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Per aixó es á vosaltr es que'm dirigeixo ¡oh bons compan ys que resteu esmape rduts esperan t que s'ablanin les ones revoltades de les
bai..'\:eS passion s polítiques. Es á vosaltres que vos prego empren gueu,
coratjosos, la creuada qu'ha de vivificar l'esperi t lassat y decaigu t
deis que veuen trontoll ar la seva
catalan itat. Es á vosaltr es que vos
demano qu'actu eu decididament en
l'avans ada de l'Unió Catalan ista,
vigoris antla y infiltrantli nova sava
pera que devingui ufanosa y aclareixi ab els seus raigs podero sos les
boires qu'enfo squeixe n }'avenir de
la Patria.

Una acció d'apost olat se'ns imposa als joves de l'Unió Catalan ista.
Una acció que desvetlli els esperits condor mits de nostra terra y
alsi, altra volta, amenas santa, l'abjecta sentime ntalitat patrióti ca afe'blida per les desviacions ideológiques deis fracass ats en totes les
provatu res.
Dimana de la seva nefasta actuació l'aclapa rament que's nota, en els
moments actuals, en tots els ordres
de la vida. No content s en el seu
descrédit, van bandeja nt de· son sí
JosEPH VILA.
totes les manifestacions que son peculiars á la idiosincrasia de la terra;
íent aixís traició al seu preteng ut
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N acionalisme.
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E~ dins la Unió Catalan ista aont
Es forsa dolorós tenir que sufrir eternas'hi conserv a únicament intacte, senment les qai.rotades deis matons que desde
cer é irreduc tible, 1' esperit práctic Madrit e.rtenen de quan en quan nostra
de la Patria. D' ella hem d'esperar partida de defunció, posan! el R. l. P. a
n'el catalanisme.
el ressorg iment qu'inflami l'arden cia
Ab lo més gran desconei.rement, é inspiesmortu ída del cos social de la terra ran/se en feis aillats que troquen á son albir, asseguts en les
s de sos desque devalla malaltís vers una deca- pat.ros esguarden depoltrone
tan/ en tan/ á Cataludencia atuidor a. Es ella qu'ha de nya, p com que la voldríen marta}' sembrada
sal, fan surar el verí de sa bestiesa,
sortir altra vegada, en romiatg e per J' abderialla
idiota y maquiavélica pregonen
totes les encontr ades, á retorna r la la nostra mort pcr alió que diuen: calumnia,
confian sa en els escéptics y assenta r que algo queda; els més petits fets els amotIlen al patró de son esquijit cervell, p undefinitivament les rutes qu' han de gla-esmolats com son, sentint iesfrisan ses
concluirnos á la lliberació de la de sos odis !' bai.res passions, aJ[afen la
ploma y embasten !largues parrafad es e.'l:Patria.
plicant tot un procés patológic p, com á
Peró, dins la Unió Catalanista, els consecuencia, nostra mort.
Les malaltíes per les quines ens han mort
vells lluitadors ja no posseeixen la !tan sigui nombroses, car desde que'!
cataenergía de l'edat viril y llur cansan- lanisme tractá de pendrelshi actes de diputa!, ells no viuen, perque
volen per ells
ci comensa á manifestarse. Deis jo- (p jo les hi donaría toles, les
toles).
Quan l'anyorada «Renai.rensa» morí a
ves d'ahir, alguns han caigut venmans deis catalanistes evolutius, brama.ren
sut? en la lluita y d'altres porten joiosos p
satisj'ets com vampirs de la plodemun t de son front !'estigm a infa- ma, y vos prego, llegidors amics, passeu
els u lis per an article titolat «Vida» pablimant de la deserció.
cat al estriden t «Progrés1o en 25 de Matg
Hi queden, dones, els ja probats de 1905, aont trobaréu alguns justos p vaen la seva arrelad a fe; cls qu'han lents conceptes que avui vindrlen com l'anell al dit per contestar els ataos deis
resistit totes les embestides furioses eterns enemics del avens deis pohles.
Aquells rotatius son com els corps, que
qu'han arrosse gat als més débils á
sois poden viure de la carnassa, !'si quelfer mancam ent als seus propis sen- com ens manqués pera esperonarnos
avant,
timents. Aquets , qu' encare son á ab so folla manla. faríen molt pera encoratjarno s en els desfallim ents que en la
llegions y que no's torsen á les més 1/aita sentissim
.
furioses ponentades, son els més inAl ensemps que'! rnés descara! d'ells
dicats á realisar l'acció esment ada. s'alaba d'haver sigut nostre enemic de
sempre }' de que'ns ha combata
! á sang 1'
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f oc, pot també vanlarse de forjador de cervells (y esto es lo que se t rata de demostrar) que, escampats per !erres ibériqaes,
ells els han modela!, bolarufs p febles, enlluernantlos ab el sol nom de Madrit,
Meca del patrioterisme; pera monopo!isar
una cosa més, ho feren ah l'opinió al constituir el trust, que tan bons reSftltats els
va donan! foro de Cata!unya. p d'aqaí son
odi, so ira, sano disimulada rancunia, car
j a ho saben que per aquestes llevantines
/erres, no pahim sos absurdes, essent un
conslant perill pera l'eslabilitat de ses nómines: per ai.ró 'ns voldríen morts; per
al.2·ó, de temps en temps ens maten pera
que á provincias s'ho creguin, dones una
mentida repetida a temps, acaba per semb!ar una ven"tat.
¿Qué més voldrleu , sangoneres que .ruclrfu els fruits tots deis enginrs de la periferia, les suors deis provincianos, traduides
en impostos, !' fins voléu també unificar p
ceptralisar so cultura, anorreant ai.rís lota
iniciativa,}' matan! les arts lliberals !'les
ciencies, al volguerles reglamentar segons
vostre csquifit criteri, !' al espcrit de la
vostra rassa, que casi mai ha despunta!
més que en el camp del guerreig !' la conquesta, com tot poble aventarer, !' soa vosa!tres, els qui desde la conea del ai.mt
,Jianzanares, voléu e.rpedir patents sense
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ca~·ut sola vos/res barroeres grapes?

l día matei.r que'ns matare11, ei.riren
tre, periódics nous a la vida; passea els
u/ls per ses planes p veureu que'ls morts
que. vosa!tres matea, no disfruten tant sois
de bona sala!, smó que, molt al revés de
vosaltres, no necessiten reconstiluJ•ents
per tenirse drets; també lzi podreu apendre
que, nosaltre s som 1' serém convensuts p
f erms lluiladors, fins á obtenir /'autonomía
de Catalunya, plet en el que hi tcnim tots
nostres amors. Y per propia dtgnitat, ó
ella será un fet, ó caurém en la 1/uyta que
d'an)'s sostenim contra vosaltres.
Com el Duo d'Olivars , quin esperit encarnea, saben molt poc de coses de Catalunra, !'á bon segur que mai n' apendreu;
vostre critert~ rabiosam ent anticatalá, será
eternume nt lo matei.r, passant els anys p
ab alls els e.remples, en debades; p lo pitjor
es que, de vostres cucurbitáceas testas, ne
fan ministre s J' goberna nts,per obra y gracia del Trust.
Seguia, eterns Tartarins, seguill matantnos, que ja'ns cuidarém de donar senyals
de vida; seguiu fraint de vostre lastre de
trapisondes iron{es, enganpant als babaus
que creuen en vos/re talen!, decretal en la
Gaceta; seguiu avant, que feul'efec te d'una
cava/cada carnavalera, ridícula p cridaire,
que faría /lástima si no fes riure; disfreseul'os segons les circunstancies, tapeu
vos/res groi.rades cares ab grotesqaes caretes, crideu ab veas aigaardentoses; lot
just comensém, bramen tan! com volgueu,
mes ... escolteu per lln moment.
Nosaltre s no vos matarém com vosaltres
fea, mes tenim el convenciment J' la segurctat d'anularvos, al conquerir per aquelles Nacionalitats !bériques que la necessitin, la Autonomía; p tenia present que atesflores sf que sereu ben morts !' ai.ró será un
sol cop !' per in-eternum.
ÜPTIM
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La llaotia oel ooi
En !'altar de la Patria fa temps que sinestra fl ameja la llantia maleída, y no pas feblement, sino que sa f lama es forta y potent.
De res ha valgut l'abrás fraternal qu'un
jorn ab més sentimentalisme que conciencia
várem darnos; de res tia valgut que agafats
amicalment ens passegéssim triomfan ts pels
carrers de la Comtal Ciutat, si no hem tingut
la forc;a de voluntat suficient pera, prescindint de capitostos plens d'enveja, mals pastors les més de les vegades, afirmar més
aquel! sentiment que invadf nostra ánima y
que avuy, malgrat sostinguin lo contrari els
que espigolen el camp Patri, cercant arreu
tot lo que en profit propi sia explotable, que
jugan á daus, fent servir d'escambell á Catalunya, de quí son braus y barbres defensors
abans d'obtindrer y mals advocats quan satisfet son amor propi ja no necessiten d'ella
pera enlairarse, encara perdura feblement
quan la veu deis pastors deixa sentirse anunciantnos somniades victories y estridentment, quan en realitat sois el triomf s'ha obtingut en lluita fraticida contra aquells que
al fi y al cap com nosaltres també aimen a
Catalunya y hem mantingut la supremacía
deis enemics de nostra Patria á qui deixem
indefensos, puig gastém totes nostres forc;es

¡

f'n mantt>nir encP~R cada .lía mP!: a~uolla

llantia que si per algú devía Encendres no
era pas per germans nostres.
Algú podrá objectarnos que no escau en
nostres JI avis el mot ~Unió», y si hi há qui
puga ab autoritat demanarho y fins exigirho,
ningtí ab més dret que la vella «Unió Catalan ista», puig ella molt avans qu'altres reconeguessin la necessitat d'unirnos devant del
perill que menac;a esclafarnos, ja ab aquella
altesa de mires y sois fits els ulls en !'Ideal
ens tenía oberts els brassos pera estrenyens
amorosa, exigintnos tan sois, no nostra cédula de coloraines, sino un ver amor per
Catalunya y respecte á nostres companys,
fos quin fos son modo de pensar en :es qüestions agenes _al ideal que'ns agermanava:
Catalunya. Y confessemho, obrant aixís era
molt més Iliberal, encare que sense anomenarsen, que molts altres que tenen de pintarsen pera que se'ls conegui.
La llantia crema y es un dever de tots el
apagarla, si es que' l jo no'ns ha absorvit el
nostre esser, si no volém que fu tu res generacions ens apliquin l'adjectiu de traidor s a
Catalunya y que tant sois al pensarhi nostra
ánima s'estremeix avergonyida.
Unimnos tots els que un sentiment comú
ens uneixi, mes unimnos deixant á la porta
del Casal Patri l'odi y el rencor, que no es
altre nostre dever; llavors haurém fet un
gran bé á lo que tots estimém, haurém fet la
verdadera Solidarit at, quina, reposant en la
comunitat de nostres sentiments, no circunstancials, momentanis ni fets d'encárrec, sino
profonds y ben arrelats en la nostra ánima,
sens mirar jamai si al qu'estrenyém en nostres brac;os es roig ó negre, sense programes retumbants ni actituts emboc;ades, sense
claudicacions ni blincaments d'esquena, sino
obrant y actuant baix l'impuls del més pur
de tots els amors, !'amor á la terra aont
hem nascut, ab un sol lema en Hostra enseya: Catalunya, Catalunya y Catalunya, y la
llantia maleída s'apagará per sempre.
FRANCisco X. CAsAs Bmz.
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EL CAMÍ DRET

La vida deis homes té diferents aspectes,
mes com D. .\.lberl H.usiiíol qui en
y segons ells, té d'obrar en conseqüencía.
el cliscnr:> quP prommciá en l'acte
Moltes vegades succeeix que la irreflexió
<l'inauguració tlel monnmeul al clfc- porta al home pel camf que no es el seu á
lor Roberl. afirmá que <• La noslra seguir, y ell mateix se forja les cadenes que
Lena sembla que s'es adormida en l' empresonen, y es que'ls homes no's donen
compte que, segons l'estat en que's troben,
son cami de rcmnixonsa y sent l'acla- deuen haver de manifestarse.
puraclor descor<~ Ljumc.ul d'un combal
Pensant moltes vegades ab é:lquestes condeis homcs, me refermo més en
tradkcions
dupú
Lins
sonse osperunsn, arribanL
de la nostra idea. el persel'ordre
en
que,
tar dels l1omos que mes l'esLimen y
guir una forma de govern determinada, es
mes per ella lrehullen. '>
passar el temps llastimosament, perque,
K How Y Tn11·s. essent una qüestió de llivertat, no es la for-

coses que afectin á Catalunya, ab son funest centralisme té empresa una rula que, á
la curta ó á la llarga. té de portarlo irremissiblement á la ruína, perno volguerse allissc>nar ab sos resultats negatius.
Dones, bé; devant d'aquestes evidencies,
que son ciares com la llum del sol, ¿per qué
no t é d'haverhi una reflecció serena? ¿per
qué no tenen de preváldrer !'experiencia a
l'orgull? la Ilógica pura á la convenienci&
mal entesa?
¡Quina Jlástima que lo que tant raonadament demaném els catalans per la salut de
nostra Patria, no sigui explicat á n'els que
no ho son, per aquells que deurlen ferho. ja
que regeixen I'Estat y'ls pobles que !'integren, com una demanda justa. y no plena
d'odis y rancuníes!
¡Malauradament, les multituls encara tenen ídols á Espanya!, y aquets ídols, ab tote
la mala fe, per les seves conveniencies, ja
siguin personals ó de partit, tot els hi tergiversen; féntloshi entendrer que'ls nostres
precs justos son intemperancies, y per tant
mancats de rahó y sense cap mena de fonament.
El día que'l Catalanisme sigués exposat á
totes les alires r'egions que formen I'Estat
Espanyol, ab tot desinterés, tal com l'expo·
sem nosaltres, trobaríen que no es incompatible ab elles, trobaríen qu'inclou un conjunt
armónic y que ab la seva implautació totes
ne sortiríen beneficioses. Y també trobarfen
com la cosa més Ilógica d'aquet mon, que:

Llealmenl. ab tola la Yalentía de
que'ns revesleix la sustentació y defensa dols nostres ideals. hem de
coufessar que'lnostre catalanisme no
Lroba, per are, cap mena d'aixopluc
en els dos par ti Ls poli Lics ca talans
acLualmeuL consLiluits. Y no n'hi pot
trobar, perque nosallres qu'enLeneni
el ca lalanismc com 5. ideal primordial
ma, sino el fondo, quf pot garantirla.
y per cap alLre ideal postergable, no
No obstant y aixó, aquel defecte veyemlo
dfa contradint totes les manifestacions
cada
que
homes
els
ab
podriem avenirnos
part del nostre poble.
d'una
en pública sessió del Ajuntament de
CO.SES DE CftSI9
Ab govern demócrata ó aristócrata, podém
Barcelona se declaren catalanisles
trobarnos els catalans en el mateix estat
¡N im ietatsl que'ns trobém are, y poden ser les nostres
fins á cert pnnl. ni ab els allres que
cren<'n una bojería que un determiNo recardo á quin llibre vaig llegir J'afir- lluites idéntiques en finalitat, á causa de
nal partit politic catalá. segueixi. no mació-per mi molt sabia-de que les cpeti- que'ls defectes poden ser els mateixos din·
ja 'ls ideuls catalanistes. sino que tes coses1, aquelles que'l públic no hi conce- tre l'organisme que reguli la vida del nostre
importancia ni's troben en els llibrf1S poble.
s'arrihi tan sois ;í creure necessaria deix
Es natural que les idees evolucionen, y nad'estudi d'una manera concreta, eren les que
la influencia dels mateixos en la millor denotaven l'estat d'una organisació tural havía de ser també que la nostra idea
polflica 6 social y rnés qu'aixó encare, la fes la evolució que la naturalesa.de les comarx.n del partlt
Nall•rulmenL qne'ls capitostos tl'a- veritable essencia d'un poble ó d'un indivi- ses l'imposava, peró que ho fes tal com la
duo. l-Io jutjo molt natural aixó; les anome- naturalesa determina, ó be tal com una part
qneslos parLiLs procuren adobar lo nadas «pelites coses)) son les mes fácils de deis catalans volen que sigui, aixó, al meu
que moralmenl, (levanL clcC:.ttalunya, fer y venen á revelur estats d'ánim distints entendre, es una regressió al estat en que's
trobava el nostre poble molts anys enrera.
ja no Lé adob; se procura desviar á que serán ó no sincers.
He dit aixó pera parlar d'un fet ja molt , D'aquí se'n dedueix una negació d'home demanar el respecte per tot lo !IOSfre, ·com
les respertives mn ltituts del curs nacombatut, peró que per ser insignificant als práctic mol t poc en armonía al estat psicoló- elles voten per tot lo sea, no es cap delicte
tural de la qüestió y 'ls qu e han ne- ulls de molta gent, es precís encaréixel y gic del nostre poble.
de Lesa Patria.
Me fa un efecte desastró!': sentir parlar de
guL Catalunya, continúen figuraot en donarli !'importancia que's mereíx. Me refejOAQU!M DELCLÓS V 00LS.
reixo al üs de la llengua catalana en els ré- democracia, de formes progressives, d'avens
la llislu de prohorns del parLil.
botigues y despatxos, en la conversa en les idees, y veure als homes derrera l'ídol,
Y aixís. aquell catalanisme protes- Ytolsen de
l'escriure, que sembla hauría de ser una cercant una forsa, qu'ells, posseintla, necestalari. uquelles campauyes catalanit- realita1, una cosa indiscutible. Peró no es si ten qu'un altre les hi accioni.
Aixó es ferse esclau sense pensarseu: cosa
zauls que's feren per toles les encon- aixís, en virlut del mercantilisme mal entés
en un poble que té la pretensió
abominable
y
ridícula
cun;i!ería
la
per
ó
sempre
gairebé
Lrades rie nostra P::~tria . sembn:ml
estantissa. Aixls resulta que pera donar la de creures ab cultura social y ab plenitut
arren r.l~ mes nobles ideals de llibe- preferencia á qui menyr, hauríem de do.njí, d'inteligencia pera governar!':e sos propis inració. han <'srleYingut. per obra y
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ens vcstim hipócritament y fem una ofensa á teressos.·
dir
podríem
que'n
ordre,
d'aquesl
Fugint
ca91aconviccions
les
á
y
!lengua
nostra
la
gracia deb professiouab del Cd l<tlaR la estudlantln'l catalana de Perplny~
nistes. Som insincers y desagrahits. Per ~ui- polític, Y entrant en el social, lrobarém que
nisme, foina casi inútiL
na rahó en els pobles comarcals, especial- molts obrers esmersen en totalitat les seves
Al front la barretina,
La protesta viva y ferma que con- ment ahont no hi han compradors castellans, energíes en la polftica, y no s'adonen de les
caritat al cor,
la
imposicions que'! capital fa pesar sobre
reuuva cada catalá en son piL, s'ha els comersos no han d'usar el catalá?
la bandolina,
toquém
Es més: ab quina rahó son catalanistes d'ells, degenerantlos al esiat de bestia.
'ásl sn:slituida per la mes acomodatipatri amor.
lo
tém
can
Aixó es també una contrádicció que
que comensen pera renunciar un dret que
cia ele les oposicions y les creuacles els
com á catalans tenen? Es ben original que m'atreveixo á dir, impossible de fer compenCom vol d'aucells cantayres
patriótiquos per noslra terra han si- hi hagi qui- no parlo pels inconscients-de- dre á molts obrers, com impossible es també
venim del C::anigó,
gul maJ imitados per milings y maní que la !lengua catalana sigui oficial y de fer compendre á molts catalans de les secantant sos dolsos ayres
en les lluites pel benestar
amor del Rosselló.
aplecs. onl se parla de tot, de lot, quan pugui no la usi y l'oblidi estúpidament. ves contradiccions
Ab q~.;é consi::.teix el seu catalanisme? No de Catalunya.
menys <le Calaluoya.
~lontanyes regalades,
Conscients ó no conscients, res logrém de
obstanl es un fet palpable de que casi tots
Nosaltres que com aleshores conti- els que ocupen cárrecs públics d'elecció, bo, Y sf molt de dolent, y les coses van seConflent y Vallespir,
les nostres rcfilades
nuém defensan l el <• lot ó res»; que coro á calalanistes, segueixen aquet sistema. guint d'una manera que no es la més propia
son vostre dols sospir.
Durán el día que se pels fins que's persegueixen en la nostra
y
Folguera
en
aixó
Per
creiém. com sempre, que Calalunya
Ji va dedicar aquell homenatge per les seves idea, Y aixó, en definitiva, es una regressió
Partida es Catalun ya
uecessita de sa complerta llivertat proposicions sobre l'ús de la llengua catalana que cal aturar, si estimém de veritat la lliper l'aspre Pyrinéu,
d'acció, pera manifestarse en tota sa á la Diputació, va preguntarse dirigintse als vertat de la nostre terra .
peró son bras no allunya
AGUSTt PEDRET v MIRó.
anliga magnificencia y esplendor; homenatjadors, si lots ells l'usaven !'idioma
los cors que lliga IJeu.
que volém la redempció de Calalunva de Catalunya.
De Fransa 6 be d"Espanya,
Val la pena de fixarshi ab aquet fel, ab
pels catalans y no per altres siste~es
uns y al tres som germáns;
aquesta «petita cosa• que'ns incapacita pera
ó condueLes de dubtós éxit, fem pú- exigirne d'altres . No aniría malament pu lino '1 trenca una montanya
l~LÓG I CJ .A.
l'amor deis catalüns.
blica l'esperansa que'ns aconborta en car una !lista de tots els qui ab tot y ocuwar
obliden
catalanistes,
de
ácter
car
ab
cárrecs
nostre deoaimen t palri, ja que creiém
~s evident que Catalunya dintre'l regisme
Del Canigó en la cima
que'ls ca lalaus clcsviats, malhaurada- aquet dever, y treliexen les seves conviccions centralista que per dissort está junyida, s'hi·
tot l'any Jo cel h f riu,
y les deis que'ls han elegit.
deixant traslluhir el seu
lo nostre cor res•ima
menL, del camí uatural que'ls enseF. DE LA GUIL!.ERÍA. troba violentada;
descontent y malestar en qualsevulla ocasió
com losauccllsson niu.
nyá CaLaluuyu, hau de LornCir al nosque's presenta; y tot á causa de no poguerse
Del Ebre á la Provensa
lre costaL. quau s'hagin convensut
móurer al impuls de la seva propia voluntat
co m ross1nyob
cantém
de l'oslerililaL (le l'obra á la qual coy esplayarse ab totes les seves rnanifestal'avinensa
pobles
del;
lliurement, tal com faría si gosés de
laboren y com a vans seuse clistiució
DESVIACIONS lacions,
cant més dols.
nostre
es
que
seva llivertat que, com á poble, tants anys
ele cap mena y sense classificacions
Tota ocasió es per mí aprofitable quan se há demana y que ab tot y tenirhi dret, els
Al fro nt la barretina,
divisories, manlenir estridentment la
seus opressors Ji regatejen, no deixantli enla caritat al cor,
tracta de parlar d'idees.
protesta anliopresora y demostrar als
Considero que l'home deu haver de demos- trevéurer tant sois l'esperansa de que un dfa,
tOquém la bandolina·,
per llunyá que sigui, pugui gaudírsen .
cantém lo patri amor.
cncmics de nostra Patria que encare trar, d'una manera ó altra, qu'es una forsa .
També es evident, que l'Eslat Espanyol,
La passivitat condueix al rebaixament mot JACINTO VERDAGUEH
hi há Calalunya y cat(!lans.
culpa deis partits turnants, que ja de
per
ral, y en conseqüencia, á la esclavitut.
Y es bona prova de que no perdu(Del volum IV de se,d)brcll complerte!!>,.)
Tant els homes com els pobles tenen les temps inmemorial están en boAa, sense que
rará l'aclual eslaL d'inacció, el reco- seves missions, y al no cumplirles, neguen la per are's vegin trasses de que mudi sa manera sistemática de procedir, tractantse de
neixemenl del mateix estat per ho- vida.
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M.és qoe mat
Els nostres eterns enemics d'aquí y
d'allá ens han tornat á matar.per miléssima
vegada; aixó ho han dit y repetit tant El
Progreso 1 d'aquí, com El lmparcial1 de Madrit, y al dirho hi vomiten tot l'odi, tot l'ensanyamenl del covart, de l'impotent que no
arriva á capir les aspiracions de t ot un poble que, com el de Catalunya que ab tot y
les greus crissis que'l cor-sequen té alé encare pera dirigirse arrogant, pera demanar
lo qne's ben seu y arrivará assolir, gracies á
la conslant actuació catalanfssima de la benemérita Unió Catalanista.
Més que may avuy ens sentí m orgullosos
del mol de catalanistes pera diferenciarnos .
deis nostres afins els regionalistes y•Js nacionalistes, ab quí, tots junts, un jorn no
molt llunyá, si es qu'estimen molt nostre idolatrada Patria, anirém á predicar la bona nova, á cimentar el casal qu'ha de fernos respectables devant deis pobles de la vella Europa, devant del mon civilisat.
Les nostres prédiques d'anys enrera han
fructificat, y'ls impacients, els que fíen nostres conquestes en unes eleccions s'ban
equivocat; d'aquet fet tan sois no n' hi ha
¡:irou pera triomfar, necessitém escoles, y
quan ens gastém pera aquestes lo qu'esmersém en els comicis, allavors sí que' l triomf
será segur y no vindrán aquesta colla de desmemoriats de mala fe, á dir en terres ibériques que'! catalanisme ha mort. No ha mort,
no! ¡Viu y viurá malgrat la sembressin de sal
la nostra terra! Mentres la reguin un Segre,
un Ter, un Francolí ó bé un Llobregat, Catalunya será eterna, y mentres tinguém un
Montserrat y un Montseny que'ns vetllin, la
nostra !lengua será eternament catalana.
Nosaltres, els catalanistes, no implorém,
e:<igím , empró sempre dintre la rahó, dins la
llógica que'ns dona nostra condició de ciutadans honrats.
No imposém, com tothom sab, les nostres
sanes doctrines, les expandfm, y aquell que
se sentí ab forses pera seguirnos qu'ho fassi;
nosaltres som un conjunt de voluntats quina
finalitat es el regoneixement de la nostra
benhaurada terra.
Si al~uns creuen desaparescut el catalanisme per que'n el Congrés espanyol no se'n
parla, van errals, com ho prova la f orsa que
tením dintrc y tora de Catalunya; nosaltres
no som un partit á l'espanyola, tením les Bases de Manresa, y aquestes regularán nostres ansíes de prosperitat, com la reivindicació d'aquell poble que junyit á Casp semblava finar en el siti de Barcelona en 1714,
y desd'allavors de pares á fills hem anat
transmetent aquest amor á les grande3es
de nostra Patria, qu'es la patria del gran
Conqueridor, d'en Clarís, d'en Verdaguer y
de mil bornes més il-lustres en educadors de
pobles, en ciencies, literatura.
¡No ha mort, no, el catalanisme, enemics
de tot lo nostre! Are mes que mai sentím el
foc qu'abrusa nostres cors plens d'entussiasme pels sagrats ideals de redempció de la
;ova Catalunya.
SA I,VADOR BoRRUT v SOLER
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La meva

~ orpresa

Velshiaquí que un día, a entrada de fose
me passejava com tinc costúm d'uns quant~
anys á n'aquesta part, per una de les víes
més monumentals y més solitaries de Barcelona, ab el cap dessota I'ala, tirant les
meves filosoffes sobre el passat, present
Y esdevenidor de nostra nissaga, quan tot
plegat veig venir á un amic de tota confiansa, .vell Y conseqüent catalanista, que'm diu,
obnnt un pam de boca:
- Noi, ¿qué no ho sabs?
jo, avesal á veure descarregar cada día

noves tempestes damunt nostra desamparada
Catalunya, teméntme alguna desgracia, contesto:
-¿Qué? ¿qué ja no hi há remissió? qu'els
diaris de les drctes y de les esquerres ja's
redacten en l' c harmoniosa ~> , y que del «Poble Cata lá» en cliuen «El Pueblo Catalán»,
de «La Veu de Catalunya» «La Voz de Cataluña», y del «¡Cu-cut!» el «Cucuto?» ¿que
l'Excelentíssim Ajuntamcnt ha publicat un
edicte pel qua! se mana fusellar á totes les
floristes que's neguin á plegar la seva parada
de les Hambles? ¿que's fa pagar una penyora
an els que sentin pArlar en catalá pel carrer?
que .. .
· -No, home, res d'aixó. Al contrari, ' t porto una bona nova. Sápigues que ja tením períódic.
-¿Qué dius?
-Lo que sents. Un periódic deis nostres.
Se diu RENAIXEMENT, es més trempat qu'un
ginjol y t'en lleparás els dits.
lnst intivament li tiro els brassos al coll, ell
també m'abrassa, y ho devíem fer tan fort
que's va sentir com un gemec, no sé de quí,
pel cert, no sé si jo li vaig fer mal á n'ell ó
be ell rne'n va fer á mí.
Abrassada coral que va durar uns quants
segons.
Ben mirat, devía resultar divertit veure
abrassats en plena vía püblica á dos homenassos, més bons pera trcvallar á la Riba que no
pas per fer beneiterles al mitj del carrer.
Pro, veurán, no hi várem poguer fer més.
Tornats els brassos á la seva posició anatómica ordinaria y escapantsem á mí les llágrimes, igual que una criatura, mirantme al
meu amic de fit á fit, li pregunto:
-¿Durará?
Y ell me respón convensut:-Durará.
Més content qu'un gos ab un ós, carnes
ajudeume que á casa hi falta gent; volía desbotar, mes em repenso, y ¡calla! die entre
mi, no diré res ... els vull donar una sorpresa.
Entro al pis duent á la ma'l tradicional paquetet de les postres; un marree me pren el
bastó (es lo primer que fan tots els meus
fills), la nota gran es cuida d'endressarme'l
barret, la dona'm diu qu'he trigat y em raspal!a l'abric (la dona em raspalla sempre) y á
dinar tothom.
El menjador es cnsopit com una oficina del
Estat; despatxém el sota, cavall y reí; dihém
quatre pestes del Govern; la dona m'encarrega que no begui gaire vi perque'ns !'han
apujat de vuit pessctcs la cárrega; que aixís
mateix aném ab compte en amanir les viandes, perque l 'oli també ha fet puja; qu'els
venedors y venedores deis mercats se declararán en vaga perque diuen que'ls exigeixen
set duros per barba, no se sab per qué (lo
qual vol dir, parlant en plata, que s'acosta
un dejuni esferehidor) etc., etc ... y jo (deixant corre la professó per dintre, que'm feia
saltar y bailar d' alegría) faig el paper de senyor Mariano, dich que sí ab el cap ... y, no
no haventhi més plats per menjar ni més
assumptes de que tractar, s'aixeca la sessió.
Y ¡ah fillets de Deu! trovantme del tot llíure, pego quatre bots, ja soc al carrer, pujo
al tranvía y ja'm tenen devant del kiosk de
Canaletas .
- El RENAIXEMENr?
-No senyor. L 'hem acaba t.
- ¡Ola! Aixó ja pinla . Senya l que se'n ve·
nen forsa .
Pro ta mbé penso vejám si't quedarás en
bitza. itnalviatj e! y disparat com un cohet ,
tiro., es á dir, vo lo Rambla avall, ensopego
ab una parada d' aucells, trepitjo l'ull de poll
á una socia que'm malceix els ossos; ni miro
á las «piteres» floristes, ni contesto als amies
que{m saluden y en ma carrera desenfrenada,
no m'aturo fins á vora les Dressanes... y ¡sala u! veig penjat, frese y aixerit, al RENAIXEMENT á la part de fora d'un kiosk.
Ficant el cap al forat d'aquell «panteó
exclamo:
-A quest.
-¿Qué vol dir «aquest?»
- ¡Dona! el RENAIXEMENT.

- Ah, si senyor 1 tingui.
D ono deu céntims: cinc d'anguila y cinc
pel RENAIXEMENT ... (y penso ja es una miseria també, no més cinc céntims pel Renaixement de tot un poble).
Y, a llegirlo de pet; m'assec á una taula
de begudes que hi há al carrer, allí 'm destorben. j a veunís ¡no será mal qu'ho remullí,
y entro á una cervecería .
- ¡Mestre! un doble.
Desplego ' l periód ic y ¡apa! Alfó no era
lleg ir, era devorar ; trovo qu e RENAIXEMENT
em va bé, les fir mes son de pés y conegudes
entre 'ls «reconsagrats», y engrescat, acabada la lectura, clavo un cop de puny á la taula
y sento que diuen: ¡Vol'! Jo, empipat pel só
d'aquesta paraula, «toco el dos • cap al carrer, y al esser al portal, sento que m'estiren
de !'americana.
-¿Qué hi há?
-Home, miri, potser es un descuit! ...
-¡Ay té raó! tingui, tingui. .. dispensi.
. ja veuen. jo, que en tot lo dia no m'havía
vingut d'aquí, qu'havía llensat els centims a
dojo en tramvíes, lleminadurcs y en fer car itat als pobres, el VOJ' m'havía tret de pollaguera y me n{ anava sensc pagar el gasto.
T orném á agafar el tramvía . Al esser á la
entrada de casa, no pujo al ascensor per
anar més depressa . M'obren la porta del pis
y sense donarme temps de dir bona nit, la
dona 'm fa una abrassada llarga y amorosa
(no hi ha més! avuy m'haig d'abr assar ab tothom que's presentí) y veig que m'allarga '1
RENAIXEMENT .
- Ay palleta, té! jo qu'us volía donar una
sorpresa
-1Totjo (aquest tractament me'! reserva
la dona pera les grans solemnitats! te figures
que jo dormía á la palla? aguaita.
Y'm compareix tot el requeté fent voleiar
ab les mans, el RENAIXEMENT, entre rialles y
exclamacions les més pures. Rés! que la dóna
havía comprat un RENAIXEMENT per cada
«revatxol» . Brava idea!
Mentrestant, ningú 's recorda del bastó,
ningtt •m treu el barret, la dóna no'm respaIIa, y entremitj d'una formidable expansió
d'alegrfa entrém al menjador.
Aquell menjador s'es transformat. Tot es
gatzara y soroll. ¿Heu vist un trós deis encants ahont mentres un, dalt d'una taula, predica especifi:s miraculosos, l'altre pregona á
crits cacahuets y xufles; mes enllá arma un
terrabastall la quitxalla; mes cap ensá, ajassats á terra ofereixen ferros vells y escopetes
antidiluvianes, etc. etc ... dones un si mil era á
casa nostra aquell vespre. S'engegan totes
les bombetes eléctriques, s'ha de celebrar: no
f altava més y s'ha de celebrar á la catalana.
L a dona mana torrar castanyes, surten á comprar panellets, em veig la taula coberta de
no sé quantes menes de vins extra, l'un llegeix RENAIXEMENT en alta veu, l'altre, hi fa
comentaris, la nena diu, mitj de cor, «Crit
de Patria • (mal m'está '1 dirho, pero la meva
faluga te una memoria espatarrant), la noia
se m·asseu á la fa Ida {lli vertat que ja no se
la per met mes qu'en les diadcs molt senyalades), dos brivalls jugucn ab cls pcls de la
meva barba, caragolantmels y rissantlos com
si'n volguess in fer papcrets y serpent ines ...
Tot, tot se dispensa y tothom riu y canta ,
fins á esgargamellarse. j o, mitj xiflat, rec ito
dramáticament el «Brindis» den Malheu ... la
gran s' asseu al piano, v ab un esclat de noble
passió, arrenca sublims com mai, les notes
de «Eis Segadors» que tots entoném respectuosos y á peu dret y descoberts ... després
les sardanes ... toca totes les del repcrtori,
que son moltes y molt boniques; tots, (sense
mancarhi la raspa) les ballém en una sola
rodona.
Y per fi, vé la seccíó de gresca. Alli's juga
á tot: (ei! ja'ns entenem) á escarbat bum-bum1
el pare carbasser ,.. y fins, ub tot respecte,
á cava 11 fort.
Y s'acaba la festa fent una regular trencadissa de plats, esquerdant el canti, enviant
un llum magnífic á can «pistraus» ... y quedant intacte, lo que, gracies á Deu, á casa

no s'ha trencat mai, ¡el porró! en quin cristall, lo mateix qu'en els nostres cors, hi han
escrites les paraules: i «Visea Catalunya:. !.
MANEL.

H omenatge a la Bandera
de I'Unió Catalanista
Regne gran entussiasme entre l'element
jove ab motiu del proj ectat homenatje á la
bandera de la ent itat capdal, y nosaltres com
á j oves catal anistes no podém véurer ab indiferencia tot lo que sía signe de vida, y ab
aital motiu ab gust reproduhím el manifest
qu'en son día publicá la Comissió Executiva:

Joves de Catalunya! '
Vosaltres que sou els eterns enderrocadors de prejudicis y convencionalismes;
que pe! demunt de tot hi aixequéu la fé en
!'ideal; que cobejéu en la vostra ánima, en
la vostra carn feta esperit, entussiasmes y
projectes radiants de llum, que perla vostr a
condició de j oves, sou incapassos de sentir
les idees per utilitarisme; oiunos, y si vos
sentiu ab f orses, poseuvos al nostre costat y
siguéu t ambé laboradors de !'obra que 'ns
havém emprés:

Joventut de Catalunya:
Hi ha en l a nostra terra una entitat encarnadora de la nostra ánima, que fá anys lluita
pera Catalunya, y ha procurat sempre mantenir en tota sa grandesa !'ideal de patria,
posantlo en tots els moments pel demunt de
les miseries que necessariament han d'omplir els camps de la política.
Hi ha en la nostra terra, joves de Catalunya. una entitat gloriosa que ab el nom
'd' Unió Catalanista) ha creuat les nostres
encontrarles, sembrantle~ ab llevor de sacrifici, ab llevor d'abnegació .....
Un jorn, en un acte de suprém entussiasme, les dones catalanes, les nostres mares,
les nos tres germanes, les mares de nostres
fills, giraren sa vista amorosida, sempr e dolsa, sempre confortadora, envers l'entitat cap·
da!, l'entitat mare del catalanisme, y 11 digueren:
«Pel demunt del teu cor, pel demunt de
les t eves prédiques, pe! demunt deis teus entussiasmes, hi has pogut aixecar fins avui,
solzament !'aureola de la fe. !'aureola sagrada d'una ensenya que invisiblement planava
victoriosa pe! demunt deis teus actes; dones
bé, nosalt res, les dones d'aquesta Catalunya
que ab t an belles estrofes has cantat, donant
f orma plástica, palpable á n'els teus somnis,
t e fem present d'una senyera perque la mantinguis t an alta y tan pura com els teus
rdeals, que de tan enla irats y purs com són,
saben alsapremar espiritualment els nostres
cossos pe! demunt de tot lo que es ambició,
de t ot lo que es miser ia! ... >>
Y.,desde aquell jorn, 1' Unió Catalanista
ha pogut desplegar als quatr e vents una bandera que mai cap esquitx fangós ha arribat á
embrutarla.
Y nosa1tres, joves de Catalunya, com á
acte d'adhesió y confor mitat ab el radicalisme y puresa de la acció exercida per tan honor able entitat, volém coronar la seva ensenya ab una llassada que concretant els nostres entussiasmes, reposi demunt d'aquellu
ja gloriosa ensenya1 y plani sempre més com
á emblema de joventut, al cim de !'emblema
d'amor y respecte que les dónes catalanes
l'hi entregaren.
Unim nosaltres, joves d'anys, el nostre esfors als eternalment joves d'ánima que iniciaren el més intens deis nostres moviments,
y laborém tots plegats en !'obra que'ns havém emprés, obrint suscripcions en els nostres pobles, en les nostres entitats y en les
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nostres llars, pera que realment el present
que f ém á 1' Unió Catalanista, siga un present de tota la joventut catalana:

nyol? ¿Els federals, regionalistes y naciona- que no avui. Nostra significació de tots es
listes que no hi tenen veu?
prou coneguda, nostres ideals els de la Ho* * * ens plau
Encare
qu'un
xic
tardana,
forsa la
¿Que no son representants de Catalunya norable «Unió», y molts de nosaltres en altres
digna
actitut
defensiva
que
la
cLliga
Regioels que en nom de nostra Patria representen periódics han demostrat treballant, son amor
La Comissió Executiva:
nalista
ha
prés,
convocant
el
concurs
de
les
á Catalunya.
Francisco X. Casas y Briz, President; j o- aquestes tres fraccions?
entitats
económiques
pera
fer
una
creuada
en
¿No porten en sos programes respectius el
Dedica després un r ecort á la prempsa
seph Rodergas y Calmell, perla Associació
defensa
deJs
iiiteressos
del
Municipi
que
semObrera Nacionalista, de Gracia; j. Xanxo mes democrálic deis serveis, el servei vo- catalanista precursora nostra, fent un calubla perillen en mans deis vius que per culpa
rós elogi de la inolvidabl e Renai.rcnsa, puig
y Farrerons, perla Associació Popular Ca- luntari?
de
nostres apatíes s'han fet amos de la Casa
Ocasions com aquesta poques ne passen ella, digué, ha sigut per nosaltres la font
talanista; Pere Pascual, per la Pinpa Catagran.
ltJnista; Vicens Renóm, per la Associació pera defensar un deis punts mes importants ahont ens hem sadollat de Catalan!sme. Al
parlar de La Renaixensa y anornenar al seu
Nacionalista Catalana; juli Vallés Mont- de la Causa Catalana.
Si ara no ho fan ¡ni ma i!
fund ador En Pere Aldavert, esclata una solleó, per l'Aplec Nacionalista Cata/á,· jorollosa ovació, ofrena deis joves a n'aquells
seph Arbós, per l'Assoc;ació Catalana de
que
ab la ploma durant anys y anys han sigut
Beneficencia; Bartomeu Bonhome y FábreEn jaume Carner va dir en la vetllada del
ARREGLANT L'ESPANY A
ga, pels !ntranzigents, del Clot; Ramón C. N. R. dedicada al Dr. Robert, que ab deu ardits defensors de Catalunya. Treballém,
Queralt y Albf, pel Club Montanyenc, y Pe- anys que fa qu'enviém diputats á Madrit s'ha- dones, siguém catalanistes en tots els nosEn una taula del café, uns individuos, al~
re Fió y Vallés, per Catalanya.
vía fet poca cosa. A lo qual hi haguera pogut tres actes, aném á predicar nostres ideals guns d'ells de la colonia castellana, discutint
afegir que seguint les coses com fins are, per t ots els indrets de la nostra terra, espe- ab tons bastant pujats, volfan aclarir el misd'aquí
deu mes, no tan sois no s'haurá fet rant que á no trigar gaire la victoria coroni 'teri de les bombes de Barcelona .
Inútil es, dones, dir que oferím nostres
res,
sino
que fins s'haur á destruit la feina nostr es fronts y sia nostre lema are y semL'un sostenía qu'eran els jesuites y '1 eJe·
planes á la Comissió Executiva, al ensemps
pre: Catalunya, Catalunya y Catalunya.
feta
á
Catalunya.
ro; l'altre, qu'era un complot sostingut per
que obrfm una llista de suscripció en nostra
Grans aplaudiments y visques á Catalunya les nacions extrangeres; y aixís per l 'istil,
Redacció.
·
coronaren les patriótiques paraules de nos- cada hu hi deia la seva.
Un tal Wifred, que Jo mateix té de Witre company.
NOTA: La Comissió E:ucutiva ha quedat domiTot d'un plegat, va sentirse una veu, mes
fred que nosaltres de Rovira y Virgili, puciliada en nostra Redacció, Plassa del Teatre, nú::En Serra y Moret, representan! de la Unió que
afeminada, qu'ab son espinguet aixorblica
en
un
periódic
hurnoristic
ilustrat,
un
mero 6, 1.er, ahont deurá dirigir~e la correspondenCatalanista, ab breus paraules clogué l'acte
dador, digué ab mes odi que convenciment:
cuento titulat «Eis abstencionistas» que sin<?
cia~ nom del President En Francisco X. Casas Briz.
recomanant f é y persistencia en la tasca -Pues señores á mí me han dicho que
1
fos que al f inal ens diu de quf parla ni tots
1
ALTRE: Es prega á tots els 'que tinguin obertes
empresa, qu'els joves, digué, som els que eran los catalanistas.
Jlistes de suscripció, fassin entrega de son import á
els Wifreds haguts y per haver ho endevinatenim que ferho, puig jo cree que eram mes
la Comissió <í fí de portar á cap son objecte.
Un qu'encare no havfa badat boca, al senrfen. Mes anant al cas, es cert que'ns absbons quan en cont!=s de divagar empleavam tir aquesta espatot:mda) ab tota la flema
tenim sempre, degut á que ni nostra ensenya
nostres energíes en defensa de Catalunya,
d'aquet mon, va respondre: - Pues á mf me
s'ha fet pera doblarla devant de cap home rli
manejant la ploma.
han dicho que eran las señoritas toreras.
tenim necessitat de fer eleccions pera porLa Unió Catalanista, di~u é, veu en goig
tar al Ajuntament á gent que sois saben fer
]. DE MASSANET.
vostre esfory; avant, dones, y no defallim;
de lacapo y que per aquesta honrosa missió
la tasca es llarga y penosa, mes pensém que
no val la pena de votarlos y ni assistir á fesCORRRNDES POPUL~RS
Comentari.- No es pas just que sem- tes que de tot tenen menys de catalanes com obligació nostra es treball ar per Catalunya
si
no
volém
desaparéixer
com
á
catalans.
pre se dongui la culpa de lo que passa, al haurien d'esser y que dignament no podíem
GLO SA o ¡::s
Una ovació formidable y visques á la Unió
poble, á n'aquesta cosa tan elástica que'n assistirhi per alió de Dime con quien vas ...
Catalanista atronaren l'espai barrejantse ab
Allá dalt á la montanya
diem poble. Aquet, especialment á la nostra
Respecte á coincidencies, guárdisseles el
les
el
puput hi ha cantat:
notes
serenes
de
nostre
himne
nacional
patria, ha sigut resignat, sofert, ha anat senyor Wifred pera ' ls seus correligionaris
cQui estigui be ab !'Alejandro
sempre allá ont !'han volgut portar els que'l que á voltes, mirats de lluny, semblen unos Els Segadors.
Inútil es dir qu'estém satisfets; á treballar,
podrá arriba á diputa t. •
guíen . Aixfs ha passat tot un periodo d'exal- ab els lerrouxistes, sobre tot quan es tracta
dones, are y sempre ¡Visea Catalunya!
tació patriótica, caracterisat ab el nom de d'algún arrós ab paella.
Allá dalt a la montanya
(Retirat del número passat per excés d'original).
Solidaritat, periodo que'ls actuals directors
Y are un concell d'amich. A un home que
tot el be de Deu hi tinc;
de la po itica catalana dugueren á cap per presumí d'avanyat ó al menos n'actúa, no li
y á la plassa de Sant jaume
* **
medí de la faramalla, la estridencia y la pro- · escau Wifred, es molt retardatari.
Per descuit involuntari en el número pashí ha una mina de pistrinc.
testa sc.Juida. Obraren desde 'n Cambó an
sat, á causa del excés d'original, ens desen Can er com á perfectes antigubernamenAMPURDANÉS DOLS.
cuidárem de remerciar al públic en general
tals, prometent coses que sabíen no podíen
de la bona acullida que doná á RENAIXEMENT
complir y aixecant barreres infranquejables
en la seva aparició. Lo que fem avui ab doentre les nostres aspiracions y les deis parble motiu; donchs, nostre según número , com
tits espanyols. El poble seguf sempre com
L'Associació Nacionalista Catalana conel primer, ab tot y tirar mes liare de lo que
un remat. O sino que's vegin les primeres correguda es vegé el dfa 12 del present ab
teníem pensat de primera intenció, per poc
eleccions de regidors en les quals les frac·
tnotiu de la vetllada-presentació de nostre que fem curt.
En aquesta secció donarém compte de les
cions que integraven la Solidaritat acorda- periódic. Brillant de debó era l'aspecte que
escoles y centres aont l'instrucció es reb en
cata! á.
ren-pe! gust de contarse-anar separats a presentava el saló d'actes, p-:é de gom á gom
***
Per satisfacció del seu autor D. Francesc
Barcelona, perqué en qiiestions administra- d'estimats consocis que ab sa presencia doMatheu, fem avinent á nostres llegidors que
tives no hi havfa d'haver Solidaritat, criteri naren esplendor á la festa.
en
la poesía que reproduirem en el número
que establert en general es illógic y evidentOberta la sessió á les deu per lo vis-prepassat,
de tan reconegut mestre de les Hement antipatriótic y mes ho era en el cas sident de 1' Associació nostre bon amieh Artres
catalanes,
la equivocació que involuntapera .5enyorete.5
particular de Barcelona, fou defensat á uf- qué, qui cedí la presidencia al representant
riament
sofrirem.
E! tercer vers de.la segona
transa pels orgues d'un y altre costat, á pe- de la Unió Catalanista En Serra y Moret,
DIRECTORA
sar del desitj vehement y notori del poble passant á ocuparla en mitj deis aplaudiments estrofa diu: cja s'hi es posada• y deu dir:
cLa terra s'hi es posada». Per lo que demaMERCÉ FERRER
d'anar ab unió contra '1 lerrouxisme. Y no de la concurrencia, feu ús de la paraula En
ném
mil perdons.
obstant el poble seguí, ja forsa desenganyat. Sebastiá Xanxo en representació de la Co*·* *
Mancava que á les futures eleccions se de- missió de propaganda de I'Associació. SenEnsenyansa racional y complerta.
Ab satisfacció podém dir á nostres llegifensés un criteri oposat a n'aquet pera apla- tim vivament no disposar d'espai suficient
del
castellá- Labors ar tís Liques-Tall
dors
que
l'aparició deis primers nombres de
narlo; y aixfs fou per conveniencia d'un deis pera poguer publicar íntregre l'elocuent y
RENAIXEMENT
han
superat
á
nostres
espepartits, precisament el que dirigeix el senyor entussiasta parlament de dit senyor, quines
y confecció de roba blanca-Dibuix:
Cambó.
brillants parrafades foren aplaudides, es- ranses tinguent més acceptació de la que - Francés- Piano, etc.
creyem.
¿Qui l'ha explotada !'inconsciencia del po· esclatant una ovació al acabar el mateix.
De diferents· indrets de Catalunya estém
ble, l'afany de protesta, la faramalla?
Noslres companys de r edacció Grant,
PALLA, 8, principa l
rebent
cartes encoratjadoras per seguir la
El senyor Caml;>ó avans de cridar contra Delclós, Salat y Vil á llegiren els articles
BRRCELONR
la ineducació y la protesta sistemática, com que deguts á sa ploma insertaren en nostre t asca que havém emprés. Aixó 'ns obliga,!
f
erho
sens
defalliment,
procurant
treballar
ho feu et dia de l' inauguració del monument primer número essent rebuts ab grans aplauperque cada dia Catalunya sigui mes catalaal Dr. Robert, tindrfa de repassar lo fet per diments la lectura deis mateixos.
na,
y per retornarli llur propi carácter y que
ell en companyfa deis qui ara reneguen de la
CORRESPONDENCIA
En nom de tots nosaltres parlá En Franseva companyra, y allavors que parli acu- cisco X. Casas Briz, qui en breu peró entu- tres segles de centralisme y castellanisació
Ezequiel D'Abaix: Anirá.-R. Casals y Peypoch;
santse el! mateix al davant de tots, ja que siasta parlament feu la presentació de nos- Ji havien fe t perdre. A germanemnos tots y Queda en cartera.-Fidel
Riu y Dalmau; També
ells ne tenen la culpa del estat actual d'ex- tre periódic. Recullint l'ambent que de temps t reballém tots á !'hora, cadascú dintre !'es- queda en cartera.-H. Nadal y Mallol: Anírá á son
cepticisme del poble catalá.
es respirava en aquesta casa, ambent que fera llur, y així, sumats tots els esforyos in- temps.-Ramón ¡\lás: No' ns va bé.-Pere Casas y
s'enrobustí en el darrer Concell General de dividuals obtindrém, pesi á qui pesi, lo que Roca: No es publicable perlo atrevit.-A. Mercader:
Vos agrairém passeu per aquesta redacció dimecres .í
!'Unió Catalanista, varis joves ab més entu- tot bon catalá no pot menys que desitjar.
la nit.- Daniel Domwgo: No vá. -Joseph MaciS.:
Fa molts dies que llegint els telegrames
siasme que valer, he m fet un periódic; no es
L'idea es bona; no li podem dir lo mateix respecte
de Madrit un trova molt sovint que's busca
obra exclusiva nostra, es obra de tots vosalla construcció.- Liuis Fábrega y Amat: Pot passar
Si,
com
afirma
un
diari
local,
el
nou
Batlle
la forma pera l'implantació del servei militar
fres, digué, qui tenfa '1 deber de sostenirla, s·ha afeitat bigoti y tot, y aixó '1 priva de per aquesta redacció els dimecres a la nit.-.Manuel
obligatori, en substitució del servei de quinpuig
al fracassar nostre esfory fracassaríem p~ndre possessió de son cárrec, ens perme- Alcántara Gusart: Passéu el dilluns á la nit SI podéu.
tes que regei:<.
Preguem als nostres col-laboradors que procunn
tots. Mes si aixó arriba, f.ingueu ben entés, t em aconsellarli que no repari, car encare
¿Que no té senadors y diputats Catalureposarém un mes, dos, mes al fi tornarém á será una ventatja no tenir pe!, que aixís la enviar els originals els dilluns de cada setmana.
nya, en el Senat y Congrés del Estat Espala lluita ab mes brahó y mes ardidesa si cap majoría no Ji pendrá.
lmprempta CA T ALONIA.·Mootesi6o, 23.·Barcelona
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