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En Teodor Barcj
El senyor Baró había nascut a Figueras l'any 1842; en aquella
ciutat se feu batxiller, i a la Universitat de Barcelona se graduà en
Dret i Filosofia i Lletres. Mes la seva afició el tirava cap el periodisme, per lo que ingressà com a redactor en el diari «La Corona de
Aragón» que més tard se convertí en «La Crònica de Catalunya» de
quin diari fou llarc temps director. Durant molts anys ha format
part dé la redacció del «Diario de Barcelona» on va substituir a 1'
inolvidable Mané i Flaquer en les cròniques polítiques del diumenge; fou després redactor en cap del dit diari, i en aqueixos anys darfers, director.
Com a periodista ha donat una producció grandiosa, logrant
una bona reputació de publicista.
Temps dé gran efervescència política eren els de la joventut
d'en Teodor Baró, i un home com ell, lluitador i catòlic fervent, no
podia süstretire's al mitjà en <§ue vivia; se llençà doncs a la lluita:
fèu'regidor, i tinent d'alcalde dé Éarcelona; diputat a Corts; Gpbertia&ói de SeViíla; Cónafia i tààlàga i director general de Bcoefir
1
{
' '
''
Gran era l'amor al trevall que en Teodor Baró tenia, d·acs ai
tttiitíà oéàpü els"' càfrecs públics d'e mes importància, deixà ej cpsrea
delfe Herr'ès i|del p^ricúisiine. Sentia inclinació per 1' eBseajaa!» i
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dorrrt"Tl·!'iestnnipa diferents llibres destinats a les escoles primàries.
Trevallà també en la traducció d'obres importants i paerà tribut a
les Ueir©^catafj|nes dçdieant-g'e gsj^fiaiment al^teatce, essentíMpmbroíes_le^obre^que%tre^, assolirien el seu wo,Véfcps'i.'ttiia.^cellenta -«^utació de comediògraf, ja que molies de ses proclucciórií foren, durantVnoHs knys': dè repertori obliga't per tot Catalunya.
Recordem entre les moltes obres que en Teodor Baró ,donà a
í'íscena, «El séeretídel·Muncí«, «ET'jÒc dels disbarats», «El general
No Importa», «La Tramontana-•, «Un drama en la Costa»,,-L'olla de
Grills»,.«El senyor Batlle»., «El datada Cigala», «Sureda i Companyia*-, «La estació de la Granota», «La escaleta del costat?-, <E1 senyor Secretari» i «L'apotecari de Malgrat». També publicà «Lo poema del cor», obra en la que volgué condensar tots sos afectes d'home
de sentiment i de bon patriota.
Per ell, tots èls genres literaris eren cosa fàcil, doncs es donà al
cònrèu'del periodisme, del teatre, de la poesia i de la novella, deixant en aqueix ram darrer quatre obre's,'dúes de les quals se basen
én temes ja donats per ell aTesòèna; aqueixes novel·les, totes elles
castellanes, son: «Juan Alcarreflo», «La Tramontana», «La paz del
alma» i «En la Costa». •
•
* En aqueixos darrers anys el teatre s' había perfeccionat molt
amb ï'infroducciÒ d'autors extrangers, sofrint una notable transformació cap al realisme i l'estudi psicològic: i els veterans de les lletres,
corn eh Baró, es'trovaren mancats de forces per evolucionar, i condemnats a veure com els escenaris se els hi tencaven a la seva producció.' En Baró, però, no's volgué declarar vengut, i mentres hi ha^
gué teatre català, donà obres a les empreses, logrant moltes vegades la estrena mercès a la seva reputació literària; mes ell mateix,
j ,
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tement el fracàs d'unà escola que no satisfeia a ,ningú, i s' amagava
cfaf'r'éra un mddésVpse'udònïm, esper'aht endebades un dels èxits SO7
rollosos de la seva joventut. .
, ,
'
"nosaltres, admiradors del talent i del mèrit sia allà on^sía^ e^ç
ÍSàíiftàU'f'ètrè Wmèii'àtgé ales personalitats que s'ho mereixenJi
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avui paguem a l'home recte, a l'infatigable obi;er de la( intej-jigencj.sj,
al polític que passà pels càrrecs públics més capdal» sense ^enciquirse, al notable autor dramàtic que fou puntal de la.nostra escena, uu
just tribut de consideració i de respecte, amb motiu d_e la seva mort
no per temuda, menys sentida'.
L A REDACCTÓ.

Resum de Política
, i l . • . • ; ,;

lerrouxista
Trinxes, Pinxos, Apatxes i tota ia púrria i xysma.de Barpelqna, diumenge 24 del pasat, anaren cap. a Girona a atropellar- a,ls gironins a indicacions del 'intervencionista, dpp Aleçandro,, ^ n i que
fosin maltractats de paraula i obra els ciutadans que volían £gmpl^r
amb lo qu'els dictaba la conciencia, no deixapt-los fer l'açte dei sufragi a un 25 per cent dels electors o siguen a gran qúniero (Jels- car
talanistes, i com si no'n tinguessin prou^algúns matons deis que ,1a
denuncia del Marqués de Camps junt amb el cop de genit d e ^ e j ^ r
Suarez Iflclàn, els hi había posat el negoci en perill, no li habían
perdonat encara el mal rato qu'els hi feu.,pasart.preting;uetenl··assesinarlo per dos voltes, una en despoblat i 1' altre a l'interior d' una
casa hont hi rebé dugués ferides-is#ng catalana iànoscenta! s<íuef <Üe
molts segles a eixa part qu'es té de derramar per ,a conservar la
nacionalitat de nostra terra, com si l'escut de les quatre barres hagués sigut pronòstic de que la sang catalana sempre hauria de ser
el qui l'hi conservés sa explendorosa rojó.* Rebeu noble patrici ia
enhorabona de qu'el covart atentat de que fóreu víctinf hagué's re«sultat frustrat i gloriflique-us d'haver donat vostra generosa sangcn
defensa de la nostra justa causa, blasó qu'els catalans Vós eí reneraran més qu'els que ja tenieu.
^ ,.
Sí, materialment va perdre'l senyor Masó, empro, moralment,
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no, puig s'han de tenir en conte'ls Browincs, estaques, i no deixar
aaàr à votar als catalans d'Amer, Osor i la Sellera, molts centenars de vots en pro del senyor Masó, capellans i jaumins recomenar
la candidatura anticlerical, el senyor Font, candidat tradicionalista, dir en plena veu en la plaça d'Angles que votesin al lerruxista,
tenir enfront als radicals, lliberals, conservadors, republicans, carlistes i mauristes, sols ha guanyat de 151 vots, per això podem dir
qu'el triumfant ha sigut el catalanista.
El primer dia de les Corts ser obertes el diputat pel vehí districte de Santa Coloma de Farnés demana una, interpelació sobre les
passades eleccions de Girona per a protestar de la conducta del gobernador civil i demanar que s'anulés l'acta, i al mateix dia el Ministre de Governació ja va deixar veure que no tenia prou forses
per a contrarrestar la escomesa nacionalista quedant ja eixos amos
del parlament com en les passades Corts; preparem-nos doncs a
veure anar eï Comt«, de Herodes a Pilat amb ses ridícules rectificacions.
Et Ministre de Governació digué: «Aún no està elegido el sefíor
F. Pozo», i nosaltres creiem que ni se arribarà a elegir, puig si ho
fas renegaríem d'eixa Espanya de toros, panderetes i coixos qu'ens
gdfcerftàn.

P. Ros

Notes de Redacció
Ens plau fer constar el nostre més ferm reconeixement vers els
protéetòrs i subscriptors del nostre humil periòdic, perquè han respost al nostre crit d'amor al poble i a Catalunya amb un entussias«feslifant, Lo qu'ens ha obligat à aumehtar la tirada,
a tots**

»íi.i^f *?&?££$ desitjant testimoniar la seva gratitut a tots pel gros
èxit obtingut, prepara un extraordinari i ^rswsceforpes
xim any.
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Els progectes de l'Alba
Lo que'l Sr. Alba ha presentat en el parlament es una completa
traducció dels progectes economies del sociólec i financier inglés
Lloyd Georges, però ha deixat veurer que no domina a la perfecció
l'inglés l'expresat ministre, i si el domina; el cap-girell que n'ha
fet dels progectes, deixa veure que'l presentats obeiex mes a un
ardit polític que no a ganes de salvar a Espanya; si vé en els proÇectes presentats ni han de bastant acceptables, també ni han dels
que's titllíyi de funestos, veritat que'l ministre jura i perjura que
està disposat a introduir-hi totes les modificacions que se li fassin
observar, empro tot i això nosaltres no reconeixem al Sr. Alba la
virilitat necessària per a posar a la pràctica tot ei que avui son
progectes, puig amb el temps que fa que desempenya la cartera d'
Hisenda, els gastos del Marroc han aumentat de 4 milions de pessetes,
bonic con trast. Tot i ser el Sr. Alba el millor ministre del actual
gabinet, no té l'esperit de ferro necessari per a coatrarrestar l'escomesa que se li acosta per haver presentat amb progectes bons, altres
suïcides lo que's molt de deplora. Per uns han decretat.la mort dels
altres, creiem que notarà són error hi procurarà curarlo urgentment.
P. Ros

iierrouxistes que sentin amor a Catalunya
En el Lerrouxisme es considerat instintivament com un mèrit,
el fet de no ésser nat a Catalunya. I això es depressiu pels catalans
que figuren en el partit, els quals es troben jiecessariainent en el cas
de soporttr una tutoria estranya a la seva, íntima manera d'ésser,
j^gàféu de dintre el Lerrouxisme dos talors exactament iguals,
obrers p no obrers, burgesos onò burgesos; perquè de burgesos,
comentant pel sèu cap, n'estí plé ei lerrouxisme; poseu aqueixos dos
valors exactament iguals ert situació d'aspirar a un càrrec o una
mercè, i ja podeu estar segurs que si l'un es català i 1(altre no, triun-
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farà el no català sense càp: ileí de tliipic:- feríaíx^ hauleu
veure corneii els càrrecs públics, prescindint dels.de menor quantia,
sempre la representació lerrouxiste esíoi-mava d'elernentsforasters.
El LerVouxisme no és altra coía" que un exèrcit d'ocupació vmgut
de fóra, que pertorba el republicanisme català i hi ha posat Ui bruixa
per evitar que sigui català. Diu que es espanyolista el Lerrouxisme
rviu, que la seyu missió es la d'espanyolit^a^nos. l.no obstant, enlloc
d'Espanya .pot viure, sinó es.a Catalunya. Caia:uny'a tan egoista
segous diuen, pevmet que vinguin de fora per manar'en ella.' Càt'alunya es la colònia on troben prosperitats'i veruúi'es,' sense c'a*p
esforç, ab ei sol prestigi que els dona l'accent pur d'una Llengua que
!
no es la natural del país.
. •
, .
<
' Míreu-vos l'estat major Lerrouxista; mireu-vos-el sobretot VMS' alt res republicana fanatisats. Cap dels. que mana ab .eficàcia es
'català íils, catalans no hi poden arribar a generals dintre l'exèrcit
lerrouxisxe.
Pels catalans l'escala es limitada" No 'se'ls "deixa passar d'ún
cert grau, com succeeix en molts paísós, Repasen la llista-de parlamentaris lerroVxiétes1; repasen la'Aindidatura de qualsevol elecfió
legislativa Si hi h<a un català es un gerriljer que va pel seu, co(mpte
a un districte que creu que hi pertany- Els veritables generals son
els Lerroux, els Gin,ers, els Iglesias, els Fernàndez del Pozo.
Es vergonyosa aquesta inferioritat que acepten els republicaris
catalans;#es vergonyosa per Catalunya. Però ho es sobretot • pdr
vosaítres.'
Tota la força"deij Lerreuxisroe sou vosaltres, tota.la £orsa del
Lerrouxisme es a Catalunya. iA quants, a quants fills de la terra ha
dut el Lerrouxisjne a ; la felicitat, al benestar, als adelantos dels
pobles? Mediteul penseu bons republicans fills de Catalúíiya; i veureu
que Catalunya no fa la obstrucció per sistema; Catalunya no es
negativa; Catalunya no obeheix a una esquerpa, obsesió protestaria,
idealment infecunda, políticament ineficaç, Catalunya no nega sinó
les negacions, el projectes.de cuina,, els dogmas de 1A decadència; el
sentit econòmic-de l'edat de pedra, la incapacitat i el descrèdit.
Catalunya tol que's retiri l'obra funesta i que s'en presenti upa de
sana estimulant moderna, desentrotlladora dels sentits de llibertat
de riquesa d'emulació, als que a tots vosaltres lerrouxistes que yos
sentiu fanatisats, sols pel fet de no cambiar lès vostres idees, renuncieu i desserteu del vostre camp tan ineficaç per vosaltres i pels
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vostres íills; això me fa espera que tots els que per primera vegada
vàreu veurer aquí en àqueika hermt>sa terra la ltòm del dia, i a«|aells
q'Oé'per 'aquesta gentil Catalunya sentiu alguna afeccció, jheiiji}'
acullir ab simpatia i apoiar la nostra campanya.. ,
*

Ux SEGADOR

Kals Polític
. Aquí teniu al grau ex-emperador l'hom satisfet. Ell que bn portat
les maces, enlluernades per i oratòria de mití'ns i per l'aparenta
altiv.esa de aquest capitost poittic qae es diu son redemptor, en llur
afcany de millores socials i econòmiques, estem sempre a punt d'anar'
voluntàriament al sacrifici, i el sacii-íici per ell es la revolució; falses
teories.per les quals ell s'ha enriquit. Apoiat pel Govern perquè desunís als partits catalans desde aleshores de la Solidaritat, havia
logvat ferse amo dels republicans catalans, però tots els que tenen
idees federals i autonomistes se han separat, perquè representa
segons ell «La Unidad de la pàtria una e intangible» o sigui un
eaemic declarat de les aspiracions dels Catalans; are que hi sec i
faré un xic de repòs del seus canvis durant la seva vida política
segons la crònica de un tal Baldiri.
En Lerroux va començar anarquiste. El van conèixer, i els
hermauos van f.erlo a reco. Ademés s'exposava a que'l pesqués algun'
dia la policia Va fugir de l'anarquisme i's va fer socialiste. Ja
spcialifcte, funda un periòdic que fou ocasió de timos cèlebres. Els
«.companeros», vau olorarli el llautó i van apartarsen. Ell els va
pispar quatre pessetones i va retirarse «bottitamentc». Va deixar
de sef .socialiste, i's va fer progresiste del partit del t)r. Esquerdo.
A Madrid figura un parell d'anys. Ab aquesta llureya, i al sortir per,
primer cop, diputat per Barcelona, hi sortí ab la etiqueta de Progresiste. Comya tepxesentant dental partit va firmà alocucions plantades a les cantó"hMès. ÏV!% uri cop pufatf lí?n^iff*è&<5àía i's despedí
dels «correligionaris». I's feu unionista dels ex-castelarins.
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Gom unionista figurà varis anys, dirigint *Lo Publicidad». Els
companya, vau coneixel i van separarse d'ell. 1 declarà independent
son propi partit, rabiosament radical.
Passen uns anys. I llensa la Uureya radical, i diu que s'ha de
esSer evolutiu i no revolucionari, i va a la conquista d'Ajuntaments,
. Diputacions i actes de Corts.
I ara que gasta auto, va fer a Cadiç unes declaracions espetarrants. *El partit radical sap que no hi ha altre medi d'aixecar
les forses del país que associar se ab la clase mitja i al poble i I'
exèrcit i no admitiré a ningú que vulgui separà aqttets tres ele~
ments», molt ben dit, que us en sembla del maton d'aquell temps.
Densa que'ns vol embolicar a la guerra, cobrant ell a pes d'or la sang
espanyola, i es franqueixa ab en Maura, se ha tornat mes pacífic,
ell que tot ho volia portà a sang i a foc; «fento quan volia desenredarse d'algún seu imitadó, perquè tenia pó de que'l sobrepujés>, va
guardat per la guardià Civil a Girona, essent un juguet del govern
que l'empleia contra el regionalisme perquè es l'únic partit que
porta sàvia renovadora que se oposa com una barrera, al pas desenfrenat del govern cap a la ruína de la nostra pàtria, perquè el
catalanisme el destorba perquè avui dia es el partit mès averisat i
mira a veure si fen servi de titellàs a un Lerroux! i demés" farsa per
que es creu que ab les seves oratòries enganyadores, fasciríen al
poble català, i el faran serví igual que ün reinat de xais cap aqui a
un volen'aquets politicastros de capa i espase, pera enriquirse gràcies
al treball del poble català. Pro s'etíganyan contra aquesta nuVolad*
centraliste, ja la tramuntana catalana ho arronsa màr endins h
surt el sol llivertador, somrient, del Nacionalisme.
V. LOPE
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