOla .primäria l'elecciú d'o-Escola Ramon Llull, en construcció a la Dilgonal, entre Serdenya i Sicilia
1
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La In úsela Íe la let Co densada
a Catal nya
Diguem el que menges—diu
Brillat-Sa.varin—i et diré el
que ets; i Sidney Smith obeetTa: "Estic convençut que
la digestib es el gran secret
de la vida i el que es menja
té una gran influencia sobre
el caràcter". Aquestes afirmacions meditades ens por.
ten a la conseqüencia que tant
els individus com els pobles
es donen a conèixer, entre a-tres símptomes, per les seves
aficions alimenticios; i en la
indústria de la llet condensada s'observa el compliment
d'aquest enunciat. Es un fet
que el consum mejor d'aquest
producte l'obtenen els pobles
avançats culturalment.
L'alimentaci
ó, fundó reparadora de les forces consumidores, és operad() que es realitza pel general en el sí dc
llar, en el si intim de la familia i fatalment resulten dife•
rents i oposats l'esperit, la
manera d'ésser deis tos tipus
familiars següents: A. Tipus de familia que al metí se
serveix un desdejuni barroer
elaborat amb la paella que
omplena l'ambient de molècules irritants, o més rudimentari encara, el rescalfat. B. Tipus de familia que per desdejuni utilitza els compostos, la

la familia B es l'adoptat
la mejor part de les familles
que formen els pobles mes
avaneats; al trate de terra que
tenim més a la vora nostra,
tota la regid que guaita el Mediterrani, utilitza gener u 1ment la llet en el seu sistema
alimentici, 'la part de l'interior
en prescindeixen generalment.
Els pobles que han sentit
necessitat d'utilitzar Ja ))et en
el seu sistema alimentici
s'han hagut que preocurar
d'industrialitzar la seva producció en forma ta/ que permeti assegurar la seva conservació, i més encara la seva
puresa i bondat, sobretot per
al consum de les grans capitals, d'aquí que es busques el
producte anomenat llet condensada.
Es una cosa ben sabuda que
de tots els productes alimenticis el que majors adulteiacions pateix és el de la llet.
Solament examinem la nota
danalisis del nostre Laboratovi municipal corresponent al
nes de febrer últim: de 267
nrostres analitzades, 107 eren
sofisticades. En les capitals
populoses es quasi impossible
l'a provisionament de Ilets
fre pqucs en bones circums-

de les desgràcies 1 vergonyeg
de la humanitat.
Aquests inconvenients que
envolten una materia tan essencial per l'alimentació com
es la llet, han trobat un remei
total en la indústria de la /Jet
condensada. Les condenseries
eón instal.lades en lloc on /a
llet es produeix d'una manera completament sana; la llet
és analitzada curosament i
servida sota la garantía d'una
marca que la casa productora
cuida amb tots els esforps
imaginables, en primer terma
pel seu propi interés.
A Catalunya, símptoma de
poble avançat, on totes les indústries i són cuidados, no hi
deixa de tenir un lloc honrds
la indústria de la llet condensada, represent ada principalment per la S. A. "Indústria
Lletera", que amb un capital
importantissim ha aconseguit
instal.lar una fabrica a Sant
Celoni, regid del Montseny.
Les fotografíes que il.lustren
aquest article donen idea de
la importancia de la mateixa,
una de les sales del laborato•
ri expresa gràficament les
provee a que és sotmesa la
primera matèria per obtenir
una seguretat de la seva pu-

-

mantega, la llet ara editaments de café, de cacau.
El primer desdejuni pot esser servit de qualsevol manera, el segon requereix la me
amorosivola d'una gentil mestressa que dolçament ordeni
les coses, des del més insig
nificant detall al conjunt, a
l'ambient; la taula requereix
flors si pot ésser, sol l'habi.
tació, o almenys una caletead()
que retorni confortable. La
familia A pot desdejunar-se,
si vol, en mitnegues de camisa, desavillats els seus individus, la familia B requereix
una certa ordenació benefactora.
La forma de desdejuni de

tancies; si es produeix la llet
Iluny, la di ittancia es un parill; si es p vodueix dintre la
ciutat l'ambi en t és desfavorable per la salut dels animals
productors. Es encara una
visió esgarrit'atsa per a tot
barceloní aquctIls ramats de
cabres que en t,.e. les grisors
de posta passem tristament
per la ciutat, l'oryoranna d'aquell prat verd, del corriolut
amorós, de les n ttes del fiable! i la visió Ilun rana del cim
blavós; i es veuen condemnades a la ciutat que. les emmalalteix, i a desean can, si poden, recolzades tristament
sobre les mateixes despulles

resa i bondat, al mateix temps
que s'obté en el] un trebull
constant de rectificació par
poder obtenir una uniform!tat sempre igual en el producte i solamen z.oduqtetuota
ma que avui té la llet condensada marca "El Pagés".
Es consolador, dones, que a
Ca t alunya hagi pagut vivae i
desenrotllar-se una indústria
nova, que porta en ella tota
els caràcters del que significa
avenç en el sentit científic,
tot cabila ha de sentir com cosa própia i en ella interessat,
ja que en aquestes petites coses furguen també les arrels
d'independència de l'ànima
nacional,
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a la venda n'hi haguessin dos et
ti-e, 'el preu baixaria irremissilde.Aixet vol die -que precisa su:
viansent la xifra de litres ele ./..._ que
es produeixen i la quantitat que ha dc
menester el consum.
1.a producció i el consum no donen
xi tres regulars durant tot l'any. Mes,
trc que la primavera. és la temporada
de fAxima producció, el major consum £s realitzte durant la tardos- i
Ehivern. D'octubre a febrer hi llama
manca de Ilet; en la primavera i l'istiti
en sobrara.
Les sobres de llet serien no solament durant la primavera i Eistiu, situó durant tot l'any si constantment hi
llagues un nombre excessiu de vaques,
paró pel fet de les adulteracions i sofisticadons dc la Ilet en la tardor i
l'hivern, o més concretament. pels deu
mil litres d'ainua amb que diàriament
e. balda ba Ilet que constrinene,Barcelona, bei berma assegurar ssuel nombre de vaques existent no depassa ele
les que reclama l'abastiment de 'la 'capital.
Del que s'acaba d'exposar . es destf
peen 'la necessitat de què el productor
de Ilet hagi d'ésser el primer l'iteressal en qué la Ilet que es vengui sigui
pura. ja que cada gota d'aigua que
.,'afrgcix a la Ilet equival a una gota
(le deserialit: i a tirar un gra de sorra
a la marxa normal de la maquina o
del ncgoci Hatea
Impedir l'adiar.) d'aigua a la Ilet,
persegu'at tota mena de falsificacions,
Vista general dels edificis de la finca adquirida per !a Mancornunitat de Cataluyna
eonstituirà una de les pi-nueces .campanyes (le la Federneid de venus del
a Caldas de Montbui. Mesura 100 hectàrees i es destinada a l'ampliació dels Serveis
l'all(ss. Mes, Si la Federnetó es refia
rcnics d'Agricultura, de l'Escola Superior d'Agricultura i de l'Escola de Zootücnia.
de les autoritats, si aló pauses que
pel fet d'existir una associació de vaquees mes o menys important les autoritats espanyoles s'han d'ocupar de
que sigui en benefici dels ca1 quelcomestá completament errat. .
talans
Aquí rio'hi ha cap altra solad() que
samasersarn
obteuir de l'Ajuman/cm que la Tei1cEn nom de la direcció i deis
:as PUBLICITAT. expressió
Tanenateix. e:- ea .pers de la Co- carió de vaquees uomeni els agents que
collaboradors declarem i volem
.cernsa d'un grop nadosiguin necessaris per inspeccionar les
',carca del a . .: . • tan eurneneat de
a deixat dc bau- Ilets i que aquests agents tinguin per
ate vol curar :g.ualment que conti públicament que els fer feitta prie ..
la fundó concreta d'inspec gió de l
empenyuts per
sindicats, en el; qual d;:posiirm du els partiete 7'
- formes de la produe,,.uit una l'e- llet les mateixes facultats autoritäries
la nueetsttat '...
esperança
la
1/ostra
rna, inicia amb aquest devotament
d'un inunicipal. Snlament atril es po;. .al's.„ileraci,', de 7 ,,' . • •
sera vas una drá aconseguir que la Ilet que es venAque .,ta a,- -.- ..
;mbiteaela de una Ter a un resurgiment naciona- 1
ti aquells sin- gui a Barcelona stgui una llet pura.
•
sceietat me,. i:
setmanal, que I lista al ' camp, tenen tota la nos- 1 1.11C*IS (111e, LV., . aatuat els hallLes sobres ele llet que naturahnent
a: umenges. ea la I tra simpatia mas cordial, i que
vidus tete h., .a e-li.11 n 03CC la Jun- resui,en es poden industrialie zar. • Totloan
sap que Id ha un,gran nombre
ta, de fet, tI .. e • l'actuació per 'aeaaa, iran. des d'un I d e s d'aquoeste planes ' procurabada. La F. ,. • i.; de v,...quers del d'Utrinstries, srue la base de la seu.a
rem
defensar
Ilur
exisltimicia
i
nae
nt
. exelusivarn
Voff,'s te un 11 sana i te, sobre, tot, , exietencia , es la de poder elaborar
late desenrottlament amb tota
el que en detala a vaya aalasaa de p,ettur-lo a . cap. m• .a quantitat ele materiés .,. es 'a die,
Les cause., de:arma:ama ‚ inc el, que certes ¡t'adanes, .transformatut
d'intel,S.Ser CiS Mis I la passió que sabern pusar en
1 Si:al:cara de la eamarca del Valles 1 inalCatics com a a anaien a la bancartol; els problornes 1 Irs causes tustes.
econümles que afee- n lizis inspira en aquesta arma i
ea) un alteras i un sentiment:
stra ageioultura.
fulla serä, dones, la l l'inters palriótie de cuntribuir l
a aeraixor el benestar i la i
do l'agricultura catalana,
tal ['can ha nquesa de Catalunya, extenent- I
avut
la i generalitzant-la, i el sen•lertuä, quan la noslra
aconseguit la seca timent de simpatia envera els
_ u dosaparoptt, I riagesos, que representen,
:•s:aeles que en sense duble, la reserva decisiva per a l'assoliment de la nos-.
seu
-,aiixen
Ira llibertat.
expttneló.

Els vaquers del
Vallès

PORTIC
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La riostra agricultura i la espanyola
Catalunya i Balears en produeiF. rae, • i. en començar a parlar
aatalana, fixar ami/ xi- xca uns vuit milions i Valencia uns
at cal .-,e de la Catalu- dos milions. En conjunt, la producció
de l'E-pazuya agraria. catalana és d'uns so milions elleetólitees i Pot dir-se que la Catalunya his7.- VirH a esclarie les idees
i de entes que no són . tónica dóna.,- Segons els anys, de la ter..t (tuteen de la capacitat vi- cera part. a la meitat de la producciú
t .atalunya ittdependent. Els capan yola.'
L'exportació total de vi pot consi5t';at per Eestranger saben
•rea actual te, encara que mi. derar-se d'uns tres milions dlectólitres
prestigi. No es ni un l'any.
Separada Catalunya kl'Espanyas—la
..:t cela! ni un pre s tigi merenom per la grandeea sola Catalunya estricta—, Espanya no
.eleida encara avui en aleatts podria exportar vi.
producció espanyola
-..ttatteren de sofrie-la—, E'e: 1 té un prestigi arti-tic per d'avellanes és de 273 mil quintars me- que eh segles nti..r trics ; la catalana—de la Catalunya es5 .: acumulara lentamc. nt wzr tricta car les altres regions catalanes no
' 7:r;w2sa. una fama justa
en predueixen a penes—passa de 200
c i un nom crian rtial. mil. Catalunya dóna, doncs, el 76 per
ea representa res me/ al ton de l'avellana total espanyola i la.
ena quantitat que no pesa. seca avellana és coneguda i apreciada
la fama comercial d'Epa- aneen del món.
e spanyola ; és essencia!ment
I.:exportació—terme mía- de tolo a
ima—ha estat d'una 90 mil quintars
és un país que exporta prin- mètrics.
roduetc s a e ricole s : vi. oil.
Separada Catalunya d'Espanya,
• Iles, avellanes, raro»jes,
aquesta g o podria tui cobrir les demanque
li
eb•ecn
al
els
elts del mercat interior,
• corral; no sal VIS.CIS
producció espanyola
els per:aludes is de un milió ele quintars mètries. I.a
• que arriben apenes, ele Catalunya, sIe 175 mil, la de Bus
aranzelieria rigerosa, lears. de las mil i la de Valencia, de
' mandes del mercat in- 430 mil. hit total, la producció catala. % .5.
na es de 790 null quintars mételes, ço
estés separada d'E s
é s , quasi el So per ion de Eespanvola.
Cap-ropediaxt
Cexportació amb closca i en gra (rehatiria de reduir duint aquest al pes corresponent atub
alianzas practica- chaca) es de 300 mil quintars.
eanya agríco la desEn aquest cas tambe, com en el de
ear-qué és la Cata- les avellanes, separant Catalunya, Es. etalunya histórica panya no podria ni peovnir el mercat
lat o la quasioto- interior.
productes.
Taron ja.—La producció total espacal
nomes mirar nyola es uns mal milions de quintaes
,r-ho
- de producció i d'ex- mételes; la de Catalutuya i Balears, de
2 g 0 mil, i la ele Valencia, d'uns set mi!nació total espanyola liaos. En entiban, Catalunya producir
me- 7.280.000 quintars, ço es, el 8o per roo
V/5 350 /THilONS
dunya Balears. d'uns de la produccii) total espanyola.
de Valencia. cruns 30
Sense Catalunya. Faspanya no arriitnt, lii praducció cata- baria a eobrir les seres necessitats.
70 milions. que es PrcGarrofes.-1.2 producció total espa,aitat que Espanya cx- nyola és de tres milions de quintars
•. Sense l'aportació de metrics; la de Catalunya, oto mil; la de
' a"' :
!laya.
panya batirla de dismi- Balears, trin mil. i la de Valencia, d'un
Tuna manera sensibilíssima les exmilió - i mig. En conjunt, Catalunya
r eduint-les a acto en al- dóna, dones, prop de 2.700s000 quintars,
grua anys. Pa-a hi ha mes. Tres quartespart o ap roximadament de l'ali de la co, es, ei 90 per ton de la garrofa total
Ca talunya estricta, al qual cal afeg;r espanyola.
Aquests són els principals productes
el del Bctix Aragó (Calaceit. ValidenT a les, Mulla, etc.), és oli fi d'expor- d'exportació de l'agricultura espanyoal món el nom i
tació, que no es producir apenes en la, els que Ii donen
alttes II(Ses de la Peninsula. Separada cl prestigi que té...els que la fan comCat alunya, 00 sols disminuirla- l'expor- petidora temible d'altres paises de pro“ció pu.- la reducció del producte to- . ducció semblant.
rcoirt es ven, són productes essental, siner .4.aribe per la manca d'olis fin,.:
qsse 5011 els . deteanats pels tneteats es- •cialtnent catalans.
tranger s.
Erpanya, aquí, usurpa un pre•tigi.
produccirS mitjana espanyola
le vi no arriba als as milions d'hectóAugust Mateas

del arbre, i hatancrja entorn scu amb
Leus poc csfora •
Es la brcbant de les'arades mes estables, dcgut al avantren de dues rodes, en
el qual ve subjecte l'arbre del basti«
dor. Contrihueix a aquesta estabilitat
la ;rosal() inclinarla de les rodes del
En algunes comarques catalanes la
supon, de le3 quals l'una passa pel lean
arabant ha obtinkut una remarcable
encara no treballat i l'altra encaixa
generalització; en altres es usada isoladament per uns pocs agricultors di- laresta, entrant del solc, Com la brabant és essencialment estable, l'esteva
iniciativa desperta; ea forres ni tant
queda recluida a una petita maneta possols és coneguda. Er, dones, conveterior per a corregir la slirecció quan
nida parlar d'una maquina, que tanta
convingui, amb cc, que s'alleugcrcix el
tailitat reporta.
treball del Ilaurador.
La brabant és una arada construida
La brabant, com a mäquina perfeccioper a llamar pla, o sigui scnse formar
nada que és, té una sitie de mecaniscaballons ni escurades, ço que s'aconmes reguladors per adaptar-la en
segueix fent que la post o vertedera pu- cada cas a les- millors condicions de
gui girar el prisma de terra alternatifuncionament, i que poden donar-li l'avament a la dreta i a l'esquerra dc la pariencia—res més que l'extrema apadirecció rle la marxa. Llavors, un cop
riencia—de cosa complic%da. Un dels
fet un solc, en retornar al punade sormecanismes més importants serveix per
tida, es romba la terna de la segona a graduar l'altura d'inserció de l'arbre
reata sobre la invertida del primer, la
en l'avalaren, que és la que determina
‚Ich tercer solc sobre la del scgon, i així l'altura • del sola a es regula amb
de manera seguida i uniforme.
caragol o amb una palanca. Abre senzill
Per a aquelles anides que hagin de mecanisme, accionat des de la part posterior a cada extrem de solc, fixa
fer nomest treballs relativament superpot usar-se, per a conseguir Ir- inclinació de les dues rodes del supon,
tecle esmentat, el dispositiu de la post les quals poden també acostar-se o separar-se a voluntat per tal- de deixargiratória única, que consisteix en una
sola pega metäLlica, simétrica, cons- les amb un ample proporcionat al del
solc. Regulador-5 ordinaris, de profuntituint una doble post, que, girant enditat i lateral, anàlegs als de les altorn dcl dental i per sota el conjunt
del bastidor resistent de l'arada, pot tres arades contribueixen a fer que la
adaptar-se als dos costats d'aquests, brabant pagab quedar perfectament
tombant la terra segons la seca posició, adaptada a les particular; caracteristia una o a l'altra banda. Per a treballa- mies del treball volgut.
Cap d'aquests mecanismes ofereix esdes no gaire fondes i per a terres lleupecial complicació; tots ells reporten,
acres, aquesta solució és avantatjosa i
en
canvi, avantatges en el perfecciorecomanable, paró quan l'esfore necessitat és major, la forma de la post nament de la feina. La técnica de :a
que ;remarcada per la sinietria .i per la brabant s'aprèn, per la seca simplicitat,
limitad() de l'espai, i la manca de re- gairehe sola, i la práctica s'adquereix
guladors ad eqUats obliguen a una for- ben depressa. Es per complet infundae n de traed() consid^ airar, i són causa da la resistencia a adoptar la brabant,
de qué ' 4 'tatuada no quedi preso tren per por de la Seca complexitat.
Si he en algunes comarques, com la
feta.
de Vich, per exemple, en les quals la
Per a la primera treballada de les
brabant està més generalitzada, cases
terres, que cal que siguiVfeta a consconstructores catalanes comencen de faciencia, fonda remoguda, per a la
bricar models ben escaients i adaptats
labor' bàsica inicial da la qual Tan die- a les modalitats de la nostra agriculse que en depenen toles les_ possibilitats
tura, encara la majoria de les brabants
de la .futtlra collita, la millor arada que avui asades són d'importació estrangera,
pot usar-se. és indiecutiblement la bra- i aixeu fa que alguna cop les indicacions
prepara la terna,
bant. Cap cem
deis catàlegs referents a la força dc
dcixant-la en la millor condició per a
tracció i el nombre d'animals HCCCSSas.
Ti: per a tirar d'elles no es puguin pendre al peu de la Iletra. Ultra la variad.) que pot liaren-Id en la resistencia
de la terra. hi ha la diferent potencia
dels animals. Les races del Nord són
generalment fones, i pot ¿osen molt he
que una brabant que alla necessiti sols
una parella, aquí no en tingui prou. Cal
esa:catar aquest punt per a organitzar
convenientment el treball, i no donar, a
contracop d'un desengany, una fama
injusta de pesadesa excessiva a una brabant ja originàriament mal triada. Poden recentanar-se per a les condicions
• normal.s de la riostra agricultura les
brabants de tipus mitjans i petits,1 de
mecanismes simpliiicats. Val a dir que
el conamt de la fabricació tendeix arreu
a intensificar aquests models.
El fet més demostratiu de la utilitat de les brabants esta ert la rápida
generalització que assoleixen a les comarques on han comeneat a usar-se, i
l'elogi amb que en parlen tot s els agricultora que la coneixen.

Notes divulgadores

L'arada brabant”

Carles Pi Curvar

Març
Un dels plans de la finca, pels conreus de terra campa
s'euretanitzessin constituint una Fedenació, no han pas estat les apareglides ahir vespre. Sial tan velles 'com
des del rlia que al Valles existí el
primer Iniler ele vaques.
El vaquen del Valles produeix la
Idea per a Barcelona. Un comerciant
adquireix la !jet produida i ell o un
altre la detalla. Equitativament, els
benefids d'una empresa haurien (le
repartir-se de conformital amb - el calmal i el techan que estnarcen cadascm del s elenunts (Inc intervenen en
el un, g, nei.
Paró en l'abastiment de Ilet a Barcelona no SUCCeuix atril. Ei vaquen
posa ele la seca part la vaqueria, és
a dir, les vaques, l'estable, les terres
que con/testa. les cines sIc treball, el
Carro i abtimal,. cls diners per a la
compra d'aliments, lea ilespees de
cros neu ha de fer mes que traslladar
pintaba etc. El comerciara a l'enels pots de Ilet de ,l'estació ele la eisttat a les lleteries expenedores. El detallista posa la botina.
Es evident que la part de benefki
ITH:!S important corre-pondria al vagster, ja que eis ell qui producir la
Ilet i és cll qui CH el mg/ id alteressa el capital. melare que el comerciant i el detallista, tant pe' que es refereix al capital, com per resfore personal representen ben poca cosa coasparats amb cl vaqueta
Dones, bé ; els vaquees del Valles
cenen la llet a 45 cèntims el litre; el
preu del litre ele Ilet a Barcelona, és
a 8o i 90 ce-mitas. de la !mal diferencia resulta que el lamedor de la llet
guanya tres o guatee vegades mes que
el que la producir.
El vaqueta havent de vendre la llet
a 45 centims, no hi guanya res. L'intermediari es queda amb tot el guany
del negoci.
Heit's an i plantejat el problema i
lidia ad també les causes que han
obliga( als vaquers del Valles a federar-se, ja que de no feral.), 'lauden
hagut de plegar el ram.
El programa de la federació de vaquers del Vall?.a compran dues finalitats. La primera, col.locar la llet a
ttarcelona al més alt preu possible;
la segona fmalitat consisteix en esforear-se, a produir el litre (le Ilet al mínimum de cost.
Perque la llet a Barcelona pugui obtenir un bon preu, cal en primer lloc,
care la producció es iiivelli al consum.
Si per la demanda d'un litre de llet.

rota, penó fabricant com a to realitzen un bon negoci.
zen un bon negoci. Tal és el cas de
la industrialització i aprofitament de
la Ilet. L'elaboració de mantega, formatge, caseina, lactosa; la condenació de la Ilet ; la recria cotice:va de
vedelles, són operacions que resulten
molt económiques /eres a rengrós.
Amb el que s'acaba d'enumerar es
Pol arribar, sinó a nivellar la producció amb el consum, almenys a treure
el nuiximum de profit de les sobres.
Peró aquesta actuació que ha de
convergir a fixar un preu remunc/a(loe de la Ilet, no es just que sen
aprofiti Eintermerliari. Es per aire,
que la Federoei(; ha cstablert un centre de distribució de la llet, o sigui
que tota o la major part de la' Ilet
produida pchs vaquees federa/5 mera
a dit centre i des d'allí sera repartida per vendre-la- a la menuda a a
l'engrós.
La primera Part de l'actuació principal de la Federnei(; de raquers (id
Vallés es resumen< dient que vol anar
contra el frau i a la supressió de l'intcrmediari. El que mai hacine pogut
individualment tots i cadascun deis vaquees del Valles, s'aconseguirà, segurament, arish btu Federaeid.
Fins aquí la meitat del programa
ele la Federad.). Certament que vendre car és tina cosa bordea, pecó ho
es molt mes encara el saber produir
económicament.
De produ j e el litre de Ilet a haix
preu. cus co ocuparern en un próxim
article.
M. Rossell i Vilä

emmagatzemar l'aigua de pluja i pel
desenrotllament de les Ilavors. Acta per
acta pot dir-se que el gran de generalització de la brabant fixa l'index ile e/di/ira agrícola d'una comarca dedicada
a COHCCUS generals.
Qué és, doncs, la brahant? Es una
arada de doble cos, apoiada en la pan
davantera en un suport raw li,assegura
l'estabilitat. Les dures posts, exactameat
iguals, pecó de corhatura inversa, estos
muntades als dos rentan de l'arbre del
bastidor de l'arada, el qual és sempre
metàl.lic, de manera que miau una, treballa la terca, l'altra és ()arare; i
calad en el solc de tornada és aquesta
darrera la que Ilaura. Aix() obliga a ir:
una petita maniobra a l'extreta de cada
rega, el canviar la post en tretas% maniobra heu senzilla i rapiela, i gens
cansada, percata el pes de les verteileles Ce a e • rii ittrar-se j S :103 cortats

Man; és l'ase dels cops. Com mes
de transacció, ell ha de tobar-se armonitzant les inelemencies de l'hivern
anib els freds tardans i les primeres
nambregades de primavera, amb les
xafalars prematures.
I entre el vera i la lluna, queda
març fet un rebrec, segons cls dirs
de la gent pagesa. Pobre deu (le beIlum, a mercè de boscassans, d'hortolans, de viuyaters i de tota la (amiha de l'agre !
Enguany, sense- culpa, ha de sentir-se bescantat per la sequera que els
seus menos predecessors no esmenaren. Mara fent honor al revolucionar/
Ventós, s'es ¡nostrat, cutre pródig
rebufades escampadores dels navats.
atare ainh pluges, fred i veta
al millor torna dolent.
Pobre mane, que és arribrit a la patriarcal diaria, talmont esborronat, que
irguen remis de
Per Sara Josep
pàmpols al cep
li ha fet fallida, deixant-lo sense
rielera vea-elite de la :iris vinifera.

7,

El conreu rnechic
relació als factors irw
dustrial i economipE
En aquest període de revisió iaaaa:
novacidi de valors en tots els ordreS
la vida coalectiva, motivat per
goixant crisi económica (crisi inhetema tot perro& post-bealic, pecó
espccialment aguda per les maa'n4
proporcions del passat conflicte gieryaa
reo, s'ha imposat de bon comeligaa
mea una de les necessitats que. . s'acusaven abans d'aquell: una rito
més ampla adopció de la maquina ornaaa principalissima condició pel
xement rural.
Actualment, la qüestió de la
tat del tractor ja ni es discutcix,-,
tractor, aportant un anreciable ilir-Feeeteressantissim ajut per atenuar i ficéM
remeiar la crisi de mi d'obra i
mais de treball, especialment soilrúb
pels agricultors dels paisos ex-car
batents, per() que es deixa sentir pare
,
tut arrea del nido.
El problema del conreu mecanie- (lira
la terra i de la utilització dels intra'af
tors industrials pels diferents treballi
agrícoles, era, abans de la guerra.
problema 'económic. que parcialmiin
podia resoldre's mitjançant una niel=
ampla importada de material, de preiferancia americà. Peró, acabada tls=::
guerra i trobant-se les nacions
combatents amb una . mole major
citat de prcrducció -mecánica, hem
hagut de pensaren Eautopeoveimen
com a solució nece. ssäria des dels puttt
de vista agrícola, industrial i ,socialt a_eet
Per a escolla- els sistemes o tiau
d'aparells a adoptar, hom ha de tebi
en compre si es tracta d'empreses
lrcball (particulars, cooperativcs, Sin=
dicats), o d'explátacions individuQsa-7grane o petites, comportara una
riada gama de treballs diferents i ;tic
cessius.
'—
En el que es refereix al preu
compra, l'agricultor es troba sovritaindecis per fixar la relació entre
despesa a fer i la importäncia
propietat o de l'empresa, Es més;
bous començament hi ha la tendinCi£4.7.
Z
a comprar barat. Peró les miquidelL_
que per un tres i no res s'espatIlOn.
les que deixen de cap i salta les tte=ballades sense acabar, la sembra atriig:=7len, la collita bo i tota al cama lj
han costat peón caras als agriculteir
pugné aquests tinguin avui el eres
d'exigir un material de fabricació
protrable, de Mirada cenia, apte para .
a un funcionament intensiu i pret=
per a treballar be 1 deprcssa a llore'
precisa.
l'iris en tata, el material produit.,
era, gairebé en la seca totalitat.
sadi,:sim; tractors tipa; "mastodont'•.,
que, malgrat totes les temptatives
les, mi no han pogut aclimatar-se arsra
la uostra terra.
Una evolució general s'ha acomplert._
despees. en-id/din-se els constructoree..
vers el material Ileager ins a cau4e=1-1:
.-a-a
a l'altre extrent. i ce.ein el mater411--massa lleugur feacassa.• susunt
manca dc coral:e:o:a tecniques i d jraLTrobastesa, poró etu partteuiar per tio,Lra
;
tenir sufiefeat
Una reacció ia ......... inspirada eín7-7el boa sentir i que sembla podar airea-de iriorni, sobretot en les vastes
dtries de conreu uniforma es .: la cona-1=1.
a
trucció de material iniijä en grattsa=a'series. material pesara de ra po a 2,5q0fia_
quilograms i amb pottiiicteš oscialanis=
entre as i 30 II 1', cosa que no cacto:1.177la possibilitat dam 1 xit en la produtaaaa
ció seriada d'aparell; més petits clea
5-to HP, propis per a conreus interi-ara
sius, arbustius i arboris.
Per a poder simplificar el maxi--7-7
muna tot i cstalviant- la ma d'obrai7-;--.7
aproiitar de la millor manera la p3-1:-=
lacia del motor, s'han preocupat to pça els constructors, especialment els--;;americans, donant com a solució, ava.12mercat, una dilacera) d'ararais, ala --1-a
quals s'acoblen, directament, una
complenrentaris, tals cotp
nie
rascles, sembradores, ruleus, etc., per =
quan ourvingui, diverses operaj•
cions culturals d'una sola passada.
Alineo fórmules de treball complet
de la terra que en rata na passavea
de petites praves industrials, han ee
devinant mitjançant l'ajut de la afea aa-as
canica, realitcacions de gran volada ala:
quals En Deherairs, 7a517,
raportanitat (lo
hacia ja precist.
En interés de l'agricultura cataba- 7=
Ira. és forca de desitjar que d'import
tad.rs tute son] de maquinària agrí
noguera esdevenir aut-,-provei:
eldes de maquines fetes a da .nostri
terra i per a la noma terra; ma:
quita s q uo and, borra aoluntat por park 7=
(I,. /3 riostra fiord:veta indústria ¡ne:.
amplaniont assessorada pol aaa
teca'
agrieeda. poden' i dendi
trinslii (an obran nous i dreturqrs cas --ei nifts que ens partin a la maturitat ec. n ntimica.

Un prec inútil
Al Congrés internacional d'Olivicultura celebrat a Marrakesh recents
nidal, s'ha aprovat, entre altres, la
següent conclusió: que S'estableixi
en tots els paisos productors
d'oliva un centre •d'experiments per
l'estudi:
a) Dels metodes de conreu de l'olivera i per la recerca ele les millors
varietats.
Dels paràsits de l'olivera i deis
niittors mitjaus per a combata-el,.
Dels mitodes i maquinaria per
a la fabricad() dels olis d'oliva.
Desig que escoltará de seguida el
Govern espanyol.

L'euplen did pinar de la finca
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LA PUIILICITAT

1 d'AbrIl de 1923.

Un aspecte dels grans dipòsits de Can Tunis
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IQUEL M ATEU
Casa Central; BARCELONA

Sucursals: València, Bilbao, Madrid, Nova-York

Un

aspecte del tafler de demostració de la Secció de Maquinària (carrer dels Angels)
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ES UNA JOIA D'ART UN ARXIU DE TOTS ELS CONEIXEMENTS HUMANS
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PER ESCOLLIR
el diccionari

que més s'acomodi a les vostres necessitats
i conveniències
US CAL, si voleu procedir amb encert;
consultar

('ENCICLOPEDIA ES PASA
i que aquesta consulta recaigui sobre temes
rdacionats amb la vostra professió, alt o
ofici; només d'aquesta manera podreu resoldre encertadament

Sr, D. J. Gallach, Dele2it de la C. a

A. CALPE

Apartat de Correus 89 -- Mallorca, 480, BARCELONA
Serveixi's enviar-me mostres i les condiciona excepcionals de • subscripció al DICCIONARI ESPASA.
nom.i cognoms
Professió
Domicili
Poble
Provincia

IfieN
- flit4
Kee'P ' e,„t'e• üe e
Cate.06.26121aelär.atrazZeCalitimaga,
0.1....~.••••n••••••••.•,../•••nen••n••••••n••••

CALPE
MADRID — BARCELONA --- BUENOS AIRES
Coneesslonarl per a la venda a tet, arreu del món.

GRANS FACILITATS PER AL PAGAMENT
Subscripció a lotes les Ilibreries. — Extibició irformaliva
a les següents: BOSCIL Ronda de la Univer,silal. 5.
Ronda 4 la Universital, 13: — -CARROOGIO,
Bruch. 30. — SUBIR NA, Porl:iferrissa, 14. — FOMENT.
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LA PCIRLICITAT

CARR2RS

BOQUE 1R LA:R.3i 51

CARDD 1E4 CASAAS,94
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NOVETATS i
CONFECCIONS
per

SASTRERIA

CAMISERIA

a

per

Senyora i Nena

a

rlome i Noi

Vestits sastre

Secció a mida

yEsTITs d'entretemps i isliu

a càrrec d'experts i
acreditats talladors

Tee els millors modeis

Sedes: Crespons, tri•

Articres de novetat: Estarns, Meltons

cots (tots els amples)
satins, moarés. etc.

Frescos, procedents de les
millors fàbriques

LANES:
Fantasies de cotó

Vestits confeccionats
Impermeables, guardapols

Jerseis
Bruses
Swetters

uj»,ä..kzne.ä3z13.11-1-132:4

Nous models en vestits per a
PRIMERA COMUNIÓ

e

Camises Pijames
Gelleres de punt-Corbates

Gran existencia en LLENGERLA: Roba blanca, jocs
de Hit i de taula, etc.
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UNIFORMES PER !A SOLDATS
DE CUOTA

L

Els géneres que venem

Preus sense cmefeula
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sön de bon resultat
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Rebudes les novetats de la temporada
Vegi als nostres assortits que són completíssirns en totes les seccions de la casa
La nostra important venda ens permet oferir tote, els articles
a preus recluiciís.,zirrs
aimarears.....ms,.~rzrzaasalemamma.emyyg,

