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hl\n desaparegu t, no qu edant ni tan sols a l sentir les pnmeres notes d'Eis
rastre de sa exislenoia. Formem ab ells Segat/o1·s, se poHéR á peu dret com
l 't~xérciL sa lvador de Cataluo ya, exér- un sol home; conségu in t que's coneil que ab braó deu empendre la recon- sagrés aquest Himne, corn á 1-limquesta capirilual de la Patria, posaot en ne Naciona l de Oatalun ya.
ca ntaren les se ves .glor i('s y rls seus noslra cam panya la serior deis vells y
També som d'aquell s queja, de
dols, crearen aquella institució gloriosa !'estridencia deis joves; }, avaot, avant molt juvenots hem assistit á ]a gloque porta per lema Fé, Patria y Amor. ~t>mpre, que quan lots els Cé,ltalans sian riosa festa dels Jocs F'lomls, pera
O'h istórics califica ls foreo 1 més la concients de si maleixos, allavors avan- assadoll arnos de 1' esprit patriótic
llevor· plantada fructificá. Altres joves sarém tots, com un sol horne, demana- que porta en son sí, la celebrac
ió
<'ngroixiren aqucll esto! y alt.res lcmps rém altm volta lo que' os perlan y.
del act,e.
s'rncarrcgaren de transformar· l'ambent
Francisco X Casas Briz
Entre nosaltres, tarubé 1:1'hi ha,
que respiravem , adaptantlo á les diverd'aquell a colla de joves que al peu
ses ruodalitals de la vida moderna.
de !'estatua d'en Casanovas, á l'any
L'estol cresqué, ) arrihat fou el mo90 l , foren agafats y ernpresonats,
menl de transformar en programa, conper haber rendit homena tge al excretan! les aspiraoions de nostra lerra,
cels patrici, en la memorable data
lo qu'en !'ánima de tots hategava: Lli01ec que en el primer nombre de del 11 de Setembr e.
bertat. D'aquells, nasqué l'bonorable Renaix ement, tothom hi haurá
Som d' aquells que sens mirar
- pesi á quí pesi,-Unió Catalanista, Yist el criteri fi:ane y netamen t ca- ~acrifici de cap mEma, ana vem á
puig encara avui quan algú vol fu acte 1 ta lanista que l'inspira .
fer nombre en tots els aplecs que
de fé catalanis ta, no poi meoys que
Ab tot y que ja som gent prou organisa ba !'«Unió Catalan ista»,
acudir á ella. Mes aquelles generacions Cl)negud a. si no de nom pels fets, dmtre y fora de Barcelona; quin
s'acaben: els jovrs que ah entusiasmP (•.t' :lc. dP.l ''as expoHar nq ui que nos- te m ps y actes anyon~m ab tota
ab clls lreballavcn , veuen avui invadir alt~·es, el~ que portem el timó d'a- l•ánima.
sa testa pcr la ncu y tambe veuen com qnesta redacció, ajudats per nous
Y també som d'aquell:3 que semá son entorn s'cxlrn la solitut aplana- y alivsos element s joves, no som pre'ns hern mirat la política madora d'energies que suicidi fora deixar- pa.<; d'aquells que per cuestíó de drilenya ab repugna ncia; perqué
se morir
meclis, avui se giren per un costat hern tingut y tenim ]a con~icció
Avui mes que mai, com pan ys, de- y ~emá per l'altre, com un parell que del centre, no'n podém espeve m redresarnos, posan! al servei de de ca m panes que ho fan segons el rar mes, que desenga nys y verCatalunya , nos t. re::, f01·ses y oostre ra- vent que les empeny .
gassades. Per Jo que no 'ns hern
ler sigui poc ó molt-ltixó no tenim pas
No ; nosaltres, som d'aquells <)_ue eHtussiasmat mai, ab els éxits elecde discutirbo;-ab;oplugantnas sola els 'n la memorable manifes tació de torals obtingut s pels nostres afins,
plecs de la bander·a de l'entitat capdal les barretúzes de l'any 97 , ab motin pera creurer que son malagua nyats
del catalanisme, bandera santa, bande- de la suspensió de l'anyora da Re- el temps y'ls diners que s'hi esra plena d'amor, ofrel'la de noslres ma- naú:eusa y Lo Regiouaü sta, lluhint mersen.
res, cle nhstres germanes y de nostres !'emblem a que caracter isa la gent
Y per il, so m, y aixó pode m deaimades, ofreo a d'aquells que, mes vi- de la nostra terra, ana ve m repar- ll10strarho corn tot lo demés, d'arils que nosaltres, ab entusiasme, fits tiot per passetjos. plasses y carrers, quells que'n la celebració del maels ulls en Catalunya, generosos cns aquell tan encertat manifes t que laguany at Home1,w tge de So!z'darz'tat
donaren una barrada ensenya á fi de la honorable Um'ó Catalauz'sta pu- Catalana . ab tot J' assistirhi, preqoe'ns acapJillés en la Huila pera la blicá, encapsa lat ab aquestes pa- vejerem el seu fracás, perque esllibertat de la tcJTa y nosalfres, sorts ru ules: LO QUE VOLEM, y aqui tavem convensuts de que la majar
de conveniencia, no sentirem sa veu y s' 'tenia ab un abstract a de le¡:; fa- part deis diferent s element s que
fins ferem mofa de son esperit palriotic. moses Bases de Manresa.
l'integra ven, no estaven possehits
Si amor sentirn per Catalunya, aquesta
Nosaltres, som d'aquells que'n de lo mes essencial pera'l seu soses nostra tasca; ajudem de cor á el prüners concerts , tant íntims tenimen t. No eren pron catalans .
n'aquells que anys y anys damunt de com públics que donavén l'O,feó
AquetA sorn nosaltre s y aquesta
ses espatlles porten la feixuga t'arga, Cata/á y Cata!Jtuya Nova, avui les es la nostra fulla de serveis dintre'l
d'aquells que guarden !'arca santa de do~ primeras societat s corals, hi Oatalan isme, encara que feta á
)'intransigencia, velllant la pira ahont anavam ab tot l'entnssiasme, per gnms gambad es.
nameja el foc sagral de noslra Patria, enalt.ir aquella obra naixen 1 1an t
Joar¡uim Dc!dós v Dols
qu e gros ó petit, fin s avui ni tempesles artística coro patriótic a; y que ab
ni riuades han apaga! ; quan allres, el nos tres fervorosoE-~ aplaudim ents,
molt íuis grossos, al ·menys en llama, aj darem. á que'l poble tot en pés~

No str a ta sc a
Si molla es la feioa fcla, més es la
reina á fcr. y aquests som nosaltres, els
<'slrictenls, els que sentim dintre nostres
venes el bnmzir de la sang plena de
jovencsa, cls destínats á feria, si no votrm qu e s1guin es táils nostres petjades
damunl la terra. Avui de fet podé m dir
bcn alt que la joventul catalanista no
cxisteix 6 al menys com aital no actúa;
algún que altre esfors individual s'encarrega de tanl en tant en fernos adonar de sa existencia, després ... silenci,
) co m aquell general rus, podrien dir:
«la pau r·egna á Varsovia'>, com si no
tinguessim una finalitat y un deure imperatiu que, malgrat nosaltres malei~os, hem de romplir, si no volém la
dcsapanció complerta deCatalun\a com
á Nacionn! i tal.
·
Disgrcgats y esmaperduls divaguém
cnlretenintnos en coses fútils ó actuém
negativament, entrebancanl les més de
les voltes el camí d'aquells que, malgrat sos anys, son joves de cor y plens
de confiansa en sí maleixos, nmplen la
tasca que per negligencia posém á
recó.
Quan un sent en llavis de geot
jove la paraula a'esenga?t)'. á la ment
acut la segueot pregunta: ¿de qué? Y
!'única. rcsposla quc's lroba es: de sí
mateixos. Quan, giraot els ulls enrera,
un troba'l recorl inesborrable qu e en el
camí de nostres ¡·civindicacions deixa.ren els joves d'ahir, les galtes s'enrogejxen Y. fins s'agafa la temcnsa de que
si noslres avant-passals per un moment
tornessm, ens escupirien al rostre per
indignes de portar sos noms.
Ells, quan plens de jovenesa arribaren á la plenitut de sa vPda, s'adonarcn que tt>nieo una Parria , y á reiv indicarla, á desvetllar el poble, en mala
hora adormit, dedicare" les seves
energíes, y formaren aquell esto! qus
desenterraren la poi sosa lira deis an líes
trobadors, seguircn terres y terrrs, re-:
cons y més recons, monis y valls, escamparen la bona nova de que Catalunya no havía mort, que encare existía,
y als catalans, sos germans de Patria,

Que y qui som
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COSES DE CASA
A propósit d'una conferencia
de municipalisme
De les moltissimes questions que
afecten als pobles~tant enl'ordre polit.i.c com en el social, n'hi han molt
poqnes, gairebé son contades, les
que igualín en intensitat é interés
á la questió municipal o mumcipalisme.
N 'hi hauria prou pera demostrarho ab dir que'l municipi es una
entitat naturalíssima, la prin1_eta
de les perfectas y per conseguent,
es el germen. l'embrió, la base mes
forta de tota regeneració y de tot
en els Esa vens en les nacións
tats.
Allá ahont no hi hagi elw unici ·
pi potent de vida, no hi poden
arralar tampoc les formes sociológiques y politiques del novell pro·
grós; ahont el municipi sigui una
cosa raquítica y pobre, sense recursos y 11ense una amplia base
c1'acció. en la qual pugui des·
enrotllar convenientment les seves
iniciativas pecnliars en tot.e s les esferes del ordre humá, poden tenir
per segur qne identicament l'Estat
será una cosa. malaltissa y moríhonda.
En l'Estat espanyol, el municipi
no existeix: y casi niogú s'ha preocupat en lo tocant al poder llegislatiu, de que existís. El municipi
espanyol e:::~ tan artificiós y estan~
tís que qualsevol govetnador el fa
desapareixer; l'Ajuntament, sagrada representació dels· seus interesaos, es una emanació del centre y
1'arcalde \lll criat del ministeri de
la Go bernació.
Aixís no hi ha vida po~sible y tota
organisació, sigui laque vulga, naix
morta, perque 1i manca el sosten·
tacle mes formidable: el rnnnicipi.
Y cal dirho; nosaltres rnateixos,
a.qni, á Catalunya, hem parlat
molt de la Nació. de l 'Estat y fins
de confoderacions uni versals, pro
may hem fitat la vista an aquet
graó inmeusament productiu que
en els nostres temps, empés pel
centralisme, se'n ve corrent avall
Com
com una cosa enutjosa.
no hem guaitat els poblets y les
viles en la seva vida de natural
comunitat, aquets han restats cossos enns perque tampoc han tingut
la gosadía de mirarse ells mateixos.

s

.

. Ha passat lo de sempre: el petlt
vilatge, el camp y la montanya,
la ruralitat - jo' m dirigeixo an
aquesta en el ~entit mes extens
. Y
genuí de la paraula-han m1rat

'

mes endevan t de lo que calía, no
s'han estimat ells mateixos y han
perdut tota esperansa.
Per aixó fan pena els pobles y
les viles; per aixó jo m'he atrevit
á preguntarme si eHtán capacitats
per l'autonomí.a mt1nicipal que .an.·
helém. Y sen::;e ells, qné farem?
No mes fa falta una cosa pera
crear el poble: el mnnicipi. No hem
pas de promoure estudis seriosos )~
profonds; aqnets son necesaris, pro
es forsós reconeixer que a vans e s
precís una altra condició; la d'e~
timarlo t'ortament com s'estima lo
que's de la propia substancia.
Ab aquesta base d'nn gt an amor
al poble nadin-que potser no si·
gui científica, pro par lo seD cilla ~!'!
oblidada-es possible un regenerament vritat, que acabi ab les H uites de ba1tde1·ía dels pobles sen~e
idealitat, y posi en estat de creixensa á les celules esen.cials y pri mares de tota organisació política .

F. de la

G~t:d/eria

deis vells partlts histórics ha embastat una
cosa incolora ab raó social massa llarga,
sense cap ni cenlener, ahont tots se creuen
savis y s'ensabonen á dojo, !.ense unirlos
cap amor ni respecte, els que també quan
els convé's diuen catalanistcs.
Quousque 1011dtm.J Maleída mi 1 vegades la
política que'ns ha ponat <Í n'aqucst desba·
llestament, destruirll la bella gcrmanor ca·
talana. «¡Cóm deuen riure allá daltl~ Es
ciar , ens han dt'vidit y aixís creuen que'ns
7JC?Ictrán, més no, es p recí~ ca talan isarlos á
dretés y esquerrans, y si no ho volen, que
deixin d'una vegada d'usar noms á que no
tenen dret y nosaltres sabrém qui y quants
som.
Sí, !'«Unió Catalanis~a» dcu sortir de::
son ostracisme.
Se fa més que mai necessaria una Assam·
blea, ahon t h i siguém tots, tots els ca talanistes de totes les cncontrades Je Catalunya que \'inguin de lora ab ~os aires sanitosos, á \'CUre que ~·!;a de f~r, qui més hi
sápiga que més hi digui, que hi vinguin la
dreta y !'esquerra á fer feína catalana, no á
barallarse, que aixó ja ho fan tols els dies.
Si reuníts ab la gcrmanor d'abans (de
abans de sa amistat ab el general Polavieja)
creiém que I'«Uoió Catalani~>ta» es uo destorb, anulemla, peró d'un cop; no la dei·
xém morir d'inacció, no la deixém momificar.

.f. Gran/

y Sala

Ciar y catal á

ESGUARDS

Soc deis que creuen que l'«L'nió Catalanista» deu sortir de l'estat d'ostracisme en
que's trO\'a, carla scva inacció acabará per
momificarla.
Cal sortir á orcjarsc, cal dcmanar p,f¡r
ella'l lloc que li correspon en tot lo que al '
1
N acionalisme's rcfcrci \Í; del con trari, rn orirá com la «Liiga de Catalunya», qt,~ina
sx1stencia mqlts-y aixó es dolorós dirho
ignoren.
Es precis dignificarla, es precís que a
veu sigui escoltada y tinguda per lo q ue
deu valdre, perqué ella ha sigut el bres,ol
de tots els catalanistcs, mal que pesi á n'alguns.
Una colla d'oportunistcs, tal \Cgada de
bona fé, més per aixó crrats, posá un nom
nou á un nou penó, y's llensá á fer sort per
aqueixos mons, pactant conxorxes ab aque·
lla gent deis qui :n'han ensenyat la majoría .que no t<~nen p •.traula dolenta, co
tampo::: acció bona, en els etzars de la se\•a
vida pública 5'han deixat acaronar com fa la
dona que ha nas.;.ut per esserho de tothorv,
en el llibrc deis seus amors els galans Silvela, Polavieja, Paraíso, Salmerón y alt r$ ,
sois hi deixaren escrit «No seáis tan catalanistas»; ells segueixen la folla carrera,
deixant~e acariciar avui per en .Maura,po/{o
quc'ls té'l cor guanyat; cnhorabona, ja son
prou graos, y, per tant, prou saberuts :1'
lli u res de ks se ves accions, que s'arrosst·
guin si volen fins á !lepar les sabates qJe
després els hi plantarán á la part més carnosa del cos; més ens havcm d'entendrc, no
vos digueu catalanistes, no hi tcniu dreJ;
jo, el més modest deis que ho som de co r ~
ánima, «Vos acuso» de falsificadors, \'Os ~o
die en nom de la dignitat y el decoro; qe
quelcóm que está per damunt de les Jleis
escrites, massa sovint l'afaneu aquest nom
y no hi teniu dret, ca r á l'apartarvos del
catalanisme, ,·ostra acció vos en priva de
1seguir anomenantvos com á tals, aixó es
.
} un frau.
Per gallejar també, é inc~bat .'·ostre, ha
~
< nascut aquest «gastament» a qUl ,·osaltre~
anomeneu «Puf», que cercant les desfe rres

'la som á la bnga,ja voltia Re na ixement
pcnjat als kioscos dt p~riódics, ja ltaurtm sigui
judicats per par/ d'aquut julgt incogml, dtsagm·
lzil ;· t\·igmt. i11diferml ó apassionat qut's tolltom
y ts níngú.
Haurlm de/raudal les uperansn ile lols ds
que c!rcm't11 tu Jroslrts planes, espatas dt ,~¡roi·
xudts tsb'idmcits, )' 110 haurem pas afalagnt d
rl' aquclts que sempn aco1zstllw loltrrurcits micidts que son atrojiadons dds idtal<.
No'11s agrade11 ds e.>.:lrfms, cnr sois son bo11s
per e:x:citar d cervdls ÍJrC1tlts, r¡ue ab má11Ca dt
propi critet'i, cerqrtC11 etr lo d•aflri les itltes ja fetes, ó l'tstimulm que'ls tspcroni 1/urs crrC11cias,
sovintment febles.
Nosaltrts C011VC11Sitls que molla gen/ que' s diu
catalmtislá 110 sab 1111 borra// d'histoda de Cdtahmya, y vtitm que mo/ts pruluJms soi d issa n ts
catala?tistts, dium al ino!z,idablt D1·. .Roba t precursor deltnltllam'smt, tulc11em r¡ut twim fot·so·
samntt de rtcomt11snr la tasm puig que com mes
stmbla que siguém, rtmllo que som mmos.
'Jo considero digna com stmpn d I'«CJJici Ca·
lalanista» admiro /' 111 rtlada fe ;• persn•trmlán
· dt sos aposto/s y so vohmlt~l dtfn·ro, sos t•irtuts
mai duptoses, m'tncorafgm ;• pcr aixó no'm aparto de son rcclós, car pocs ó molts havem de sos/e·
m1· ti caliu de purtsa de lo 1'flll!nJb/t t:11/ilat, com·
pmdi dt la mes altruista dt les solidnn'tals, la
mare)' llllStrt dt catalamsmr de lafrls desagrahits
r¡1te passtijan llur xislera per ten ts 1/unynms ó
se smtm cofois )' lilA allats 1/uinl qtlittcallcs ab
: ue' ls Izan p1 emiat la jlexiliilitat d•tspinada.
Doctri11alment tots e/s desvials del gemd cata·
/anúme, son b·aidors á 1¡'tll, car son apostolalts
pas jinit, de C011Stdtrarse lot just CbJJICirsat. Dúrs
dd catalam:Sme hi ha dt cabt•t tothom, al crf'Or
· bn11de1'ies es aum· co?tlra'l ralalam:wu.
Quant jo ab pe! moi:rl al 1/avi mt r•aig ter
catalaníste 1m bo11 amic qui'm va ungir de cata.
latritat, mt va dir, guarda jJe1 mu mde;•otJ/ tes
idees }ropies per kJ que afecta a religió ;• cotrsli·
tuáó polftica, perque dhztrt del catalanismt sense
ofegar aquti.xos els lms senlrinems, deus, 1/uilar
sois )' unüamml per Cataluuya, fu/leja la uva
historia. Ho vaig fer, )' 1•aig notar r¡ttt 011ava
assadollat1im~ una smsació deleitosa de goig )'
frisa nses. 'Jo devía tmir en lo fons de mon cor

l

m1 amor grmt per ma patria, jo l'havia smlida
dtsdt ma itifa1útsa, que'/ entrar a/ rolegi me (Jar·
/aren 1111a llt11gt1a que }11 110 ml~ttia, ;• com /'au·
ct/1 mgabiat cercava lo surtida, f>tr frmi dt lli·
btr!at )' tsbatjo y per pdr/ar aquella ma rmica
/lengua que aleshorcs comixia, qumt ltomt p1rtat
per etzar allá d'mlid de'ls mars, /'!te a1I)'Orada,
per aixó l'estmro tant, per aixó wcare hi soc, per
aixó semp-n he obtit aí bo11 amzc y quiets lhrc bm
guardats, 110 pas o/llidats mos swltmmts polftics,
reíigt'osos, se11pre satisfet jJt?·qut he vtsl ro m pmsmlt m011 sacnfici al veu1·e á alh·cs r¡ue {()1/l j(}
gtmrdaven els sms, 110 pas de mon gust, mes roi11·
czdmt ab qttt Catahmya dm es.>er n11tonomn, uos·
tra mcaixada es forta fra1lm )' !leal.
ÜPTIM

Per ijUé temm ~, esser catalanistes~
Avaos y per damuot de tot per dignitat,
per que tenim desde ja fa segles una ques·
tió de dret en litigi.
Catalunya eotrá á formar part de i'Estat
Espar.yol ab la expressa condició de que
sempre li ser~eo respectats els scus drets y
llibertats.
Aquesta promesa fo u dessegu idc~ incom.
plerta, órig in ant mol tes protestes y sacrifi.
cis als nostres avant passats.
Desde'! célebre compromis de Casp, fi nS
al 17 r 4, !'historia ens dona á coneixer els
principals aconteixements que'ns demos.
tran la raó que tingueren els catalans de
aquelles epoques pera arrivar fins al sacri·
fici de llurs vides; en pro deis fu rs, privile·
gis y llibertats que ignominiosament se'ls
hi anaven arrebassant, sense fer cas de llurs
protestes, qui tenia'! deber d'aténdreles.
Aviat fará dos segles d'aquell trasct::ndental fet, d'aquell acte d'heroisme que si·
gué J•admiració del rnon enter y fins del
mateix enemis.
Dones be, aquets 196 anys sois han ser·
vit pera acabar de fer desapareixer lo poc
que restá deis drets que gaudien els nostres
besavis y portarnos a l actual estat de cen
tralisme q ue tot ho dom.ina y malrnet,
creant estats de violencia que sois servei.
xen per anarnos dessangrant y arruinar• á
la nostra estimada C.:atalunya.
Tots els catalans que no siguin masells
d·áoima, cualsevulga que sien sos ideals po·
litics, socials ó religiosos, han d'esser catalanistes, hao de formar en els rengles deis
que tenen de reviodicar alió que en lloc de
respectarsens ens fou arrebassat, valguent~e
de l'irnposició de la forsa.
Cal que'ns recordern molt de que som
catalans y que com á bons fills de Cata·
lunya, tenim !'ineludible deber de treballar
pera son engrandiment y ben estar.
Per aixó sol, ja tenim cl'esser catala·
nistes.
Y tenim d'esserho aclemés, per que Catalunya pera poder dessentrotlla r sas ene r·
gies necessita á lo menys una complcrta
autonomía, aixls en lo pol itic com en lo ad·
ministratiu.
Mentres no tinguern aquesta lli bertat
ens será impossible rlonar la protecci6 de·
guda á les ciencies, arts, industrie::;, etc. car
es inutil cercar l'ajuda moral y material deis
góbernaots, puig aquestos procedeixen d'al.
tres nacionalitats que no sen ten la uecessi.
tat de viurer la mateixa vida nostra, aquesta
vida de lluita coostant, de desitj d'arribar
al nivel! de superíoritat deis pobles mes
perfe~cionats y avensats.
Hem d'esser molt catalanistes, pera pro.
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curar que'ls capitalistes catalans estimin un
xic mes á la Patria y ab sos cabals evitio
que'ls capitals extrangers acaparin totes les
graos empreses, emportantse á llurs paissos
els fruits de nostres suors, constituintse en
coostants sangoneres que á passos agegan·
tats van dessangrant á Catalunya.
Ca! fe rne rnolt d(' catala nisme, dones es
precis que ting uem e n compte, que s i el
centrplisme es 1wra la Patria el drac que vol
apoderarsen pera destrossarla y privarnos
de les nostres llibertats, els capitals extran ·
gers de les graos empreses, son el cuc que
paulatinament va xuclant la sane del cos
fins á deixarlo sense la virilitat necesaria,
pera l'absolut funcioname nt deis seus or·

ganiss~es.
tguemne

.
d
tots e cata 1amstes, peosem
que per damunt de les conveniencies del
partit y les miseries deis homens, hi ha un
enemic comu' a qui combatre, y que sois
agrupantnos tots els que de veritat estimeg~
á Catalunya arribarem á foragitarlo de la
nostra terra.
Quan aixó hagueOl lograt, allavors que
cada hú aixequi sa bandera, que la Patria
estará lliurada de sos enemics.
Mentres no sigui aixfs, pensem sois en
Catalunya, pensem sois que tenim d'esser
molt, pero mo lt catalanistes.

P. M.

, ENGLANTINES
En aquesta secció hi publicarem poesies patriotiques inédites y á manca d'aquestes les ja
insertades i'J'te crE'guem rnillors.

..

Alseu vos tres banderes! Cridava'l rei Martí,
y ab aquel! crit d'engunia
la patria s·esmortf.
P el tornaveu deis sigles
ressona' l crit sens fi:
- Alseu vostres banderes !encara'ns torna á di.
- Aiseu vo~>tre~> banderes! Van fent e ls jocs Florals.
Ja s'hi es posada
teixintne'ls quatre pals;
les dones ja la broden,
la engrapen els mes alts,
y amunt va la bandera
deis nostres ideals.
Oemunt les quatre barres
hi ha'l nostre carnpió,
el cavaller '3ant jordi
matant el vell dragó.
Pels fills de Catalunya
ben clara es la llissó;
contra dragons y aranyes
Sant jordi ens es patró.
Bandera de la Patria,
desplega ton satí,
que tots á la teva ombra
tos fills hi hem de seguí.
Units, les ponentades
no'ns farán pas uesdí,
per tu tots volem viure,
per tu volem morí.
Francesa JUa/heu

( Oe}ovenlul 4 de Juny 1903.)

EP ILECS
No cal conrondrc . .'lo son crítica, ni
estuui, ni exa men; son solsament comen tari llcugcl'issim de fels succeils,
d'accions viscudes. A cada gfSI - el petit gesl actual de les noslrt'S pe t.il~s llui.
.
l
tes-e euriosiss1m reg1stre acom pan ya t.
de la corres ponent nota clasi ficadora.
~aluralnw ul que Lot hem de veureho
á través del crislall de noslre irreuuctibie catalanisme ) en tol hi hcm de
el
1 cercar la relació q~*' ab ell ba lingut
,
,
.
.
suc~e1t que r.t>g1slr~rem, empero, no
tem1s pas, aulle llegi(IOr, el trovar en
aqu es t aparlat estrid entes notes de lluita ó trascenden la ls reflexions q u'afegeixen uoa anuaa mes en ton fronl d'ho.

o

me lluJtador; es en altre~ llocs mes
oportuns y es per allres plomes mes
ben afinades que serán donats els loes
de clarl; jo corlesmeot, arbitrariameut
á vulles, posaré un humildíssim punten
les viscudes relacions que catalans de
lota mena realisin . Sois un llas dcsitjo
conservar entre tu y Jo, benvolgut amic
la comunilal de ferm amor á Cataluuya.
11
S'ba inaugural el monument al doctor Robert. L'obra f'S dula á terme. Posemhi un epiléc.
"Si els creadors de 1'obra artística
han volgut petrificar y per lo tant perpetuar !'inquieta tristesa de la Catalunya irredempta, cal confesar que ho
han lograt en absolul. Cada element
qu 'enriqneix la grossa massa, examinaL
per separal, sens dubte, uua obra d'art
verament hermosa; reunils els componenls, aplanan l'ánim mes optimista.
Diries que'ls a1·tistes qu 'ban infaolat
l'obra tenen la conciencia trisla 6 per
concepció equivocada de la vida ó per
equivocada percepció dr nostre movimenl.
Arlisticament no s'en despren una
afirmació conecte; es mes aviat el produele d'una esfumada visió de discutible
estética; Catalanament, en el sentit que
nosa ltre~ debém donar á n'aquesl mol,
tampoc es simhol encoratjador, sino
nola de dubtosa victoria.
Sola la feixuga volla grisa no s'hi
inspirará cap (( Marsellesa>) patriótica ;
sois les roeotes notes del << Plany)) lliscaráo armónicamen l pels arrodonils
caires aman yagan t la testa tl'ilu minal
del patrici qu e remata'! bloe. Quan el
sol besa les feíxugucs pedres, cls hi
dona taca sinistra, es !'invernal pluja
que magnifica les arbit1aries lioies de
l'ampla soculada.
Poc creuen ab la Catalunya jove, els
qui han bastil l'obra. la seva ánima
melancónica no sent pas el hatee deis

nobles entussiasmes, la seva inactualital es pacient y ordenada, no lencn devoció cega en la Henaixensa de !'Inm ortal Unica, el sen crit de protesta es feble y poruc; acepla1·eo l'obligació d'aixccar un monumeot y fredanwnl !'han
co mplerta . Pera elis els eslriden ts cri ls
de la triomfal joya son lluny encare.
La jove~ tul quP. parcíx obres semblant:-;,
es joventut vella y la seva inspiració es
inquieta de por y trista co m la patria
esclava!

yen! en toles les coses mes que bona fe,
está sempre disposat ádeixarse enlluernar per la lluisor de lo que's nou, ó
qua o menys aparenta serho, comensa ja
á sentirse les de tola aquesta politiquela, qu ~ á la fi ha vingut it resultar
una copia exacte d'aquella política madrilen ya que !antes y tan les volles havicn critica t els mateixos qu e are cns
l'han porlat á. casa nostra, com una
invenció d'última hora, producle deis
cervclls privilegiats d'uns sers que ab
Ferrán de Girandier
el lemps·serán monumentables.
Y el poble, el bon poble, ha senlil
penetrar fins á les scves venes la fredor glassadora d'un desengany terrible.
que si no ha mort d·arrel el seu enlimeol de Patria, perqué aquesl quan se
te ab sinceritat no pot morir mai, s' ha
¡Ca talan)>! t\ostra mare Patria•ns crida
altra ,·ol ta pera que recordém que som fills, aplanat de tal manera, qu e avui se fa
q u e tenim una mare qui per cu lpa nostra
forsa dificil una actuació directa y pery de nostres enveges se veu abandonada, y
apro fitant aquest poc amor á ella, els ene- manent vers la consecució de nostres
m ies de casa y de fora pretenen altra volta aspiracions de redcmpció · pera Catadeshonrarla.
lunya y els catalans.
Encare hi som á temps, tots som ca taPer aixó Úec que's fa precís que
lans, tots coneixém la necessitat d'unirnos.
Oil!l menge passat el poble cata l<í va donar aqudls que's diueo regionalistes, cns
mostra patent de l'espe r it de cata lanísació diguin fins á punt arriva' l seu regioy ca talani tat, tots esta,•em aplcgats sota'ls
nalisme, y que aquells altres que s'asagrats plecs de la bandera barrada, tots re·
nomenen republicans nacionalisles y
co rdavem an aquell maí prou plorat patrici
federals, ens espliqnin concretament,
q ue en sos temps havia aixecat eixos sagrats plecs, ell va treballar per la gran obra, qu e no bo han fet pas encare, quina es
nosal tres tenim obliga::ió y deute de contila seva república y que's lo que ells
nuarla, aixequém ben altes nostres quatre
barres que onegi als quatre vents, jaque en lenen per nacionalisme y per fedeaca bat l'acte del descobriment els uns tira- ració.
re n per un cantó y els altn.:s per un altre
Y si ells no ho fan , allavors serém
en lloc d'anar units tots per un matcix
els jo ves que he m seguí t les
nosaltres,
carrer. Delxeu vostres vestits rencuniosos á
casa, sortiu de nou al carrer y torneu al progressives orientacioos de la benemémon umen t pera fer un acte de desagravi,
rita Unió, els que dirém lo que bem poja que ell té la \'ista de fit anaquel! llarg y
gut entreveure de ses boiroses declaraa mple carrer, que al marxar vos vegi units,
cions, y consti que si aqu csl cas arrin o com diumenge.
¡Catalans! ha arribat l'h ora de fcr feina,
va, DI) cree pas que'n surtin gaire ben
esmolém les Jals altra volta y apropempse
parats ni els uns ni els altres.

EN~ ~RIDEN, N~

FEM E~ ~~RD

ju nts á nostra mare Patria pera defensarla,
en la1rém no~tra bandera, y al butxí que
gosi deshonrarla, que mai més torni á la
se¡va llar.
¡Visea Catalunya!

.f.

Pare/lada Alserias

F. Casanovas
Terra.•sa. 15 No,·embre 1910.

eai que'Is coneguém
Si, cal que'ls coneguém an els qui
han volgut erigirse en díreclors del moviment catalanista, dividit y cscua rtert~t
per obra y cGnveniencia d'ells mateixosc
cal que'ns diguin clamment, palesament, qui son, abonl son y quina es la
fi nalitat que persegueixen . ~~a l que bo
fassin , y no solsamenl que ho fnssin ,
sino que sia ben aviat, car ra ja massa
temp:o: que regna un complert de gavell
entre les forces catalanes, y la culpa jo
no puc atribuirla mes que an c·l' que
del seotiment catalanista pur n'han fet
parti ts politics, jo no se si ab l'intenció
de que després acatcssin la se va quefatura.
r el poble, el bon poble, que no ve·

Garbellant
Els práctics. - La Comis~ió organisadora del monument al Dr. Robert, á fi de
no ferir les orelles de certs senyors, quins
havien ofert (segons diuen) sa assistencia a
l'acte, devia significar á alguns deis Orfeons
que hi assistiren s'abstinguessin d'entonar
nostre himoe « E ls Segadors», puig no podém creure q ue sense aquesta advertencia
l'Orfeó Catala deixés de cantarlos, y á fé
que es ben bé de doldre, pu.ig ja passa de
mida que, degut á prédiques cent mil voltcs
malcides, no sentim· de llarg temps aquelles
estrofes que un dia tingueren el dó de fer
aixecar tants cors y espurnejar de goig els
ulls de multituts er.tusiastes de nostre ideal.
¡Oh la santa prudencia! ¡No malbara·
té111 la fama de bons minyons que d'un
quan temps á n'aquesta part us han donat!
¡Joventut, com t'has tornada! :\Iés no'ns
afeblim a.b imprecacions y ab remenbran·
ses de jorns queja foren. Sembla que \'OI
tornar á reinaixer l'esperit ¡no mortl esmor·

'

RE!\ AIXEJ\1 ENT
tuit no més de nostre jo\ ent y fe m vots
perqué aix1s sia.
Fem que no's repeteixi mes lo succeit
el passat diumenge a la Plassa de I'Universitat, ahont en una festa á la que devia presidirhi tan sois l'esperit verament catalancsc, no s'escoltá ni un bri en boca de
noslres cantaires, ni un mot de Patria, y sí
sois cants que en una festa agrícola ó esco·
lar bé hi csqueyen.

Recomaném ab interés als nostres llegidors y amics, que's fixin ab la caricatura
que va á la primera plana del Papüu de
aquesta setmana,
Representa en Vinaixa, fent seguir com
criats als dos representants de les minories
cap a Valencia. Es una expressió fidelíssima
de la realitat municipal barcelonina.

E! Poble Cata/á, al ressenyar l'acte inau-

\.

gural del monument al Dr. Robert, posava
un lleugerfssim comentari a !'ausencia de la
e Unió Catalanista, en aital acte.
En cambi La Veu, sense necessitat de
comentari, va "suprimir en l'informació totes
les entitat:; y representacions de l'U. F. N. R.
que hi varen assistir.
Aquestes son les incquívoques mostres
de germanor per la causa de Catalunya.
A l'últim ja's va arreglar lo de i•anada
á Valencia.
En Vinaixa, que té la má trencada ab
els negocis, ho va arreglar, segons sembla,
prometent que si les minories anaven á \'alencia, l"Ajuntament en corporació assistiria a l'acte de l'inauguració del mooument
al Dr. Robert.
Les minories convingueren ab aquest
pacte y anaren á fer de lacaios den Vinaixa
á Valencia, cosa que tant els hi repugna\'a,
peró cap lerrouxista va compareixer á la
Plassa de !•Universitat diumenge, ab lol'
qua! s'evidenciá que ni'ls gitanos saben
pendre tan bé'l pe! com els rcgidors de la
majoda.
Nostre ftamant Batlle, segons diuen, ens
re.,;ulta més demócrata de lo que'ns mereÍ·
xém.
Abans de saberse oficialmmte •¡ seu
nomenament, d'haver pres possessió y de

ha\'erse confirmat la nova, ja's rcb dcsac

allá dalt un ríkau ordenant al Sccretari que
vagi a :\ladritl ~ pera ajudarlo a ferli els
B. L i\1.
Heusaqu1 un Hatllc de R. O. que abans
de serho ja deixa ordes a lo Rei absolut.
Si aixo no es drmoaacia, gue vingui en
Canalejas y lo vea.

A nosaltres, que tcnim coma fi primor-_
dial !'unió de tots cls catalans, al seutir de·
claracions lant Jlegativcs com les que's fe ren d~rreramcnt en el C. N. R. per boca del
se u president, no podé m menp:> que di r
que aquest bon senyor no e~ta a )•altura
pera portar el timó del. \'aixcll que dirigeix,
)' que SI seguciX ab )es SC\'es rebcqueries , f
aque:;tcs son obe1dcs pcls seus companys,
hi haura naufragi irremisibl<:mcnt en aquella
entitat que al fundarse fou una esperinsa
pera la causa de Catalunya.

Segons diu en Canalejas, dintrc pocs
dies tinc..lrém aprovat el projecte del servei
militar obligatori. Es vcntat qu: es mes ju t
que'l que tcnim are, pcr() es de dolcl1 e que
ab tanta deoJocracia y llibcralismc ning ú
més que un Bisbc, el de Jaca, hagi defensat
e l servei voluntari com a més equitatiu q ue
<::n realita l es.
Els diputats y scnadors catalanistes podrien apoiarlo ó recordar al govern ac.¡ucst
sistema, pero potscr no hu fitssin pera no
donar la r<u) a les a11tiquadts Bases d e
Manresa.

NOVES
El dia \"a prcsl'ntar:-.e cobcrt de nu\· ls
quc's mantcnicn pcr 1\·-;pat caicnt de tan
en tan quiscum ruiXIIll.
i\les malgrat la tcmpcratura lardoral, e1~
les cases alegroics deis ciutadans, s'hi en·
devinava quelcom cnigmatic gue'ns fcya re ,
cordar á !'hermosa primavera. Els cors ba
tegaven ele guig al i1:1puls del sentímenl.
Era día de festa; mes no de fcsta passatgera, :;ino una fcsla major, una festa
que.'ns quedara gravoda ab lletres d'or, al
dietari de la vida.
La glorificació del apostol de Catalunya,

l'home simbo!, el pcnsament catalá; cl doctor Robert.
Donava goig vcure com tots els catalans, s'aplegavcn cntorn delmonument pera
rendir tribut d'admiracitÍ al mcstre eminent
que un dia trencant els obstacles que Ji ba·
rraven el pas, feu escoltar sa veu enérgica
y contundent al congrés espanyol, en defensa de les sagradcs reivindicacion$ ca·
talanes.

Ell ens trassá la ruta de la noslra actuació. Perqué no havém de seguir les petjades delmestre, que tan be'ns conduirien á
la consecució inmediata deis nostres drets?
Perqu~ ha\'ém de deixar el camí que'ns
senyalá tan acertadament, pera embrancarnos en el de la dreta y al de !'esquerra, respectivament, que sabcm prou be que no
porten enllocr
Catalans! 1' pleguc:n111os lot:-; a !'una, dei·
xant de banda les petites en\'eges que po
den haberh1 en nostres cor~. p<'ra presentarnos cnfront l'enemic y dirli: bo y recordant al plorat mestre: Som una rassa noble
y potenta que venim a recobrar lo perdut:
som els nets d'aquells hcrals que's sacrificaren per la llivc,ltat del scu poble, mori nt
victoriosament envolcallats en )'honrada en ·
senya de les quatrc barres. Venim decidits
á aixecar triomfalmcnr la bandera caigud~.
¡Pas al jo,·enll

*

fos per cols ó fos per naps;
acompanrat de la dreta
y ab )'esquerra de costal.
¡Ab qua nta rabó, la vella,
no's volia morir mai!

J.

EN~ENYAN~A ~ATALANA
1

En aq uesta secció dona rem co m ptc de
les escotes y centres aont l'instrucció es reb
en catalá

Escola de Sta. Eularia
PERA NOYES
Fundadora

Na rrancesca Valmanva de rarrer
á cárrec de d isti ngides p rofessores
Tasques~.- Olbu ix-:- Gimnás suec- Pia n o

Catalá, Castel lá, Fra n cés y Espera nt o

(entrada Are de Corominas, nú m . 1)

ft:

:!:

Ens han retornat la \ isita, els diaris y
periódics següents: !Jletral/a, de Barcelona;
Ba,~rs Ciutat, de :\Ianresa; Diari de Saba de/1, de Sabadell; Diario dt .tf7•rsos, de l\Ianresa; Ga~t'lcl .J1Irmtan.J'I'sa, de Vich; Rroista
de Sabaddl. de Sabadell; Ciutat, d•Oiot, y
Llibatat de Tortosa, };{ Pueblo de Sabadell
Agrahim ensemps, cls cncoratjadors
mot,; que'ns dedican.

E SBARJO
NOTA
Tant la d reta com )•esquerra
prou s'han esgargamell at;
-cSi en Vinaixa va <i Valencia,
nosaltres no hi anirém pas.
Per demunt de tot, encare,
hi posem la dignitat.• En Vinaixa, anéi a Valencia,

CORRESPON OENCI A
Daniel Domingo: Moltes mercés. Serviuvos enviar la vostra adressa.-M. Castanyer:
Enteráts y ..... meno.- Roig: Anirá. -S. Vendrell: Lo mateix li diém.--Maceo: Anirán. No
trevalleu tant, perxó.-j. Gou: Mercés. Vá,
retocat, á la secció de «Garbellant .-J. Plá y
Más: N'on parlem d'eleccións.- R. Ellas. No
vos devén recordar tle la llei de Jurisdiccións.
¡No val á badar!.-josép Naj le: No'ns acaba
de agradar .
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