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En Bartomeu Robert
Nostre homenatje
Renaixement apareix a la llum
pública en un dia solemnial pera
Catalnnya. Avuy els bons catalans
sens dist.inció de partit ni de tendencia. acotarán el cap, deYant la
figura venerable d'un home ilustre
quin monument ornará una de les
plasses de la ciutat de Barcelona.
Serém tot aplegats, ba.ix l'ensenya barrad~ quan elnostre periodic donant una nota de joventut
y do catalanitat, fará sentir la
seva ven entusiaslia.
AUí hi serem tots els catalans a
honorar la memoria d'aquell patrici eminent, el nom del q ual es signe d ·amor y d ·enteresa: el Doctor Robert.
Ell tou de'ls moltR catalans que
s'aJ.onaren de Catalunya, quan ja
no tenien prou joventut pera sentirla, com se sent quan no s'ha
arri vat als q uaranta anys; a.m tot;
á bon segLH' que ell de no sOt·prendrella mort ta.n prompte, hagués
sigut un bon y lleal defensor de sa
Patria.
N'es bona prova el fet de que sigué un deis pocs que al Congrés
dels Diputats, en aquella atmósfera
pesada y viciosa, tingué'l civisme
cl'aceptar y defen~ar les Bases de
Manresa.
Eslirayém y traduim fragmenta
de la memorable sessió.
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«Continuant el discurs d 'ahir,
m'haig de fer cárl'eg, d'un modo
especialissím, do les manifestaci ons
que en nostra terra feu el Sr. Roig
y Bergadá ... Jo esperaba que ·vingués al nostre costat y no que s'ns
presentés onfront fentnos una oposició viril y fins apassionada, que'm
causá tristesa y quasi una decepció ... Jo soc el primer en compendre la gra vetat de nos tres propósits, pero hi havia necessiliat de sapiguer fins á quin grau l·Estat esCorn que creiem que tothom
panyol, el govern central, se des- aprecia'! Dr. R obert dintre del
posseiexi de part de sa sobirania, camp regionalista com un dels mes
pera que pugui viure Espanya, no . catalanistes y fins am seguretat

...

aquells que's creguin ab dret á estar inactius. A o'els qui sovint tenen á flor de Havis les paraules: estic desmg-a1lyat cal dírloshi
que no tenen dret ni á dirho ni á descansar. Nostra acció no pot haver abatut á

I.

n ingú. Perla dreta y per !'esquerra han passat els més adelarats; quan els ha convingut, s'han dit catalanistes, nacionalistes ... y
una pi la més de coses acabad es en istes;
avans d'eleccions han cridat com á lleons, y
á !'arribar al Congrés, han esdevingut
anyells. Es m és: s'han tornat politicaires
com els que ells avans combatien.
i':o es aquest lloc apropósit pera discutir
els seus proceditnents que, bons ó dolents,
son els que fora Catalunya's jud iquen com
á catalanisme, y aixó, es urgent aclarirho.
Precisa, dat l'estat actual de coses, que á
Catalunya hi hagi, al menys, sois dugues
tendencies de catalanisme; el nostre, més
purista ab so n idealism e, es el que mira enrera per allissonarse y mira endevant per
armonisar ab les tendencies contemporánies; es aquell cata lanisme, en una parau la,
que feia la seva tasca seriosa poc á poquet,
que es com se va lluny, desvetllant el sen timcnt de Patria y espurgant les encomanades malures ponentines.
Nostre entusiasme es parió de nostre
convenciment: allá ahont érem som. No'ns
hao pas engrescat les barreges circumstancials ab els d'enllá ni ab els d'ensá; nostra
tasca té d'esser seriosa: cerquereu endebades en nosaltres la xerrameca buida y enlluernadora.

que si ell hagués víscut mes, cada
dia hauria sigut més rad icalment
catalanista; puig que, veient les
febleses y personalismes de molts
deis que'l r ode,javen, digué clar y
net que s'imposava als horues de la
Lliga, ó anar am l'Unió Catalanist a 6 entornarsen á casa.

ja de la mateixa manera q ne está
avui, perque nosaltres, l:!i tinguessim ele viure d 'aquet modo 'ns quedaríem q uiets á casa, sino millorant verdaderament de situació.
Y aixó'm porta com de la ma,
á tractar el punt candent de les
Sovintegen prou y massa, desde la descélebres bases de Manresa ... Are ha feta de Sol idari tal, les con
ferc n cies y a e tes
arribat el moment pera relacionar pera parlar de l'estat actua l del catalalo que deia en contra 1'autonomía n isme.
Esmaperduts els prohoms d'esquerra y
política el Sr. Roig y Bergadá; de
dreta y mancats de brahó'ls del mitg, s'esveure si jo porto al áuim de S .S. y ' gargamellen pera oferir al judici públic les
de tots els Srs. DipuLats, el con- febleses y butifleries del contrarien procevenciment de que les citades bases di ments.
El verb fogós surt de les sevcs gorges,
realment se podríen plantejar y:s
e~mersat malaguanyadament, per senyafarieu compatibles ab 1'Estat es - larnos defectes y tranzigencies que tots
panyol fins rigorisant les seves \·eiém roges les galtes de vergonya, y desenergies ... Jo dec fer aqni la de- p·és d'escoltar sa indiscutible galanura de
ciaració segnent: .l:i;Jl lcH ba:so., li~ -~ec;i~, ;;;¡;:~;~os ~ls ~~'; 1 ~i~;,~l~res"~~~
Manresa, hi há quelcóm que nosal- cercan t quelcóm més que parau!ts, que
tres considerem fonda mental, esen- aquestes ja no'ns fan ni fret ni calor, y es
cial, sz'ne qua 1wu. Pero també dec que l'excessiva tolerancia'ns ha portat á
l'estat actual de coses.
contestar que'n les mateixes bases
Els fets precursors á les lleis d'exempció
hi ha algun concepte que dintre - de quines sembla ningú 's recorda ja,
del criteri evolucionista que jo pro- c~ m si de tata la vida portessim demunt
nostres espatlles mase!! es la feixuga cárrega,
feso, penso qué\¡ susceptible de mv- mordassa que'ns fa anar ab
pcus de plom á
dificació, segons les ensenyances l'agafar el tremp per escriurc y á l'exposar
de la e~periencia, seg?ns les con- n ostre pensar en públic-llógicument ens
diciona del temps y segons les no- havien de causar aquclles valentes campao yes de Progrls y La Tralla, d'empresonaves necessitats qne's vaigin pro- men ts y exilats, gestes que servien per
duint En altres termes, com aqui caldtjar entusiasmes y congriar dinámica
vaig contestar aleshores al Sr. Ro- q ue tan barroerament han aprohtat dretes
mero R obledo: 1zosaftres aceptem les y esquerres per enlairar á molts senyors
conegudíssims á casa seva, catalanistes par·
gases de Jl1anresa en sa ese11áa, mes V tll11S .
no les considerém intangibles que
Sembla com si alcshores haguessim ago·
tat
tot el nostre esser: aquell cansanci ha
no puguin sofrir alguna futura moesdevingut malaltía. ¿Encare no havém redifiuació, perqué en elles hi ha posat prou? ¿Es quc'ns han
capat totes les
quelcom qne arranca de la matei- en ergies?
En tretingu ts els práctics y'ls evolutitts conxa naturalesa de les coses, pero
fe
ccionan
t programes máxims y mlnims, han
quelcom que 30ls es producte de
a nat oblidant Jo essencial, y han consegui t
l'apreciació humana, dels qt1e con- entronisar al forasterisme que s'ha multitribuiren asa confecció¡ y aixó, plicat com aixám d'avespe~, tan vives, que
com es natural, pot esser suscep- prompte podrém dir: Hostes vingtw'm qtte de
tible de modificació am lo temps y casa'ns traguerm. ¿Ha de durar molt aquest
estat de .co~es?
.
les circunstaucies¡ per que de no
Enlaue 1 cap; nostres pcqades fermes
esser aixís, en aquesta, com en les per no relliscar; revifém, desvetllém l'herdemes idees, no hi bauria n i avens mós renaixement de nostra Catalunya.
Aquest no es pas un fet y nosaltres no ~o.n
ni mellora. »
pas morts. Treballém sercnament tots, fins
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deis evolutius, n o poden pas ells tornar en·
darrera; mes al menys, ja que's dtuen de la
dreta y !'esquerra, que's recordin del cor,
del cor de Catalunya q ue•ls vol agermanatl'.
C r idém als sincers y sencers pllra demostrar .q ue no ho som de m'Jrts, que encare
respirém ab prou brahó pera senyalar les
contupice ncies xorcas esdevingudes al separarse del camí que, encar que liare y ¡3edragós, té per fita la llivertat de Catalunya.
Vinguin ab nosaltrcs quants vegin ab
tristesa y vergonya'l xafament de les nostres energies y'l destriament del catalanisme; per dominarnos millor la gent del
centre, la feina es molta, més ... ¡la farém!
Avant sempre, quan jorns esdevindre
1 siguém lo que volém esser, Catalunya honorará degudament la memoria de llurs
fills que ajudaren á retornarla gran y respectada devant del mon civilisat.
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Gra1tl y Sala
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Talment ho sembla la vida d 'activitat
catalana. Els uns, perque no voleo arreglar
lo terrat que no estiga enrajo.lada la sala,
els altres, perque no voleo partir !'herencia
am sos germans que no's convingui en que
s'ha de posar el retrato del Pep,te al menjador, ni s'adoba la casa, ni's parteix l'herencia.
Malaventurada la germandat que al partirse una herencia crida á fer ~particions á
jutges y escribans, en lloc de !'amor y la ra·
hó, que com mes gran siga !'herencia, mes
gran será sa desventura.
Catalá hi ha que no's desideix á dirse
catalanista y á treballar per l'autonomfa de

RENAIXEl\1 ENT
sa terra, si primer no li asseguren ab decla.
racions oficials, qua una \'olta assolida la fi.
nalitat, sera oficial la rclligió Catolica, ó re·
conegut lo lliure cnlt o destronada tota monarquía y cridat al trono un Monteada ó un
Pallars. Tal prejudici, resulta un perjudici
pe! be de la colectivitat. En efecte: De l'abstenció de cada un d'aqt:ests s~'n retrassa
!'hora de l'assoliment de nostre fi que fora
el bé comú y particular. Com sia que tals
problemes tencn igual solució y plantej.ament, !:iia qu'e!:i vulguin rcsoldrer per la totalitat del Estat espanyol, sia que's resolguessin per cada una de les nacionalitats
que al resoldrerlos l'integressin, sens avansar en la solució del primordial problema
autonomista, té de quedarse ab lo rnateix
irrealisable anhel, mes sens poder gaudir
del regoneixement de sa personalitat étnica
'catalana.
Ara bé; la bondat del regim autonomis·
ta y la possibilitat de sa coexistencia, lo tenim en les monarquies y en les repúbliques.
L'Anglaterra y I'Alemanya per una part y
Suíssa y'ls Estats Units per altre, ne son
boua prova. Dins mateix d'Espanya, monárquics com Moret y Maura ab mes astucia que bona fé, han admés sa posibi litat
imperant al ensemps la actual casa reia l.
En Caries de Barbó ho va acceptar
eu un de sos manifestos, y dintre del camp
republicá, no hi ha hagut capdill ni capdillet
que de mes bon cor ó ab mes finalitat electorera, no ho hagi dat per indos en son
programa.
l'emm dones 1' Autonomta reconeguda,
aceptada m prinápio (no confondrer ab
l'entrant) per totes les notes de la gama reg¡mental de pobles que avui s'estila mes.
\' el f~..t es que 'ls que ab un senzill acort
u1,. u•«jv• ,,. \ vv•;:o .~vn trumfus) podrien acordarla dcsde'l regim irnperant, la van aptas·
saf.lt al 30 de Febrer y que los quins l'ofe
reixen en son programa, donen lloc á pen~ar que, asseguts al Congrés en calitat de
majoría, farien altre tant.
Autonomfa: qui se la posi á flor de
llabi ja li surten uns y altres ab lo apostrof de separatista, com un mar;t:amo de
contrabando. Y en tant 1' Autonorn ía no ve
ni per acort de tots los que la prometen y
acepten, ni al impuls ardit deis que tenintla
de menester, regoneixentla com un bé positiu per la terra de que forman part no's decideixin á aceptarla perque primer no s'acepta un caracter determinat de régim, de religió ó d'organisació social en vers les activitats productores.
A aquestos jo'ls die que aixó com la
classe d'Autonomta que al fi tindrern no
pot precisarse á parte ante aixó: com mol tes
coses será lo que tallará un sastre. Es un
J.JII!t que tan pot acabar en sentencia como
se pide que ab un mal arreglo sovint mes
aceptable que un auto final.
Lo esencial es laborar per asolir 1' Autonomía forma administrativa deis pobles
mes racional quc'l centralisme y una volta
assolida !'auto gobernació de Cata\unya,
!'esprit general del país resoldrá les modificacions legislatives de tota mena, que sens
quebrantar la fcderació pactada ab altres
pobles puga variar segons les necessitats,
gustos y tendencies de cada pais y de cada
época, feina deis cosos legis\atius y represcntants y qu'es )'esencia de la lluita ó labor diana de tota la vida. Lo que cal es
que entn al convenciment deis catalans primer: que !'Autonomía fora un bé per Catalunya; segon: que sa implantació ni preterí-

ria l'assoliment de les aspiracions de cada
particular ni dific ultana sa rcsolució, ans la
facilitaría en pro y en contra, segons res ul
tés la general tendencia y en vista d'aquets
extrems, bons catalans, no sigueu SQrts al
e rit de lo terra que clama per un xic de lli·
bertat en son desenrrotllo y ajudeula e n
aquest pas al progrés general.
1l1aceo

ESGUARDS
JJit diut11 que tinc d· umplir setmm1alment
aquesta secúó tt' esguards, que desde aquf, tínc
d' esguardar ge>tes z•ellts ó ¡;este> noves pu·a
.fenu u.frwa á JIUSII u 1/egtdors.
Al comensar a11111 ma lasca, 110 vu/1 !sguar·
dar ni avanl, ni vull ts,g rtardar mrern; fu pri·
mtr nombre de llc/Sire ptriodl{, eJ pletun,- de } e'·
l't!IJesa; mos ttfls · 7JCIIf11 n1 lo/ ,¡¡ rm dtN d' e11·
cvratjamm J01't11Í1'0/, prfiJ)'OI d' o.frmes, ) 'fu qu;
tambe ho soc de joz•r tflrare vu/1 esguanurr a{s
1'ells, 'l 'ltll, ú j'llr, nulusarlosl1i la primt ra sa·
lula ció.
La tasca q11t avui nrumtnstm, 110 lindrá sa
potmta .fursa agermflnadtll a, smst'l 1•ustn C011·
curs, que jo vos rltmaJJcr.
Cru bt que '/ cur t'S umpll' jtn•e, se que lJUS·
tns ltsles d• ar¡, mlals mbd/s pensa mes .freda
mm/, mes 110 'ns lo JU.!{IIfll lo vuslre ronrtll's, la111
debó qut noslrN .fnsamrs dr sa11g jo11t, z•os
t11coma11in miS/res t'll/IISMU/Ies·, 1•1JS tnnrdeó:in la
vd/a sang qur m•strn patnotics 111 re/Ja/s 'etoruiu
a tJUStres u lis lts }lame> arnm/s d· Oll)'J' ljllt! p asa
/C/1 C0/11 IIOSOitre.\ ll/11/J lcJS

Jllllft1~1'liS a.fnii)'S, ) ' 1/0 S -

/rn .fam rlr f'alria, nostre ttlliidesa parícma dd
((IJI'i'OICIJ/101/, t!IIS

/' /Jal't'/1 fllltl!)'flf

ti

St/1111' VO·

Stlltus.
En JuJs/ra !dula n •doilfl, 7JUS guardo11 els 1111·
lltJt s /loa; <'o.(/J'f so·e pt:mar )' 7't1Sira rxpaim c ,¡
7'US la demantm; IJIIt'/.1· 1'oslrts dtJolgtlii)'S 1 n ¡s
1/iunn a utJsnliJ o· dt ul•rtJ/.< az'lli,

lJ"' ·fs,d,~~H

tzus·ttt u/al alru¡ian i' ntlttsi,ISIIIt, )' ]}Jl:.
Ira poba ltrra, lt IIU111Ctl dt Ktlll qut. trez•alli am
lo matd:r dalit, .feni sa In.< ca >titila)' .frtdamml.
prr a1xó 7•os esg-uanlo J' z•tis o ·irlo dt tol cur: t•t11Íu a m ?tosa/tres /Jol!lts rlr barba J' ((t/Jdlargmtat,
1•e1ziu, que Cat,dlt11)'fl 7'tiS ?tUtJsita.
.f;tlii)'S nt

ÜPT IM

Comensant
Nosaltres, dluen, no hem ...

Fa massa temps que dura el nostre eosopiment. Talment sembla que no haguém
de fer res, que Catalunya hagi arribat ~~
bell cim de la seva marxa cap a la concepció clara de la seva formidable y genuina
potencialitat, que'b ideals catalanistes hagin triomfat am Lot el ~cu explcndor.
Ja no's parla de catalanisme, ni's realisa
en consecuencia, l'obra catalanisadora y
cult•.tral que en definitiva !'experiencia d'a·
quets da:rers anys ens ho diu es la
fruitosa y la n1es esencial. S'hq descu id~t
aquesta tasca positiva cl'evolució, perque la
política electoral y partidista ho a vasalla
tot, estroncanl de pie á pie el nostrc cre'ixement catacteristic. Ja no's pregunta lo
que es Catalunya, lo que ha sigut y lo que
pot ser, perque aixó requereix un apostolat
de sinceritat y de sacriflci y els resultats no
son cosa del moment.
.l'.ixís, es possible que morin de feblesa
els orgueos y les institucions de resorgiment nacional catala; l'obra eminentment
benefactora d'educació patriótica esdevin
gui un tópic y una carcassa inútil y que la
gent nostra s'acostumi a pensar, am la SC\fa

mts

Ilógica simplista, que obten ir !'autonomía de
Catalunya sigui cosa pariona de la conce·
sió d'una carretera. 1\osaltrcs no hem de
fer esforsos ni han de colonisarnos ni enfortirnos: tot depén de la gent de :'lladrit: ells
ens han de fer felissos.
Aixó, aquet fet, es trisusim pró e:; tan
evident que fins els mateixos polftics quú am
grandiosa abundor han sorgit del catalanismeJ han vist com la protesta anli ccntra lista
s'ha esbarlat mancada de cohesió a l posar·
se enfront deis oripells y la lluhisor externa
deis partits caducs sense ánima que'ls mogui. Si fins els nostres partits van lliscant
inconscienment cap a les falses y artificioses posicions d'arcai:;me xorcl
Hem pregonat arr~u la nostra rapacitat
pera servirnos de l'autonomta, y ha \'Íngut
l'acció electoral polttica causant fonda reculada a !'ascendencia de Catalunya. 1\o som
co11traris á la polttica d'eleccions pró creiem
y afirmém que 's mes fecond el renaixe
espiritual de Catalunya, !'empenta que la
vigorisi purificantla d'extranyes ingerencies
y apropiantla al seu modo especial de ser,
que Catalunya ~erá mes llture, cada cop que
creixi el se u sentil cal alá, el qua! ha d'impregnar els nostres con; y les nostres inteligencies.
No es miratlt cnlairc, ni enfondinl divisions com s'avens·t, sinó n1irant cap á la
realitat de cada dia y aquesta ens diu com
Catalunya va degenerant y com les seves
manifestacions genuines, desde la llengua
al Dret, no obtenen revtscolament
Sense aquesta accio esenciahssima, no
de\'ém ni podem triomf<tr y les modernes
co~ce¡:;cions d'Estat,- massa proclamades
y poc ente~es- han de naixer mortes, corsecades per la fredor de lo arttfictós.
r- :'>!os-:Htre:> som pv~:::; ) aném am l:lbnc·
gació a la lluita. Abnegació vol dir entusiasme, coratge, desinterés, tot lo que tan
manca a la joventut actual. Tothom ens
pot acnmpanyar, si som humils en nombre,
som forts am les conviccions, y aquestes s¡
que s'han fet carn de la nostra carn. Per
aixó no aném á 1·cvmtar sinó á fer creixer
entusiasmes a contribuir amb un granet de
sorra á !'obra colossal del nostre enlairament
nacional dintre la nostra actuació noble y
franca, que ha .de ser la de tots els.catalans.
F. Cu/1 l-erdaguer

COSES DE CASA
¡N osaltres no fem r es!
U n del.,; topics mes gastats y que ab
mes freqüencia se llensen com un estigma
als que segufm les orientacions de !'Unió
Catalanista• es aquel! de que nosal trcs no
fe m res. Els partits polítics catalans q uan
s'han dignat guaytar ca;:> <Í nosaltres no ha n
pogut dir res mes que ail(ó, scgurament
perque no hi han sapigut veure a rtificiositat en la nostra actuació y s'han espantat
devctnt !'honrada tradició de 1' Uuió q ue no's
presta á la crítica de bugaderes.
Ells sempre han dit aixó:-es rnolt cómoda la vostra feina de criticarl-paraules
que enclouen una gran buidor d'ideals, per.
que com es possible pensar que un home
sentí entusiasme per una finalitat no trebaJli pera conseguirla? Y encare ningú ha pog ut dubtar de les nostres conviccions catalanistes que'ns fan bregar }' actuar a toles
hores ab dalit a pesar deis obstaclcs y les

miserietes personals que s'oposen al no'3 tre
camt ben delineat.
Han cregut que solsament se treballa
fent eleccions, organisant campanyes electorals y diccionaris de majors d'edat y ho
han cregut tan sincera ment, que han declarat implicitament q ue no mes fan feina ells.
Es aquesta la conclusió; una temeritat y
una injusticia com aquella deis microbis
d'en Bartrina.
Y nosaltres els reconsagrats hem dit y
continuem dient que hi ha una obra mes
esencial que aquesta, en la qual hi breguém
de pie á pie, que's la que enaltim y encoratgém: L 'obra catalanisadora de nostra personificació en tots els ordres de vida. Cada
bu de nosaltres s'ha posat al seu lloc quan
s'ha tractat de fer catalans y d'enfortir Catalunya, que aquet es ~~ dever mes sagrat
y'l mes dificil de complir. La nostra cloctrina'ns imposa devers y vosaltres creiu y feu
creurer al poble que per ell tot son drets
per aixó fins ab la feina única que feu ne
dieu el c:dret electoral. »
Feu la vostra feina pro al menys no ele·
clareu que sou vosaltres els unics obrers de
la Patr.a. Feu diputats y senadors y gasteu
diners ab e leccio ns encare que fassi n moltfssima falta per altres coses de mes tras·
cendencia. Catalunya en necesita ele representants pro també necessita.gent que sigui
catalana y conciencia nacional.
Lo que han de mirar es que ab tan de
treball continuat no hagin de plegar el ram
electoral y tornar als temps negntius de resorgiment patriotic que van fer potenta á
1' Cnió perque la gent encare poc catalanista
se desenganya y comensa á dir an els prohoms que son massa practtcs.
F . de la Guillerfa

Crit de Patria
L.:

(l)

LL!\'Fln'AT

La Patria Catalana
té set de llivertat,
y costi lo que costi
sos fills li he m de tornar.
Els ioves á la lluita
anem esperansats
hem de sor tir amb la nostra
per nostra dign itat.
Totes les encontrades
seguirem pam á pam,
fent que 1' esprit de Patria
arreli al nostre pas.
Pel pla, per la montanya,
per viles y ciutats,
arreu, la nostra sembra
te de fructificar.
En va nostra esbranzida
provarán d'aturar;
com que la fe no'ns manca
ne sortirem triomfants.
¡Ay d'aquell que ho intenti
possantse al mitj del pas!
com pols de carretera
el vent se l'endurá.
Protestes y amenasses,
insults y entrebancs,
enfront de nostra empenta
tot, tot sucumbirá.
D'aquella font de vida
que'n maljorn s'estroncá,
el poble, la vinguda
n'espera assedegat.
¡Que '1 nostre Crit de Patria
ressoni per l'espai,
que tot el mon recordi
qu'encar hi ha catalans!
La Patria Catalana
te set de llivertat
y costi lo que costi
sos fills li hem de tornar.
foaquim Delcl ós !' Dols
el } Distingida amb el primer accc~sit al prcnu quint del'

Jocbr Florals del «Casino de Saos" de i'aoy J9lo.
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T O RN EM HI
t\ltra veg ada es d 'absoluta necessitat el
que surtí á la llum, un portaveu de la veritat Nacionalista, pera que':s fassi ressó de
les innombrables veus, que portades pel seu
amor á les nostres integrals reivindicacions,
veuen ab fonda pena el que encara durin
les queja deurien esser passades desorientacions.
Despres de les diferentes sotragades
que tant politic com socialment ha rebut
Catalunya, t:ra d'csperar que'ls que sempre
hem tingut aquella serenar d'anim, aquella
fé en el nostre esser y aquella virilitat solsament propis deis sers que fondament senten un ver amor á la Patria que'ls ha vist
neixer, s•apleg uessin r tornessin ab mes
embranzida que mai á la palestra, pera de
nou orientar a la colectivitat catalana vers
al cami mes plane r que condueixi a la consecució de les nostres llibertats.
Avui mes que mai es necessari retornar
a n•aquells temps anyorats de molts de fer
prosselitisme per tates les encontrades de
la nostra terra, d·cscampar novament la llevar de !•ideal Nacionalista pera que pugui
fructificar esplendorosament en lo cor de
tots els catalans, dones r1 vui á causa de dites sotrag ades, el cos social de Catalunya
está decanJit en grau superlatiu y es un
cas de co nsciencia el que retorni al seu nenessari vig or y fortalesa.
La joventut actual, pot donar una forta
empenta á n'aquet cos social catalá s o mort
actualment per les estridencies forasteres ja
per sort pasades y per les farses polítiques
casolanes encara imperants y es una necessitat, pro molt apremiant, el que'l jovent
___, . d'avui aix1s l Lri si es que esta com·ensut de
la llur forlitut y vol fer bé per la seva Patria.
De tasca ni hi ha malta á fer, dones !'inmensa majoria de problemes y en especial
els que'ns afecten en lo mes viu de les nostres entranyes estan per resoldre, no obstant y haver tingut ocasions de poguer fer
mes que quelcom, empro fins al present
els eufemismes deis de dalt y l'inconscieocia de malta majoria deis de baix, ha pogut
molt mes que la llur ente~esa y convicció.
En el rnagí de molts suposo encara estará frese el recort d'una memorable sessió
celebrada en la Diputació de nostra ciutat
en la que's pagué traslluir fidelment fins
ahont arriba el cinis me de certa gent que
per la manca d'una conscienta y forta convicció, negaren fins alió que á n'ells mateixos els hi s erví pera enlairarse als llocs
preeminents que actualment ocupan. M'abstinc de rcsenyar lo que fou la causa de l'actitut presa per dita gcnt, dones solsament
dec apuntar que foren demandes que de no
tenir la pell de la cara tant groixuda se'ls
hi hauria cremat de vergonya.
Partint dones de l'orientació netament
proclamada sempre per la benemérita
UNIÓ CATALANISTA y adoptada en la
Diputació de Barcelona per el digne dipu.
tat Sr. Folguera y Durán, es la tasca á se .
guir tar.t en el sí de les nostres Corporacions administratives com en el lloc mes ignoral de la nostra terra, si es que volem
conseguir quelcom de beneficiós per la nostra Patria y per la llibertat deis seus components .
Per lo tant, tornem á sembrar de bell
nou la lleva r del Nac1onalisme, procurant
al ensemps que per la forsa y bondat de les
nostres conviccions poguem encausar per

bons viaranys el criteri d e l nostre poble,
que d'ensá que (•han ficat e n aquesta mar
tumultuosa d'extranyes modalitats, está en
un estat d' indecisió tant g reu que podría
esser de fatals consecuencics per la llibertat de la nostt·a aimada Patria Catalana.
¡Tornemhi y avant semprel

triomf del Catalanisme, está precisament
en el manteniment d'aquell principi protestatari; si capitulém ab l'encmic, si minva la
as pror y la fermesa de la nostra protesta,
esdevindrá 1' afebliment del Catalanisme,
causa segura d'una possible anemia, ja que
sa mort es impossible.
R. Slasac
No cregueu pas a ls que vos diguin que
mantenint la protesta com á base de nostres ideals, forsosament ha de venir la perdua de· ]'entusiasme, el defalliment del coratge, l'estancament de l'activitat ó'l deseng any del poble. Precisament en l'estat de
o posició permaoent es ahoot se formen els
graos carácters, ahont se constitueixen les
g rans forses, ahoot s'elaboren les grans victo ries. En cap mornent de )'historia podreu
veure que•Js ideals hagín triomfat goverEncare que a b els cabells esblanqueits, na nt: en tots els temps s'han desvetllat els
després deis molts anys que porto dedicats pobles quan el fuet del tirá els ha ferit ab
á la defensa d e is imprescriptibles drets de més crudeltat. En cambi tots aquells ideals
la Nacionalitat catala na, sento que en mon q ue han arribat á la direcció deis Estats
cor no s'ba a,pag at pas tot el foc de la poden havershi conservat ab l'aussili de la
jovenesa, y encare que ab un esperit ..cobrat fo rsa, peró aviat han caigut des prestigiats
pels desenganys y les contrarietats trobats en la conciencia deis mateixos que'ls havien
en mon camí, no ha minvat per aixó ma fé enlairat. Molt més perillós sería pera nasalen !'ideal de la Patria, ni mes conviccions, tres arribar á una direcció qualsevol, hacada día més ferm es e n e l pervindre que ventne de fer ús ab procediments fonamentalment contraris á lo que constitueix !'ániespera á la nostra rassa .
Mes dec confessarho ab tola fraoquesa, ma del nostre ideal.
No sé qui, va atribuirnos als vells cataen la lluita que fá anrs te ním enlaulada
lanistes
que erem partidaris d~ «O tot ó rn., ;
contra'ls que volen !'inno ble impossible de
fer desapareixer una nacio nalitat, confio aixó es ó no es cert, segons com se mira;
sobre tot en el Jo\ ent, que pié de vida y de peró de totes rnaneres, cree que no hem de
altruisme, ni mida les distancies, ni sospesa recullir cap de les engrunes que caiguin de
e!s esforsos pera arribar al ideal. D'ell es la taula deis nostres encmics: seurém á la
la Vida, d 'ell es el poder, e ll té la farsa: nostra taula, menjarém del nostre pa, quan
ell pot portar una Catalunya esmortuida al serém capassos de foragitar als qui han
cim més alt de sa grandesa, al llegídm pres nostres llocs y quan serém dignes de
imperi de son lliure albir, a l'absolut us- ~ure al seu entorn, celebrant la festa major
de la rassa.
de- fruit de les seves glories.
¿Qué falten medís? No hi ha cap feina
Dec, no obstant, reconeixer també que'!
jovent actual no's traba en un moment de q ue s'acabi seo se comcnsarla; el temps dona
evidencia tan precisa com la que teniem dies y dona anys, ¿qué més necessita'l joaoys enrera, quan sota l'<¡>mbra gloriosa de vent pera arribar á la victoria?
nostra bandera sois hi regnaven la concorA. Mal/sol
dia y !'unió} quan á l'escalf del catalanisrne
hi covava aquella benhaurada tolerancia
que fonía en un sol amor lota la diversitat
d'idees y de temperaments compatibles ab
el fi suprém de trPballar per la glorificació
de la personalitat de nostra terra. Avui els
diferents criteris han esclatat, diverses senyeres oroades ab les gloriases barres de
nostra ensenya criden al poble ab diferents
No amohinarém pas als nostre!> diputats
apelatius: uns prediquen l'evolució com á
úoic medí d'arribar al fi suprém; altres ab parián tlosh i de la llei de J urisdiccions: de
radicalismes afrancesats pretenen alcansar q ue convé derogarla y constitueix un afront
Ja se va vigencia. No sal tres, jo ves i nex perts,
la complerta salut de la Patria.
som mansois, molt mansois.
Uns y altres, cree jo que van enganyats:
La llei de les J urisdiccions ja va fer el
deis uos y deis al tres té d 'allunyarse'l joveut
seu serviment, obrant com á cavall debacatalanista, no en sentit d'oposició partitalla en unes memorables eleccions y va
dista, no pera lractarlos com á enemics pe- ser moti u suficient perqué molts apreciarillosos, sinó com á germans esgarriats en bles desconeguts arribesS'in á ser lumbreras
quina esmena deu confiarse y de qui hem Y siguin avui com avui els directors més
d'esperar un proper retorn á la llar pairal res pectats de la política cata lana.
Bo n p rofit els fassi. Mentrcstant cls cadesprés del desengany que'ls hi produirá la
talanistes
poden continuar complint ab el
ineficacia de la seva acció, l'escás profit
deve
r
electoral
que, al fi y al cap, es l'únic
que han de treure deis seus procediments.
que compleixen.
Ben al contrari d'ells, nosaltres hem de
fer constar ben alt, hem de testimoniar per
«C reure qu~'ls seus tren ta mil vots repretot arreu, que'l fonament históric. del ver sen ten la voluntat de Barcelona sería una
Catalanisme es aquella sublim protesta que, ig nominia. Més aviat representen una vosegellada ab la venerable sang deis oostres l u ntat contra la voluntat de Barcelo n.:1. U
martres, s'ha transmés fins á nosaltres com ca ~ de colla d'aq u esta m ul titut, en Lerroux,
es un foraster que no posseeix altra qualiá document n::coneixedor de nostres drets
com á sagrada penyora que llegarem á nos- ta t que la de !'agitador inquiet y d 'idea ls
ne bulosos impossibles de fixars e mai e n un
tres descendents, si á nosaltres no'ns fos
programa
de govern, ni tan sois de rc vopossible p endre efectiva possessió de noslució.»
tra herencia. Pera mf, la vida, J'avens, el

Al jou2nt

catalanista
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«La tnajoria d'aquests trenta mil vots ni
m en ys son vots de catalans. Son els de 15 6
20 mil jornalers que, fugint de la miseria
de les terres veínes, s'han dcixat caure á
Barcelona, perqué l'enginy, l'aclivitat y la
inteligencia catalana'ls h i deixés guanyar el
miserable tros de pa que no trobaven á la
seva terra.»
Tothom diría que>ls fragments transcrits
son frescos com si fossin ous del día. Com
també's creuria que son escrits per una
ploma quin impuls eli el coneixement exacte del capdill republicá espanyol y de la
get~t que'] segueixen. Dones no senyors;
cast ab tota seguretat que'! se u autor no vol
recordársen; vegin si son vells.
Els trobém en un article insertat en el
periódic :Jovmtut ab data 30 de l'any 1903 y
fi.rmat per Josep Aladern. Aquest senyor,
sr no ho tenim mal entés, actualment es
redactor d'El Progreso, porta~· eu del partit
radical barceloní.
¿Comen~ari? ... Sois se'ns acudeix l'adagi
popular: «Les persones se traben, que les
mo~tanyes no».
Els portaveus de dreta y esquerra, y entre ells El Diluvio, al citar els noms deis
que acompanyárem á sa darrera estada al
malaguanyat A . Martinez Seriñá (e. p. d.),
deixaren al tinter els del Dr. Maní y Juliá
Colomer y Millet, que, representant á 1~
«Unió Catalanista», compliren aquel! sa·
grat dever.
«Boy:::ot» es aquesta figura.

Estavem animats en concorrer á l'inaur~ció del mon u_men t al Dr. Robert, y sen-

t1em forsa que la molta feina no•ns hagués
permés demanar convit; y avui ens alegrém
de no tenirlo, puig que' ns estalvia la feina
de tornarlo ó no ferio servir, jaque á darrcra hora son moltes les cauus que'ns impedeixen assistir á tal acte.

Per uns quants dies ha mogut farsa rcbombori J'tpata11te nova de la violació d'una
nena de set an ys á un con ven t ó colegí de
Gracia.
La p rem psa roja dona com á un fet la
violació de la nena, ab l'agravant de contagis de ~alalties asqueroses. La prempsa
negra, dtu que tot se redueix á uns calomelans mal aplicats.
¿Qui té rahó?
NosaltresJ ni rojos ni negres, demaném
en nom de la justicia veritat, cástic exemplar pels culpables, siguin qui siguin; més
si'l fet no es certJ demaném enérgic correoti u. contra:Is. calumniadors, car es vergo nyos y cnmwal explotar !'ignorancia de
les mases fentles combregar ab rodes de
molí, fent creure que aixís se combatelclericalis~e ó's defensa la reli&ió. Justicia y
humantsmc.: demaném á uns y al tres.
Els redactors de RENAIXEMENT han acordat ab entusiasme felicitar als socis y Junta
del C. N. R. del districte I 1 per l'acord que
varen pendre fa pocs dies, després de }larga
discussió, de declarar oficial la Jlengua catalana en l'esmentat Centre Nacionalista.
Esperém poguerhi tornar el día que
descobreixin !'existencia de la Plassa de
Cata! un ya.

. . E_l Pub/e Ca!ald, tam bé fou un deis penod•cs que no tingué suficient espai pera
publicar uoa ressenya del Cancel! de Representants de l'«U nió Catalanista».
Trovém molt extrany que en Pere Ca raminas, que té l'abmgaciú de regalar Ja
suscripció del diari á un mestre d •cstudi
se11se gaires recursos, no fós prou caritatiu
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pera fer un petit favor á una entitat catalanista quc'ls d'Esquu1tt quasi donen com
á rnorta.

nostra tasca y enforl ir l'acció nrlamen t
catalanista que empn·ném.

* **

~rit

de jovenesa

Deis cims més alts de nostres montao yes baixém assadollats de l'esperit q u e
in terna '1 nostre esser ca ta la n íssim. De is
cims més alts, devallém á la planuria pera
enrobustir la catalanitat decaiguda, que
una joventut decrépita, tacada de senectut
prematura, dei.xa esvair pels viaranys perillosos d'un desenfrenat excepticisme. Deis
cims més alts de la Patria, portém els més
vius entusiasmes al sen·ei de !'ideal, que es
vida de nostra vida. No hi han arribat en
nosaltres les defalcors deis desengaoyats
acomodaticis, ni l'aclaparament deis apóstols que créiem inquebran ta bies. En la
diafanitat del nostre cel, en les abruptes
serralades de la nostra terra, en la pregonesa de nostres valls solines y en les·glorioses planes de nostra preuada historia, hi
hem forjat la nostra esperitualitat catalana.
No vencerán en nosaltres els desenganys
deis descasta ts, ni'ls clams deis impoteots
que's ras tregen perla terra ab llur bava ver inosa, ab llur maleflc in tencionism e. No
ens doblegarán jamai les habi litats deis
poli t ica ires que desvíen la nostra i m pulsi vitat en profit de llurs propies concupiscencies, no. Seguirém avant sense abdicacions ·de cap mena, ni tranzaccions que
afebleixen la dignitat de l'home; carposseím la forsa moral que dona'! convenciment de que esmersém les nostrcs energies
en pró d'un ideal sagrat, d'uo ideal veritíssim, que está Íntlmament lligat ab nostra
propia existencia. Tot un producte históric ens ho abona; tota l'ardencia de la nostra ánima'ns ho impulsa, tots els sent~ments
que alcor bateguen ens hi inclinen.
¡Joves de Catalunya!, els que veritablement restéu joves, arredosemnos tots sota'ls
plecs de nostra gloriosa ensenyal ¿Qué no
ho veieu com els tari tzeus se n'apoderen ?
1\rren quem la de les mans deis profanadors
y passe jem la triomfa n ta per to tes les encontrades de la Pa tria. ¿Qué' ns di rán bo jos, exaltats, ilusos? ¡Qué h i fa ! P it y fora,
que devegades els insu lts son necessaris
quan serveixen pera escometre ab més da¡¡ t !'acometí vi tat deis nos tres ene m ics.

'Joup

Vild

NOVES
RENAIX.EMENT, á l'aparéixer, saluda coralment á la prempsa en general,
peró d' un modo especial á la redactada
«n catalá.
A tolselscalalans Lambé, al dirigirlos
la noslra salutació, 'ls hi dernaném que·
vinguin ah nosaltres á ajudamos en la

Un deis acorts que prcngué'l Concell
general de reprcscntants de I'«Unió Catalanista», cclebrat el dia :lO del passat, lou el
de felicitar als diputa ts provincia ls senyors
Suñol y Fo lguera perla seva actuació dintre la Diputació de Barcelona, especialmen t
aquest darrc.r.
Ja no cal dir que nosaltres fem constar
el nostre vot á favor de I·acort per créurel
un dever inexcusable per part deis catalanistes. El senyor Foiguera y Durán, nacionalista convensut y conseqüent, la obra
posi\iva á la Diputació, obra catalana y
administrativa. En aquella casa ell hi ha
portal iniciati\eS llohabdíssimes que ha
aplaudit tothom, encare que per dissort
no les secundaren els qui més obligdció h i
tenien. \'cgis are darrerament intcre!>santse
per l'ús de la !lengua catalana en el ,\1 useu
Social y en el Congrés t\ntitubcrculós.
Solament ell, que porta l'aspiració de la
integritat catalanista y !' histOria honrada y
digna d'un nucli anhelós de vida nova , pot
representar, no ja'l criteri d'un..t colectí vitat, sinó'J de tots tls catalans que ho son .
El set~yor Folgucra s'ha fet digne del
nostre s incer aprltc i y del de to ts els que
s'interessen per Catalunya. Segueixí a\'an t
ab la seva actuació noble v enlairada en la
seguretat de que sempre tindrá al seu costal á tots els que verament estimen á Catalunya.

***
L'«L'nió Catalanista» ha desistit de concorrer á l•inauguracíó del monument al
Dr. l<.obert, per ha,·er perdut aquest <!..:te'!
caracter catalanbta que naturalment ha \·ia
de tenir, que en els morncnts anuals er'11.
una necessitat tingués y que scmbJa,·a tindria tal com · ¡a comissió dt:l monument
l'havia preparat.

rabie «Unió Catalanista», ha sigut conde:Hpnat per la secció pnmera d'aquesta
Audiencia á 3 anys, (j mc~os y -~J día de
desterro á 2:l kilómetres de la ciutat de
Igualada á causa d'un article que publicá
en el periódic Patria y que !'ac tual diputat
cacic senyor Godó considcréÍ insultant per
sa persona .
Sentí m moltíssirn el con tratcmps sofert
pe! bon company.

bo11ita; pero el leuguage si. que rs mas que
feo; es pésimo.
- ¡ VaJ'a, VOJ 1«! diu l'amic-si que pro71to ha aprmdt'do el catalnu.' le j'eliáto.
-i'lo lo c1·ea V., 11i gauas que tr?l!JO de
dio; porqué no mtiendo 1ma papa de lo que
dicen
.1 . DF. MASANF.T

* *
L'Uoió Catalanista ha dirigit al presiL'altre d ia'l noy Muntadas,
dent ele la Lliga Regionalista y al del Centre
tant afatigat estaba
Nacionalista republicá'l segi.ient comunicat:
que deya-¡no puc dir faba!
e La Junta Permanent de l'Unió Catalay va dirho tres vegades.
nista, complint el determini del Concell general de representants, celebrat el di a 30 de
Octubre darrer, vos manifesta: que en la
Vaig sentir que s'escla ma\'a,
dita reunió s'acordá fer constar e.n acta']
viu desitg que les entitats adhcrides senten
enfadada de debó,
pera que are y sempre !'unió en lo fonamenuna vella solterona
tal de tots els elements que integren el naque ;tia! li diu tothom;
cionalisme catala sia un fet positiu y pery segons s'espressava ella
durable; car !'Unió Catalanista enten que
Ji sobrava la raó;
no hi ha, ni hi pot haver pera'ls catalanistes altra questió previa que Catalunya.
deya-¿com puc esser tia,
•La situació general di! la política catasi mai he tingut nebots?
lar.a, la desorientació nacionalista ele la que
Ampurdanés Dol s
tothom se plany, y'ls funcstíssims efectes
morals y materials que á la nostra patria ha
dcterminat la contraposició deis e lements
catalanistes, son els motius que han mogut
eeRRESI?0NDENei1\
al Concell general á pendre l'acort esmentat. Molt cert es que ]'hora d'are no ho es
JWaceo ·anirá l'altre.-Reconsagrat, nosde lluita política, més á les corporacions
altres també ho som, peró' l vostre a rticle no
populars y al Congrés de l'Estat hi ha representants del nacionalisme; per aixó es te cap ni peus.- P. Rt'tts, es poc serio y no
que'l Concell fa constar el seu vehement s'adapta á la nostra tendencia.-P. T. R.
desitg de que en la lluita contra lot lo auti- Envieulo al e Papitu. »
catala s'hi manifestin, com acció única, els
esforsos deis qui veritablement representen
la nostra terra.
»Aquesta Junta Permanent té una vera
satisfacció en transmétreus l'esmentat acort,
car té l'asseguransa de que'l rebreu ab simpatía; que es acort eixit de ]'amor irreducEn aquesta secció donarem compre di.!
tible á la nostra terra, que estem segurs
les escoles y centres aont l'instrucció es reb
mou aixis mateix l'esperit ele la vostra preen catalá.
sidencia.
• Visqueu molts anys per Catalunya.Harcelona, 5 de Novembr<' de 1910. - EI
presjdent, D. lvlartí J' J'u/iá.-El secretari,
FUNDADOR Y DlRECTOR
S. JI!Iillet J' Jllfillet. •

EN~E NYAN~A ~ATA1ANA
Colegí de St . Jordi

E ls estud iants han elcvat una sol ic 1tUt

á la Diputació y Ajuntament, dema na n t-

***

Joshi que no abolcixin les subvenc ions q ue
abducs corporacions donen als «Estud is
Uní\'ersitaris Catalans».
Ens está molt bé, peró hauricn de p rocurar ta m bé que h i hagués més con corre ncia á les classcs, les quals 1~10 !lást ima d e
desertes, ó sinó, ¿quin casen farán les cor·
poracions es m en tades deis seus precs? Sortosament en aquest curs hi concorren :nés
alumnes, que es d'cs perar aum~ntin, jaque
es justament rcconcg uda y alabada per
tothom, la sulidenc1a é ilustració de les
persones que expliquen en les eátedres alguna d'elles d'i m portancia capJa 1 pels es
tudiants catalans.

Hem rebut una poesía autógrafa d'en
Josep Alaelcrn, dedicada al Dr. Robcrt.
No la publiqucm pcr respecte á la bona
memoria del plorat patrici.

E SBARJO
Llógica c e n tralis ta
Uns nuvis madrilenys, \'enc.:n á Barcelona, ahont no habían estal mai. Al cap de
vuit dies de serhi, un amic els hi pregunta.
-¿Que les parerr: á (' ds. d~ In cnjlitnl
Catalana?
-¡Psc! ... respón el nuvi- bo7!iln, 17111)'

:1:

* *
Nostre cstimadíssim amic En F ra ncisco
de P. J p rdana, vocal que sigué de l'hon o-

rrancisco rlos ~ ealcat

1." v z.aEnsenvansa v Estudis especlals
Idiomes: Catalá, Castellá, Francés y Esperanto.- Aules graduades. -·- Especialital
.en parvuls.- Gran sala enciclopédica de
rnés de 500 metres CtlbÍCS (primera y única
á BarcelonaJ-Espayosa terrasa. -Jardl, ab
sol tot el dia, pera exercicis al aire lliure.Servei especial de cotxe.- Alumnes ex·
terns y a mitja pensió. --Llissons de dibuix,
esculptura, música, gimnas suec }' ntmic,
mecanografía, etc.

L lur ia, 45 y Passatg e Permanyer

1m p. A 1:3A DAL- Tallers, 18, Barcelona
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l?lassa del Teatre, 6, l. er

...

