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L ESTEVET

R È T O L S E N ... C A S T E L L A
dia, en aquesta mateixa secció,
deiem quatre coses referent al Liceu
Dalmau. Avui ens plau rectificar-les.

'a ltr e

L

De la Direcció d'aquella patriótica
institució cultural, ens han estât remesos dos intéressants folletons de propa
ganda, precisament redactats en calalá, i deis
quais en sobressurt l'especial partícularitat de
donar-hi un caire véritablement nostre.
Instituts i>articulars d’aquesta mena reaiment
en convindrien molts en la nostra pàtria catalana,
puix no hi ha dubte que per la nostra qiiestió
nacionalista serien un gran benefici.
De tot cor felicitem al Liceu Dalroau i amb
molt de gust el recomanem ais nostres amies.
De Lleyda ens envien un prospecte-anunci del
Dr. Humbert Torres, redactat en la muy dulce
y hnrmoniosa lengua de los toritos.
Ja ens ho havien dit que el Sr. Torres (que
parlava més que cis lloros quan era qüestió
d'ésser Alcalde o Dipulat a Corts amb els vots
deis nacionalistes, però que ho feia en catalá), ara,
escrivint, lio fa en... castella.
Qué US hi jugueu que no és soci de la Pro
tectora ?

Catalana i esclatant al final una entusiasta i
xardorosa ovació.
I és dar, com que aquí se'ns en priva el gasto
à'E ls Segadors, perqué no se’ns faci malbé ja
en fem inciòs exportacions. Tant, que aviat el
nostre himne nacional es conv.ertirà en un arti
cle de primera necessitai, imprescindible en tot
acte patriòtic que es celebri arreu del món.'
La Marsellesa, himne mundial de la llibertat
dels drets de l’home ; E ls Segadors, himne mun
dial de la llibertat dels pobles oprimits.
Res, que ja estem veleni que, abans de comen
tar la Conferència de Gènova, una orquestra
farà el preludi de les sessions amb l’execució
d 'E ls Segadors.
En Fernandez Prida diu que encara no sap qui
compondrá la Delegació espanyola que anirà a
Gènova. Nosaltres li proposem la següent ternal
Royo Villanova, Balparda i l'Alcalà Zamora.
Quan tornarien, segurament que proposarien al
Govern I’lndependcnda de Catalunya.
Amb molt de dalit esperem la tornada d'En
Marceli Domingo, perqué d’això de ¡'Havana ens
en faci cinc cèntims més de detall i explicació.

<E\s Segadors:^, a Cuba
o fa pas gaire temps que en l'incident
que a l’Havana va ocórrer amb la
qüestió de la bandera del Centre
Català d’aquella ciutat de Cuba,
es podé observar la foVta current de
simpatia que tenen cls Cubans per
les coses de Catalunya, puix d’una manera
franca i noble es coMocaren de la banda dels
catalans, fent fàstics de les farruqueries del celoso
funcionario del Consolât espnnyol.
1 ara altra vegada, per mitjà de l'important
revista catalana A'ova Catalunya, de l'Havana,
ens assabentem d'un altre fet catalapíssim, que el
brindem al símpátic propagandista de! catalanisme senyor Royo Villanova, perqué l'emoció del
lee de la Monárquica no l'hagi deixat ensopit per
massa temps.
En Marceli Domingo va donar una conferència
a l'Aula Magna de l'Universitat Nacional de
l'Havana, essent presentar pel doctor Claudi
Mimó, el qual digué un bell parlament. Però,
tot just acabava de concedir la paraula a En Do
mingo, sorgi en una de les galeries de l'Aula
Magna, d'entre un apice d’estudiants cubans,
l'entonació armònica de les primeres estrofes de
l’himne nacional català: E ls Segado}-s.
Catedràtics, estudiants i tots els que assistien
a l'acte es posaren de peu dret, rendint culte i
homenatge a l’himne oficial de la Nacionalitat
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Un notari morí de gana,
que, presuminl de valent,
ha mostrat saberf f el burro
datant de iota la geni.

