r\NY III

BARCELON A 2 DE MAIG DE r9r2

RENAIXEMENT
ADHERIT A LA UNIO CATALANISTA
SU RT ELS DIJOUS
VOLÉ M
La Jlengo a catalana ab carácter ofkilll per Lotes
no-trc• rolncJOnS inclít~ Ah el Poder Central.
Col'ts Catalanes. pAr e~tatuir la lle~iKlnció civil y
par Al rcgim intern rle IK 'acionl\lilal CatalRnn y pera ser
árhitrPK •le nostra artministració.
Que s lg uln o a t alnns qunnts a Catalunya desem·
penv i n cáiTecs pilhtic~.
.F Jxnr oontl'lbuclonll é Jmpostos per contr ibu1r ni ~ gastos I<Pn erniR del Estat en In propor ció que
col'l'espougui n Cutnl unyf\.

-,

Supresló de qulntes o lleves y facultat de
poder contribuir n la forn.aci6 del cxércit del Estat Espanyol per merli rle voluntaris 6 diners.
Essent N aolona lJsta l'acci6 que al nostre pobl e
realisa la Unió Catalan¡sr.a. t enen el dret y ' 1 r\ev,r de.
cooperarhi tot.s cls c1.talans mo~uts per les aspi racions
del nacionali ame cntnlá, qualP.~v u lga que siga ll ur pen·
s nr y senti r e n materies rellglo11es, pelftiques o
s o o lals.

S U MARI
De la vincnta Assamblea, per ,\, Mallsoi.-Esgua rj s, pe r Jranc.-Englllnti nes: Plan y a .a Patria y prec a Deu, per
.loaquim 'Delclrís _,.'/Jo/s.-Ai res de ll1bertat, per !l. Nada ! y Ma/loi.-Liegíeu vos, Poe tisa ... , per Xarg a/1.,\ .loana, per Ramtílll:'. 'Bassegoda.-.. F.l cant de la ímpotencía:o, per erJ . .f\fild de la Serra - Cróníques
d'Art, per J,wme \•1 ireu. - .\lúska, per C. '13allle.- Tcat res. per Eryi.-Unió Catalanista: Secció otic•al..\ccíó CatalanistJ.-<iar bellaot.-:IJo\·es.- Un viatge a Lima (contin uac1ó), pe r Lluís G. f dbrega )' "4mat.

De la vinenta Assan1Llea

dament radica ls, sempre s'ha decantat cap a les
tendencies moderarles. Després de les Bases de
Un ar ticle que ab la firma d'en Ferrán de Gi- M anresa que senten els principis de la constitu raudier va publicarse en aquestes planes, m'ha ció autonomica de Catalunya, primer fonament
fet pensar que havla j a arriba t 1' hora de que'ls que havía de deixarse ben defini t,· qualsevol que
que formem en les fil eres de l a «Unió Cata la·
fos el camí que'! Catalanisme volgués empennista1, comensem a par lar de la vinenta Assam- dre ; vingué 1' Assamblea de Reus y ab sos acorts
blea de T arragona.
favorables a l es anomenades lluites llegals, desSembla que'! senyor G iraudier s'inclina a que viá nostra causa de $On positiu camf, cridant
allí s'hi r euneixin solsament aquells qu e compre- baix ses banderes, no a la gent de lluita, no als
nen el C atalanisme, de la manera que nosaltres
temperaments revolucionaris, sino als caracters
el sentfm , sempre protestal ari , sempre agressiu; pacífics, a les persones d' esperit conservador.
mes j o cree que si aquesta havía d'esser la con- Y en les assamblees segiients , salvant la de Gidició precisa d'aquella reunió, 1' A ssa mbl ea ser ía
rona que fou una protesta obligada per les cir·
un acte més , sense que d'ell ne resullés cap cunstancies eje moment, conlinuá la mateixa vía,
profif , dones la «Unió » tornaría a quedar afia que's confirmá plenament quan en I'Assa mblea
aont es en l'actualil at.
de Terrassa, tots nosaltres ab poruga unanimíHem d'esser llogícs, y hem de sapiguer veure tat, recalcavem la utilitat de les lluites electoles coses tal com són, no tal com l es voldríem. rals, sense que entre tauts cen!enars de dele,\\és diré, hem de sapiguer coneixer nostres de- gats que'ns aixoplugavem sola ;es vortes del
fectes y hem de tenir valentía pera confessar Teatre Principa l de Terrassa, s'aixequés altra
nos tres equi vocacions.
veu que la d'en Pareras, de La Garriga, recorLa ' Unió Catalanista , estant sempre consti- dant als catalanistes que no lotes les viclories
tuida per elements en sa gran majona extrema· se guanyen ab les armes eleclorals.
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tani, s'han 1 ecordal deis colors polític•, y ab
llem de confessar, dones, que la obra legal
franquesa o ~en~e frcu:quesa, s'han dil esquerra
de la <Un ió• 110 té pas aqnell caracter protestas'han dit dret<1, com ~¡ Calalunya estigués en
o
tal i que sentí m lots o casi tots el:; que avui ens
domini de:s sos dret s y fos me~tressa de son
pie
amparem sot a 'ls plccs de sa honrada bandera.
Y es perque nosaltres, o la majoria de ncsallre:;:, propi govern.
Aquest camí no convé pas a Id Patria: uns y
110 he m en! rat en el Catal:111isme, atrets pels
malgasten inulilment moltes forses en
allres
acorls de les Assamblee~; hi hem enlrat conli'JS y altres f'Sián, o poden estar,
combatres;
vcm uls pels ar ticles de La Rcnai.nmsa, La
atrels per l es si renes madrile·
d'esser
ill
pe1
en
Nació Catalana, l'anlic Arch de Sant ¡Jiartí,
estols poden convertirse,
dos
aquesls
y
nyes,
el primitiu Gai Saber del inoblidable Pelai Bríz,
en perjudicials a la Nació
sino
inulils,
en
so:s
no
pels moderns Prof(nJs y La Trulla , per les maque eutre uns y altres
bé,
molt
jasé
Cataii!IIR.
nifestacions de carrer, per les injusticies cenpero no podem neosa,
ill
rer
genl
qll)Jta
porten
tra listes, per les mil estridencies de temps pas·
catalan istes conexisleixen
ells
entre
que
gar
sats, per un senliment de dignitat propi de tot
rudicalisme protesal
ornar
t
a
decidits
vensuts,
ciu! adá que tingui conciencia nacional. Y tots
tatari, tant aviat com se convencin de la i1.ulili·
hi hem entrat, no per creurens dintre '1 nostre
tat de les llui tes que avui els tenen encisats.
propi elemenl, sino dintre lo que més s'acosta a
L'Assamblea ha d'anar dones encaminada al
la nostra manera de pensar .
de tots aquesls elements, pera que
acoblament
No hem d'esser dones tant exigents, que volarribi u ser i'enca· nació
Catalanista»
«Unió
la
guem de la «Unió» lo qu'ella no pot donarnos,
conscient de sa propia
Catalun'ja
la
tota
de
sense esborrar tota la seva historia, respectant
com aixo avui per avui
Y
nacional.
personalitat
sois de sos acorts les renomenades Bases de
imros~ible en lotes les madesgraciadament
es
Ma11resa y la declaració nacionalista de 1' Assamnifestacions de l'activitat calalana, es indi~pen
blea de Barcelona. Y aixo no pot esser, ni consable que la vida de la «Unió • se limiti exclusi·
vé que sigui. No pot esser, perque un cambi
vament a la obra de cultura social y a la defentant trascendental es impossible, sense circunssa de tots aquells drets que considerem indistancies especials que l'imposin; y no'ns couvé,
cutibles tots els que, ab unc1 o altra modalital,
perque si estimem de veres la «Unió», no hem
de volguerla reduir a la categoría d'un partit estimem a la Patria Catalana.
O' aquesta manera la «Unió» pot ser una en sa
polftic, sino qu'hem d'aspirar a que mentres les
per procircunstancies no varíin, sigui un veritable Es- essencia, poderosa, forta y respectada
ha de
composició
sa
en
mes
extranys;
per
y
tat, representatiu de la Catalunya conscient, pis
constituida per les
d'esiar
ha
perque
trina,
esser
erigit per nostres amors y nostres espera nses,
Cata·
front a front d'aquell altre que preté desnatura- tres tendencies que avui constilueixen el
lanisme pol!tic, per medi d'organismes que ga·
lisar la nostra terra.
Precisament vers aquest fl, cree que s'enca- rantisin la llibertat de tots (1 ).
jo no sé que resultará, pero aixb hauría de
minen les aspiracions deis iniciadors de la vilo que tindría de resultar de la vinenta
esser
nenta Assamblea, y aixo res ha d'alarmar als
de Tarragona.
Assamblea
que mai hem oblidat que la protesta es la base
obstant, deixa entreveure, que no
no
Aixo,
més ferma de la llegitimitat del Ca tal anisme.
complerta la «Unió~, si nosaltres
ben
quedarfa
J-Jem ja afirmat que'ls assambleistes de Reus,
fins avui, ab desiljos de seg::ir
com
restavem,
al acceptar d'una manera exclusiva les lluites
llegals com a medi de conquerir la Jlibertat per- exclusivament ses ordres, dones aleshores, la
duda, cridaren a la gent de temperament mode- més generosa y la més pura de les manifestarat al camp catalanista; pero com el Catalanis- cions catalanistes, quedaría reduida y avi;,t
me es per naturalesa propia, lluita y protesta, anulada.
L' Assamblea, dones, no's podria cloure sense
mentres els acorts oficials atreien al element
conservador; la propag:J01a y les vergassades qu'en el seu moment més solemne, deixés de
del cenlralisme acobla~ren als temperaments de sentirshi la veu del Catalanisme radical, intran·
lluita, als enamorats de les estridencies revolut 1} Aquesta tdea no es nova. Regtstris l'arxiu de Id
cionaries. Y aquests hem sigut sempre 'is q11e
.. Untó,. y allt s'ht trobará un progc.:te de n:con:>lllo..:to
hern predomill!it dinlr<! la «Unió» y per aixo vam
b,lix unes bases setnblants, presenta! a la Junta Pc1 ma
nent en virtut d'cstarse discutint altre progecte presentat
veu re tlll día separarse de nosaltres als que crepe'l Dr.< icroni Estrany. L'csmcntat progccte dc~conc
i~ll en la virlualilat r edemplora del sufra gi, y
gut complcrtalllcnt de l públic, arrtba Hos a ocuparse
que una vegada ells han arribat al ex it momen- deis més peuts dctalls.
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zigent y protestatari. Y aquesta veu, portada
per una figura respeclable, hauría de fer constar que'l Catalanisme historie, fins aleshores
elemenl incondicional de la cUnió», seguiría
essent constant, fidel y entussiasta adherit,
pero que al sumarse a la obra social que s'anava
a empendre, no per aixo renunciava ni a la més
petila de ses aspiracions, y que pera obrar ab
tota llibertat y independencia dintre '1 camp polític, s'organisaría y donaría a sa bandera de
combat les tonalitats a que !'inclinen ses a~pira
cions patrioliques.
D'aquesta manera y complint com a bcm;, es
com 1' Assamblea de Tarragona deixarfa recorts
memorables en la llistoria de Catalunya.

A.

MALLSOL.
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l:i1 lo/ mol'imenf, en lo! partit, per alfs !'
sa){rals que sien els ideals que sustenti, s'hi
arr<plega forsosament gen! sense escrapol,
guiada tan! sois per l'afanr del lucre, del proji! personal, r ei.ros no reparen en medís pera
assolir el fí proposat, malgrat tinguin que
renegar m•ai de lo qae aír digueren !' defensaren, si /es circunstancias ai.ris ho e.rige i.rt n .
Y aont aquest fe nomen se nota més, es en
l'art de la ploma. Aposlolat digníssim deuría
esser el periodisme, guiador de fes multituts,
mes ai.t·ó no priva que plomes mercenaries el
prostitaei.rin, fent/o esde11enir un comers com
qualse11ol al/re.
Un e.r-secretari de Govern ál'il se fa catalanista, escriu, fa 11ersos, bons o dulents,pero
semblen versos, l' per una casualifaf logra
esser Jlestre en Gai Saber. Surt 111z periodic
que per /'afan}' del lucre se titula cata/anisfll, car en aquel/s momenls to/hom n'era,
~·es molt més prilctic seguir la corren! que
no anar contra d'ella, !' alll1 '/ tenia predican! estridencies, floant a Catalanra !' acaparan! per sí y son periódic lo/ el sentimenf catalnnista.
illes arriba un jorn que'! ~·en/rell ja no's
nodrl'i.r tan!, ni tan! gros com se'lfé ncostumat, }'aquel! día din/;;ei.l· els alls cap al sol
que rnés escalfa,!' sens cap mira11Jent, camhía aquel/ ca/a/anisme, aquella estridencia 's
torna cobardía, r d'aqu!'lla ploma sois n'i.?\'11
insults !'befes.

20i

J' 1/avors es quan aque/!s homes se'ns mastren tal com són, r la sel'a ploma ••a escribinf
lo que< ll'enlrellli dicta, rínica inspiració que
Ira tingut sempre.
Res dones té d<e.l'lranrar, que hi hagi qui
escrigui que nos/re lrimne «Eis Segadors» sía
una cosa Iris/a, 1111 lrimne d<impolencia; por·
tan/ al clnim deis catalanisles el convenciment
de arreconar/os, dones 1/ogicament se comprén que ai.ro predtquin, car «Eis Segadors»
no podrtín esser mai, en boca deis l'il'idors
del Cata/anisme 1m signe de Pitalila/1 car no
donen prebendes, que vulgarment traduít vol
c/ir que no alipen /(uno/enes, sino al contrar i,
sacrificis !' dan¡'s poden dar si volea als que
ab !'t'tnima vibrant de fe <fs cantem,· pero en
cambi durem al can! de ses estrofes la /líbertal de Cata/un¡•a, o sla la mor! de les sangoneres de la Patria.
Per damunt del ja clitssic serl'ilisme deis
nos/res conserl'adors, per damunf de la bai,ra
delació deis que sois de la delacio poden v/ure, enfront deis insults deis re••olucionarisde
jira, el (cwc que damunt nos/re POlen tirareis
que Penen! cobardament a sos matei.ros homes
rescata11en sa propia llibertal, nosaltres els
jovr?s, els eslridenls, els separatistes, com
elfs ens diuen, hi posarem nostre amor a Calafunra, !'la 11e11 deis renegtlfS !' els mercenaris are r sempre la ofegarem cantan! ab vea
poten!, plena de jo11entut, les notes greus del
nostre Himne nacioncll «Els Segador S»: himne
funerari, que diu «El Progreso»; una cosa
trista, que diu «L!l Vell»; himne d<impotencia,
que diuen abdós en Ilógica coincidencia .
F RANC .

J'o, romo Pt' !/ Jlal'!Jrtll. Cl'eo q11e el
ad1tal Jlad,·íd Jlo tl'ene ,·a:(j,¡ de se,· y
polítt'ca,Jiellle sólo odio de be i nsp i r ar á

a

los pueblos sujetos su despotismo.
Pu,· Sil sdllttrt'oJI yeo,r¡,· í(t'ca 110 puede
se;- ca¡n'/(ll del Es/ti(/u. Las a /r¡'buúoMs
sobua 1uts del Rsltdo !lO pz,erlen se¡· reconoct'dns po,· las nntl:fJI'rrs ;wtt'o!lrilú1ades.
,11({ que caú lur/rrs (i'e,·o,¡ llSIIi'jJ'I(las ú
conqllt'sürd,,s jHJt' ¡, (irer:a de las {(¡'IJWS)
!1 ilO co'u'eJu'das 11/ed/rwle 1nz }Jacto e;J.:¡n·eso r11 l;·e Z,o.; pa t"tt•s ron 1m tan tes .
(D'un arlicl.: d' El Jn trarzsigente, anaternafisant la célebre caricalur a del Ca· Cut).
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eNOLANCINe'3
Plany a la Patria y prec a Den
Qurn

di~ ~cr:í

qu'obcrts de

¡¡quell, oh, Catalunya!
b<~t

a b •• t. rublerts de ¡oia.

cls cors bategarán tots a !.1 una?
<Juin dra será aqucll, que la victoria
coronará ta testa desl iurada?
Quin dia será aquel!, oh ~\Itria, Pa tria!
qu 'en clteu lloc d'ho,or tornarás seure r?
Ma lhaj t '1 jo rn aqucll que te'n ll cnsa ren!

No arre nca pas d'avur la nostra q•Jeixa,
ve de temps molt llunyá, ja ,.é de segles;
del Parlarnent de Casp, ont nomenaren
rer t!ll Ferrán primer, el d'Antequera,
el prt mer castellá q u i ,.a sustreu ret
del bon compe d'Urgell, del nostre Jau me.
F'ou nonre precursor en Sagarriga,
arcabisbe gloriós de Tarragona;
aqucst patrici cxcels ,.a protestarne
enfront \'icens Ferrer, el Sant. el Sabi.
segóns ha dit el mon. Deu me perdonil
Fou ton primer traidor. oh Catalunya!

Quin dia será aquel l. Patria volguda,

que·¡ sol d<. llrbcrtat llu'irá esp~endit?
<,)nants •ors jn~t ha apuntat, també tants al tres
eb odt' l'h;tn cobcrl c<Hil nuvolada.
To~ lill~ cnernistals pcr passions baixcs
\IJ il ~ani t <rs

P..l

les tenebres,

esperant un nou jorn ab nova aubada
perque ab su nova llum fassi '1 miracle.

üh, Dt!u ornnrpotcnt, tu que'ls designis
deis p:)blcs d'.1quest mon que vas crearne
t!Stán en ton poder, fes que la rassa
d'aqucsta m;ilhaurada Catalunya,
de

Encara que malauradament no's fassi extensiu
fins nos:~lfres, els c::stalans hem de mostrarnos
~atisfets com <1 germans en liacionalisme, del
triomf assolit per les nacionalitats irlandesa y
filipina.
filipines, després d'un sens fí de vexacions y
calumnies, després d'una creuada heroica en la
qua l agotaren bona part de les forces llurs , sos
defensors, han vi:>t co 1n a coronamenl el~ la feiIHl esmersada, alsarse radiant y magestuós el
sol di ví de la santa Independenc ia.
Oh s1' l Docto r Ri¿a l, aquel! home tot cor , qui
do ná tots els instants de la seva existencia y
mo í, <'n d<.>fensa de sa Patria, pogués avui alsar
la testa y vegés al seu poble arbitre de l a seva
llibertat, una onada de patriotisme inondaria
deli tosament l a seva anima, car veuría compensada la propia vida per !o que estima\'a més: la
lliberació de sa Pattia. Ell, el martre de la llibertat, l'heroe, el ~ímbol de la redeu;pció del
seu poble, optá pera la mort ans de fer una falsía a sa Patria, que d'haverla realisada, ha uría
retardat molt més l'adveniment de son lliure
predomini.
Y es que tenía fe en que'ls seus germans de
Patria continuaríen la obra redemptora per ell
iuiciada, y li donaríen una empenta tant formidable que iunegal>ll!ment obligaría als opresors,
reconeixer la raó de la demanda de les llurs
reivind ica.-ions.

cscrlf ha fct qul! passi,

tot dctx;,tntho a l•rc cop

de~perti

r\ ircs de llihertat

~on

somni, quin deliri,

l'enmcna en mals '"iaranys. vora la timba.
Y Tu, que t'>t ho pots. pots ~dressarl.t
guiantla en terreny ferm, que no trontollr.
Y ab cls u lis ben oberts, seos perdrcr l'csm:J,
qu 'emprengur '1 bon camí sens giragonses;
que vagi avant, avan t, perla dressera
a llrbertar d'un cop sa Patria esclava.

C¿ u in d ia se ra aq u ell, oh . Ca tal u nya?
Jo•QU rM DE LCL ÓS Y DO LS

A ra ve~em l'altre poble: Irlanda, altra germana nostra en esclavatje. Anys y més anys ha
soslingul una lluila continua pero ab cor.stancia
ferma y un ió indisoluble, ab el centralisme
angles.
L a lluila ha ::.igul empenyada, pero ab braó
lant gran ensemps, que al finir aqutlla, han recullit els irlandeses, com a compensació de victoria, la tant desitjada Autonomí 1 integral de
llur Patria.
Mes com ja he dil abans, cal tenir en compie
que'ls nacionalistes irlandeses han mant ingut
sempre ab altesa de mires, ben alts. els llurs
sentiments patriotics, y ans que abaixar la testa
com a mercé d'una gracia rebuda, han rebutjat
aquest a quun se'ls Id volfa donar migrada en sa
part més e<>sencial, o sino recordis que anys enrera fou presentat al Parlament anglés un proj ecte de llei concedi nt una A utonomía administrativa, la qual fou despreciada perno satisfer
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els desitjos del poble irlandés. ja veiE.u, dones,
si es gran el triomf d'ara.
Y qui ha guiat a Irlanda en la creuada triomfal de la constitució de sa personalitat? La Intranzigencia.
Com que han tingut un estudi conscient de la
llur actuació, y sense eufemismes han plantejat
el problema del tot o res; com que jamai han
volgut torcer !'espinada al pas d'uns súbdits qui
moralment se trobaren en un mateix nivell (o
menys encara), pero que una forsa mal ente sa
els hi dona va superioritat; com que han tingut el
cor net y la conciencies tranquila, es per aixo
que'! Govern lliberal de 1' Angtaterra s'ha donat
.compte de que aquell poble tenfa dret a viure
en complerta llibertat d'acció, y ha plantejat a
l'aprobacló de la Cambra '1 problema capdal de

l'home-rule.
Una gran majorfa ha demostrat votant sense
• dis:ussió '1 bi/1 de referencia, la gran estima en
que té a la novella y floreixent Irlanda.

* **
En aquests temps de la nostra vida nacional
en que uns aventurers de la política, tan t odiada
per nosaltres, volen dur al nostre poble a una
nova aventura ridícula y inepta, són p:-of itoses
les ensenyanses que's desprenen de la co ncessió
a Irlanda y Filipines de !'Autonomía y Independencia respectivament a di tes nacionalitats. No
es posantnos al servei del centralisme absorvent
com hem de reconquerir la nacionalitat perduda,
sino mostranlnos inlranzigents, refractar is a les
alianses y pactes que ab tanta mala fe e ns presenten.
Encara que diguin lo contrari aquests senyors
aventurers, nosaltres els catalans volem el reconeixement integral de la nostra perso¡•alitat,
sense mixtificacions de cap mena; volem que'ns
siguin respectats els drets que són patrimoni de
la nostra llar; y volem en ff reconstituir la nostra sobiranfa per la forsa de la raó, no per la
raó de la forsa.
Els aires sanitosos de lliberiat s'escampen
per l'Univers. Fem els pos~ibles que, a no trigar
gaire, els catalans poguem fruirne llur alenada.

H.

NADAL y MALLOL.

Pera fundar 1111 Esta/ perfet ca/dría comensar pera fer essers a qui lfur natura permetés sacrificar absolutament llar bé particular
al bé príblic.
SCt'lOPENHAUER.
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Llegieu vos, Poetisa ...
... Y en cada paraula vostra, que ab art innata
feieu eixir, suau, ben suau, de vostres llavi:s,
harmoniosament hi melodejaveu conjuntes, la
estrida aedica d'un classic, la lassitut apassio·
nada d'un romantic y'l dring ressonerós d'un
crestall que colpejat, tiu, plora y canta. Sublims paraules aquelles que, malgrat esser tant
poques com eren, aplegaven tot un inmens tresor d'emoció y delicadesa.

Llegfea vos, Poetisa ...
... Xamosa y ab la rotuuditat que'n sou b.en
destra, els catorze versos d'un vostre sonet.
Y boi deixant rastre, quelcom estelactic vegf
serpejar entorn vostre... y si arreu no's digues·
sa que'ls deus tots, tots han mort, creurfa
obstinat que sigut> llurn olímpica, la brillantor
perlejada ab qu'en aquells instants, en foreu
divinament brunyida.

Llegíeu vos, Poetisa ...
... Y prest me convencía que, si de l'Oiimp
cap deitat ne restava, de júpiter y Mnemossina
en queda una filia; Clio no es pas morfa! Clio
viu y ben viva impera en vostres purpuris llavis,
en vostre cor palpitant y en vostre rememorador
cervell quan 1' honor y la fama d 'un hereu ,
líricament recorda. No hi ha pas dubte que
quan vos penseu, Poetisa, Clio inspira; quan
vos sentiu, ella impulsa, més, y quan tendra
parleu, ab el vibrar delicadíssim d' un llaút
accompassa les belles assonancies, ab el formings redobla l'emotiu ritme de vostres complanys y'l seu plectre fa brollar de sa musa !
cítara, les tremoloses passades arrodonidores
de la musicalitat en la melopea que, parlant,
graciosa desgraneu.

Llcgfeu vos, Poetisa ...
... Y parlaveu de mort y de sicuta, sens fervos carrec com vostres agullonadores paraules,
endinzaven la dolsa enervació de la sicuta y
vostres versos, la convulsiva punyida de la mort;
d'una mort quimerica, tota esllanguiment y
ptasticitat, com un somni, com un fervorós
deliri. Y en aquells moments d'extassiilstica
proija, jo m'anava dient, vulga l'etzar, vulga ma
sort, que si estic gaudint cl'un somni, jamai de
ell puga despertarmen ... si 'n soc mort, que
mai més retorni a la vida .. .
XARGALL.
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A JOANA
(De Victo r llugo)
Oh, puresa d'ambi ent qu e tu completas!
El bosc recondit de \'iran ys perduts
una florida ha tret de viole tes,
com el t eu cor, de totes les vi r tuts.
O h, Joana gen til, com ab l'au rora
fan pensa 'ls teus pocs anys! Quin parentiu
no h i ha entre aquell cor bo qu'ens enamora
y •¡ bell indret q u' a !'ánima sonriu?
La va ll s'alegra y ab ves tit de tes ta
veiente a tu, dit xosa s'ha mos trat;
es un nimbe au riolant ta hermosa testa
y a Jlaor teva es un edén cre:~ t.
Tot quant te volta sent el goi¡; de viure
y desitja l'esguart deis teus clars u lls
car aixi en tes ca nsó ns com en ton riure
n omés Ja d1txa y ·¡ cando r hi aculls.
Ta d olcesa, oh, Joa nal es de tal mena
qu'al guimba en estos boscos beneits
s'aixeca din tre 'Js nius que' l goig om plena
un món de caparrons escot urits.
R•MÉ>N

E. BASSEGODA.

"El cant de la impotencia "
En Po/ de La Veu de Catalunra~ o sía en

Roger del Nuevo A'Jundo, desde les planes del
qual proclamava urbi et orbe la decadencia del
T eatre Catalá, o sfa don Ferrán Agulló, Secretari de la t:Liiga Regionalista», diu en una cronica desde Madrid, que «Els Se gadors~> són una
cosa trista, un cant fun erari, una expt essió de
impotencia.
Finalitat? Arreconar definitivament en el
quarto deis mals endressos, nostre viril, magestuós y patribtic himne nacional catalá. Se veu
que no n'hi ha prou ab que I' • Orfeó» l'hagi
suprimit deis seus programes, encara que'! canti a petició del públic. Ara tCatahmya ha de
agraírles sempre més• les mostres de consideració y de cortesfa tributarles per els que viuen
a Madrid, a nostre cOrfeó Catalá», y per consegüent, el modo de ferho. es incitar a deixa r
de demanar el nostre himne en el.s seus concerts, y pera lograrho, el medi més conduent f'S
portar a l'imim del poble, la convicció de que
cEis Segadors» son tristos, fúnebres y expressió d'impotencia.

Dones be: pera cont estar a n'aqueixos farsants que tením dintre deis nostres rengles de
patrioter~, anem tots al primer concert que
doni 1' «Ürfeó Catalá» , y tots, al unison, demanem que's canti «El Cant de la Impotencia»: ab
aquestes paraules, que són las d' en Poi~ o
Rogar o Ferrán Agulló, M estre en Gai Saber,
en La Veu del día de Sant j ordi de 19 12.

A.

M IL Á DE LA SERRA.

Croniques d'Art
F ayans Oatalá.
EXPOS JCJÓ VA LENTI V R AMON Z UBIAURRE

La momificació d'un Estat se traspar enta en
llur obra artística. L'agulló d'un avens polític- •
social que no germini en ses entnnyes, fara que
tampoc hi repercuteixin els batees ennoblidors
deis cors arruixats deis artistes, d'aquets vidents
que en totes les epoques han estat y seran
sempre els propulsors deis grans moviments
etnogenics d'una rassa.
Els principis r €gularistes en tot lo que afect a
an aquest ordre polftic, s'enmiralla perfectament
en la essencia del mateix: L'Art. Alla ont no hi
ha Art, no pot haverhi un poble convenientment
orientat que marxi serenament ab el temps, vers
les regions educadores del esperit, sino es per
soterrar se y claudicar vergonyosament en concepte d'una superior intelectualitat que altres
pobles lí mereixin. Aixo li passa <~n aquest
conglomerat de provincies que s' anomena
Espanya. Sa conformació en colectivitats tan
diverses. atuides totes elles per un absolutista
regim centralisador, minat de seculars preocupacions y principis revellits, l'enmena inevitablement vers al caos de sa negació, a les
pregones obscuritats del no res.
No es d'estranyar, dones, que tota pintura ab
pretencions de voler representar una fisonomía
propia, malgrat l'obstinació de despendres del
fat que ja 's porta a sobre, siga arrocegada en
son lloc-salvat raríssimes excepcions- per les
idees estacionaries de son temps.
Mancava no més, vinguessen els germans Zubiaurre per acabar de coniirmarho palesament.
Que'ns diuen aquets dos artistes? Que 'ns
espliquen ab les seves tele::.? Nosaltres creiem
que ab més fons, tampoc ens hauríen dit pas
mes coses. No n'hi ha prou en apunt ar f idel-
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ment y ab lota la bona intenció, les costums y
les creencies d'un poble y dalshi un aspecte si's
vol ben trobat de reculliment mistic ajudat per
procediments ja caducs, per lo repetits, en la
historia del Art. Se fa precfs quelcom més, als
qui s'atreveixen en obres d'ai tal empenta.
Aixís comen la obra d'en Zuloaga hi batega
un superior caracter coneixedor en absolut del
t erreny que trepitja, explicantnos ab la moder·
Íla visió d'un ver artista, l'estat actual de degeuaració que ha arribat aquest Estat; en els
germans Zubiaurre, volent deixarse influensar
per !'obra del mestre, no han capit !'interior de
la maleixa, sino que fixantse no més en la part
exterior y ull-presos per les costums de la seva
terra, ens l'han donada ja feta, sens preocupació de cap mena, procurant tan sois per tota
ostentació, cobrirla místicament ab una certa
patina de retaule.
Tot passant per da vant d'aquelles pinlures,
ens venen esgarrifanses com si passessim per
davant de cosa morta, no per lo que elles pretenguen representar, sino per la modalitat, pe!
temperamenl endarrerit deis qui les han creades, com si reculessim d'un cop als temps deis
mestres de Velazquez y no haguessin passat en
va uns quanto; segles després d'aquella data.
No negarem pas que'ls germans Zubiaurre
posseeixen condicions ben determinades de
pinto• s y fins d'observadors fidels del ambicnt
que'ls rodt-ja, pE>ro d' aixb a fer obra ab el convenciment d'un clllssic hi ha molta diferencia.
Aquells pintont, pensaven en !'avenir, mirant
endavant, mentres que 'ls germans Zubiaurre
imiten y copien exactament lo que'ls altres ja
feien centuries pAssades sens aportar cap nou
carreu pera bastir el T emple del Art.
Lo imperdonable en aquesls piniors, es l'haventse donat aquella galería de retratades
personalitats catalanes. Aixís com en lo restant de la exposició deis dos germans, hi domi·
nen l'estudi capcirós y reconcentrat de fortes
voluntats, en la reina expremuda a Catalunya
impera un desequilibri Jlastimós, potser degut al
medi-ambient. Alto mes que retrats, semblen
ninots acabats en dissapte. N'h i ha pera tots
els gustos. Una mentalitat diferenta de cada
branca del saber huma. Que tindran que veure
els retrats ab la especialitat d'en Valentí y d'en
Ramon Zubiaurre?
Quan eis dos germans s'entornin a la seva
terra, que meditin sobre lo que haudm vist a
Catalunya, que si aquí encara no han tingut
ocasió d'enlreveure el perfil d'una ben det erminada escoJa caiolana, no hi ha dubte que hauran
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apreciat un fons de selvatgina independencia,
un cougríat d'anarquisme pictoric si's vol, una
forsa de sang nova impregnada del esperit de
revolta que portem a dintre els catalans, potser
precursor de lo que sera un fet el dia de dema,
pero mai un llevat de cosa morta, com el de les
terres que'ns en isolen del sentir, per un igual,
els limits na turals de les marques.
) AUME·ANDREU.

Música
Li oeu
L'inierpretació que ha obtingut enguany la
partitura de Mefistófe/e no ha sígut més que
regular.
D el quadre d'artistes encarregat d'interpretarla n'ha sobresurtit el senyor Nicoletti-Kor mann qu'en el protagonista ha tingut ample
camp per lluirhi les se:. ves notables qualitats
com a cantant y artista, estant en el prolec,
dit ab molta originalitat, a gran altura.
La senyora Ruszkowska, si bé treballá ab
entussiasme, no la trobarem del tot acertada
en els personatjes; es n'obstant mereixedora
del uostre més franc aplaudiment per haver
cantat en catalá molt correcte, un fragment del
tercer ade.
El tenor senyor Parola, que debutava en
aquesta obra, digué el personatje ab cert encongiment; de la seva veu, sens esser res d'extraordinari , n'obté brillants aguts, pcr lo que's
fá aplaudir.
El mestre Mascheroni, tragué del susdit conjunt-porlant !'orquesta y chors ab l'acert de
costúm-lot el parlit possible, essent aplaudit
ab entussiasme.

Sch ola Orp heon ica
Organisat pera aquesta entitat y ab la coope ració de la orquesta del Circo! Musical Bohemi
se celebrá un concert públic el matí del 28 de 1
prop passat Abril en el Teatre Principal, essentne el major interés l'audició del c Cr ~do•
de la Missa Solemnis de Beethoven.
Arriscarse a ernpendres l'estudi' d'una obra
de les dimensions d'aquest fragment de dita
Missa es sernpre mereixedor delmés gran aplau ·
diment per l'esfors y bona voluntat que representa, mes són obres que requereixe n per
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arribarne a donar una execució que pugui feries
compendre, una preparació y organisació que
avui encara no posseeixen els estudiosos cantants de la cSchola Orpheonica» y no es qu'aixb
representi cap censura, ja que les entitats
formades a l'estil de la cSchola• es sempre
injust censurarles, sino qu'es més com un consen pel seu director, el mestre Marcet, perque
creiem qu'aixb pot conduirlo a un camí, que
pugui dificultar els avensos del seu orfeó que
fins avui haviem admirat.
Una bonica colecció d' obres de mestres
cata lans y extrangers, de les quals l a majoría
eren primeres audicions, valgueren als executants forts aplaudiments, com també s'en feren
mereixedors els senyors Marcet y Pedrola en
varíes obres per piano y armonium, que execu·
taren respectivament.
Tancava el programa l.a ~~Marxa del Tannhauser:~, que fou objecte d'una llarga ovació.

C.

BATLLE.

Teatres
TEATRE DE CATALUNYA: L'esbojarrada, comedia
en quatre actes de Antoni 11\untañola. - PRINCIPAL: Elektra, tragedia en un acte de H. de Hofmansthal; traducció de Joaquím Pena.

En Muntañola, segueix en la darrera obra que
ha escrit, la mateixa escola que ha aplicat a la
se va tasca d'autor, de desde que va comensarla.
El mateix ambient, la mateixa esfera d'acció de
les precedents produccións son el marc ont se
tanca L'esbojarrada) marc en el qual sembla
volerse tancar voluntariament l'autor.
No es certament aquesta comedia, un model
perla seva válua intrinsecament dramatica; tot
lo contari, la considerem una grossa equivocació
del autor, dones la comedia ha de basarse principalment en una possible verosimililut quan no
pot aquesta esser real. Aquest punt de vista es
més important, pels resultats d'una obra, que la
teatralisació de la mateixa, y de no tenirlo present ha d'ocorrer forsosament lo del cas de L'eshojarrada que malgrat demostrar una fidelíssima observació en alguns deis seus detalls, y
malgrat la propietat ab que son trasplantades a
!'escena les·interioritats de la vida burgesa, la
obra no assoleix l'éxit que hauría conseguit, de
haver ajuntat an aquestes bones qualitats, la
indispensable, que ja hem dit es la possible
realisació del assumpte teatral.

Havem de repetir encara la ncstra opinió sobre
l'obra teatral d'en Muntaiíola, opinió que ja 'ns
permeterem avensar quan !'estrena de L<e.rministre: aquest autor, donarles les seves profondes facultats d'observador, donará a la comedia
catalana saborosos fruits, quan acabi d'alleugerir la seva obra, deis detectes més o menys
grans-un d'ells-la falselat d'argument-que ara
la rodejen.

***
En joaqulm Pena, ha fet be de traduir Elekfra. En época en que se tradueix tan lleugerament, sense escullir, es d'agrair una traducció
digne; y sobretot magnificament trasplantada al
catalá, com ho ha fet en Pena.
Hem de dir que la Xirgu ha triomfat una vegada més. Inulil aplicar ditirambics a !'obra de
!'artista. L 'elogi ben concís, naturalissim ja,
parlant de la Xirgu no pct esser d'altre que
confessar un nou triomf a cada nova interpretació.
La Xirgu sent fondament el seu art y s'hi
entrega per complet; siga millor, siga pitjor la
part qu'ella jugui, sempre la Xirgu artista se
veu lota sencera, ab tota !'anima al servei del
seu sacerdoci artislic.
Per aixb després de veure Elektra) no podem
afegir noves alabanses a !'obra de la gran tragica; es la mateixa de totes les seves tragedies
dominant ab la seva potencia artística la diversitat indefinida de les seves interpretacións.
Secundaren ab f orsa voluntat els demés actors, mereixent senyalarse especialment la senyoreta Santolaria (J.)
Decorat y vestuari molt en car acter.
ERYT.

UNIO CATALANISTA
Secc ió oflc ia t
En la darrera sessió tinguda per la Comissió
organisadora de la próxima Assamblea s'acordá
que aquesta tingui lloc els dies 2'2 y 25 del proper juny, celebrantse la sessió inaugural el día
22 a la nit.
En la susdita reunió regná '1 més perfecte
acort sobre l'organisació de I'Assamblea y les
declaracions qu'en ella 's farán, essent unánim
la satisfacció que aqueix acort produí a tots eJs.
membres de la Comissió.
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..\CCTÓ CATALANISTA

Vetllada en honor ele Sant Jordi
La passada diada del Sant Patró de Catalunya
fou dignamenl festejada per l'Ateneu Obrer del
Districte Segón.
Una gran concurrencia acudí als salons del
Ateneu, atrela per l'important acte que havía
de celebrarshi, presentant l'ample saló d 'espectacles un aspecte hermós, desde bon comensamenl.
Obra l'acte el president del A teneu senyor
Rov ira.
El senyor Boquel llegeix ab magníf ica expresió els «Goigs de Sant jordi»; el nen Feliu y les
senyoretes Concepció Durán y Agneta Bisselti
reciten y llegeixen diverses poesíes, essent forsa aplaudirles les titolades «Sant jordi mala
l'aranya ~ . d'en Maragall, y «La festa de les roses, , de nostre company de Redacció, senyor
Alcántara.
Segu1dament el representan! de RENAIXE~\ENT
en la vetlla.la, nostre director En Casas Briz.
fa ús de la paraula. Comensa remarcant la importancia que representa inculcar en les ímaginacions deis infants, les llegendes historiques
que, com la de Sant jordi, desperten en eJs petits el sentiment purfssim d'amor a la Patria;
molt més avui que desgraciadament sembla que'l
goig del triomf está veclat per nosaltres,
No es la llegenda per sí lo que fa balre nostre
cor; e:; l'all esperil simbolic que té per nosal tres, que deu estimularnos a matar per sempre
l'aranya formidable que anula la sang de nostra
Patria.
En bel les y eloqüents parrafades compara '1
Catalanisme ab Sant Jordi, que com ell ab fe, y
entus:.iasme, fits els ulls en !'Ideal, deu posar
son bras al servei de Catalunya, car Ella es la
gentil donzella ele dols esguard, que mentres
per un baix egoisme couservador deixem indefeusa, sofreix les embestides, les befes y'ls insults de la fera centralista que assola la nostra
!erra.
Acaba son brillant parlament cantant un himne a la joventut, car a ella pertoca, per esser
son deure, posar sempre per damunt de tot altre
amor, aquel! amor a la Patr ia. que'ns infiltrará
forsa y entussiasme pera conver tir al tra VfJita a
Calalunya en una Cu talu nya rica y plena.
Una !la rga ovnció corona '1 patriot ic parlament de nostre company , que !'obliga a donar

un crit de Visea Catalunya!, qu'es unanimament
contesta t.
El senyor Sagrera llegeix • La llegenda de
Sant jordh.
S'aixeca a parlar el senyor Rovira, qui excusa
la no assistencia del doctor Narcís Pus ter, per
haverli impedit deures professionals.
Diu que devem entonar un himne a Sant jord i
encomanantli !'anima de Catalunya perque la
sal vi.
Cal revifar l'entussiasme catalá que's troba
ara colgat sota l es cendres, pe ra ferio arborar
de nou ab més intensitat.
Acaba re111erciant l'ussistenci a deis presenís
y recoma nant la repe tició d'actes co m el que's
celebra, perque pugui dirse que' l Catalanisme
es forl y potent entre 'ls amics del «Ateneu del
d istrie te segón» .
El senyor Rovira, aclamat ab deliri, pronunciá
unes dan·eres paraules encaminades a conquerir pera Catalunya la desitjada Llibertat. (Grandiosa ovació).
La segona part fou interpretada pd esl udiós
tenor en joan Pacareu, que cantá ab exquisida
escola .:Lo fiJador d'or », d'en Verdaguer; la senyoreta Freixa, ab la seva hermosíssima veu,
cantá ab justesa insuperable cEI Repós» y
cRosa de verdissa », de Schuberh; c,\1atinal» de
Scart, y cAb tu», de Gay. Finalment, la secció
de senyoretes del Orfeó cNova Catal oni a» cantá di verses cansons catalanes, devent, a pe ti ció
del ptíb'ic, repetir •L'I Iereu Riera•.
Acabá la patriotica velllada ca ntantse <<Els
Segaclors» per tota la gran genlacla que omple ·
nava '1 loca l.
E n el s salons del Att nett se ballá després la
nostra dansa nacional.
RENAIXEMENT felicita als orga nisadors del
acte per l'exit assolit y'ls encoratj a a la celebració d'actes semblants que tant de bé fan a la
causa de Catalunya. Z.

L'umformismc modrrn le, dones, sol.sament
un valor negaliu, pcr lo qua!, complerta ja lu
sel'a missió, deu desapará.rt?r }' sortir altre
cop la forma regional, e.1pressió de la ~·ida
non,wl, suau !' (cconda d'una societat cil'l'lisudo.
jOSEP TORRES \' B.o\GES.
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OARBeLLANC
Llegiu y avergonyiuvos:
F:ls Seg.1dors son una cosa trlsta, un cant
funerari, una expressió d'impotencia».
/\ixil ho diu La \'eu de Catalunra del 22
d'/\bril de 1912, avalada ab la firma d'en Ferrán
Agulló y Vídal.
Indigna pensar que aquet groller insult al
nostre himne naciona l , hagi sigut publicat en un
diar i que lot sov int vol agabella r la representa·
ció del Catalanisme.
Me:> l 'i nsult, ba ixa a la categoría deis de
D. Clodoaldo, sabent que 1' ha escrit. un exsecl elar i de gove1n civil espanyol , que segura·
rnent enVI:'ja puj.1r un graó més en i'escalafon
del C'IICI'pO
ja sabien lo que':> feien els antics catalanístes al rebuljar tot contacte, ab aquell senyor
Agulló, que per més que's disfressi de catalanista, no te encara prou trassa'pera amagar el
llauló de la seva hipocresía.

=
Referintse a una caricatura publicada pel

Cu-Cut, reproduint aquella llegenda mitologica
de ,Qrfeu domesticant les feres», ha dit La

\'eu de Catalunra:
«Ha sigu t objecte de generals censures una
caricatura, publicada en un setmanari d'aquesta
ciutal , que constitueix un agravi pera'ls públichs de Madrid que han ovncionat I'Orfeó
Ca l a l ~1.

Correspondre als obsequis ab una ofensa es
una grollerla .. »
Com se veu La Ven de Catalun}'a-a la
política de la qual hi estava afiliai el Cu Cu/coincidint ab el fiscal ab el senyor fiscal, com
ara ella l'anomena- ha llensat despietadament
el seu anatema damunl del cítat setmanari, pel
delícte de injunas á una región española.
Encara, lo menys, que podía demanarse a La
\'eu, es que ho hagués fet ab aquella dolsa
suavítal ab que·s limítava a aconsellar al seu
regidor ~enyor Garriga y Coll, que no parlés en
<'nstellá en les sessions del nostre Ajuntament.

=
Oiu La Tribuna per boca d'un senyor que's
firma {l¡.;olino parlant del monument que els
cordobesas voten alsar an aquel! aventurer
espanyol que per mal nom se digué Lagartijo:

«La ciuda d de Córdoba, patria del inmortal

Na(al!! ,1/olina (Lagartijo) estaba obligada d

le1•antar un monumento al más ilustre de los
toreros. Cuando 1111 1uu·hlo tiene el honor de
haber produc;do un La¡;artijo, nadie debe
poner reparos á que este afortunado pufb/o
le enaltezca r quiera perpetuar sa memoria
en mtirmolcs !' biO'J.:es.
Desput's de todo,!' si bien lo pensamos, de
cuantos cspatiolcs florecieron en el zíllimo
cuarto del s :l!;to XIX tal 11cr sea Lagartijo el
único digno de ser monumentad•J »
Nosallres, que conei:-<em les producc ions d'un
Verdaguer, la obra d'un Pi y Margall, la tasca
d'un Clavé, etc., reconeixem la nostra insuficiencia pera juljar la valua del moviment intelectual espanyol de l'tíllim quart del segle XIX.
Y pensem que, tan mateix, deu tenir raó Lü

Tribuna.
Oiu la \'cu, parlant de J·arribada de I'Orfeó:
«Entre aquella genfada s·hi distingien uns
quants jovincels entusiastes (uns dt::u o dotze) ... ,
Escolti reporter, ~'ha equi~ocat d'un, eram
nou ben ju:;tos. Per cert que un d·ells al crídar
«Visea Catalunya fou ínterromput pu un de
la Llíga dientll: t ja está be que crideu aixo,
pro ara'ns compromeH:u ... »

=
Els de /,a Veu troben tan trist y funerari
l'hirnne 'catalá «Eis Segadors, que al ressenyar
!'arribada de I'Orfeó se descuiden de dir que
un grupo de mé~ de 300 ¡oves els va cantar
repetides vegades tol anant desde l'estació ul
Palau de la Música Catalana. Y aixo que al
dan·era de la manifeslació hi ,malla un redactor
de La \'eu, y devla sent1rlos y veure quants
eren ds qu'els canlaven.
•Eis Segadors • ofenen als de la Lliga, cantar cEis Segadors» conslítueix pels de La Veu
una cosa repugnant. El día que linguem ocasió
els hi anirem a cantar a davant mateix de la
Redaccíó. Els farem ind gnar enlonant 1"himne
palriotic deis catalaniste3.
El Brusi diu qu'el día de ('arribada de I'Orfeó, n'hi havíen cinc que cantaven «Eis Segadors» que, segons Ellntransigenle, eren mele-

nudos.
Aba ns eren quatr e locos, ara ja som cinc.
Dema serem siscenls; el número de soscriptors
del Brusi.

RENAIX~MENT.

-215

NOVe 'S
Ab condol y goig al ensemps, donem compte
d'una baixa a la nostra Redacció.
L'estimat amic y entussia5ta company Albert
Pach ha marxal a Buenos Aires.
Ab condol, perque hem perdut un bon amic;
ab goig, perque la seva marxa obeeix a un sentiment de dignilat humana y catalanista, a un
gest estrident de revolta.
RENAIXEMENT, tot desitjant abrassarlo promple, fa fervents vots pera son complert triomf en
les llunyanes ter res aont 1' han obligat a exilarse
y aont l'acompanyarán sempre les simpatíes y
el cor de sos companys de Redacció. ·

***
E l ! l i bre y e l j o v e.- El diumenge passat,
el culte y distingit jove En Tomás Iduarte, dona
una conferencia en el novell Ateneu de I'Antic
Colegi de Sanl josep, desglosant magníficament
el tema qu'encapsala aquestes ratlles.
Comensit fent, ab remarcable erudició, unestudi a travers de les diverses etapes historiques, y civilisacións, d'aquest desitg innat en
l'home, de deixar rastre del seu pas perla
terra; de aquest desitg que porta als primitius
pobladors a esculpir en les roques l'expressió
grafica de les sevcs idees. Els mes remots
vestigis de les primeres civili~acions són els
edificis; ells traslluíen el caracter del poble.
Pero arriva que se sentí la necessitat d'un
millor medí el' espandiment de les idees. Y
Guttemberg, ab la invenció de la imprempta,
posava els fonamenls de aquest nou medi: el
!libre. Parla ue la forsu espiritual que representa un llibre, y de com els pensaments en ell
exposats poden arribar a produir una veritable
conmocíó social, com la revolució francesa.
L'enorme producció de !libres, fins de les mes
inversemblables leorfes fa que la tria dels
mateixos constitueixi un veritable problema,
que, ajudats de la cultura devem empendre
serenamcnt, pera possessionarnos d'aquells que
produint el benestar individual, ens han de portar a la perfecció colectiva.
Ajuntem els nostres aplaudiments als que,
merescudament, rebé'l senyor lduarle al finalisor la seva conferencia, y al ensemps oferím la
noslro encoratjadora felicitació al Ateneu de
1'A nlic Colegi de Sant j osep que ve a fer cullUI a, ben a la catalana.

Aquest aimant de Catalunya que es el doctor
Vogel, se trova entre nosaltres.
Ve a presidir la fes la deis jo es Florals. Enguany, dones, a la festa de la Poesía devem
anarhi a quelcom rnés que a glorificar la nostra
Literatura; a rendir homenatje de gratitut an
aquest home ilustre que ab els s-eus amorosos
estudis, y rescentment ab el seu diccionari
Catalá-Aiemany, al cor de Europa, ha fet ressonar triomfant el nom de Catalunya.
Benvinguts siguin sempre a la nostra T erra
tots aquells qui posen la seva vol untat en enaltirla! Benvingut sigui el doctor Vogel entre
nosaltres!
Cu- Cut) aquell «selmanari de gresca ab
ninots», deixa de publicarse.
Quan tornava a posar en la seva afeblida ironía, aquella forla estridencia deis seus mellor s
temps, cau relut, no tant per l'embat de l'enemic com per la implacable hostililat deis que
e1 en els seus amies politics.
Y ara el nostre greu es doble. Perqué deixa
de publicarse un periodic mes o menys catalanista, y perque la causa de la seva mort era una
esperansa de que en la ploma y el llapis de
Cu-Cut hi tornés aquella anyorada agressivitat
catalaníssima.
Demá passal el «Centre Autonomista de Dependents del Comers y de la 1ndustria» celebrará un gran acte de propaganda catalan ista
dedicat a la festa palriotica deis jocs Florals.
Hi parlarán ademés de varis elements perianyents a la Secció de Propaganda de dita
entitat, diferents oradors catalanistes.
;¡: .•;:

*

Hem rebut els primen; números deis següents
peribdics: \'i!tlfitat, d'Oiot; Ara) de La Bisbal;
Patria) de Valls, y el Rutile!! del •Club ,Jlontanrenc• . A tols elis desitjem llarga vida 'j
forses exit:. en la tasca que s'han emprés.
'i:

**

Pro s e rvei v o lunta ri.

La Comissió Pro
servei voluntari ha rebut les r.oves adhesións
següents:
o C. N. R. de Gracia , Assoc1ació i'\aciona!ista, de Premiá de ,\\ar, t joventuh de Barcelona, Academia Arl1sttca «La Violetana~ de
Vilafranca del Panadés, ej . F. N. R.• de ,\'\a'taró, «j. N. R. Democraci{l» de Barcelona.
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LIM A

(Conlinuació)
Deixo d'apuntar els noms d'alguns poblets,
QLte blancs apareixfen per la costa, per ignorar
quins son. Al comensar a recorrer la provincia
d'Aimerla, després d'haver deixat Murcia, se
veu arran del mar una magnifica plana, bastant
densa en població.
Abans de deixar Almería, abans d'entrar a
Granada, conlemplem la bonica planuri a, anomenada d'Aimería pefs mariners. La plana es
inme nsa y encanta, tola ella sembrada de pobles
qu'anem deixant enrera, pera no veurels f ins
Deu sab quant. Tots estem satisfets del felisissim viatje qu' anem realisent.
Al passar per S erra Ne11ada, no obstant y
veurer les seves crestes lotes plenes de blanquissima neu, la temperatura no pot ser mellor,
poguent assegurar, que ab tot y passarhi de ben
aprop no'n sen ti m pas la seva fredor. Tantmateix , al entra• a la provincia de Granada, una
bandada de delfins ens han dconat un colossal
saludo, fent capbussons sens fi.
A les ~l de la vesprada hem arribat a Malaga,
quina ciutat hem ovirada de lluny, com un camp
sembrat de llums destacantsE' al centre de la
mateixa com una mena de montanya de carrers
iluminats, donant una nota fantastica.
Día /.'1.- Avui comensaré la cronica d'una
manera grisa, puig gris está el cel donantnos
aigua abundosament, y anem esperant que pari
de ploure, f;ns a les 9, que havem pogut passejar pe.s atnples carrers y passe!jos de la antiga
Ma raca, visitat sa notable Catedral.
Probablemenl será al vespre {JUan atravessarem I'Estrel de Gibraltar qu'un día obri Midacrit, quan desde ·1 cim d'Apila y Calpe ovira
els dos mars: I'Atbmlic y I'Occea.
Durant tota la passada nit, el
Día 1-1.
Legazpi • no ha fel mes que brandar de proa a
popa, fent uns capbussons tant alts que semb!a·
va ens haguessim d'ensorrar cap a l'inmensitat
del mar. Han sigut bastants els que s'han marejat novament quan passavem I'Estret, ja que '1
vent bufava fortament y '1 vapor no anava tant
quietament com fins are.
Ens hem alsat, y per entremitj d·una extranya
y espesa boira hem vist el far de Cadis, aixís es
.
que dintre de poca estona hi serem.
A les 8 atraquem en la abadía de Cadis, que·
dant auclats basta nt lluny de la capita l, peró ia

Trasatlilntica ha posat, com sempre, a nostra
dis:;¡osició, un servei de barques y bots-automo·
vils pera trasladarnoshi. Com que resulta bastant amoinós, el cronista no hi va, perque, al
ensemps te feina a esc1 iure a la familia y companys, aparl de que el qui va a Cadis no pot ·
tornar a bordo fins al s'endemá al matí, lo que
resulta un inconvenient pera molts.
L ' aspccte de Cadis, encara que hi passem un
xic apartats, es encisador, destacantse de lluny
fes torres de la seva notable Esglesia. Per !'esquerra s'hi troba una petita planuria pantanosa,
y molt aprop té dues importants poblacións, y
quines cases llurs semblen voltejar aquella inacabable badla. Les gavines, nostres amigues,
ens han ofert un bell espectacle en l'antiga
Gadir. Els tirem paya grans rengleres, despres
de l'una l'altra, se'l van repartint de miquetes
en miquetes, fins que toles ne puguin participar,
mal siga una petita partícula. Ens donen un bell
exemple de germanor els igcibfags amics.
No cal dir que havem vist d'aprop el notable
die flotant, encare que sense cap mena de moviment, degut a que'ls obrers estaven ocupats
en el trilfec.
El temps comensa a fastiguejarnos ab el vent
y pluja constants. Son les cinc de la tarde y'l
cap-vespre d'avui es trist y ensopit. Sort que
passarem la nit quiets y parats a Cadis, puig
me sernbla que'l mar se bellugara molt.
Dia /.5.- Avui, ab el temps igualment em·
plugit, ja comensa a ferse monotona !'estada en
la badía, d'aont no'n sortirem fins a la tarde,
pera dirigirnos cap a fes illes Canaries.
Despr~s de les !largues hores d'espera, a les
2 45 hem pres rumbo, disposats a correr tres
dies seguits. No cal dir que tot va bé, y que
s'ha alsat el día, deixant relfuir bonament el
sol. El nostre !loe predilecte es el de popa,
y'ns disposem a ferhi petar un ~ón, entre'l dols
brandar del cLegazpi que va gronxantnos suau ·
ment, amorosament. Y are, apart d'enviar un
grat recort a ma estimada Catalunya, donem
l'adeu! a les terres iberiques pera saludur Les
Canaries dintre l'espai de tres dies de constant
naveg&ció. Salut.
LLUIS

(Conlinuard).
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