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l'FILOM;etR
Del renaixement de la nostra Catalunya pr ogrés generalisador y abstracte, apareino se n'ha fet, encara, un veritable estudi xent com un vell progressista ab toes de sencientífic. Els homes de fora Catalunya'n par- timentalista actual. Els vells tópics revolulen y el discuteixen sense haverse amoinat, cionaris vestits ab léxic modernista, son la
previament, en estudiarlo. Val á dir que per ossada de tota la seva acció; veritable molo que's refereix als homes de la política es- dernitat, veritable acció transformadora, vepanyola, tant se val; res estudien seriosa- ritable actuació educadora, no les posseeix.
ment, y en tot sois apliquen el criteri de la Ell es demoledor de tot lo que no capeix ben
conveniencia política. Passen per estadistes, clarament y de tot lo que ell decreta que es
mes no·n son, ni tenen ganes de e~serho. endarrerit; y ell que tot ho troba anacrónic
O'aqueixos ni cal preocuparsen, fora de· co- y que tot 1i apar reaccionari, fa afirmacions
neixer ben bé la llur calitat de ultra igno- pregones mancades de fonament y, fins,
rants, y recordarla á tothom pera no plante- mancades ele sentiment de la vida. Ell no la
jar erradament el nostre problema. Fora de veu la realitat, ni la realitat Ji expressa rés;
l'estat espanyol son poquíssims els que com- ell fa que la realitat sío com ell vol, y, per
prenen y entenen el perqué del nostre reviu- aixó, ell que s'alaba de lliberador resulta un
re, car no s'ilustren en altres fonts de conei- enmotllador absolutista. Deis fenómens soxement que en les fonts ben térboles de la cials se n'impresiona pel soroll de carrer que
política de l'estat. Cert, per aixó, que per mouen, deixant de banda I'esbrinar les cauésser els redressaments nacionalistes quel- ses que'ls produeixen. Els fets histórics els
cóm trascendentalment renovador y acció judica atenentse á judicis previs, y son per
fondament transformadora, arreu son poc co- el! alabats 6 condempnats, prescindint de
neguts á la Jlur essencia, á la llur positiva tots els complexes elements que'Is han designificació, y se'ls judica y califica atenent- terminat y judicantlos tau sois ab el criteri
se, solzament, á la llur externitat, aixó es, á que Ji imposa el séu sentimentalisme persola modalitat de la lluita política que realisen, nalíssim.
lluita política que pren carácter de l'estat
Creu !'Alomar que en el catalanisme no
que ia determina.
s'hi ha manifestat, fins ara, cap orientactó
Tot aixó se compren y un hom s'ho expli- conexa ab l'esperit mondial modern; y creu
ca. Ara, el que costa forsa de cap ir, es lo també que'ls elements, diguemne conservaque passa á n'el n06tre renaixement catalá. dors del catalanisme són retrógrades, retarPassa, que fins homes inclosos en el nostre dataris y, fins, intensament reaccionaris.
renaixer, que homes que hi realisen acció, Aqueixes afirmacions no són exactes. Precique homes posseidors d'esperit crític, que sament lo que s'ha d'afirmar es que'l catalahomes ocupats preferentment en analisar la nisme, tot plegat, tot en conjunt, ofereix
válua social y política del nostre redressa- com a característica una evidenta moderniment y esperonat per la pruija d'adressarlo tat, que comprén á tots els elements que'l
vers determinades orientacions, tampoc el composen. jo no soc, ni els mils, deis anomeconeixen com cal y exerceixen la llur acció nats conservadors; haig de regoneixer, peró,
més com á partidistes polítics, que no com á que la modalitat conservadora del cata laniscrítics seguidors de métodes científics y ra- me no pot ésser tatxada de retrógrada; un
cionals.
gran esperit modern, transformador y renoUn d'aqueixos homes es En Gabriel Alo- vador, batega á n'el sf de la modalitat conmar. Ell pretén realisar una acció fraseen- servadora del catalanisme. No es demócrata,
denta, en el sentit social, y s'ha de dir que peró es Iliberal y es preocupa de determinar
hi posa tot el séu ésser; mes s'ha de dir, un alt grau de cultura colectiva. Es conexe,
també, que no passa de realisar una acció 1 aqueix conservadurisme, ab el conservadupersonalíssima, sobradament apassionada y risme modern de tots els estats. No es reacrublerta de grosses deficiencies. L ' Alomar cionari, es conservador. Y cal dir que es la
no'l coneix tot sencer el nostre renaixement, cosa més natural del mon que a n'el nostre
y si'l coneix, sembla que no'l cone~a, car en renaixement hi hagi la modalitat conservadoconte de judicarlo imparcialment y donant á ra; jo, que no soc conservador no me'n sortots els elemenls la llur significació precisa, prenc, ho trobo just, y no se m'acut titllarla
resta contret á una apreciació soma, no per- de reaccionaria. Si que n'hi han a Catalunya
cibint altre que'l fet polític extern y impre- d'elements rea:cionaris, mes són fora del
sionantse intensament de la sempre mudable catalanisme y no entren en el catalanisme
accidentalitat que sura en les petites lluites perqué hauríen de deixar d'ésser reaccionapersonalistes y de grupo. Aqueixos etements ris, pera convertirse en conservadors llibecondueixen fatal ment á errar, y per aixó rals á la moderna. Aquet fet es provatiu de
!'Alomar erra casi sempre que pretén inter- que'l nacionalisme catalá pertany á una aspipretar la veritable significació del catalanis- ració llibertadora que's manifesta arréu en
me. Se troba, realment, mal situat y, ademés, els grans estats, aspiració verament reno vala seva característica personal poc videnta dora no sois en el sentit polític; renovadora
de la realitat, donada á l'exageració imagina- en el sentit social. Aqueixes renovacions no
tiva, tocada d'unilateralitat tendenciosa, y són possibles á les velles societats, y per
tot volguent apareixer com científica, ben aixó, pera que arribin á ésser efectives les
expressiva d'un esperit teorisador subjecti- renovacions que'ls temps nous imposen, cal
vista, fa que'l literat, y no el crític, exposi que fins l'organisació deis estats se capgiri.
apreciacions, consideracions y judicis que no Els reaccionaris, per aixó no hi són en el cason gota trasllat de la veritable significació talanisme, acció transformadora social; ressocia 1del renaixement del nostre poble.
ten en els partits polftics de l'estat, en aquells
L'Aiomar pateix I'obsessió del progresis- que no s'avenen ab les grans afirmacions name. Per ai~<:ó, ell que combat ab ardidesa per cionalistes. Perque aixó de reaccionari, cree
lo novíssim, es un retardat, car es devot del que es una modalitat pol!tic-social que des-
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apar eixerá en els temps nous; restarán els
conservadors, els lliberals conservadors; que
Iliberal ho será tothom; ara reaccionari no
será possible esserho, perque les noves organisacions polítiques comensarán un punt y
apart en l'historia de les societats humanes.
No hi han reaccionaris en el catalanisme, y
tampoc hi han progressistes, els quals hi son
impossibles per les mateixes raons que explí·
quen el que no hi hagin retrógrades. No hi
han progressistes, hi han, peró, homes avansadíssims moguts per un esperit ultra-Iliberal
y radicalment renovador. L'Aiomar. sembla,
que no'n té noció del sentit ultra-radical deis
homes avensats del catalanisme. Són aquets
bornes tan lliberal!ssims, que's troben ja més
enllá de la Iluita sectaria. Consideren que'l
progressisme es cosa morta, no's paguen de
paraules, ni pretenen enmotllar les colectivitats en els esquifiments deis programes
partidistes; no combaten per combatre; són
devots deis drets naturals de la vida, y sois
són guiats per principis induits de la realitat.
Odien el dolor y regoneixen el dret a no patirlo; pensen que la reflexió y l'arnor són boníssims concellers, y saben que no es ab
fraseología llampanta com se determina perfeccionament en el poble. Opinen que al poble se l'ha de fer y que no se !'ha d'afalagar
premeditadament; que al poble cal acostarshi ab tot amor y dirli sempre tota la veritat,
la veritat que salva, la veritat que dignifica,
,1;1 veritat ane redimeix. Saben aquets homes
que, malgrat que quasi inconegudes, hi han
leis socials naturals que governen l'evolució
e les colectivitats, y que lo verament reforador y moderníssim es coneixer la realítat
inspirarse en ella, en conte d'encalabrinar
la gentada ab efectismes que de des la veluria venen malmenant al bon poble.
L'Alomar es més progressista que catalanista, y com que'l progressisme es anacrónic
y no pot conviure ab les modernitats socials
del catalanisme, se troba !'Alomar, malgrat
les apariencies, més en les colles partidistes,
en els estacionaris de la política. que no en
el veritable catalanisme. Els catalanistes radicals, diguemho així, consideren a !'Alomar
endarrerit; y aixó que ell se fa l'ilusió que ha
empeltat progressisme al nostre renaixement.
L' Alomar, com els reaccionaris, no s'hi
adaptará á la vida nova que esclafa en el
nostre nacionalisme; ell, permaneixerá adherit al partidisme, al jacobinisme, a aqueixes
orientacions pretérites, avuy momificarles y
mancades de positiva influencia á l'humanitat. jo considero més actual, més modern,
l'esperit del conservadurisme nacionalista,
que no totes les lucubracions progressistes;
no sois el considero més actual y més modern, el considero més renovador, fins, si's
vol més revolucionad.
L'Alomar pertany a les velles escoles apricr ístiques, á les velles escoles dogmátiques, á
les velles escales sectaries, á les velles escoles passionals, al ensemps que utilitaristes;
ell no es home deis nostres temps. Es un mistic protestatari, governat per una exuberant
fantasía de poeta. Protestatari, peró, mancat
de trascendencia social; protestatari, per inadaptabilital.
Y perqué es així s'atén al seu subgectivisme y no s'ha parat á estudiar homes, obres,
acció, propósit y positiva finalitat del catalanisme; sense coneixerho, ho ha calificat com
ho exigeix el seu subgectivisme, pera donar
esplai al cumul d'abstraccions que floreixen
ufanament a l'esperit seu. Si conegués be el
catalanisme, compendría que ell no s'hi tro-
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ba inclós, y en conte de pretendre modificar
lo que capiría té una positiva y segura válua,
serfa Ltn hostil del catalanisme, uu adversari
decidit del esperit intensament renovador y
transformador del nostre naciona lisme. Potser no es pas massa llunyá, el jorn que l'esperit inquiet y atormentat de 1' Alomar anatemisi el renaixement de la nostra Catalunya.
Els que escriuen pera el poble, y sobretot
els que's proposen exercirhi acció, poden
ésser discutits y aixó no pot enfadarlos. Per
aixó jo penso que exposar llealment el meu
parer respecte á !'Alomar, no po·t adolorirlo.
jo home modern, me cree posseir el dret de
discutir, mes no'm cree posseir el dret de
atribular cap esperit.
He volgut exposar el meu concepte de !'obra de !'Alomar. Aixó no esclou que Ji fassi
oferiment de tots els meus respectes y de la
meva més alta consideració.

0. MART! Y jULÍÁ.
(De Cataltmya de 1o Juny de 1909).

E5G U fiRD5
A propósit de !'Assamblea del parttl
U. F. N R., vull esbrinar ab mon sentir intensament optimista, analisar, encar que
1/eument, en mon brea esguard, els cognoms
de /'esquerra catalana, car cree que'ls que
!'integren, que s'uniren pera formarlo, se
trabarán sempre }' per defecte d'origen,
massa lligats á sa respeclil'a significació
pera fer obra de nacionalisació catalana,
1' n'es bona prava el fet de que, al posar
raó social, l'algueren figurarhi tots, fe/ que
destruei.l·l'anió p també esvaiei.t· el mea optimisme.
Tots els grops ó partits nascuts al escalf
del renaáement de Catalun}'a, deaen tenir
present per demunt de tot, á Catalanpa,· p
nosa!tres, els de la «Unió Catalanista», els
hi recordarem sempre que d'ai.ró s'oblidin,
que es un deure sagrat si voten al menrs
mantenir 1' afinitat p no trati· els principis
á quins deaen sa e.nstencia.
Els federals, si saben inspirarse en /'escola de son plorat mestre, no poden esser
un obstacle, ja que e/ls {Jroclamaren un
dfa l'Estat Cata/á; partidans del pacte!'
catalans, deuen anar de dret á que's reconegui la persona lita! catalana, circunstancia sine qua non per poder pactar ab les altres nacionalitats lbériqaes si'ns convingués aáís, sef(ons la sabia leoría d'en Pi
/JIIargall defensada en ses «Nacionalidades.»
Els NacionaUstes nats del catalant'sme
evolutiu deaen posar per devant de tot, son
esperit de nacionalisació qae reclama Catalunpa per esdevenir autónoma, p ells,
més que ningtí, serien els responsables de
l'afeblíment d'ei.m aspiraci6, ja que donen
preferencia cí problemas previs no pas tan
trascendentals.
Y finalment, els republicans de la Unió
Republicana, á qui vull fer la justicia de
créurels els més republicans deis partits
.mpats á l'espanrola, car convensuts que'ls
anomenats radicals, per l'impuresa de sos
ideals, son un obstacle al al'ens de la causa republicana, han queda! els més conscients, passen a engroúir un partit cata/á,
simplificant, com si diguessim, el problema; son per aixó un element á la catalana,
enfront dels radicals, partit anticatalá.
Els republicans q.¡.¡e restern dins !'Unió
Catalanista», que som més de'ls que sem-
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bla, n'esperem mol/ de I'Assamblea de l' Esquerra, car si ella, apart de la finalitat que
porta d'org«nisació de masses electorals,
e.rtrem que nosaltres estimem molt sccundari, no s'ob!ida de modelar ses actuacions
inspiran/se en lo dret sagrat de ressurgiment de Catalml}'a, aleshores e!s ap/audi·
rL;m com á republicans r com á catafanislcs; de no ferho ai.rís, matarán nostres optimismes.
ÜPTIM.

Parlem de Catalunya
Els que no som catalanistes de
quatre dies, qu'hem dedicat y dediqucm la nostra jm·entut pera la consecució de la Catalunya redimida;
els que nostre cor no ha bategat
mai per cap altre Ideal, perqué estero plenament convensuts de la purcsa qu'c.nclouen les nostres doctrines pera conseguir la redempció de
nostra volguda Patria, ens passa,
d'alguns anys a n'aquesta part, com
a n'aquclls cnamorats que, després
de festejar anys y més anys sense
sapiguer concretament per qué, un
día trenquen ses relacions amaroses y al trovarse novament cara á
cara, no saben menyspreuarse, perqué mai havíen tingut motiu pera
a\·orrirse, y parlen, parlen de tot,
del temps que fa, de les mocles de
la temporada, de la marxa ·d'un
amic que se n'ha anat á les Améririques á provar fortuna, del casament d'una coneguda jove, pobre y
guapa, ab un desconegut vell, ric y
lleig; parlen de tot y de tothom,
menos d' ells y de lo seu; dels seus
amors interromputs, que tots dos
tenen ganes ele rependrer, y l'un
per l'altre, no gosen trencar "el glas
pcr la por de que's fongui y tot s'en
vagi riu aval!.
Perxó jo cree qu'es de pura necessitat, que quan ens trovem ab_
algún deis antics companys que formaren en aquelles entitats que's
deien u Centre Escolar Catalanista u,
"Associació Popular Catalanista",
11Nlontanyencsn, nProgrésu, uSometentu y tantes altres, totes elles
desaparegudes per obra y gracia de
1' f'stol(l prrítftút. la que dona resultats tant posdt"us, ens comuniquem
mutuament les nostres impresións,
y ab tota claretat, els nostres recels
y desenganys soferts durant la nostra separació; y ab tota la franquesa
catalana que tots plegats devem
usar, parlem de la nostra estimada
Catalunya, com ho féiem en aquells
temps venturosos; y, estic segur
que si tots els qu'hem Yiscut en
aquella atmósfera tan sanitosa ens
retrobéssim aplegats altre vegada,
serien pocs, ben pocs, els que deixaríen de rcgoneixer que la Causa
Catalana, ab tot y el soroll qu'ha
fet durant ds deu anys da1Ters, se
trova més enderrerida qu'allavors.
Es precís parlarnc; se fa del tot

necessari pera esvahir duptes, pera
allunyar rencunies, pera que'ns coneguem com ens concixíem, y més
que per tot, perque Catalunya necessi ta de nosal tres.
]OAQUIM DELCLÓS y DOLS.

SERVEI MILITAR OBLIGATORI
AcLuulmenl se debal ub molLa insistencia, la nccessiLaL cl'un nou servei
que Lé de suplir al üuplanLat desde
molLs auys. y que s'avingni més ab
les corrents modernes, essent d'imprescindible nocessital la prompla
aproYació.
Si"ls hi prcgunl<\u que hi Yeuen
ele bó. Yos conlc$len ab aquell aire
que'ls hi es peculiar: la igualtat de
classes ¡Infelissosl Jo lambé soc parLídari que lols, sens disLinció de dasses, haYern de c11 mplir ab el noslrc
dcuro. Pero hi Yeig quelcóm que J?O
s'avé alnosLrc modo cl'c'•sser.
Perqué, iixcmshi: Servei militar
obljga tori. N o hi troven en aquestes
paraules un aspre regusl cl'absolulisme"? Jo cree que efecLivamenl hi existeix:, perqué cree incompatibles ah
, la llibertat y democracia lota cosa
forsadu que no ixi ue la voluntad sobirana del poble, ) perqué hi veig en
ells uu nou alenLat als urels de ciutadanía del individuo.
Per aixó nosallres, nacionalistes
catalans, Yoli•m, eulenenlho com e'~
mida de progrcssió, el sen·ei militar
per ,·oluntaris eu temps de pau, ~
obligalori en cas de guerra, car d'a
questa faisó ja no significa una impo
sició despótica, sino nu deme que pe
llei de naturu crnLruiém lols en de
fensa Jo la Patria. No essent aixís,
forsosamcnl, incvi lablcmcnt, Lenen
de. sorrrir
,., oO"fCLlS an l<tbo·onismes C(UC les
m<~s <le les Yrgadcs son causa del
malestar que regna eu la noslra Yida
ciutadana.
Digucumc are vosaltres que tanta
oslentació feu de la sagrada paraula
~democracia » : Quina mena de serYeí
hi est[L mrs en consonancia? No hi há
dupte que'l que preuiquém els catalanistes, els reacciouaris (?) calalanisles ( com vosallrcs ens LiLll eu), ocupa
ellloc prcfcrcnt pera implantarlo com
á roés democrátic: n'eslic segur.
Ab la reforma del scrvei ac lual,
d'aqueL gobern dcmócraLa,--mes cl'una
democracia ucomotlaticia com la del
seu capdill Canalejas-al meu enten
dre, (lleva t d'una pe Lila modificacíó)
serem onl erem.
Si llaYores el ric ab la forsa de1
diner se lliura,·a d'exercitar el ch·et
que li perLocava, avui aquestes mateixes facullats li son respectades. ah
la migrada conuició de <rue haurán
d"estar sis mesos á la disposició dels
superiors, que. com ja es sabut, Lot
s'arranja d'una faisó ó allre.
Axís cns lroYar<\m quc'ls pobres

haurem d' escarrasarnos més en la caserna, fent doble feina de lo que'ns
corres pondría.
Aquesta es á grans gambades, descrita la modificació (que tanl de benefici té de perlarnos), que al servei
militar hi han fet els polítics d'allá
dalt.
Com se veu, no pod<\m csperarne
res de bó.
H. NADAT. y MALJ.OL.

Avui dissapte, á les deo de la nit
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1902-1910
Goiteu! El día és gris.
és rúfol, és irat!
A par el meteix día
en que va se cnterrat.
Ahir, sota la pluja.
tothom l"acompany;¡va:
sota la pluja, avui,
la pedra "1 consagra va.
Ahir, fonda trastesa
que"ns oprimla 'J cor;
pró !"ánima era ferma,
potent la germanor.
Avui davant del sí m bol,
fredor de cortisans,

. y !'ánima afeblida ...
ünt sou? Que feu, germans?
Ont són vostres senyeres?
Ont són «Eis Segadors?
Avui són presoneres!
Avui porten grillonsl
Oh tt:rra ben aimada,
del meu somni daurat:
el ce! encara plora
t"antiga llibertat!

J. PLANA Y DORCA.
Barcelona: el dia de l"inaugzmzció del monumental Dr. Robert.

E l problema obrer

á Catalunya
En les presents circunstancies, en que Catalunya está atravessant una fonda crisi á
causa de les fortes topades entre '1 capital
y el trevall, causa que está afeblint sensiblement les nostres energíes económiques,
aquet setmanari temporalment hi dirá quelcom que l'esperit seré del articulista sent
fondament per la reivindicació social deis
treballadors de la nostra terra.
Avui, com quan Catalunya era sobirana y
mestressa de lo seu, es de totes les nacionalitats que formen I'Estat espanyol, la més
industriosa, la més comercial, 121 qu'aplega
més energíes en conjunt que totes les demés

plegades, y forsosament deu ésser á la nostra terra aont se fan sentir rnés els efectes
deis conflictes que's desarrollin entre 'ls dos
elements de producció y trevall.
Per dissoít del nostre proletariat, en la época en que s'anaven formant les veritables
Associacions sindicals deis trevalladors, sorU com un «Mefistófele» del Faust, un Maquiavel que'ls hi trencá per la meitat !'obra
que anaven enlairant ab una fé y una constancia exemplar , !'obra que sense recórrer á
cap estridencia, sense recórrer á cap de les
formes modernes qu'avui s'estilen, com son
el «boycotage>>, el «sabo.ttage» y altres
endergues afrancesades, anaven pujant de
graó á graó: la verdadera Casa del Poble, centre aont s'aplegaríen to!es les
energíes disseminades per tots els indrets de
la nostra terra, y d'aont ne surtiríen el crit
de la justicia y la Raó, totes unides y compactes pera reclamar les seves respectives
reivindicacions. ]a hauría arribat !'hora de les
demandes justificadíssimes! y ben segur, seguríssim, que hagueren hagut de capitular,
peró tots á la una, els patrons rebecs avui
día á aceptar les demandes que son de justicia y de raó. Empró, de desfel' aquesta natural org~nisació ja s'en cuidaren els enemics
de Catalunya, els de la meseta, dones en
aquells moments comensaba á donar fe
de vida el nostre Ideal, el Catalanisme. al
ensemps que també s'afermaven les Societats obreres de resistencia. A l Estat li feien
ombra els anhels d'autonomía quc's vesllumbraven per tots els indrets de Catalunya, y
també li feia ombra que fos precis!lrnent la
classe mitja y la classe obrera la que ab rnés
empenyo secundés el patriótic moviment, per
aixó ens enviá el Maquiavel que avans deia,
qui, en forma de Lenroux, ja's cuidá, ajudat
directament pels del centre, d'inculcar en el
cervell de !'inmensa majona d'obrers, tota ·
classe de doctrines abstractes y disolvents
sense cap fí práctic, solzament pera desfer
y anorrear les Societats obreres y fundar
Centres polítics, aont ab el pompós nom de
Fraternitats republicanes, s'hi cováren tota
classe de sectarismes y barbaritats que portaren el desgavell més gran dintre les fileres
proletaries, y ;quínes consecuencies ja fa un
quant temps está tocant tota la massa obrera de la nostra terra .
Naturalment que també les toca' 1 patró
Aranya, !'iniciador. empró ben bé á la inversa, dones un cop aconseguit el f[ que's
proposava, no pels obrers, com de ia, sino
precisament per ell, un cop ha aconseguit la
seva emancipació material, s'ha tornat tan
manso, tan home d'ordre, tan conservador,
que rés fóra d 'estrany que, á temps á venir,
el veiem assentat en el banc blau de la monarquía.
El moviment de Solidaritat. com á moviment polític catalá, de moment va fer de remolí dintre de Barcelona. dones molts obrers,
especialment els de bona fe, es cregueren
véurehi quelcóm de beneficiós pera les seves
reivindicacions, empró un cop fracassat
aquest, del desencoratjament nc vingué
l'odi, el qui n, atiat per agitadors forasters á
Catalunya, la seva missió no ha sigut altre
que la de desviarlo del seu primitiu objecte y
finalitat y enfangarlo en arbitrarietats y en
demandes algunes voltes faltades de Ilógica, les quínes han promogut vagues y
conflictes que més d'un cop han acabat en
jornades sagnantes ab greu perjudici per la
causa obrera.
Per dissort nostra y de Catalunya, els fets
que's desarrollaren á Barcelona l'any passat,
la repressió que després vingué, han portat
al ánim de !'inmensa majoría, un desconhort
tan gran, una idea de divorciament tan irreductible ab l'element motriu de la seva forsa, ó siga el capital, que avui s'ha arribat al
punt de presentarse ab carácters de rebelió
permanent, la lluita de classes ab totes les
seves manifestacions, en totes les ciutats fabrils de Catalunya, com fa poc hem vist cí
Sabadell, Terrassa y á la nostra estimada
ciutat.
Aquest estat morbós que actualment está
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passant tota la classe obrera, com obeint á
un plan degudament organisat per agents
exteriors que no influeixen gens en el sf
de les agrupacions, está portant l'incertitut més greu dintre les llars proletaries,
dones no hi há, actualment, cap día que no 's
registrin noves vagues per motius futilí ssims
que ni tampoc un home's pot donar compte
remotament del perqué han esclatat.
Aquest estat tan antinatural es té d'acabar, dones está posant á Barcelona y á Catalunya en un penós tránzit que, si va durant
ab aquesta tensió, ens pot portar al anorreament de la nostra industria y á la prompta
invasió de les industries extrangeres, y tinguem present que quan en un país s'arriba á
n'aquesta intromissió, ja se li poden ben bé
cantar les absoltes.
Fins á n' aquí es ahont s'ha arribat actual.ment en el desentrotllo d'un problema tan
interessant per la nostra terra y per tota
l'Humanitat, y die aixó, perqué precisament
no es un problema exclusiu pera resoldre á
casa nostra, sino qu'avui aquesta crisis obrera es latent ab semblants carácters, arreu del
mon. Naturalment que'ls interessos á resolere no son els mateixos, en conjunt, dones si
profundisém, fins ne trobarem d'oposats, y
precisament pera volguerlos presentar assimilats, unificats, cree qu'en partes 1' orígen
d'alguns deis actuals conflictes pendents.
Cal que tant á n'els de dalt com á n'els
de baix, la soperbia y l'orgull no'ls cegui
l'enteniment, que la justicia y la Rahó imperi per demunt de totes les conviccions, que
per la correcció propia de la veritat de les
reclamacións, defensades ab braó y serenitat, irremisiblement s'ha d'arribar á l'assoliment de les reivindicacions obreres y al respecte y tolerancia á la forsa motriu, car, sense el capital, actualment no hi há defensa per
•
la vida económica d'un país.
R. CASALS Y PEYPOCH.

eatalaoisme..!
Pot duptarse de l'afirmació de que'! sentiment es més pur é intens allá ont s'hi respira
un pur ruralisme que no pas en les capitals
aont s'hi veu desaparéixer en tates ses manifestacions aquet mateix sentiment?
El Catalanisme es un sentiment.
Aré diguéume, companys: aont és més intens aquet sentiment de catalanitat. en els
liogarets més apartats, aont les envejes no
hi han arribat pera poguerhi niar les r-ancunies, ó en les capitals aont la política de
punxadeta y del más lo eres tú) ha acabat en
una massa perdurable negació del nostre
ÉSSER?
Y quf l'ha ensenyat el Catalanisme a n'aquets pobles rurals qu'are '1 coven com un
sentiment? Quí ha obrat el miracle de fer.
conéixer per tots indrets de Catalunya la
propia personalitat qu'avans desconeixíen?
Quí l'ha fet ressorgir aquet sentiment?
Oh, catalanistes de cor! No creguéu pas
qu'hagin sigut les campanyes deis dretistes
ni deis que segueixen camins oposats. No
han pas sigut les paraules deis leaders partidistes, no, sino que sempre 's deurá á la
obra patriótica y meritíssima de la venerable
'<Unió Catalanista» que sense egoismes, ni
demanant vots ni representacions, ha fet Patria, ha ensenyat Patria per tots els llocs de
Catalunya.
Y, no obstant de que semi> la que'ns separi
un gran al1im entre uns y altres, he observat
el següent fenómet1extrany:
Per exemple, en !'apertura de curs del
patriótic C. de D. del C. y de la I., hi parlaren els homes més sobressortints de les
distintes fraccións polítiques de Catalunya,
y tots unánimament conveníen en que trevallavem pera assolir la llibertat de Catalunya
pera feria gran y triomfanta. Quan el recent
acte de l'inauguració del monument al doctor
Robert, tothom convenía en qu'era una 1' aspiració deis catalans, y encare seguim dividits. .

Quan jo era petit, molt petit, me recordo men qu'es morta, es el moment més assenyade que'ls noms deis quins avui están separats lat: vindiquemla are dones; no hi fa res que'ns
per futeses ó envejes,-diguemho clar!- repeteixin lo de romántics, estridents ..• no,
anaven á fer d'apóstols, junts, glorificant á no hi fa res si nosaltres tenim una fe cega, fe
Catalunya y fent ressorgir de les entranyes veritable ab la «Unió Catalanista».
Que mirin els que la denigren, y si la seva
del poble catalá aquell sentiment de que us
mala fe acostumada no'ls priva de veurhi
parla va.
ciar hi Veurán en ella no solzament la veritaTothom hi creia ab ells y estaven segurs,
els homes, de la Resurrecció de Catalunya! bl e representació del Nacionalisme Catalá;
sino també la pedra fonamental de la Cata¿Qué ha passat?- tothom pregunta.
Noms volguts de tots, victorejats mil vol- lunya de !'avenir. Ella sólida é inconmovible
tes per les multituts, se troben aillats, sepa- als va+vens de la baixa política, lluita, lluita
malgrat l'adversitat present.
ra ts de nosaítres, y per qué?
Es mortal criden. Y tot y essent morta
A la farsa per mesquineses, per futeses
ele res, perque si la qüestió previa entre espanta . Oh mort! Oh cadavre qu'ets l'adminosaltres es Catalunya y no més que Cata- r ació deis teus enemics! . Ab quina raó,
lunya, lo altre ho resoldrem després per la r aó sobradíssima podríem exclamar nasalforsa de la raó, jamai per la raó de la forsa tres, alió de Oh mors) ero mors tua; la nostra mort será la mort de nostres enemics!
ó la forsa bruta.
Quina pena 'm causa al veurer que la ban- Peró no, no es marta; ningú s'arma pera emdera catalana ha de fer lloc á un emblema bestir) per atacar un cadavre; viu, viu are
tricolor) agé - al Catalanisme, en cartells com anys enrera, com viurá en l'avenir;
anunciadors, com si la bandera catalana no _mentres a Catalunya hi hagin una dotzena de
pogués anar sola, ó 'ls directors de certes catalanistes veritables.
V indiquemla, dones, joves catalanistes,
capelletes no gosessin declararse netament
catalanistes, ó tal vegada per haver de cedir vindiquemla lluitant, repetint arreu, com á
cántic esperan<;:ador de futures victories:
á les mil y una exigencies de certs grupets,
que avans no eren res y han anat creixent ab la «Unió Catalanista» no morirá/perqué encar hi há un gran esto! de patriotes catalans;
la capa del Nacionalisme.
Y es q\le, encara que sembli mentida, hi ha no morirá! perqué es impossible ofegar el
molts que's donen vergonya de dirse catala- sentiment nacionalista en ella vinculat.; 120
nistes á seques, menys siguent aquestos els morirá! P.erqué es la suprema direcció de
que tenen dret á criticar l'actitut de la «Unió tots els nacionalistes que d'una manera gran
Catalanista», jaque han tingut el desacert de trevallen per l'expandiment de les idees cano saber prescindir de certes cerimonies, en talanistes perles encontrades de Catalunya;
actes que per rés hi havíen de significar certs no morirá! perqué encar hi há ánimes que's
rebelen; perqué encar hi há estridents; perelements.
No apuntém més, y acabém d'un cop les que hi há heroics .. .!
No morirá fins que deixi de glatir el cor
discordies.
ja que tothom ho pregona aixís, vingui, del darrer patriota!
Amics! emprenemla nosaltres !'obra gran,
dones, molt prompte la unió de tots que'ns
vindicadora; vindicant á la «Unió Ca!'obra
fará triomfar un dfa.
alanista»
vindiquem á Catalunya, que'! nost
LLUIS FÁBREGA y AMAT.
tre amor per Ella ens alenti en la lluita;
que'l poble catalá admiri als que aixís la defensin; que tots junts poguem cantar l'himne
qesitjat de la victoria!
EZEQUIEL D' ABA! X.

Fixémse en les ciutats més avansades; la
constant preocupació deis seus habitants es
tenir una bona escoJa, y a·ixís, per exemple,
tením dintre la mateixa Península ibérica'ls
nostres germans del Nort, els navarros y'ls
bascongats, que no han descuidat de proporcionarse centres docents aont poguessin beurer els seus fills en les cristallines fonts de
la moderna pedagogía; anem á Pamplona y
al bell mitj de la ciutat sempre neta s'hi aixeca una superba casa, tan ben orientada,
que crida poderosament l'atenció del visitant,
y aquella fábrica, aquell palau aixecat als
quatre vents, es !'escoJa pí.íblica:de la capital
de Navarra; saltem á Tolosa, Sant Sebastiá
de Guipúzcoa, en el mateix Bilbao, ciutat
cosmopolita com la nostra Barcelona y, sernpre, arreu, un deis millors edificis que vejeu
aixecarshi es inútil preguntar la seva utilítat:
dedicat per complert á l'ensenyansa.
Dones, perqué nosaltres, catalanistes convensuts qu'hem dut á terme tantes empreses,
no fe m un va. y t'ót per nostres es coles, aixó
que no es cosa passatjera com les lluites
electorals?
Contesteu, homes de voluntat, de probat
patriotisme: si entitats com !'Escota de Santa Eularia) com el Col-legi il1/ontserratí)
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Peró, amic meu, voldríes negarme una
raó tan contundent? La civilisació qu'han
alcansat els humans després de tants anys
de lluita, quedaría poc menys que recluida al
res; l'estat selvatge tindría la legalisació; el
robo, el crim, tot lo que'ls homes condemnen, fora admés com la justicia més ·estricte.
Tot, tot queda resolt pe! dret, ont descansa
el pedestal de la humana existencia.
La veritat está en que'! dret es d'una elasticitat tan gran, que la mateixa farsa, no tenint altre fugida que l'absurde, té !'existencia per eli.
La invasió d'un poble per medí .de les armes, la dominació que degenera en despotisme, es natural que no legalisin el dret del
invasor, perqué '1 que té á sa ihdependencia
queda apoiat, ademés de la Historia, per un ,
sens fí de casos. La negació de !'existencia
d'una fórmula descoberta per aquell qufmic
que s'ha cremat les celles allaboratori, com
la solució d'un teorema que fa cambiar el
concepte que's té d'un moviment, constitueixen un altre dret qu'han pretingut tindre 'ls
homes, dret que'ns han dit els dimanava
de la gracia Divina. Les proves més concluents, apoiades á tota raó, res han valgut
enfront de la negació més patriótica. El pro·
cediment de que's val la raó, no :queda apoiada més que per ~lla mateixa; en cambi,
l'absurde es legal quan la farsa ho mana
aixfs. El dret que, segons es diu, té un Parlament, mata tota la raó que té la minoría
d'un país al volguer regenerarse, com també
la majoría exclueix á la minoría, la ·poderosa
raó que té de viure .
En cambi, s'ens parla de la cultura. l)h la
cultura! Un poble culte per excelencia, treu,
en nom de la civilisació, la independencia de
les Repúbliques Sud-americanes y tot el món
civi lisat ho mira ab indiferencia; solzament
els que recordaren lo que'ls costá la riquesa
que posseeixen, alsaren la veu de protesta.
Fa poc temps que !'Emperador d'un poble
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VINDICFIMU5 ... !
A propósit d'articles publicats en RENAIXEMENT deguts á les plomes de companys,
articles tots ells vessants de saó patriótica
y en els quals s'exposa la gra·n necessitat de
que la jovenfut nacionalista, veritablement
nacionalista, intervingui en l'acció patriótica,
ha motivat aquestes ratlles humils; peró encaminades á fer un acte de justicia y !'inmediata realisació del complíment d'un deure
del tot indispensable, al fer exteriorisació de
ia nostra actuació patriótica com á joves. Y
aquest deure, aquest acte de justicia, l'hem
de pagar, l'hem ae fer efectiu nosaltres; á
la «Unió Catalanista» Ji hem de pagar per
nostre amor á Catalunya, Ji hem de fer efectiu per nostre anhel de la lliberació patriótica deis catalans.
Ella en la crisis actual, crisis de fervor
patri, s'ha mantingut ferma y serena, ab el
mateix braó y esperit de sacrifici d'anys enrera; ella, malgrat les circunstancies, ha donat la seva paraula, y l'eco de la seva veu
cridant al bon poble que s'a llunyi de la far<;:a
política, perdura encar.
Cóm, cóm gosarem nosaltres els jo ves sens
mostrarli agraiment, sens oferirli penyora de
nostra admiració?
Tot justament are, are que diuen y afir-

PENSÉUHI
Una de les tasques primordials del Catalanisme en ses diferentes manifestacions, és
1'instrucció y, com á base de tota causa
educativa, sempre radica en el poble la seva
implantació, baix un regisme obertament pro·
teccionista.
Aixís, nosaltres, els catalanistes que'ns
cal> la sort d'esser pares, tením el déurer de
transmételshi tot aquet bagatje curull d 'aspiracións nobles y justes, aquet despertar de
la nostra conciencia nacional; tením, en fí,
una patriótica missió més á cumplir, y es el
de fer anar els nostres fills, pera que s'instrueixin, á escales verament catalanes que,
per sort nostra, existeixen ja en nombre respectable y n'hi hauríen moltíssimes més si'ns
despullessim de l'infecond rutinarisme, de
aqtlet preduci que, les més de les vegades,
fins dona la raó als nostres adversaris.
Si tates les iniciatives de deu anys á
n'aquesta part haguessin sigut acullides com
mereixíen, quin'altra fora avui la nostra representació! no obstant, tinguem constancia
en conservar lo que'ns resta y !a feina no será de bon tros tan feixuga.
La divisió en Dreta y Esquerra, d'una part
integrant del Catalanisme, aparentment sembla haver afeblit el nostre esto!, y no es aixís, puig nosaltres som allá ahont érem avans
de l'assaig de Solidaritat catalana; ara, jo,
catalanista, y res més que catalanista, no
veig ab bons ulls cap divisió, aquesta mar de
personalismes aont podría ofegarshi'l bon
no m de Catalunya si'ls de 1' ~Unió Catalanista» no vetlléssim.
Com ja he dit, de l'escola, espero tot lo
qu'ha d'ésser la nostra terra; ella es la font
de salut de tot poble sedent de redempció
com es el poble catalá.

Escotes ll1ossén Cinto) Escota Nacionai
catalana) Co!-legi de Sant jordi) Escotes
del distride /!, Escotes del districte VI y
altres moltíssimes més que podríem no menar,
algunes d'elles porten una vida migrada, quín
té la culpa?
Els pares que, dientse catalanistes, no fan
aAar els seus fil ls á les escales aont avans
que tot s'ensenya á estimar la nostra desvalguda Catalunya.
1:;:1 día que sigui un fet que les escales catalanes siguin les més concorregudes, aqu~ll
día será'! triomf definitiu d'aquell poble tan
digne· de millar sort.
SALVADOR BORRUT

Y
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Qüestió palpitant
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admirat per son valor y sa grandesa, tirá'l
guant, en ñom de Deu, an els seus súbdits
dient que l'única riquesa dimanava deis seus
esforsos; en aquell poble, ja no hi valen ni'l
patriotisme, ni les glories, que han donat un
nou aspecie a la vida. Tota 11indumentaria
d'armaments, tota la justicia humana apoiada
en una llei més ó menys adap!ada an els fets:
heusaquf l'únic dret de qtte's valen les modernes societats.
Les sanes doctrines den Monroe que proclamáven l'America americana, han sigut un
fet, per l'abnegació deis americans, única
base de forsa que té la raó. La Iiistoria, la
biografía, no són pas un aspecte del Dret,
són una sombra de raó, ont descansa l'esperit d'una rassa, d'una familia d'héroes. Induptablement, se'ns dirá, la raó es tan poderosa y potent, que condueix al sacrifici an
els c1rans
homes; tant es aixis, que tots han
o
donat la vida en defensa d'el!a, peró quan
no's comprén ab claretat el concepte, es diu
que hi ha un dret, )' allavors, es traspassen
els límits de la Ilógica humana y queda convertit en un dret sens raó.
Peró diguém, y'l judici? ont queda'! judici
després de tanta lluita que han sostingut els
homes? Aquesta es una qüestió que l'humanitat encara no comprén: som encara, homes
de les cavernes. La civilisació europea, per
la que tením tan orgull y que pretením imposar á les races inferiors, no es rés més que
una qüeslió de Dret, d'aquell dret an el que
molts pobles civilisats estém també sotmesos
per una forsa constant que'ns amenassa.
La qHestió palpitantes tenir una familia,
una idea, una patria; quan se senten els entussiasmes per qualsevol d'aquets punts,
!'ideal neix, la raó es un imperatiu categóric,
'j'l dret es constant; tan constant, que fins
sacrificaría la vida perqué son ideal esdevingués realitat.
No hi hagut cap Revolució, sens que abans
no hagi sigut la quimera d'uri ilús, d'un aixelebrat. Hcusaquí'l dret.
A . MERCADER

Homenatje á la Bandera
de I'Unió Catalani5ta
La Comissió Executiva d'aquet
projectat homenatje porta ab gran
activitat els trevalls necessaris pera
dur á cap son objecte.
Darrerament, entre altres acorts
prengué el de visitar á les entitats
adherides á 1' u Unió Catalanista",
acort que creiem d'importancia,
puig ademés d'aportar elements á
dita Comissió, servirá pera estre.ny~r els lla<;os de germanor entre
els catalanistes. A fí de portar
dit acort á la práctica lo més
prompte possible, el prop- vinent
diumenge efectuará la primera a]
Centre Catalanista uL' A ven<;, de
Corncllá de Llobregat, aprofitant
el cclebrarshi en dita entitat un mi ting de propaganda, organisat per
1' 11 Associació Nacionalista Catalana,, acte que promet revestir excepcional importancia, per esser en
gran nombre els joves que acompanyarán é.'i la Comissió.
Gran es l'entussiasme ab que ha
-.,igut rebuda la crida feta á la joventut catalana, com ho proven les
entussiástiqucs y valioses adhe"ións que rcb la Comissió, entre
elles la de varis companys ele Terrassa, el quíns felicitem per l'espe-

rit patriótic que alena la lletra que
ens endre<;aren.
Fa pocs dícs reberem la visita de
En el Cine-Doré de la Rambla de Cataluvaris estudiants, els quals ens oferi- nya, s'hi exhibeix un artista (de tot se'n diu
ren trevallar ab entussiasme á fa - artistes avui día) que ab les seves excentrivor del projectat homenatje, á quín citats per fer riure, no repara en medis.
L'altre dia, imitava la manera com acullen
fí cns demanaren varis manifestos
els requiebros deis galantejadors, les dónes
dels publicats per la Comissió Exe- de diferents paíssos, (pcr lo vist, deu haver
cutiva que nosaltres gustosos els corregut molt mon aquell noi) y al arribar á
donarem, á f.í de repartirlos entre la dóna catalana, digué que aquesta responía:-iAnimal! -quan algún home la galantesos companys.
java pel carrer.
Inútil es clir que remerciem la viSi a n'ell Ji han respost aixfs alguna vegasita, al ensemps que agraím y da, es que'l dcuen conéixer pe l mal concepte
aceptém la valiosa cooperació dels ab que, respecte á educació, les califica .
Y per artista}' gracioso
un sigui, té'l
joves companys de l'Escola d'Engi- dever de guardar el respecteque
que es degut, á
nyers.
les dónes d'allá ont s'hi menja'l pá.
Conforme indicarem en un de
»Y jo que tinc á gloria ésser tot lo contranostres números passats, avui co»ri d'un separatista, aprofito avui aquet momensém á publicar la llista general »ment solemnial en que puc parlar cara á
de suscripció, pregant al ensemps á »cara ab el meu estimat poble, pera tirar an
tots aquells que tinguin alguna llis- »aquell govern l'injuria quc's mereix, injuria
ta en son poder se serveixin remé- >>ont se concentra tota la malura de la nostra
»Espanya: Separatista! »
treJa junt ab son import á nostra
Felicitém calarosament al senyor Alomar
Redacció y á nom de la Comissió pel seu valor en exposar públicament tan
atrevits conceptes .
Executiva.

Garbellant

LLISTR DE SUSCRIPCIÓ
PeRseteR

joseph Mallofré
joan Sanxo Farrerons
Ernest Pedrals.
Gabriel Sans .
Vicens Renom.
Pere Escape
Faust Renom
Benet Mora
josep Forest
Manau Vidal
josep Cistaré .
Pere Pascual .
Manau Kuroki.
Francisco X. Casas Briz.
Marián Casas Briz .
Agustf Casas Briz
Miquel Enrich .
joan Vidal.
j aume Morell
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El antics companys de nómina del diputat
per· Girona en Dalmau Iglesias han protestat
de que aquet, en lloc de complir ab lo que'ls
ha vía promés de trcvallar pera millorarlos de
situació, més aviat ha sigut un obstacle.
Els predestinats á ocupar alts cárrecs en
la política tots ho fan aixfs: prometen, peró
no donen.

Primer en el Congrés de la Tuberculosis;

1

0'50

s'ha imposat el castellá. ¡Ja avensem, ja! Es
d'extranyar que persones de tan bon criteri
y catalanitat com el sabi Bisbe de V ic, s'acotessin á l'imposició y usessin la dulce p

1

armoniosa.
1
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No hem de perdrer el temps
iCatalans! No podem deixar passar més
temps. Nostra dignitat y l'honra de Catalunya han estat altra volta ofeses vil y covardament.
Altre cop tcním la dignitat de Catalunya á
nostres mans. els cors bateguen de rabia
contra aquets golfos. Unímnos, catalans, deixém nostres petiteses y personalismes en un
recó ont mai més renaixin, ajuntemnos fi11s
que Catalunya tingui lo que li pertany; quan
ho tingui, allavors feuse un sol bras dret y un
sol esquer y tots dos lluitin per Catalunya.
iCatalans! Es imperiosa necessitat, obligació y deute !'unirnos, demnos les mans, no'ns
deixém trepitjar més.
Per la dignitat y honra de Catalunya'ns
_hem d'unir, Catalunya ens ho demana y exigeix.
Enlaire'ls cors, á I'Unió sens perdre temps.
Tot per Calalunya.
Tot per nostra mare Patria.
Cridemho ben all: ¡Visea Catalunya !
F. CASANOVAS.

***

Dissapte, día 10, L'Asso::iació :.l:1c ionalista Catalana», adherida á la «Uui '> Catalanista•, celebrará una vetllada de 1' paganda. Hi pendrán part oradors .de la el ita Associació y del nostre periódic RENAIXEMENT.

* **

Recordem á nostres llegidors, les postals
editades per l'«Unió Catalanista>> pera feli ·
citar Pasquas y Any nou. De venda á n'aquesta Administració, á 10 céntims.

***

ja tenlm Batlle, y sembla que curat de ses
afeccións hepátiques.
A véure si durará de Nadal á Sant Esteve.

***

Diumenge prop-vinent En jaume Brossa
donará al teatre Principal la primera de les
conferencies que ha organisat I'«Ateneu Enciclopédic Popular.»
Reconeguda la personalitat del conferenciant, l'esperem ab interés.
Cada día va creixent l'entussiasme y desitj de procurar la revifalla del esperit verament catalá. Ens consta que valiosos y antics catalanistes han projectat una serie d'actes en aquet sentit.
En posarem al corrent als nostres llegidors.
Per endevant els hi oferím gustosos la nostra colaboració.

ESBfiRJO
TIPO CORRENT

Se'ns assegura que la Comisió encarregada de l'homenatge a n'en Prat de la Riba,
publicará y repartirá gratis el follet titulat
«Doctrina Catalanista» que escrigué ell ab la
colaboració d'en Pere Montañola.

y ara darrerament en la «Semana Social»,
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la tarde, á Cornellá, y en el que hi pendrán
part varis oradors.

La burocracia y l'espanyolisme son coses
molt distintes d'una •Semana Social» .
E l portaveu de la gatzara continua-setmanari vert per dones, com confessa ell
qu'es- diu que'l darrer número de RENAIXEMENT parla del idioma austriac, per lo que
ens aconsella anem al The Berlitz Scl10ol
com á professors de dit idioma.
iMolt bé, molt bé! Nosaltres ens permetem
donarn'hi un de consell al maliciós Papila,
el qual éreiem més acertat: que vaginal Collegi de Sant jordi, que allí apendrán á llegir en catalá.

El Progreso, comentant la conferencia de
!'Alomar, va dir «que' l partit radical seguint
les inspiracions d'en L erroux, no havfa tingut cap mena d ' interés en arrancar á les
mas ses obre res de 1'ignorancia y 1'embrutiment.»
Nosaltres ja ho sabfem aixó, peró'ns alegra
el valor del Progreso per confessarho ab
tota franquesa y claretat. Els obrers lerrouxistes tenen la paraula.

N OV ES
La Secció de Propaganda de 1'.-Associació Nacionalista Catalana•, junt ab la Redacció de RENAIXEMEJ"o;T, té en projecte una
serie d'actes de propaganda nacionalista, á
fi d'expandir per les comarques catalanes els
sanitosos ideals de !'«Unió Catalanista.,.,
El primer d'aquestos actes consistirá en
un miting que tindrá lloc demá diumenge, á

Donya Tulita es una de tantes senyor es
que corren per Barcelona, d'aquelles que no
poden desxifrarse per més bon observador
que un sigui.
Viu, (no se sab clarament, si es que cobra
orfandat ó viudedat), d'una pensió que Ji
passa I'Estat, que es lo que la fa ésser moit
conservadora y al ensemps, mUJ' amante de
la madre patria, com diu ella. Y com á tal,
aprofita totes les ocasions pera fersen digna,
parlant á tot estrop el castellá, encara que
casi sempre deixa molt malparat aquet llen·
guatge.
L'altre día tenía visite.; del seu rango, y
parlant del sopar que havfa fet el dfa abans,
va dir:- ... luego me comluna buena reac-

ción de idioma de ternera, que daba el opio.
j . DE MASSANET.
ELS PUNTALS
En L erroux y en Canalejas
són dos puntals oposats
segons sembla á simple 11isla;
mes, ben mirats, no ho són pas.
Tots dos, procuren, y ho logren,
ab el més ferm deis afauys,
que se sostingui'l tinglado,
que per ells es lo que cal.
Ab la sola diferencia
que l'un ensenya les mans,
y l'artre les du amagades
ab gorros frigios per guants.
AMPURDANÉS OOL,S.

CORRES PON DENCIA
Narcís Coll: Queda anomenat corresponsal y suposcm haurá rebut lo que demanava.-Domingo
Viola: Deuría indicar d'ont ha extret la poesía qu'ens
en,·ía, la que reproduirem.-P. R. S.: No ,.á.-Joscp
Maciá: Lo mateix vos du:m.-C. Batlla: Anirá mes
endevant.- Josep Salvá: Queda en cartcra.-Sllvador
Borrut: \'á.-Antoni \'ida!: :-lo ho podem publicar
per imperfecció en la forma.-Ferran de Giraudier:
,\\oll ens plauen els vostres artí clcs. Feune sovínt.F. Casanovas: Anirá.
Quedan cartas pera contestar.
Preguem als nostres col-laboradors que procurtn
enviar els originals els dilluns de cada setmana.
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