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Catalunya, fins avui ha scmblat íaltnent una sucursal de Madrid. Aixó ho confirma el fct de
que unes déu companyics de teatre «de ¡a Cort o han rcprcsentat llurs farses i comedies en
els principáis teatres de la ciutat comía!; vegi's
sino: al Tívoli, la Pérez de Vargas; al Teatre
Cátale, En Martínez Sierra amb la Barcena; al
Novedades, En Borras i mes tard i'Alba i en
Bonafé; a l'E/dorado, l'Ortas i la «magnífica»
Lconís; al Goya, en Thuillier; a! Victoria, la
companyia d'En Fuentes-Vargas; al Poliorama, l'Artur Serrano; i la Loreto i en Chicote,
que s'han passejat pels cscenaris del Goya,
Victoria i Bosc,
A VEspañol hi ha actuat fins fa poc, Túnica
companyia catalana, represcntaní-hi vaudeviUe...
Fins En Borras, en la scva última campanya al Novedades, feu «Tierra Baja* en c a s tella!
Per a donar una major idea d'aquesta cafalanitat de que tant alardegcn els elemcnís Uigueros, repctirem el qué tothom ja sap; co és.
que les mes grans figures del Teatre Caíala
han hagüt d'cmigrar d'aqueixa ierra, jusíamcní
per falta d'aquest ambient de patriotisme i caíalanitat, que, d'existir, forgosamení íindria
nostre teatre una vida de prospcriíats i d'éxits;
púix és el teatre la manifestació mes palcsa de
la vida d'un poblé, el que mes ¡'exalta, el qué
mes el fa cnardir, sentir i pensar; el qué l'enaiteix en ses costums, fent reviurc ses tradicions
amb llurs amors i anhels, cepassaní aixt la
seva gloriosa historia viseada, sos tipies costums, i on els caracterísíics i piniorescs tipas
de nostra térra hi serien portáis de totes les
contrades, de tots els indrets gloriosos de Catalunya.
La política cixorca de la Lliga no ha mpxgDt fomentar-lo un Teatre Cátala; i la Mancomunitat ha preferit gastar-se els mil lions per
tiodrir sangoncres 1 capíar-seestdmcesagra'fts.
Al fons del sac hi trobarán les engranes, .
No cal parlar deis noslrcs músics; a qui,
com en Morera I en Pahissa, s'els té absolutament aixelats. D'en Vives, no cal tampoc terne esment, puix aquest s'ha fet «madrileño»
i tots sabem lo bé que aixó li ha anat per a
fer-se aplaudir a Catalunya.
La sardana, la bella danga cmpordanesa,
l'han mixtificada quatrc salía taulells, que la
bailen quan no els costa una pcsseía En tota la provincia de Barcelona sois hi ha tres o
qaatre cobles, i sois una ho fa bé i sois ana
pot sentir-sc, la de l'Albert Martí.
A Barcelona es publiquen una doízena i
fflítja de periódics diaris; sois un esta redacfat
en caíaléi.
«La Vanguardia» el «diari deis rnorís», pu
blica cotidlanamení, en íeínps norma!, aqoelles
quinzé o vint «csqacles»; de tañí en tañí, gn
8Urt alguna escrita en caíala, molí peques!..
L'indústria entera, a Barcelona, sois coneix
la ilan^ua de Cervantes, El Senyor Esteve,
en aixo hi íé molí puní, no fos cas que «La

puntualí» 86 n'anés en orrí,
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EL DEMÓCRATA
A les llibrerics, no mes hi veureu a l'Insúa,
en Belda, Carrére, San José, Relana, Baroja,
Caballero 7^üdaz, Sassone, Trigo, Francés,
León, Concha Espina, Colombina, i allres que
no anomenarem per a no cansar l'aíenció del
llegidor Els nosírcs autors catalans hi fan un
paper ben migrat a les Ilibreries!.. Es que no
escriucn o és que no vene»?
Varis intenís ediíorials caíalans han hagut
de plegar, veient-sc impoíents per a mantenir
llurs esforgos lloables.
El Senyor Esteve no hi cntén en arí, ni
en música ni en literatura; el Senyor Esteve,
és un ente íant vulgar, un lipu tañí despreciable, que, fóra del ncgoci, els voís i la «mandanga», no li parleu de res mes.
Tant maíeix, un poblé així no pot sentir
pas el patriotisme, ni fer grans alardes de catalanitat.
Una oligarqüia com la de la Lliga, que juga
amb el sentiment de patria com si ho fes a
Borsa, no és ja digne de cap mena de respecte ni de considerado de cap classe.
Un partit així, que embrata i denigra al pctií i migrat rebrot d'un seníimení cniairaí i digne, és com un pare que explotes a un fill amb
fins indecorosos i inconfessables.
Fa vergonya tanta ignominia. Entristeix
que homes així preíenguin monopolitzar l'esperií excels, la flaire olorosa d'un amor que
tots els pobles deuen sentir per la Ierra que
e l s h a vist.néixer,
Els Uigueros, polííics d'ofici de iota !a vida,
no hi teñen drct a les seves gosadies, pretenent
fer creure que pensen «en caíala»
Son massa «sevülanoü».
Cal foragifar-los, dones.
NOVl

\ i t %a h.
Nostre admirat <^Xenius» soi empipar, com
paraula representativa de lo íictici i de lo
fals, emfátic o presumptuós, la paraula «mandanga». Dones bé; aqueixos actes, aqüeixes
testes; aqueixos dies clceronians i pántagruélks
que ha celebrat la Lliga Regionalista, no son
tnés que «mandanga» portada a l'extrem d'apoteosi, per a aconseguir així una escenografía
suggestionsdora, quina perspectiva no és aitra
ni té aitra finalitat que preparar les vinents
eleccions generáis, i en vistes a que no s'en
vagi en orri tot l'aparato de llauna i cartró.
El qué ara s'ha fét no ha siguí aitra cosa que
una «verbena» mes; l'úlíima revetUa, després
de les de Sant Joan i Sant Pere. Podriera dvOnar-!i un utol: «La verbena de la mandanga,
el lio de las carteras o celos sin reprimir».
Perqué la Lliga Regíonalisía, quan se veu
liuny el Poder; en quaní observa que s'apropen per a ella dies magres i que s'extén a la
seva vista uua ampia perspectiva de desert,
desolació i dejani, se sent tot segisit naciona-

Es a dir, nacionalista és poc. Se sent separatista, revolucionaria i fins anarquista.
Quan els conservadors monopolitzen el P o der; quan les extremes dretes pretenen dominar en nom del manteniment de l'ordre i
la pau social, soten comptar amb els senyors
Cambó i Musitu i altres ocellois cucurulleros.
Llavors, la Lliga menja i calla; es créua de
bracos i de potes i no s'impacienta per res;
dona temps a! temps i obliga ais seus «sinfeiners» de boquilla a cusir-se la boca, taparse la
gargamella i no exhalar ni un gemec ni un
crit.
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En Cambó está en les altares? En Cambó
és ministre de Finances? Els tiburons de la
Lliga s'atraquen i s'afarten? Dones res importa tot el demés. Catalunya és rica i .plena.
Espanya és nostra germana i nostre niaré.
Pero, es precindeix de la Lliga? Es té, com
ara, davant deis ulls una possibjlitat de goyern
Iliberal en ei qual els Uigueros no hi col-laborarán pas? Dones, a correr la pólvora; a organiizir protestes «monstres», aixecar els punys
airats i plorar llágrimes de, cocodril; a tocar
a sometent i dir que Catalunya gemega en la
mes ominosa de les seves esclavituts; a invocar
a Rafel de Casanova, a Pau Claris, i a cantar
«Els Segadors», i a no deixar viure ais madrilenys fins que els tirin un altre ós en forma
de col-laboració ministerial, subvencions, augraent de l'aranzel, etc., etc.
Veritat que tot aixó és vergonyós i fins
repugna, no ja a la conciencia, sino al sentit
de rolfát?...
La desaprensió, el cinisme, la poca vergonya i la canallesca actitut de la oligarquía
que preté mangonejar a Catalunya, ha arribát
a tais límits; ha assolit un grau tant pujat de
ignominia; está enverinant de tal manera ¿'sX*
re i l'ambient, que si no agafem l'escombra í
coitiencem a fer neteja enérgicament de tanta
porquería, és fácil que podem asfixiar-ríos.
Vaja, prou farsa; prou comédial
Visca la veritat! Abaix la «Mandanga»!!!
SANTIAGO DE ESPAÑA

OTETES
Per «La Veu de Catalunya» ensíínterem
que s'adheriren a l'Assemblea celebrada a la
salaiarcaba de la Lliga Regionalista, el prop-passat dissabte, VUIT (?) entitats polítiques del
districte de Granpllers, qujna representació
ostentaren VUIT senyors, en la forma següent:
Josep Queralt, peí Centre Regionalista de
Badalona; Miquel Serra, per la Lliga Regioiia'<
lista de Santa Coloma de Qramanet; Llátzer
Cruseüas, pe! Centre Regionalista de Cardedeu; Antoni Mayo), pei Centre de Paloti; Jaume Josep, per la Llígá Regionalista de Granollers; Esteve Gamillo, peí Centre Regionalista
de Granollers; JMíquel Vilageliu, per la Joventut Nacionalista de Montméló, i Aíbert Rosas,
de Sant Feliu de Codines.

