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de les manta nyes més atracti-ves de
la nostra patria. Des d'ara és també, garan
hia dels millors productes del ram a que es
dedica la nostra casa, perqué l'havem esco
és

una

llit per

retolar el

a

a

i

l'Engrós

a

la Menuda.
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nostre

ALIvoreixin els

56,

farem rebaixes

U.T. 2809
Rivadavia

57 í 82

especials.

Bernat"

I
Els miliors assortits d'articles de
fi

d'oliva

"El

Cap Bernat",
$

llauni
Oli d'oliva, 10

quilos

nets,

2

-

,/

quilo

11

.

11

llauna

18.

0.55
0.45

11

1.40

11

Calamars fareits al
llauna
Calamars farcits al

1(2 llauna
Baeallà, el millor,
Llengiies

pernil, 112

d'anyell,

1

.

.

Pèsols al natural

"Catalunya",

11

llauna

11

0.90
0.50

"El

Cap

llauna

pernil, llauna
primera, 1 quilo

llauna

0.95

„

0.35

„

„

Esearxofes al natural, llauna
Rovellons al natural, 1 quilo,

„

„

Rovellons al

natural, 112 quilo,

llauna

„

Rovellons al natural, 1j4 quilo,
llauna
Vi Sumoll Català, dotzena

„
„

0.45

1.80

0.90
2.50
1.30
0.70
18.—

Demanin eathleg que eh sera trarn;,s puntual
tant
ens facin,
ment i ateAos els enehrrees que
,1,, la eapital eorn .10 tot P1 pah.

RIVADAVIA,

3929

ESTACO MEDRANO

(SUBTERRANI)

SECCIO FLECA IPASTISSERIA Garay 3749- 51.

„

Bernat",

TORT

180

ESTACIO PASCO
COOPERATIVA TELEFONICA, 597 (OESTE)

llau

llauna

1.—
1.30
1.10

FRANCESC
PICHINCHA,

1.20

quilo,

"Catalunya",

"Catalunya",

•

.

.

Ilaunq
Pèsols al natural
llauna

112

2.20

tomàquet,

quilo

na

Sandwiells de
Anxoves de

Calamars farcits amb
tinta,
amb o!i o amb tomàquet,
llauna

Catalunya
Pebrots flor,
Sardines

400 grams,

Tonyina assortida,

llau

na

Arròs Carolina .sublim,
Arrès .Valèneia, quilo
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ANY

BUENOS AIRES,

L'ONADA
ELS

ESDEVENIMENTS

Els resultats de les eleccions legislati
de diputats espanyols, rescentmert
efectuades a Catalunya, són d'allà més

afalagadors
tat de l'ideal

per als que sentim la integri
redemptor de la Pàtria. S'ha

demostrant d'una
rent l'estat

faisó .ben

d'opinió

clara i

del nostre

nacionalisme amb caires d'aguda radi
calitat. Els candidats nacionalistes han
arreu

votació

una

triomfants

sortint

despit

de

meses

pel

tinents

de

la

nodridíssima,

quasi totalitat, a
il.legalitats co

les coaccions i

govern de l'Estat i els seus lloc
la fatigosa Unión MoDàrqui

qual ha sofert una derrota formi
dable en general, encara que valent-se del
favor oficial i de la compra indigna de
vots hagi pogut macular algun districte
tal com el de Figueres, de gloriosa tradi
ció nacionalista republicana.
Moltes suggerències podriem esmentar
relacionant-les amb diversos factors que
ca, la

han contribu'it al

triomf

dels candidats de

significació nacionalista, però el fet pri
mordial, l'indubtable a què es deu la vic
tòria, és l'onada de nacionalisme autèn

(separatisme)

tic
cies

ció.

que

reintegrant-les
El

va

a

envaint

concièn

l'esperit de

s'eixampla,

moviment

la

na

confós

d'espanyolisme

s'espigui

miracle de l'alliberament de la pàtria
amb totes les resplendors de l'era
nova anunciant-se victoriosament.
el

sorgirà

•

*

Comfessem,

abans de tot, que no som
amics de la intervenció parlamentària es
panyola. El frcteàs d'aquesta política s'ha
palesat a bastament durant aquests anys,
de la Solidaritat ençà. Què n'ha tret Ca
talunya de les eleccions de diputats a
corts? Donar la sensació de poble amant
de les seves llibertats? No, perquè el,s ho
mes

que han anat

que

excepció, han donat

a

Madrid, salvant qual
un

AVENÇANT

DE

BARCELONA

ele de eatalunisme vergonyant. La seo,(1ció de poble que no es resigna mansament
a l'esclavatge hom pot donar-lo més
fol
gadament, alliberat de noses, des del go
vern de les corporacions
públiques de Ca

ram

trist especta

ha

maif—sinó
ral per

com

una

Cortés, qui
llurs

llei de caràcter gene

d'aprovar-lo

Tenint, doncs,

el

tives

ens

rei.r

el

Una

la

novo

han

es

Els

refe

nacionalistes

catalans de

Buenos

minoria,
Emiliano,
20.000, 15.500

rresponent a cada fracció
i
15.200 vots, respectivament. Posterior
ment arribà la notícia de la
proclamació
de /'Emiliano com a diputat, de la
qual
parlarem més endavant.
'

Ara bé, donada la significació neta
ment, francament separatista del candidat

del nacionalisme, com a força organitza
da, Acció Catalana ha aconseguit grans

d'Acció

tinguts

per

aventatges d'ordre moral

encara

no

Catalunya, fent-se

un

i material per
un nom i un prestigi

*

majories,

fàcilment. o alnbenys
l'expliquem nosaltres: Durant
camp

*

i a En Lerroux
que guanyd les
i En Rovira i Virgili per la
de
rrotant aquest al lerrouxista
co

paradoxa s'explica

seva

fefaent.

diària donaven el triomf als cinc candi
dats de la Lliga—Cambó, Rahola, Martí
nez-Domingo, Morera i Galicia i Baró

sa

de la

a ocupar
eleccions demostra

portant, però confessem que els resultats
aquesta vegada han ultrapassat els nos
tres càlculs. Les primeres informacions
que ens arribaren pel mitjà de la premsa

circumscripció de Barcelona.
agrupació que totjust nada

mesos

monarquia, de

de que Acció
Catalana assoliria una votació força im

ció ha anat a la lluita essent contrària
de la intervenció parlamentaria Aquesta

els pocs

la

Aires, estàvem convençuts

conquistar el .nostre cor de pariotes,
ha intervingut a la lluita en ei reHmstàn
cies especials. Ens referim a Acció Cala
lana. La intervenció d'aquesta agrupació
de patriotes, declaradament separatista,
no obeia pas, com els demés partits, al c12sig de treure més o menys diputats. Ac

ens

a

unes

*

bé

així

seients si

n'és testimoni

la

eleccions legisla

interessat pel que

passà

biscit. 1 amb aquest sol intent Acció Ca
talana anà a les eleccions a la capital. El
fet de la presentació d'un sol candidat

dors.
les

es

que la confia.nça dels electors els era
favorable. 1 els comicis d'abril oferien
bella perspectiva per a efectuar el ple

ineficàcia de la intervenció parlamentà
ria, som enemics de les eleccions de dipu
tats a corts. En canvi som partidaris de
cidits d'anar a les eleccions de (tipui.ats
per Catalunya (provincials) i de rryi
Enguany,

El

ven

les corts.

convenciment de

la 83!)a actvació.

clarant que solament tornarien

a

hauria

resultants de

Barcelona s'havien retirat a rel d'aquell
cèlebre article de "La Veu de Catalunya"
comparant Ilur situació amb la del regi
dor socialista madrileny senyor Garcia

l'Estat. Si En Dato no s'hagués
decidit a concedir-lo per reial decret,
creient càndidament que la Mancomunitat
seria un niu de raons entre germons, en
cara

a

ideari s'ha

imposat i tota la pàtria
se'n sent aflamada. Li calia, doncs, escan
dallar l'opinió del poble per tal de com
provar pràcticament que u era fidel; era
necessari comptar els adeptes, i l'acte
electoral proppassat U oferia la primera
avinentesa. Oi més, les seves minories de
la Mancomunitat i de l'Ajuntament de

seu

reportat cap avenç al nostre movi
ment ni ha afavorit majorment les insti
tucions i l'esperit de la pàtria. No oblidem
Mancomunitats no
que el projecte de
s'hauria aconseguit si el Parlament ha
gués hagut d'aprovar-lo, ear sap tothom
que l'oposició que hi trobà fou ferma i
irreductible malgrat de presentar.se, no
com
una
concessió a Catalunya—aixà
no

l'onda

creix i l'enemic recula esverat i
en
la seva pròpia culpa. Aviat no en
que
darà ni rastre
a Catalu
nya. Deixem que la joventut
i

*

Núm. 82

a

el

seu

obtingut

1923

sugge-- talunya—Mancomunitat, Diputacions, Mu
el
Madrid
nicipis, etc.—L'enviar diputats

poble,
d'un temps ençà

accentuant

ve

DEL

SEPARATISTA

ves o

qual

MAIG

Catalana,

el número de vots ob

aquesta novella agrupació
té

un

any de

triomf immens,

el

que

vida, constitueix
major triomf «con

1300

seguit per les fraccions
el predomini. Què hi fa

disputaven

que es
que ji donin o no
l'acta al senyor Rorira i Virgill? Què se
en dona a ell,
a Acció
tenir un di
putat? No era aixà el que hom cercava.
Amb acta

els 15,000 vots

sense

o

poden prendre.

hi

I el que

els vots,
que estaven d'acord amb

demostrar

eren

es

o

no els
tractava de

els

ciutadans

l'actuació i l'o
rientació declaradament separatista d'Ac
ció Catalana. En aquest sentit s'ha de con
nir one el plebiscit ha estat encoratjador
i ben saggerent. I aixà amb una llei elec
toral que no atorga el vot a l'individu
fins als ,iot i cinc anys complerts. Què

■sderingut
faculta

s'hauria

gentina

una

per

a

llei

votar.

Par

com

als divuit

senzillament, que Acció Catalana

anys?
amb

amb

(ple

superioritat

una

de vots enorme da

les demés candidatures hauria tret
solament un
1 aquesta superiori
munt

diputat.

tat
te

no

•que

rau

és cap hipòtesi si hom té en comp
la força major d'Acció Catalana

precisament

entre la

joventut,

com

ho

dcmostra el fet d'ésser anomenat per molls
aquest nucli poderosíssim de nacionalistes
per "11., nois de l'Acció" i tenir fama de

passin dels quaranta,
encaro que algun d'ells, com cl propi can
didat, desmenteixi aqueixa suposança gra
què

ti

no

homes que

aquests
plaça de

*

dels

blagàfiques publicades per la premsa ar
gentina.
Com hem dit abans, la primera rersió
ar,ba u1 triomf al senyor Rovira i
,p1; damunt el lerrouxista Emiliano. Des
pr,,s resultà triomfant aquest darrer. Què
lwria p«,s«f
1■11 mateix telègraf ens ho
esciarí.
d'elements de la

Lliga

amb els lerrouxistes havia operat el canvi.
El regidor regionalista senyor Tomàs, d'a
cord

amb

regidor lerrouxista senyor
Olivella, s'havien conjurat per tal de des
posseïr de la victòria al candidat d'Acció
en el setè districte. I efectivament, valent
se de
initjans indecorosos, que tot home
de sentiments nobles rebutja, aconsegui
ren

el

usurpar l'acta al senyor Rovira i

clamació per

l'acte

de la pro

la Junta escrutadora.

La

comprovació d'aquesta baixesa
el poble de tal manera, que decidí
protestar-ne sorollosament. A l'efecte i
aprofitant la reincorporació a l'Ajunta
ment dels regidors d'Acció Catalana, els
quals conseqüents amb la paraula empe
nyada quan llur retir assistiren a la pri
rnera

sessió

després

que

de les

el

Consistori

eleccions,

en

molt

mig d'un

ac

gros alda

s

ció

Catalana. En arribar davant cl local
entre victors a la pària i crits hostils a
la

policia ordenà una carrega,
contestant els manifestants a cops de pe
dra i garrotades. De la lluil a lii hagué cii
versos ferits,
entre els quals
coni 1,1 en
mitja dotzena de guardes de
garclat i
digníssim patrici Lluís Nieol«n d'01l'opressor,

es

mer, de gran

riment.

significació

en

el norell

mo

convocà

acompanyaren

a

moviment actual. Veieu sinó les cròniques

Denunciada i comprovada la participa

trameses

cablegrafiques

pel corresponsal

de "La Prensa" a Madrid, el senador es
panyol M. Martin-Fernández, de la fa
mília dels austruços, el qual veu en l'elec
ció del gran Wovira l'aparició al Con
grés d'Espanya d'una mena de plesiosauro,
i

amb aires profètics, com si fes
gran descobriment, que tenint en comp
te la quantitat de vots obtinguda ara, en

afirma

un

les

eleccions

properes

per les
victòria del

triomfarà
•

La

el
separatisme
majories.
separatisme organitzat

l'atribueix el Martin P'ernandez

a

les pro

pagandes de la Lliga i a les seves actituds
sospitems, sempre fomentadores d'odis i
d'anhels de separació.
Pobre Lliga! Veieu com u carreguen el
"

els hermanos de Madrid!

mort

s'ha

tant

basquejat

entundida

sempre per
blasmant

/'efusión,

i

Ella que
la

bien

pública

no fo pas gaire temps
encara,
la tendèneia separatista!

ment,

con

a la
regidor senyor Tomàs,
Lliga Regiona!is'a, en la falsificació de
1;s acles (l■ etorals del districte selè, el
Comitè d'Areió Política de la Lliga l'ha

tra

desautoritzal i (1 eap de la minoria
l'A
junarnent Ii o deelarat en ple Consistori
que el regidor Tomas queda va exclòs del

les rodes corcades
—per tal
del carro de l'Estat sempre que ha anat
pel pedreguer! No, senyor P'ernandez, el
separatisme ha pres increment aquests úl

ció del

partit.
mateix
sengor Cambó ha mani
segons ana rersió arribada, que da
rcridi ocia del triomf del senyor Ro

vira

i

Virgili,
banea

seea

raeta del

no es

al
ou,

possession«ria de la
si s'nsurpara

Parlument
ida!
*

eció
*

«

0.

sa a

dida

d'anar

la

solució

del

problema
nacional ea'alà mitjançant la fOrmula in
éependentista. 1 quan un poble adopta ac
tituds extremes ja no hi ha força capaç
a

deturar-li la marxa.
lbuirid 1« rerefiwió de la gran

para'ista

e0n,a1

est

força
upepleció. „.1que

Ila gen1 que sempre
«1s lliins tenia el
convenciment que tocant a separatisme
trobàrem cneara. en aquelles èpoques
d(1, eunIr() loros, precursors del

CRÒNICA
ELS

ATEMPTATS, LA

FIRA

DE

els carrers
de
Barcelona
vist ensagnantats. Unes mans crimi
nals han descarregat llurs odis abscondits
damunt de ciutadans que, d'una merta o
altra, bons o dolents, teníem de conside

parèntesi

germans nostres. El
la ratxada d'atemptats que tras
balsà temps enrera la pau i la tranquili
tat de la
s'ha clos de nou. 1 altra

obert

coni
en

ciutat,

li ha dret d'acusar-la tan

a

la

dendegar

tims

temps precisament pel descarat

es

de la

Lliga; per haver obli
dat aquesta agrupació els deures patriò
tics que el poble li eonfia; per haver-se
dels nostres
befat dels nostres ideals
dalers d'aconseguir aquell«
Autonomia
panyolisme

que
lIo vol
dit el

de la butxaca d'En Ca•mbó.

saber ben clar

perquè s'ha pro
flumareig separatista arreu de les

terres catalanes?
ra

no

hi sóu

colossal. Aviat

a

L'incendi és

temps.

hi haurà cap cor català
senti el foc de Videal que

que no
i renardeix

no

raflama

per

la suprema batalla.
L'autonomia ha passat a la història, ara,
a

abans amb Cuba. Si

jorn hagués
cobejan
ces dalliberament
per mitjà de
avui una concessió d'aquesta na
tura fóra considerada per nosaltres una
befa massa sagnant per la dignitat de Ca
com

siu

posat

una

valla

a

un

les nostres

talunya.
Espanyols: no oblideu el cas
d'exemple,
Que cli ens ser

de Cuba.
r‘if (f la as.

CATALANA

Novament

rar

no

que ha donat sempre homes
està ben disposta encara a donar-ne

és el resultat del

plebiscit perquè po
la llum del sol l'evidència d'una gran
massa d'ooinió que està resoltament deci
tres

No,

babalà. Ella

s'escapà

*

Tots aques's fels demostren que estem
abocats a nous
i importants esdeveni
ments. El més transcendental per a nosal

errs

alguns coldegis, segons les actes
presentades, els lerrouxistes varen tenir
ells sols més vots que els registrats in el,
respectius padrons. El frau és erident
en

la

Des dels balcons de r.ljantament els
regidors d'Acció parlaren al poble.
prés la manifestació s'adreça al local
la Lliga Regionalista, assaltant-lo
apo
derant-se de la bandera catalana, la qual
fou conddida pel poble a les oficines d'Ac

En

se'n dei.rà constància

La sessió

edientada, acabant
rull.

rant

convor.ra

a

festat,

•

Ja es compendrà que aquests comenta
ris són fets arran de les informacions ca

Una

esperant

Sant Jaume el resultat de la

proles/«
regidors.
fou

tuita.
*

manifestació,

en.

MOSTRES I EL

l'espetec

GOBERADOR

de la descàrrega
seguit dels "ais"
enguniosos de les víctimes i dels laments
dels qui perden un parent o un amic es
timat.
volta

sord

pistoles i revòlvers és

Ni la

imperà
ni la

política

de

forta

repressió

que

temps d'En Martínez Anido,
"deixar fer" que regia abans de

en

venir el cèlebre

general governador,

han

1 301

cap eficàcia. Semblava que en pu
al poder el gabinet de concentració
liberal ( !) volia enfocar-se la questió dels
conflictes socials d'una faisó més moder
na, més en consonància amb la manera
d'ésser dels medis treballadors, amb un
millor sentit de la realitat. Però, pel que

tingut

jar

es

veu,

tampoc

ha

tingut

cap

valor

prac

tic aquesta tàctica.
Les causes? Difícil és d'escatir-ho. El
ecrt és que hi ha un Ilevat terrible d'odis
i aquests engendren sempre solucions do
lentes.

despits,

Els

les

rancúnies i

les
sovint les
mans homeieres. Però en aquesta situació
que fa temps dura, apar s'hi hagi barre
jat el desig d'hegemonia de varis grups,
de diferents colles de dirigents que sem
blen voler imposar llur domini pel mitià
del terror, i un quelcom de misteriós que
hom no atina a descobrir. I el que havia
d'ésser noble lluita entre el capital i el
treball, franca exposició de demandes i
concessions producte d'interessos mate
rials oposats, ha devingut baralla sorda o

venjances

guerra

son

el

que

armen

encesa.

No podem donar la culpa més que als
governants espanyols. Sigui pel que si
gui, aquests atemptats poden i deuen és
evitats. El no aconseguir-ho, és prova
d'inèpeia o d'abandó. Si és el primer, és
censurable en alt grau, car qui té a mà
ser

.tots els mitjans i tot el poder i tota
la força, indubtablement deu servir per
això o no subsistir. Si és el segon, en
cara és més vituperable.
La més elemen
tal obligació de tot governant és la de
vetllar pels governats. Si d'ells exigeix
impostos i obediència i ajut, és lògic que
el mínim de

la missió del dirigent sigui
la de vétllar per llur seguretat personal.
Damunt els caiguts en aquesta Ilnita

Un bonio indrol ■le la lira

afrosa, esflorem-hi les flors de

la nostra

pietat

i el sentiment de la nostra condo
lença. I refermem la nostra eonvieeió que
tal estat de coses po podria ésser possinle
si nosaltres fóssim nosaltres mateixos; si
la nostra pàtria fos ben nostra i es regís
a la
nostra manera. Cert que no es pot

evitar

un assassí, que
un anormal,
desesperat atempti contra la vida
d'un altre home, però si que estem con
vençuts que es pot aconseguir fàeilment
que una colleetivitat pugui fruir honra
dament la vida, sense perill que uns pis
tolers s'imposin pel terror i la violència.

que

que

un

Calen tan sols un bon seny, molta
i fora justícia.
*

amor

Acaba de

clausurar-se

la

quarta fira

de mostres. La ciutat de Barcelona ha tor
nat a reunir en públic certamen una
part
dels

industrials i comerciants eatalans,
espanyols i fins d'altres terres més 11u
nycs. El palau de la Indústria i els pas
seigs que l'envolten s'han vist ocupats de
nou
per les instanacions de les produe

■diverses,
petèneia. L'interior del
veritat. Eneara
go:g
cions més

en una

estimulant

com

gran edifici feia
que a mida, que
i la pràctiea ho recomana,

passa el temps
les installacions

tat,

amb

quereix

fan amb

més sobrie
re

fira

mostraris, no per
deixat d'haver-lli, en general, for
gust en les d'enguany. En les ca
una

això ha

s

la neeessària senzillesa que

ca hon
s. tes
aixecades

a
l'aire també s'hi han
reunit un nombre força considerable III
firaires.

LIàstima gran que el mal temps liagi
animació a lindustrial meeting
L'aigua que s'havia mantingut tant de
temps en el eel sense acabar mai de catue
això que feia falta, com hi ha Déu!—,
sembla que. ha volgut entregar-se tot d'un
restat

de fira. Mes així
en aquesta desena
i tot, s'llan fet bones transaccions i, so
bre tot, s'ha fet àmplia- propaganda que
en el rmín del cornerç ja és molt si és ben
feta i hen dirigida. D'altra. part, s'ha
considerar que, actualment, lii ha una for
ta ecisi, no tan solament en les terres
eop

ibèriques, sinó

arreu

del

món. Natural

ment que el comer'ciant que

no

ven,

no

té

de comprar i ja és sabut
que el desganat ni pels bons talls sent cap
mo
desig. Però així i tot, el resultat

gaires

ganes

ment

no ha cstat pas
desagradable i la
bona grana que s'ha sembrat fructificarà
sens dubte temps a venir.

.j\

jIJ.Ihl

El que cal, és que tots els industrials
els de major i menor importànciaaportin llur ajut a l'anyal reunió. N'hi
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han molts ja que amb bona constància
s'hi adhereixen, però en falten molts més
encara. Es amb l'esforç de tots plegats
que aquestes coses poden tenir l'èxit que
hom desitja. Catalunya pot i deu donar
una prova de la seva potencialitat indus
trial, fent que la fira de mostres de Bar
celona

sigui

considerada

del món
com una digna eompanya de les de Leip
Lió i tantes d'altres que periòdica
ment celebren les més importants ciutats
dels Estats més avençats.
*

El

governador

•

arreu

*

diuen que és català. Hom
veure la primera llum a

assegura que
Vilafranca. El seu cognom porta una mar
ca indubtablement catalanesca...
Es, pe
va

rè,

governador espanyol de

un

a

cap

peus.

En molts clistrietcs de Catalunya, el su
fragi és pur, és elar, és transparent. Els
electors voten a qui més els plau; a qui
els sembla millor, a qui creuen que pot re
presentar més dignament no tan sols els
interessos materials de la comarca, sinó
també les aspiracions polítiqui s dels ha
bitants de la mateixa.
S'acosten les eleccions. Sembla que
quan el govern tingui enllestit el tinglo
do de la complicada maquina electoral, es
cridarà al poble per a que faci ús d'un

I, naturalment,
gareiprietista-romanonista-al

dels deures de ciutadania.
el

govern

bista-alealazamorista i no sabem quants
"istes" més, presenta un bell assortit
d'eneasillats que deuen sortir forçosament
pel sufragi sincer, imparcial i lliure del
poble sobirà.
El que hi ha és que aquesta vegada
també es

compta que Catalunya (leu donar
la prova de la seva reconeguda fidelitat
a
la monarquia espanyola i als senyors
que en son nom tan dignament ens diri
geixen. I per això el senyor governador
de la proríncia de Barcelona i el seu se

Girona, s'apres
preparar l'assoliment d'aquesta gran
manifestació pública i franca, destituint
alcaldes i regidors nacionalistes i substi
nyor

company de la de

sen a

tuint-los per senyors que llaurin

pensin

tal

dret i

pertoca.
I així els senyors governadors hauran
complert llur deure. Es possible que es
jugui eneara en ciutats i viles; es pro
bable que es cometin atemptats i furts;
com

és fàcil que campin com els dongui la ga
na les dones de vida alegra,
però la ques
tió essencial s'haurà assolit. Les eleccions
les guanyarà el govern... si és que el
poble, el veritable poble, no disposa el
contrari.
JORDI CATALÁ.

Barcelona,

31 de març de 1923.

dolor, la generació, atrope
llant-se, corria, corria...
La força pública va quedar mestressa
de la plaça.
A la plaça, deserta de gent del poble,
i gemecs de

primer graó
Lladó, que havia rebut
agonitzava, i dret, amb

amb el cap

damunt del

monument, En

del
un

al eor,
els
peuets dins d'un tall de sang, un minús
col segador, esfereït cridava: Pare! Pa
re!... Era ,En Jaumet Lladó que al erit
de Visca Catalunya!, sense saber-ho, po
bret, havia fet matar el seu pare!...
tret

Els diaris escrita en Ilengua catalana
condemnaren el fet i sobre d'ells va caure
la llei de jurisdiccions, i molts dels seus
redactors varen ésser empresonats. El
cunyat d'En Lladó perquè en un centre
catalanista entre companys, havia dema

venjança', va anar reixes endins i més
tard va ésser desterrat.
La vídua i l'orfe l'acompanyaren en el
desterro i Buenos Aires fou la ciutat d'a
questa terra de llibertat que els acollí.
A En
no li agradava viure a
Buenos Aires: no Ii agradava, perquè no
es veien ni muntanyes ni mar com a Bar
nat

celona i pel que menys u agradava viure
a Buenos Aires era
perquè fora de la se
va mare, del seu oncle i
qualque amic del
seu oncle, tothom parlava en aquella llen
gua que el seu pare tenia tant avorrida:
tothom parlava espanyol.
En Jaumet

SE

"ELS
Per tal de

GADORS"

l'onze de setem

rememorar

bre,

aniversari de la diada fatal per Ca
talunya, els eatalans que senten amor
envers
llur Pàtria, que enyoren el seu

passat de grandesa, que sofreixen el
present d'esclavatge i senten en llur

seu
cor

frisances per aconseguir-li un esdeveni
dor esplendorós, es congregaren davant
del monument a l'heroi Rafel Casanova,
del eonseller en cap, que morí abraçat
la bandera de Santa Eulàlia.
L'estàtua
de

flors,

que

no

es

veia:

espargien

coberta

estava

arreu

a

embriagado

flaire de l'ànima santa del mar

ra

tir
Cercaven el monument, flebles deseen
dents clels que en 1714 clavaren les seves
urpes al cor de Catalunya, i armats, no
el monument per a fer-li guar
da d'honor, no, el cercaven armats per a
que si els fills del poble català volgues
sin exterioritzar amb himnes o aclama
cercaven

eions llur amor a l'heroi i a la pàtria po
guessin elavar-los-hi els acers i engegar
los-hi trets.
En Joan

Lladó,

que

portava

a

les

ve

sang del màrtir company d'En Ca
cada any,
sanova, en aital
tava en el monument un ram de llor i
nes

diada,

roure:

passats.

símbols de

glòria

diposi

i fortitud dels

Quan la
la

plaça

gentada omplia

on

Casanova,

es

de gom a gom
s'aixeca el monument a En
veié sobresortir per damunt

dels caps d'aquella generació la carona
d'un xamós noiet que portava un barret
de segador i que amb les manetes enlai
rades mostrava una falç i un ram de llor
i roure: era En Jaumet Lladó qui, por
tant-lo el seu pare a coll, anava a diposi
tar l'ofrena que tots els anys feia al cab
dill i company de martiri del seu avant

va anar fent-se grandet i
arribar el dia que 'hagué d'anar a es
tudi, però aquell buen d4a, que tenia de
dir a l'entrar a l'eseola, aquelles paraules
que tenia de dir al mestre i als companys
de classe, i aquell haver d'escriure a la
va

piçarra mats

en

sós i Ii donaven
amb

dalit 'que arribés l'hora de sortir de
l'eseola per anar-se'n effirents cap a casa
i dir joiós tot fent l'amistat a la
Bones tardes!, i parlar força,
força en català, que era la llengua que
tant estimava el seu pare.
seva

seva

mare:

*

passat.
Amb treballs el pare d'En Jaumet, amb
la dolça i patriètica càrrega als braços
va arribar fins
al monument. El nen Iii
posà el ram i va besar una cinta cata
lana. Es produí un imponent silenci i en
ell ressonà un crit de Visca Catalunya!
que va eixir dels innocents Ilavions del
xamós noiet. El poble allí congregat, com
si fos tocat per un ressort elèctrie, ins
tantaniament va contestar amb un for
midable Visca! i d'un indret de la plaça

sorgí ample, majestuós, el
Segadors", que de seguida

cant de
va

"Els
ésser elio

tothom. Llavors va sonar un
i seguidament un altre i un
altre... Lluïren acers i sonaren trets. Un
tret sonà molt aprop d'En Jaumet.

rejat

toe de

per

clarí,

produí gran confusió. La multitud
congregada front el monument fou presa
de pànic i entre crits d'ira, malediccions
Es

espanyol el posaven fri
un neguit que .esperava

A

l'escolar-a

*

*

tots els

nens

i nenes,

una

senyoreta, els ensenyava eançons, i
En Jaumet, que li agradaven tant les
cançons, quan els
ven, ell,
tressa el

la boca
cantar

no

seus companys canta
cantava pas, no, i si la mes
En Jaumet només obria

mirava,
però

en

no

deia cap mot. Tenir de

mai, quina ràbia,

espanyol! no,

ves!
Un dia En Jaumet, en arribar a casa
seva va dir a la seva mare: avui la mes
tressa ens ha començat d'ensenyar una can
ó que amb tot i ésser en espanyol m'a
grada d'allò més. Es una eançó que co
mença així:
Oid mortales

el

grito sagrado

Libertud, libertad,
•

*

•

libertod!
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Va arribar el dia 25 de maig, el dia
que el poble argentí commemora solem
nialment l'aniversari de la revolució de
que va acabar emancipant-se aquest
de la dominació
El lloc on hi ha emplaçat el monument

milers de boques aclamaren al prècer de
la independència argentina : el eatalà Do
mènec Matheu.
Es

1810,

poble

espanyola.

que els argentins erigiren a En Matheu,
català que fou membre del primer govern
argentí, a les dues de la tarda estava eu
rull de gent: En Jaumet, que havia sor
tit a passejar amb el seu oncle, es trobava

la plaça i oh! quina agradable sorpr
sa! quina alegria!: per damunt de tots els
caps, enmig de dues banderes blaves i
blanques avençava una bandera barrada
groga i vermella: la bandera catalana! i
al seu pas el poble es ,descobria i aplau
a

quina

dia, oh

Quan l'ensenya

alegria!

ca

talana es deturà front el monument, en
mig d'un silenci que feia pressentir quel
eom
gran, esclatà grandiós l'Himne Ar
gentí, aquella canó que a En Jaumet Ii

agradava

tant i que comença així:

Oid mortales

el

libertad!

Al finalitzar l'hirrine milers

agitar

varen

aplaudint

de mans es
amb entusiasme i

PER

A

d'amargura

camí,
quan segueixen
contemplant-los amb esguard filo

i

llur

En arribar
buseà la seva
Ma... ma,

o

Com que aleshores les nostres ocupa
cions eren prou feixugues, i, demés, ha
víem d'estar forçosameent en un lloc
rebre

visites,

en

bo

fe,

quan als dematins rebíem la quo
tidiana visita del nostre novell amic, es
coltant la seva enraonia plena de
na

tòpics

mig difícils d'abastar,

ma...

viure

en

En Jaumet,
d'emoció
li

va

ma, des d'avui
es

quan

dir:

ja

aquesta terral...

quan,...

desentranyar

eapaços per

les

meves

de

les

paraules.

visites

meves

significat de
que, després
diàries,
diguen
el

No vull

em

que he vingut a importunar el -0Stre
eid treball. Em coneretaré a remerciar-vos
-

solament l'atenció amical que haveu tin
gut envers mi. Si no ho fes així ereuria
que sóc un hom
enterament desprecia
la vostra amistat

ble, puix
cessària

m'és tan

pugui ésser el

ho

com

que

ne

menjo

i el que bce, que em dóna vida. Demaneu!
volcu ;e mi? Só e a la vostra

Què

dispo

sieió.

En oir aitals paraules, que mai, (les que
coneixíem, no havien sortit clels seus
Ilavis, perquè sempre havíem enraonat de
coses sense conereció
fixa, vàrem mirar i
remirar el nostre ocasional a.mic, eom si
volguéssim penetrar al fons del fons del

per...

pensament.

seu

afegí,

ell

crida Vis...,

tots ells interessan

Ò

X

tíssims,

encara :

—No cregueu en això que fa circular
la meva família referent a mi. Tot és
mentida! Ho fan per això; us ho die per
què sou amies meus, si no...
Pobre Miquel Xue! Vàrem endevinar
d'una el drama interior que
llava

niment,

Un

.

crèiem,

ens

•

•

la

a

nos

justesa i bon discer
realment, que arri

bava fins

a nosaltres alIé que tant neces
sitàvem i que ens era precís d'aconse
guir per tal d'alleugerir el pcs de la nos
tra ocupació, que era d'una monotonia

ben aixafadora.
I En Miquel Xue, tan si plovia com si
feia sol, i encaro que el fred el fes do
blegar o Lé que el vent eàlid dols dies
d'estiu Ii eixugués les seves faccions fins
deixar-les com la fulla d'un pergamí reve
en una lleixa de rebost, ell venia, antb
l'ajut d'un bastó de regular gruixària, és
eert; però, fos rom fos, nosaltres, per bé

Ilit

vingués

amb bastó

o

no, mai

no

và

ço que en l'economia
prendre cura
general de l'individu pot representar un
adminic!e d'aquesta naturalcsa, moltes de
vegades força desagradable per aquell qui
es troba exposat a haver de jutjar en pro
rem

contra

o en

una

cosa

que

l'atenyi

directa

ment.

No sabríem pas dir quan durà la

de

d'ésser,

temps,

dor,

en

Direm,

dut. Ens digué que la mateixa nit del dia
de l'incident fou precís de recloure'l allí
on van a parar els mancats (l'allò precís
que dóna raó per a que a l'home se'l con
sideri el rei de la creació.
Nosaltres ignoràrem bon tros del drama
d'En Miquel Xue;
cabdal

confessió,

gairebé amb
en una

els

perè

quan

sap

quant

el company matinal que l'atzar
un dia de sol acarona

ombregen,

en

el dia de la

digué: "per

seva

aixè!",

ulls fora (-1e les òrbites

revolada,

butxaca

tregué

una

cartera.
Però nosaltres solament el coneixíem
d'haver vingut allí on fèiem feina. Si ha
guéssim esbrinat una mica potser hau
ríem sabut un poe més. Fet i fet, .què ha
vícan le fer-ne nosaltres, després de tot?...

nos

quan els arbres

ja

ésser amb nosaltres, sen
ni ell haver-nos-bo ofert
se demanar-li
bat
mai, ens digué, potser obrint-nos
• bat el seu cor:
—Ja sé que la nostra amistat és curta
no

trobàvcm nosaltres.
Veure'l el nostre ocasional amic i po
sar-se a xisclar eorn una bèstia feréstega
tot fou u. Com pogué se l'endugué.
Dies .dcsprés, quan començàvem d'acos
tumar-nos a l'absèneia d'En Miquel Xue,
se'ns presentà l'home que se l'havia en
on ens

J. O 1:A U-ELTES.

sí,

així, passat qui

,deparat,
plena tardor,

havia

cns

a

ocasional,

que com tot el
és i arriba un moment que

companyonia.

que al món

.bastament més jove que el
com si l'hagués es
tat sotjant a posta, en haver oït la fran
ca declaració d'En
Miquel Xue, entrà allí

home,

nostre amie

raó d'ésser exposats

en

tra consideració amb

deixa

vida.

per

seva,

i

mare

Visca Catalunya
es canten "Els
Segadors", els d'aquí que parlon en es
panyol no engeguen trets ni ma.., maten
el2 homes!...
En N EST SUNYER.

contemplació

propòsit

casa

a

pà1lid
atropelladament tartamudejant
• ada

que passa.

el

talunya !

tra

que tenen per mestratge la
i el viure desvagat durant llur eurta

a

el cant de

respirar! I quilla suor més fre
I... sonarien
da corria pel seu
tr.:ts? I... correria sang quan s'acabés
el cant de "Els Segadors/... I... quin
tremolar de joia quan després de l'últim
Bon eop de falç! la multitud aplaudia
delirantment i donava crits de Visca Ca

que

gens

sor

costava

sèfic, com si talment fossin els únics pos
seïdors de la pau que la vida sense so
bressalts dóna.
Ningú no sabia què feia, quina era la
seva ocupació cabdal, si vivia
de rendes
amuntegades pels seus progenitors, si
comerciant o si una indústria
era gran
productiva li permetia de mirar fit a fit
la lluna, corn diuen que ho fan tots aquells
llarga

sileni i de sobte

"Els Segadors", l'Himne Nacional Cata
là. Quanta d'emoció va sentir En Jaumet!
Amb quina pressa bategava el seu cor!
Quin pcs sentia sobre el seu pit! Com li

1

se'ns mostrà, sempre, un home posseït
d'un do natural originalíssim. Un d'a
quests éssers plens de bona voluntat que
sovint ens traven el pas per innovar-nos
de coses tan estranyes corn llur manera de
viure. Són els homes qui, sota el tarannà
faceciós de llurs converses, ens deixen quel
tot

un nou

dia ho és en el eurs etern del
No importa: sou prou

un

temps

tot

Es presentà allí on nosaltres fèiem
feina i ens digué que se'l coneixia a tot
arreu amb
el nom i cognom de Miquel
Xue...
Ningú no sabrà, però, qui era En Mi
quel Xue. En Miquel Xue, durant el temps
que durà la nostra freqüentació amb ell,

com

fer

gí ample, imposant, magestuós,

perquè

grito sagrado

Libertad, libertad,

va

com

nacionalista, ja sóti de
l'Associació Protectora de l'Ensenyança
Catalana? Penseu, sinó, que no compliu
antb un dels primordials deures de tot

1"ós,

bon

eaalà

i

patriota.

ArArgentina podeu
mitjà

de

funcionen
a

Ruenos

les

inscriure-us

Comissions

Delegades

Mendoza, Córdoba
Aires, Florida 150.

a

i

pler'
que

Rosario,

•
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L'ASSOCIACIÓ

DE
PROTECTORA
L'ENSENYANÇA CATALANA
EN
TERRES
AMERICANES
CATALANS RESIDENTS

ALS

Germans de pàtria

:

el Consell General de la

Novament,

tra Associació ha acordat

trametre-us,

en

nos

delegar-nos

per

de la "Protectora" i

nom

dels milers de compatriotes que ens aju
den, la nostra salutació de gratitud. Co

l'any

mencem

amb els millors

nou

auspi

gairebé dins l'any passat
el nombre dels nostres socis; gràcies al
vostre altíssim exemple, ja no són tantís
sims els catalans d'aquí que deixen de
eemplir llur deure envers l'escola catala
hem doblat

eis;

Per això mateix devem

na.
vos

amb més fervor la vostra

valuosíssima; sense ele
eficaç potser no podríem
creixença d'enguany.
Es

un

aete de

fe i

agrair
cooperació

eneara

estímul
cantar la bella

una

vostre

afirmació de

acomplim, ta.mbé, en donar
ja a.mh ritme litúrgie, la nostra. sa
lutació anyal. Tenim l'orgull de constatar
que, per mitjà de la protectora, heu sen
principis que
vos,

tit vosaltres més fortament la necessitat
i el deure de contribuir a l'obra del res

sorgiment nacional;

com, per mitjà de la
la Protectora, el nos

aportació
poble, i els nens

vostra
1 re

a

de les nostres

tingut

i els catalans distrets han
cièneia d'aquest altre món de

les,

esco
eons

connaeio

vosaltres formen, esperant, en
llunyes terres, el rescat de la Pkria.
'rotes aquestes assoeiaeions vostres, tots
aquests fragments de Catalunya, fèrvids
de vida, amb què us agrupen, per desple
gar i educar en vosaltres el sentit dels
han
interessos reals i dels lligams
nals que

vanitat de posseir una patria poderosa i
temuda, ans la constatació de la seva aé
tual humilitat, la qual no us priva, però,
sentir-vos voltats de tenacitat i de
instrument potentíssim de defensa
i màxima garantia de victòria, onsevulla
que hàgiu proclamat vigorosament el ci
visme de pertànyer a Catalunya.
Veient la situació del terrer nadiu, ben
comprès, amb la Protectora, les neeessi
de

força,

tats més

poble. Volem
per Catalunya obrir dies de justícia més
perfecta i de major elevació que la que
ens permet 1.111 Estat
almenys entrebanea
dor; el temps assenyala a la nostra con
ducta, als nostres estudis, a les nostres
activitats, una orientació essencialment

així vosaltres heu palesat, amb aques
com el pensa.mont de la nos
la
tra nació supera les mateixes fites
terra nostra i fa concebre la pàtria en
una forma més vasta, més general i, per
la matei
tant, més generosa; a través
de la mar
xa immensitat de l'espai, enllà
gran i de la varietat de les terres, ens
ta

harmonia,

haveu mostrat la superior, la veritable,
la ideal solidaritat catalana. Solidaritat
d'esperit i de patriotisme que, si ho mi
rem
i ho pensem bé, és el primer gran
i prou que ho saben els que haveu pres
la nacionalitat adoptiva •'aquestes terres

lliures—per a conrebre positivament
més ampla solidaritat humana.

la

Vosaltres heu servit i serviu a la.
tot i mancada de llibertat, po
gué donar-vos, no sols la naixença i la
Ilengua, el bressol i la paraula, sinó el
gust del treball, la traça forta i viril per
lluitar en la vida—amb el sentit vigilant
de la dignitat nacional, amb l'orgull d'és
ser
i dir-nos catalans, amb el dolor de
defensar-la contra ataes i contra injúries
i de fer-ne lluir arreu el nom estimat. No
us

ha

inspirat

aquesta reconeixença

la

del nostre

social vers nobles aspiracions de cultura.
La renovació del nostre esperit com a po
ble és encaro la font primera„ la raó d'és
ser
més sòlida, el contingut més revolu

la

humil,

talunya, és l'escola catalana;
l'escola nostrada podrà elevar
la

massa

catalana,

social

podrà impulsar
tre país.

que només
el nivell de

que només ella

educativa del

nos

La tosca, però,
crear totalment
l'es
cola catalana representa un esferç for
midable. I només l'aeonseguirem mitjan
çant la unanimitat de tots els catalans,
eliminant les diserdies, extirpant les de

sesperacions individuals,

egoistes o estretes, sinó
agressives sinó pacífiques,
no militaristes
sinó eivils. I, així sentit,
aquest naeionalisme ens apar la forma
històrica i nova i moderna alhora, d'a

aixecant, enfor
dels deprimits i dels febles.
En aquest sentit, la vostra exemplaritat
ha estat també decisiva.
Aquesta lluita d'avui és aspra, dura i
cansada, perquè estem voltats d'obsta
cles. El nostre esperit ha de fer un es
forç immens per trencar les cadenes que
l'engrillonen. I encara els obstaeles més
grans resideixen dintre nosaltres matei
xos. Si fóssim pron abnegats ,tots els ca
talans, si totes les corporacions públiques

tènyer

el grau més-alt de conseièneia, d'ex
de ereació autòctones.

poguessin

això,

Catalunya;

cionari, l'empenta

més vital i expansiva
del nostre nacionalisme. Sentim, com vo
saltres, l'ideal polítie del nostre poble, no
amb

finalitats

universals,

no

pressió i
Per

.

coincidit meravellosament en raportació
entusiasta a l'obra de la Protectora.

urgents

animava la nostra escola encara
nodria de contingut moral, li
marcava una
fesomia, li donava color i
vivacitat de frescor jovenívola; feia, en
resum, l'escola verament pedagògica. I
així també, hem arribat a la conclusió que
l'única escola veritable, possible, a Ca
nalisme

al

política,

de l'aceió

costat

tint els

poes

cors

anys

a la
nostra obra,
poiríem omplir d'escoles

cooperar

en

tot

s'ha calculat que amb la vui

superant-la, ereiérem necessària una ac
ció més íntima, de treball i de cultura:

tena

obtenir

del nostre poble.
Aleshores tindrem verament l'Escola
Nostra. Els nostres infants i els nostres
nois trobaran en l'escola la continuació de
la llar; sentiran a l'eseola la dolça i pro
funda esrenitat d'un niu càlid d'amor pa
tri i de fraternitat social; no es trobaran

nostrar l'Escola. Men
s'intenta redimir el nostre poble
la desigualtat política, intentar redimir
lo .de la seva misèria moral, de la igno
rància i, per tant, de la inconseièneia ca
talana, a fi de fer possible l'eclosió de
tre

tantes

energies,

de tantes virtuts

saltre,
lluita,

en

de tanta
com

riquesa

i

llum,

esperem d'ell. I

els primers

temps

vo

d'aquesta

l'energia.

del .catalanis
me
semblava concentrar-se en altres as
peetes més immediats, fóreu els qui més
ens encoratjàreu i ens heu seguit encon
ratjant de la manera més positiva.
La

quan

tota

màxima

desnacionalització de

la

gent ens ha pervingut de l'escola
forastera. Inadequada a l'ambient i a la
psicologia del nostre poble, aquesta esco
la •forastera no ha pogut realitzar veri
tables funcions educatives, no ha pogut
cs.campar un contingut moral que no te
nia, no ha posseït principis, ni orienta
cions, pròpiament educatius, llevat del
principi, més o menys eonseient, de des
catalanitzar el nostre poble. Així la. seva
tasca ha estat nul-la o nociva, àdbue del
punt de vista simplement pedagègie, pres
nostra

eindint

tota consideració

patriòtica.

contra, hem pogut veure, així en
els assaigs realitzats fins ara, així en
bra educativa.•de les nostres corporaeions,
com
l'element de vida que porta el nacio
Per

part del que paguem a l'Estat es
panyol podríem canviar la faç espiritual

en

l'àrida

fredor,

en

l'hostilitat

rle l'ambient escolar que tots

constant

gairebé

hem

moltíssims infants de Catalu
nya encaro pateixen, per culpa de tots,
començant pels pares.
Els joves que sortiran de la nostra Es
cola seran ja conscients d'aquesta sohida
ritat nacional, avui encara tan feble en
tre nosaltres; tindran el sentit viu i ac
tuant de les múltiples adherències nacio
nals i, nodrits moralment amb un ideal,
podran penetrar útilment i victoriosa
ment en el teixit de la vida. I això no són

patit,

que

paraules buides iii afirmacions retòri
ques. Car, les ascensions dels pobles es
fan així; i nosaltres tenim prou voluntat,
sens dubte, per anar creant aquest esdeve
nidor amb les nostres úniques forees.
Però només quan això arribarà po
drem felicitar-vos i considerar-nos satis
fets de la nostra tasea. Ara, no. Nosaltres
estem

obligats

bé. El

tres,
gueu

nostre

a

molt més; vosaltres tam
es desvetlla.
Vosal

poble

tan fèrVids

a

primera

rOmindre endarrerits

no vul
l'ascensió

hora,
en
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Deixeu-nos dir que hi veniu obligats
per
la mateixa llunyania que us salva de la hu

LA

impuresa de les nostres lluites fra
ternes. I com més fareu, més ens empe
nyereu a fer.
Amb aquesta confiança, germans que
residiu a Amèrica, continuarem la nostra
obra lenta, creant eseoles a la mida de
les nostres forces, infiltrant en les
que
existeixen el sentiment de
mana

VISTA

installada en aquell
entressol
la Rambla de les Flors, tea
tre famós d'aquella hazaña heroica del 25
de novembre, els protagonistes de la qual
foren els que avui prossegueixen la his
tèria aventurera de les vergonyes d'Es
panya.

Concixérem en aquella época les prime
estridències patriòtiques d'En Cambó
a les planes de La
Veu de Catalunya
més tard, en les lluites electorals que el

Pel Consell

Directiu,
BASTARDAS,

res

Pregitiont aceidental.

Germà,

tu que ets tan fort

com

una

i danses sota el ritme de la
pau,
digues, per què ton esperit s'inclina
sota el jou de l'esclau?

al

El grill serà més bona companyia
per tu que el baf del món enverinat
et

oratjol humil de salvatgia
portarà regust de llibertat.

un

prohom

les

a

Barcelona,

(zina

Deixa els pradells i ves-te'n a
muntanya.
Munta les filagarees dels camins.
Gorneix ton llavi amb flubiols de
eanya
i polsa l'arpa indòmita dels pins.

i

del municipi de
i casal de Catalunya.
Inútil dir que havem seguit tota la
trajectòria de la vida política d'aquest

portaren

D'ESCLAU

banques

cap

català,

l'actuació del qual ha

tat sempre motiu de grans discòrdies

es

tra

duïdes en elogis d'una part i en censures
per altra. I si hem de judicar per l'acti
tud que avui assumeix el capitost de la
Lliga enfront els aconteixements de Ca

talunya,

ereiem gens aventurat asse
gurar que a En Cambó se l'hi inicia el
principi del seu fi, en el que fa referèn
cia a la seva. vida ,política.
En el transcurs dels últims vint i cinc
anys hem seguit pas a pas tota la ruta
no

i patriòtica del senyor
Cambó;
els seus principis a les banques
consistorials barcelonines com en el Con
grés dels diputats espanyols i a les pol
trones dels ministres, l'hem trobat sem

política

Compartirhs

amb pastorelles franques
el eompassatge que 'duràs per tu,
i sota un rústie cobrellit de branques
t'adormiràs, si ja l'estel rellú.

i

tant

conseqüent amb el seu tradicional
oportunisme que l'ha portat al descrèdit
general del país, quals destins ell pretén
pre

matí, amb
desig de primavera
despertaràs al dring d'un picarol;
t'ompliràs de perfum la cabellera
i el pit de glavis prepotents de sol.
Al

un

I la ruta que has fet serà
petita;
t'eneel•aràs llavores novament
i abastaràs el fruit d'aquella ermita.
que daura el sol naixent.

germh,

tremolaran tes

venes

i sentiràs com un desig de sang.
Voldràs la fortitud de les carenes
i l'agosarament de l'esborane.

Scrà, Ilavors,

que sentiràs que et lliga
que no desitja Ilibertat.
I tota terra et semblarà
si no es troba a
del Montserrat.

aquell

enemiga
l'aguait

Però, germà,

la terra catalana

tal com la vols, tu te la pots forjar.
Deixa que un fort coneert de tramuntana
acompanyi als rapsodcs i a la mar
i essent a dalt de tot de la eimera
hi fas altra muntanya amb nostres cors
i plantant-hi els flameig de la senyera
entona "Els Segadors".
ALFONS FERN ÁNDEZ-BURGAS.

D'EN

D'AMÈ RICA
tunista

salvar amb la seva autonomia.
No volem negar amb aquesta afirmació
categòrica l'indiscutible talent i les grans
dots de governant que posseeix En Cambó.
Ens sobra sinceritat pr a proclamar en
veu
alta la superioritat .intellectual i

ideolègica

del polítie català si hom el
els seus camaradas, les il
lustres miloques de l'España grande,
umb la qual ell tant somnia.
Però, per dissort de Catalunya, hem
de confessar-ho també,—la nostra since
ritat ens lii obliga—aquell gran talent
d'En Camb6 no ha estat posat al servei de
Catalunya en forma ben sincera ; en molts
compara amb

'

podem assegurar que ha estal d'e
fectes contraris i perjudicials a la causa
de llibertat de la nostra Pàtria.
La histèria verídica d'aquests últims
vint i cinc anys de la vida política d'En
casos

Cambó,

ens dona alguns
actes que són
vcritables aeonteixements dintre el movi
ment reivindicador de les llibertats de Ca

1alunya
Passarem per alt els molts i molts in
cidents produïts sempre per
opor

CAM13(5

ESTANT

dels

proposant

l'endemà,

Catalunya,

Veu de

coordinant i harmonitzant tots els esfor
ços educatius, fins que, ja associats a la
Protectora tots els catalans, poguem coro
nar la nostra obra amb la llibertat de la
Pàtria.

CANÇÓ

POLÍTICA

Han passat alguns anys des de que
coneixércm l'actual cabdill del regionalis
me espanyol, allà en la redacció de La

eatalanitat,

ALBERT

FIGURA

elements cambonistes, avui
estridències de tota mena, i
amb el pretext del sempre no

oportú, moltes vegades tergiversant els
fets, aconsellant prudència i ordre.
En aquesta tasea La Veu de
Catalunya,
es

l'orgue

oficial cl'En

Cambó,

ha estat

sem

especialista i forçosament tenia

pre

de

resultar així.
Mes Ilà, on entrà de ple dintre el seu
camp de imita i tingué totes les oportuni
tats per a desenrotllar el seu
esperit ma
quiavèlie, fou en aquell gloriós moviment
de Solidaritat Catalana, quasi podríem
dir engendrat, inspirat... assassinat per
En Cambó. I esperem que se'ns perdonarà
aquesta frase virulenta, car hem eregut
sempre i seguim creient encara que si En
Cambó hagués aetuat dintre aquell gran
moviment de la nostra terra com un ve
ritable patriota, tal com esperava el po
ble català, Solidaritat Catalana, encara
viuria i Catalunya no hauria perdut

aquests

anys

tan

estèrils,

tan miserable
confiant
esperant,
sempre
en les formals promeses dels que avui es
tan plenament convençuts del seu 'fracàs,
malgrat d'haver assolit les més altes je
rarquies ministerials, veient així satisfe
tes les seves ambieions de poder domi
nador.
Eneara tenim frese a la memòria el re
ment

eixores,

d'aquells parlaments d'elevada
patriòtica, pronunciats per l'ino
blidable ildefons Suñol, admirables peces
oratòries d'exposició clara i concisa de
cord

con

cepció

l'esperit veritable alliberador de

Cata
diseursos comparables, per la cla
redat de concepte i el fons de sinceritat

lunya;

els inspirava, solament amb aquells
altres no menys. famosos del nostre im
mortal Pí i Margall. No podem
oblidar,
tampoe, els discursos, també eloqüents,
del senyor Cambó, rectificant al gran Su
que

iiol i convertint

aquell debat de Solida
ritat Catalana, en una veritable contro
vèrsia. L'esperit maquiavèlic d'En Cambó
es posà de manifest en
aquelles memora
bles sessions del Congrés espanyol, i
aquell bloc de trenta nou diputats catalans
que havien de portar l'autonomid integral

Catalunya, tornaren de Madrid deseep
cionats amargament; no tots, però, ja
que En Cambó i els seus, venien satisfets
per haver sortit triomfant aquella polí
tica de l'oportunisme que iniciava amb
a

tant
al

d'apoteosi. Aquest debut del Cambó
diputats espanyols, Ii

Congrés de's

obria nous horitzons en l'extens camp de
la política espanyola, i enfront d'aques

falaguera perspectiva, l'oportunisme
s'intensificà, formant un veritable
barrera infranquejable amb
trast,
l'actitud noblement patriòtica de l'inte
ta

con

una
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gèrrim diputat per Les Borges, senyor
Macià, qui abandonà totes les Imnors d'u
carrera brillantíssima, per
incorpo
rar-se al moviment patriòtic de Catalunya

NOTES

BARCELONINES

GRAFIQUES

na

cos i ànima.
Morta Solidaritat Catalana, hem seguit
igualment al través de les profunditats
dels mars que ens separen, l'actuació po
lítica del senyor Cambó i no creiem ne

en

cessari
sures

repetir

els arguments

que havem

hagut

d'agres cen

d'estampar

en

aquestes Triateixes planes, quan l'hem vist
a les poltrones de ministeris
actuant de
traïdor de Catalunya.
No sabem el concepte que en tindrà el

política ell
oportunisme. Nosaltres, encara que
eriteri molt
siguem Rlustres, tenim
definit d'això de l'oportunisme en la po
lítica. Nosaltres d'aquesta mena d'oportu
diem farsa, eonvenièneies parti
nisme,
senyor Cambó d'això que

en

diu

en

un

no

en

culars i en alguns casos poca vergonya.
I quant parlem d'aquesta última defi
la famokt Assemblea
nició, 1-)ensem
parlamentària i aquell famós discurs del
•

Tívoli- anunciant l'autonomia per Cata
lunya'a les vinti quatre hores.
Reeordem,- també, les promeses de no
ser mai més ministre si abans no ens con
cedia la famosa autonomia; i als poes me
sos En Maura el fa baixar dels mars del
Nord per enviar al Marroc milers de
fills de

mare

espanyol

tat

I

i

L entrala d'aua

■,,g1

jael

iti tinge

suara

inaugurat.

e

Uaii),.

l'Es

llençar els milions que
a Catalunya.

roba

hi han eatalans conscients que
la sinceritat d'aquest polí
tic que solament aetua quan... es oportú?
Es possible que el poble de Catalunya
eneara

hi

creuen

no

vegi

la

en

transparència

d'aquesta

actua

ció tan berièfich- del senyor Cambó 1

Han

temps

alguns

passat
anys des d'aquell
que coneixérem l'actual cabdill del

s'estra
regionalisme espanyol... 1
nyarà :que el nomenem així perquè fa
molt temps que el regionalisme
Cata
no

a

lunya el considerem passat a. la història.
Catalunya d'avui, l'esperit de la
qual b. eristallitzat en l'ànima del po
ble catitIà, is separatista. I aquest sepa
ratisme irreductible
la nostra Pàtria,
que s'aixeca amb els punys elosog i ame
naçadors, és el fruit de tota l'obra go

vernamental do l'ildustre cabdill que, en
ganyant el poble, satisfà les seves ambi
cions arribaht a les més altes esferes ofi
cials de l'Estat opresor de Catalunya.
Per aquell, per l'esperit reivindicadcr
de la nostra terra, totes les efusions de
la nostra ànima.
Per al polític ambiciós, que ha d.alat
al

cor

del poble

l'amarga sensació d'un

Maquiavel perfecte,
català i

on

de ministre

forma de di,:ottat

espanyol,

tot

±s

.es

nostres condemnacions.

JOAN B. ALEMANY

I

BORRÁS.

VALLCATICA.

QUE

—

El

NO

Viaducte,

nou

que les lleis d'aquest país te
terminantment prohibit.
No som gens amies de la indirecta. Te-nim eostum d'anomenar sempre les coses
pel seu veritable nom. Es una tàetica més
un

nenoei

nen

noble

i, sobretot,

més' entenedora,

encara

por

P.

jlna

CONFONGU1N

ENS

la polHa argentina s'ha vist
obligada a procedir contra. una institució
cata
que ostenta desearadament un rètol
là i que no serveix sinó per a encohrir
Do

Fotog. REsSOIWINIUNT.

que

de

causa

veglr,:les

de que

es

altusa sineeritat sigui
creïn enemies al voltant

Seguint, dones, aquesta nostra ba
hitud que respon a l'ètica que informa la
vida periodística de RESSORGIMENT havern
de declarar tot seguit que la institució es
mentada que suara ha sofert l'oprobi de
veure forçar la seva entrada a les auto
nostie.

titats

Català

argentines, és el
en
qual façana

nomenat Centre
hom

hi

liegeix

.
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aquestes

paraules

tan

significatives

per

als catalans: "Catalunya, avant!" però
que donada la tradició de vici i d'antica
talanitat de la casa que l'ostenta, resulta
una
ironia massa sagnant que ja fóra
hora que no toleréssim els que sentim la
dignitat del nom gloriós, sagrat, que ens
ha donat la pàtria.

Aquest tristament

eèlebre Centre Cata
és sinó una vergonya per Catalu
nya i per la colònia catalana de l'Argen
tina. Es la negació absoluta de tot senti
ment de catalanitat i és un perill per l'or
dre públie, subvertidor de conseièneies i
de la pau de mantes Ilars.
là

no

El govern argentí concedeix personeria
a les
entitats de moralitat pro
vada i de solvèneia. El Centre Català
disfruta d'aquest benifet i a l'empar d'ell
fa funcionar una timba de
joc, burlant
les lleis i les autoritats. No és aquesta la

jurídica

primera vegada
el seu local i ha

que la

policia ha envaït
comprovat la infracció.

conseqüència d'una d'aquestes compro
vacions, anys enrera, el govern del doctor
A

de la Plaza li retirà la personeria i esti

gué llarg

temps

sense

jocs prohibits.

Pe

rò com que els guanys de semblant explo
tació donaven per tot, el Centre

pogué

i respondre dels grans
dispendis que Ii ocasionà aquella situació
passiva. Dos anys després recobrà la per
soneria i el joc es reprengué amb més

suportar

la crisi

pressa que abans. Ara la sanció

de

penal

cau

sobre l'actuació immoral del Cen
tre. Podrà eludir la
.responsabilitat, tam
bé, aquesta com d'altres vegades, o bé l'ac
tual govern serà inflexible com ho fou
el del doctor de la Plaza? Nosaltres de
nou

que encara ho fos més. La rein
cidència és penada sempre molt més que
el delicte inicial, i en aquest cas fóra molt
lògic i convenient que el govern decretés
el retir de la personeria jurídica i la in
solvència definitiva de l'entitat per a no

sitjaríem

recuperar-la de

nou.

de tanta probitat eom el Casal Català
s'ha. vist obligat a fer una declaració pú
blica de l'exemplaritat de la seva obra
cultural i patriòtica per tal de que no

confonguin

sen

immaculat

nom

amb el

intervinguda.
La desaparició del Centre Català de
Buenos Aires és
aspiració latent en
el
dels bons eatalans de l'Argentina.
El
desconeepte és general. L'altre dia
una

cor

seu

mateix trobant-nos en la inauguració de
tasques d'una nova institució catalana de
l'interior de la república comprovàrem el
que diem. Li havem posat aquest nom
ens
•eien—per tal de que no ens con
fonguin amb el Centre Català de Buenos
Aires.
Oh sí, amics, germans de pàtria: Que
no ens hi confonguin. Continuem la nos
tra obra d'elevació de l'esperit i d'enfor
timent moral; parlem de pàtria., d'arts,
de ciències i de literatura. Conreem els
bells costums de la nostra enyorada terra;
fem sempre, tothora i arreu, afirmació
dels nostres sentiments patrièties i espi
rituals, i no temem. La ratlla divisòria
serà marea,da amb traços de fort relleu:
d'una banda els catalans conscients; els de
les exaltacions patriòtiques; els dels aetes
culturals; els dels cants i de les danses
de la terra; els que poden alçar el front
sense témer
la claror del din ni la seve
ritat de les lleis. D'altra banda, els rene

gats; els
nascut

que

es

catalans;

donen vergonya d'haver
eIs que ens acusen i ens

delaten com a pertorbadors de la pau
del país, que ens hostatja, pel delicte d'es
timar massa la pàtria i d'acatar i respec
tar les lleis i les institucions argentines;
els que els fa mal la claror del sol i s'en
tafuren a l'antre de perdició, els que abu
sant de la condescendència de les autori
tats d'un
atempten contra

les

país nobilíssim,
lleis, la moral

seves

tums; els

que

no

i els bons

cos

senten cap ideal

tor ni els commou el sentit de

redemp
la bellesa.;

fi,
ideal suprem i
aspiració cabdal el culte al drapat verd,
el perniciós i abominable joc que les lleis
puneixen i les persones honestes repu
els que„

La collectivitat s'ha sentit pregonament
ferida davant l'escàndol provocat per
aqueix Centre Català tan nefast per Ca
talunya, i una entitat tan prestigiosa i

el

de la societat

tenen

en

com

me

que

sentim i
no

d'un fracàs prdkable,
fa en la batalla

beració pàtria ens havem lamentat sovint
de la lentitud del moviment nacionalista
català perquè la nostra prulja de patrio
tes hauria volgut provocar de cop i volta
l'adveniment de la llibertat nacional sen

comptar les possibilitats que teníem de
reeixir en aquell nostre daler. No podkm
concebre que lii haguessin catalans igno
se

IMMINENT

present, així

dels drets inherents

com

a

la seva característica nacional, exigíem
dels nostres eonnaeionals l'enardiment pa
triòtic que a nosaltres ens sollevava l'àni
ma per tal d'anar ràpidament a
disputar
la independència a l'enemic qui ens la
reté. Aqueixa exigència nostra, més que

convenciment,
mitjà que cm
pràvem per tal d'aeonseguir prosèlits i
un

era

accelerar la
dicador.

marxa

un

del moviment reivin

histèric, del fet ètnie, del
fet nacional,
fi, de Catalunya, i do
nant
a certa la hipòtesi de la Cata

que hom albira en el camp del nacionalis

lunya conscient del

me

rants del fet

en

com

seu

passat i del

seu

forçosament

H. NADAL

ESPUR

1

triom

MALLOL.

N

ES

Es tan acèrrima la nostra convicció
en
la llibertat integral de la Pàtria esclavit
zada, del tros de terra que ens veié nai
xer, del bell país català, de la democrà
tica civilitat dels que
les

l'habiten,

rebequeries
mies, mai

que

immundes comeses pels ene
no ens han
semblat portades a
cap en ocasió més oportuna, perquè les
agullonades, tal com duen més verí, així
són d'aprofitables per al nostre sublim
ideari.
:

Què

—

fa que ara per les eleccions el
l'Estat espanyol s'hagi revol
fangar corrupte de la immora
litat més vergonyosa?... Res!
ens

govern de
eat en el

dien.

LLIBERTAT

Els que de tota la vida ens havem sen
tit empesos per la força de l'ideal d'alli

respi

que

ens

responen els catalans les campanyes de
l'enemic: enfortint-se i organizant-se per
tal d'estar previnguts quan l'ocasió tusti
la porta, i ja sabem que d'ocasions en la
vida dels pobles se'n presenten sovint.
La joventut, que és la força més prea
da d'una nació, està tota amb Catalunya
maldant per arribar prest a la prova
A dures penes veus assenyades s'im
posen a les exaltacions dels joves i uns
i altres rivalitzen en l'amor a la
pàtria
comú. La feina és costosa però va fent-se
amb voluntat i amb energia. I quan un
poble està decidit al va-i-tot i aquest po
ble té consciència de la responsabilitat

No .hi ha

LA

l'optimisme

cal fingir pessimisme,
ni en sabríem, tampoc. D'un cap a l'al
tre de la pàtria tots els seus fills van
sentint-se reintegrats a l'esperit de la na
ció sotmesa segles ha. El poble, cansat
de suportar humiliacions i insults, s'alça
abrivat contra l'invasor i reclama enèrgi
eament el que és séu i no dels altres: la
llibertat i el dret de disposar-ne al seu
albir. I és tot Catalunya avui dia que fa
ehor al elam d'independèneia. Veieu com
Avui

rem.

Ara, però,
català

no

davant

podem

l'esponerosa

florida

amagar l'entusias

patriotisme:
homes que

política allí

on

no

hi ha

tot el més que hi ha són
van

arrossegant-se

eom

uns
ser

pents, cercant només el moment oportú
caragolar-se al coll dels qui consenten
semblant aberració.
—

Si

nacionalitat,

pel sol fet d'ésser
bo, es fes valer les prerrogatives a què té
dret, no hi hauria dominadors damunt la
una

superfície

de la terra.
—

Si no es té convicció en
que hom
diu que s'és capaç de defensar a sang i
foe, tot el més que es té és una gran dosi
de cinisme.
FREEMAN.
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GLOSSES
Dues notes són de remarcar en l'ac
tualitat de la nostra pàtria, que han re
flectit suara damunt tots, amb noves
Ilums, l'excel.lèneia de la seva esplendor;
la glòria de la insigne novellista empor

danesa Víctor Català, la proclamació de
la qual de catedràtic de l'Acadèmia de
Bones

Lletres,

a

Barcelona,

fa que

sigui

la primera vegada que una dama catalana
rep honor tan assenyalada. I les llaors
tributades a la memòria de Mossèn Bal
diri
viu estel que des de la fos

ReiXaeh,

cor

tupida

tres

cors.

del
Ell

segle
era

XVIII atrau els nos
mestre d'infants—és

per això que en parlo en aquestes glos
ses senzilles
de coses nostres, perquè els
infants Solen ésser sols amor dels homes
i de nosaltres són, a més d'amor, preocu
pació i desvetllament constant; tal volta
l'únie objecte essencial de les nostres vi
des. Ell era mestre d'infants, i llavors
que l'esperit de catalunya dormia pesada
ment damunt la glòria passada en fou sa
nyal de' vida, i fins a nosaltres arribada

ELS

la seva consoladora claror, s'ajusta a l'es
clat nou de revifament, fent-nos estimar
i representant-ho, tot el que aleshores vis
qué i alenà, solitari, com roses-veres en

garrigues,

tro

qual

perfum,

ignot

el

en

misteri •de noves hores de joia de la pà
tria, es revelaria al seu temps, essent es
pill nostre i fortalesa de les realitats i de
les

reflorint,

esperances

aquests

en

que

presents dies bells gaudim.
El nom de "Vietor Català", eseollit per
la preclara escriptora que així dignifica
Catalunya, fciu un bell auguri. Homenatge
a la gloriosa Caterina Albert!
Homenatge també, catalanes, a la me
mòria de qui ennoblí el pensament dels
infants de Catalunya en l'època de ne
gror en què brillà, del sacerdot patriota

evangèlie, que fou dels qui sembraven la
bona llavor (;ols fruits que ara copsem
tot sembrant encara, fins i tant que la co
ronació de tots els anhels, passats i pre
sents, no sia un fet!
A

DE

CATALANS

LA

PLATA

I ara un petit comentari de la impres
sió que ens causà la nostra visita als ca
talans de La Plata.

L'esperit que anima a la generalitat
és de sincera catalanitat. Ho comprovà
rem personalment. Molts
són els compa
tricis que senten com nosaltres l'ideal d'a
lliberació en tota la seva intensitat i el
manifesten en patriòtiques i abrivades pa
raules. Aquests sentiments són els que
conecberen la creació del Centro i els que
li donen vida. Però preeisament per
auest eaire catalanesc de l'entitat, els que
en porten la direcció són objecte d'acerbes
de murmuracions baixes de
censures i
de l'enemic

per

costum arreu,

el qual, com ja té
val de tots els
a
sembrar
la discòrdia en
mitjans per
tre germans. No ens ve
nou
el que
estan fent a La Plata. Es l'etern recurs
dels nostres eterns enemies. Però davant
aquesta mena de conflictes no cal perdre
la screnitat. El Centre Català de Cultura
és de recent constitució, data de dos me
sos ençà, i això Ii dóna força a bastament

comitè

"Nosaltres

sols",

que

aplegà

els

coratjosos nacionalistes disposats al sa
erifici per la independència de Catalunya.

Seguidament

vingué la represmtació
d'un monòleg eèmie

re
teatral. Després
eitat pel senyor Josep Font, el quadre
escènie del Centre feu la seva aparició
en públic posant "La casa tranquila-, co
mèdia catalana en tres notes, original de
Conrad Colomer, que fou rcbuda amb

fundaren el Centre Català ■+'Le
Cultura per tal de tenir un casal on pu
guin ajuntar-se en germanívol lla ç tots
els fills de la gran Catalunya.
La inauguració dels actes públies del
Centre tingué efecte la vetlla del dia 28

grans mostres de éontentament per l'au
ditori, causant bona impressió el treball

d'abril proppassat en el Teatre de la so
cietat "La Gauloise" i constituí un èxit
esplcnclórós. La colònia catalana de La
Plata és reduidíssima, però així i tot el

éls quals
ovacions.

Després

ple de gom
4...respongué tothom

teatre es, veié
vol dir

a

gom;

això

ala crida
del Centre Català de Cultura. Tant és
així, que els membres que constituïen la
comissió de catalans de Buenos Aires que
anaren a La Plata a portar l'adhesió de
la collectivitat de la metròpoli—entre els
ES
quals lii havia un representant de
SORGIM

EN

T—rest aren

agradosament

sor

presos
aquella multitud de con
nacionals que omplien els salons de "La
Gauloise- amb la satisfaeció mareada en
els esguards de tothom.
en

veure

La festa es celebrava, també, en ocasió
de Sant Jordi, patró de la nostra pàtria,
i s'inicià amb l'execució de l'Himne Na
eional Argentí, cantat per l'incipient Or
feó del Centre i acompanyat per orques
tra.

dels aficionats que hi prengueren part i
que foren la senyoreta T. Carús, senyora
Montserrat G. de P. i els senyors Serras,

George, Agorreta,

Eseayol

foren objecte

i

Font,

tots

perllongades

de

Á continuació foren recitades poesies

pel

senyor Joari Poblet i la senyora Lleo
nart de Serc, essent, igualment, força

aplaudits.
Acabà l'acte artístie el choral "El
tre

cant",

del mestre

Morera,

d'homes de l'Orfeó.

nos

que Ii des
actuació. Sembla
que entre alguns socis del Centre és on l'e
nemic troba ineaustes que es deixen cau
re
en el parany. Diem això
perquè s'es
tan reclutant firmes per a canviar el
nom actual de l'entitat pel de Centre Lle

la fe:•;ta

A honor de la comissió de catalans de

posant-se

.de manifest

la germanor qne regna entre els catalans
de la metròpoli •argentina i els de la ca
de la

províneia.
*

de Buenos Aires.
*

no

primi

d'elements, abans el mal no prengui
major inerement.
Confiem, però, amb el sà ,criteri i amb
el provat patriotisme dels bons amies del
ció

Centre Català

(le

Cultura,

els

quals

no

l'obra per ells iniciada
amb tants sacrificis i que promet donar
tants bells fruits per la colònia catalana
de La Plata i per Catalunya, passi a mans
dels nostres sempiterns enemies que ens
voldrien privar fins l'aire que respirem.

permetran

Per

que

Catalunya, germans!

anà

Buenos Aires que assistí a la festa i .dels
aficionats que hi prengueren part, el Cen

piial

propòsit
privar de que

N.

càrrec ilel senyor Enrie George, el qual
es veié
molt felieitat.

luneh

té altra finali
el nom de
català. Això seria senzillament un absurd
i així ho pensen la majoria dels ,dirigents
i soeis del Centre, els quals abans de tran
sigir afrontaran el dilema de la separa
ció, si així ho vol la insignificant mino
ria que propugna el canvi de nom. Potser
fora cosa sana provocar-la aqueixa selec
tat que

per la

a

un

Aquest

noses

•

La direcció artística de

tre oferí

es

per alliberar-se de les
torbin la seva normal

mosí.
En números anteriors ens havem ocu
pat de l'activitat desenrotllada aquests úl
tims temps pels catalans de la ciutat de
La Plata. Primer fou la constitució del

comú,

part

*

El
arl

dinmcnge

en

les

nou

el Saló "La

Ar

juny

a

festival que per aquell dia
organitzant la Delegació a Buenos

gentina",
està

dia 3 de

re•yre s'iniciard

_fires de

el

l'Associació Protectora de l'En

Catalana, per tal de fomentar
l'ensenyament en la nostra preada
llengua.
Hom gaudirà, amb la festa, d'una bella
reIllada artística i patriòtica i contribn7ra, ensems, a una obra be4fica i de cvl
tara exemplar.
senyança
nus
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El diumenge dia 6 del
present mes el
Casal Català efectuà la primera de les
excursions eollectives a estalniments in
dustrials, museus i laboratoris.
Una trentena de socis de l'esmentada
institució, acompanyats per membres del
Consell Directiu i representants de la
premsa catalana, visitaren la fàbrica de
teixits de la "Compariía Introductora tle
Buenos Aires", essent rebuts pel gerent
de l'establiment i apoderat general
senyor
Mcleior Grau, dilecte connacional.
Gràcies

la deferència de l'estnentat
compatrici els catalans poguérem admirar
el funcionament ,de la
fàbrica, la qual
està dotada de grans comoditats per als
obrers (la majoria catalans) i compta
amb

a

l'aventatge

de posseir

una

ria moderna i perfeccionada.

maquinà

Després

de presenciar el funcionament
de diversos telers meeànies, el senyor
Grau, en obsequi als visitants, en posà
un en
marxa, el qual teixia una cinta
amb els colors nacionals de Catalunya,
que fou repartida després entre els con
currents per tal de tenir un bell i patriò
tic record de la primera visita collectiva
efectuada pel Casal.
Vistes totes les dependències de la fà
brica i oïdes les explicacions que de tot
ço visitat donà el senyor Grau, els con
currents foren obsequiats amb un refresc
servit exquisidament per fesposa i les
filles del senyor Grau, les quals tingue
per a!s visitants tota meno d'aten
cions.
La primera sortida tle les projeetades
pcI Casal Català ha constituït un èxit.
ren

La

subscripció

oberta a les nostres pà
per tal de cooperar a la realització
de la idea
bastir un monument al ge

gines

ni sardanístie d'En

Josep

popularment conegut

per En

M.

Ventura,
Pep, ha do

resultat total de vuitanta pesos
els quals invertits en pessetes
n'han rendít 183. Aquesta quantitat serà
nat

un

argentins,
posada
sió

tresorer de

a mans

d'Homenatge

que

la Conds

funciona

en

Centre Autonomista de Dependents
C. i de la Indústria de Barcelona,
distingit compatrici i bon amie nostre
Joan Mata, que sortí d'aquest port
viatge a la pàtria amb el vaixell del
2

d'aquest

el
del

pel
En
en

dia

mes.

Demés dels noms inserits en cl núme
de REssoinumENT corresponent a fe
brer, han contribuït a la- subscripció els
dilectes eompatrieis Joan Cunill, Joan
Mata i Angel Boixader, amb tres i cine
ro

pesos respectivament.
A tots els generosos
WRGIMENT

contribuents,

Res

els agraeix la donació.

inefable dolcesa de la dansa nacional de
la nostra

pàtria.

L'execució anà força bé, evidenciant-se
que si la Cobla tingués ocasió de donar
audicions més sovint posseïríem un con

digne de
Catalunya.

junt
de

comparança amb les eobles

IV
Per rd proppassat
diumenge dia 13 es
tava anunciada la eelebració d'una Diada
catalana a la ciutat de Córdoba a bene
fici de l'ensenyament eatalà i organitza
da per la Comissió Delegada que hl Pro
tectora té en aquella ciutat.
El programa que ens trameteren cons
tava d'un diseurs inicial
•ilecte com

pel

patrici,

el periodista Ll. Subirachs i
glossant el tema: "L'ànima de la na
e:cnalitat"; la representació de "Terra
baixa", d'En Guimerà.; cançons catalanes
per diversos solistes i la presentació de
l'Orfeó Català que sota la batuta (11. mes

Pagès-Rosés

tres

cantaria obres dels

mes

'çres Vives i Morera.

En el pròxim número parlarem dels
resultats d'aquest esdeveniment artístico

patriètie.
V

111
Una coneurreneia numerosíssima envaí
els salons del Casal Català en ocasió del
festival de sardanes que s'Id donà cele
brant la festa de Sant Jordi.
La Cobla Empordanesa exeentà el pro
grama següent: En la cova, Esteht ; trants
de maig, Bou; Primera brotada, Canet;
Pcnsaments, Vilalta; Extasi, Bou, i la
deliciosa On són les oquetes.„ de l'immor
tal Pep Ventura.

Amples i denses rotllanes es formaren
d'ardits "sardanistes que no perderen la
brillant avini nca.
deleetar-se anth la

No

és possible tle parlar
tampoe, en
aquest número, del concert que l'Orfeó
Català dirigit pel mestre Ernest
Sunyer
donà el diumenge dia 13 del corrent, a les
nou

na",

ens

del vespre, en el Saló "La
Argenti
executant un selecte conjunt d'obres

entre les quals hi havien quatre estrenes.
Ho farem en el propvinent.

VI
A Nova York s'és constituït un Comitè
Cultural Català, el qual mitjançant una
quota mínima anual d'un dólar dela seus
adherents, es proposa expandir les obres
cabdals dels nostres autors i en general
tot •el que es relacioni amb la cultura i
l'esperit de la nostra pàtria.
La primera manifestació de la seva
activitat ha estat l'oferir a les principals

Biblioteques dels Estats Units del Nord
d'Amèrica les obres de la "Fundació Ber
nat

Metge".

Tenim davant la vista les respostes que
els ditt etors de les Biblioteques esmenta
des han fet al Comitè Cultural Català pel
seu bell gest, i
en totes s'hi remarca el

desig

de posseir obres catalanes i l'inte
rès que les nostres lletres desperten als
qui es captenen de les coses de l'esperit.
L'adreça del Comitè Cultural Català es:
O.
69, Times Square tSation, New
York City.

VII
El festival que a profit de l'Associació
Protectora de l'Ensenyança Catalana pre
para la Delegació que aquesta entitat té
a Buenos Aires, per al
diumenge dia 3 deN
proper juny, sembla que constituïrà un
aconteixement artístic i patriòtic.
A l'hora de tancar l'edició d'aquest nú
Equipo

de Fut-bol de l'Atléfie del Casal

Cataló, de

Bue'no$

mero, el programa de la festa

no

es

troba
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liberament de Catalunya.
"La nostra tasca—diuen--s dura, el
treball intens i el profit exclusivament
a la Pàtria. Perquè no portem llast de

De l'"Aeció Radical Catalana", de Pa
rís, havem rebut una lletra de salutació
acompanyant un missatge als eatalans

banderia ni altres marques de eolors que
els de les quatre barres de sang, al llin
dar de la nostra porta ningú ha. d'abdicar

gentina"

a

les

nou

.

de la vetlla.

per

no

llibertat absoluta.
eièneia
"Amb el que és patrimoni do l'ideal pa
tri: intransigèneia absoluta."
a
la salutació
diem amb entusiasme: Per la in
dependència de Catalunya, germans!

Corresponem corahnent

i els

FABRICA D'ARTICLES

LI
de

si
particulars, mentre
d'eman
amb
el
dogma
incompatibles
guin
cipació.
"Amb el que és patrimoni de la cons
de llurs idees

d'arreu el món, en el qual es fan afirma
eions d'abrivada catalanitat i es preco
nitza, amb equilibri ideolbgie, l'ideal d'al

del tot confeeeionat però sabem que, ultra
l'Orfeó Català del Casal, hi pendran part
elements de destacada actuació en l'am
bient artístie de Buenos Aires.
L'acte tindrà lloc en el Salé "La Ar

DE

VIATGE

de

Jaume Carbonell
c?,,,,ft

i

de

taula,

a

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

cada tres portes

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

en

S'envien mostres i

es

reparteix

a

domi

cili.

.AT LÀN T I D Aviminni
J. CABRE
6tados Unidos 1599
i Cevallos.

i

CIA.
Un. Tel.
5532, Libertad

Vendes: VICTORIA 1202,

cant.
Un. Tel. 0518, Rivadavia

ATENEM

SALTA

DEMANDES

Brillants

iAlhages Fines d'Ocasió,

preus

veritablement limitats.
No compreu

sense

visitar aquesta

abans
casa.

Confiteria Catalana
Cerrito,153
Bmé. Mitre
Unió

Coop.
Coop.

Bs. Aires

2248

Telefónica 4571, Rivadavia
Telefónica 2918, Central
Telefónica 2919, Central

Eus permeten

Secció

recomanar

Especial

per

distingida clientela la:
Casaments i Bateigs

nostra
a

de les millores que havem introduït

una

Xampany Codorniu
Non

la

a

en

els

No deixin de provar
aquest saborós

plus ultra,
Extra i

nostres

Vins itnportats:

Alella,

licor catalá.

Espumós

Mosca ell,
Garnatxa,

Unics concessionaris per
a la República Argentina.

Anis Deu
el preferit de les farnflies

CASA

establiments.

Ranci,

Jerez i
Oporto.

OMS

•••••••••••••••••••••••••WWV.

Ressorgiment

APIARI "FLOR DE ROMERO"
Productes

d'açícultura

Especialitats de la Casa:

Revista mensual catalana

Caramels de mel
Gemetes melades

3ee•

„S"ubscrip..-'ió

Turrons de

e5emestrat's

mel

Farciments de mel, etc. etc.

Josep (Ramoneda

México1356

Abellem
COLON IA ALVEAR

Bueno,s 121fre,s

Diaz

Buenos Aires
C. T. I2 10, Oest

(Mendoza)

FAR MA

JA

DEL

CATALANA

DOCTOR VILAR

(REFORMA

LABORATORI D'ANALISIs 1 ESTERILITZACIONS
per la campanyt, fent-se e:s enviaments
tota
regularitat, abondut
import de la comanda

S'atenen detnanies
amb

GARANTIA ABSOLUTA DE TOTES
PREUS

ALSINA, 1202,
Unió Telef. 3305,

MATALASSOS

LES PREPARACIONS

Gran assortit en
Encàrrecs per

tot

I

a

o

MÓDICS

CANTONADA

SALTA

(Rivadavia)

BUENOS AIRES

Coop. Telefóreea 5 5 I (Oeste)

Blanqueigs,

General

en

Imitacions

Papers pintats de

i

tota

Collocació de
mena.

PREUS MODERATS

PAGÈS

i

PASCUAL:

Taller: Estados Unidos, 1217

México,

1320.

BUENOS AIRES

ram

personalment

YAPEYÚ,

D. VALLBONA

BUENOS

,

Pintura

l'estil català

VENDA)

lo pertanyent al

carta

Eseriptori:
Vélez, 3988

978

AIRES

DE

"LA BARCELONESA tf M. HILL
--

—

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

Un.Tel. 3818

Frigorific

i

961)

Llocs 101 i 102

(Buen Orden).Escriptore PERÚ 1534

Fábrica: TEMPERLEY (F.C.S.)

Camiseria

Sï'c

"La Esmeralda"

ALEMANY

ENRIC RODO

0

ESMERALDA, 492

bFON0

LING

L'èxit del nostre sistema

completar

FRANCÈS
ANGLÈS

i

ligvofono

ens

ha

Sucursal: Corrientes,
Buenos Aires

permès

pelfeccionar els nostres equips de discs
punt, que resulten avui dia únics
Per a generalitzar ne els prodigis cul
establert tempmalment preus i condi

1260
-•

i llibres fins a tal
el món.

en

turals, hem

Ó'xistencia p2rmanent del famós

GÉNERE

cions qne els posen a l'abast de tothom. Els nos
tres equips lingvofono resol en el problema màxim
de

l'ensenyament: ELS IDIOMES.

en

un

l'època

mot,

constitueix

actual.

la

El

PUNT

CATALÀ

lingvofono,

Çuants de `Cabritilla"

meravella didàctica de

Demaneu

DE

prospectes gratis

al

BUFANDES DE SEDA,

DALMAU

vcEuiv:

245,

"

agents d

(Admetern
els principals

rebudes directament

L,CEU

YCEE•
C Valencia
Barcelona

de

arcelona.

ICEO

YCÉE
YCEUM

posieió i competimeia pedagógiea
centres lo la peninsula i paYsos

BARRETS, CORRES

en

a

homes, als

i

dernás articles

preus más convenients de

la

per

plaça.

rica llatina.

RESPLANDOR„
"Bodegas
(Pagès, Aymerich
r

i Cia., MENDOZA)

•

Compatricis:
vostre

proveïdor

de

marca

"Resplandor„.

Unics representants

a

que

us

exigiu

serveixi el

al
lando
ESP'EC

Si voleu beure bon vi

Buenos Aires:

ROVIRALTA, GRANADA i Cia.

• 10

Un. Tel. 2448, Juncal

Córdoba 2677
Itnprernta Tontana, Brne'. Mitre 1325, Bs. pires

-

(5336, Rjvadavia

