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ELS DIJOU S

---------------------------------------------------------VOLÉM

1

La llengua catalana ab carácter oft·~ial per toles
no> tres rohtciona inclít« 11b el Poder Central.
C orte Catalanes. per estatuir la llegislació civil y
peral régim intern de la :\acionalitat Catalana y pera ser
tlrbilrcM tli> nostra adminiijtració.
Que s lguln catalana quants a Catalunya desem·
penyin ct\rreca pública.
Ft xar o ontrlbuol ons é l mpo s t os per cont•·i·
bulr als gastos generala riel Estat en ls proporció que
corrPspongui a Catalunya.

Supres l ó de quin tos o lleve s y facultat rle
poder contribuir ala fonr.ació del exércit del Estat Es·
pan vol per meui de voluntaris 6 diners.
Essent NaoJonallsta l'acció que al nostre poble
realisa la tioió Catalanista, tenen el dret y 'l dever cl o
cooperarhi tola ola ct.iRlans mogut" per les aspiraolons
<le! naciouaUsme catalá, qu alsevulgR qu s siga llur pen·
anr y sentir eu mater ias rell g l oe e s , pelitlqu e s o
eool a le,

SU MA RI
L'esclat, pcr ;;\[anel vllcdntara y Gusart.-Esguard s, per .rranc.-Els Jocs Florals d'Enguany.-Sobr e un inctdent.
-La prempsa catalana y l'Orfeó Catalá.-Garbella nt.-'lo ves.

teixos; y ells ja no'n són de joves; potser no
n'han sigul mai: compadfmlos, que prou pena
tenen!
Enguany, en la Festa de les L!elres CatalaPero, malgrat aquestes paraules adormidones hi hagul quelcom més que l't>~badellamenl res, els joves, els qui porten el front desarru·
de les poncelles oferinlse mitg descloses a la gat y aclarit per la llum de l'ideal, han sentit la
gentilesa de la Regina; hi ha hagut l'esclat mag- fretura d'esplaiar la seva anima encongida; han
níficament estrident de la joventut Catalana. sentit, inoculada en les se ves venes pletoriques,
Aquesta joventut, que cor-adormida per 1es tota l'ardidesa del somni, han sentit el ri tme
prediques deis mals pastors, sentía, n'obstant, del cor ba tent ressonant dintre del pit, y han
dintre seu, com fur gava, freturosa d'esponce- canta t.
llarse. una deu inestroncable d'ilusions, anhels
Han cantal, posant en els accents de la cansó
y somnis; idealitats que creixen arrapades a la estridenta, tots els frisamenls de la seva anima.
joventul; perque són talment la joventut mateiAi, de Ca1alunya! el dia que la seva jo\.'entut
xa, que aquells qui sapiguen feries perdurables 110 cantés; be prou que ho saben els seus eneen el cor llur. gaudirán de jovenesa eterna.
mies, que pera anorrearla, volfen arrencarli la
Vallen que la jovenlut no cantés! Volíen que ca nsó deis llavis.
desaparrés del seu cor tots els ensomnis esboPero, es endebades voler aturar la onada de
gerrats d'un noble esbogerramen t- forj¡¡ts ab sava triomfauta, que la Primavera desglassa y
!'ideal, al foc del senliment arborat en !'exalta- espargeix per tot l'esser. Y hern s:antat. Hem
ció de la propia fe! Deien que la jovenlut ja no ca nlat y canlarem sempre en lots els nostr es
tenía sel de lluita y valía reposar! De ien queja esplais; y quan ja haurem desfogat en els nos·
no sentfa la generosilat de la ilusió somniada y tres Jlavis la pletora de vida, encara ens restará
queja ambicionava quelcom tangible! Y es que vell pera anar-com hem anat -serenament, en
- malaurats-con foníen la j0ventul, ab ells ma- compassiu romiatge, a portar una cansó forta y
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vibranta com la sang de les nostres venes, an
aquells que !'ambició els ha assecat la gola.
Pobres aixerreíts de cor y d'anima que motegeu
el nostre cant, d' hímn~ de la impotencia perque en la impossibititat de cantarlo 's manifesta
la impotencia vostra: no ·us debateu epilepticament en la vostra desesperansa, que, de tant en
tant, ja vindrem pietosament a donarvos una
engruna de la nostra cansó, pera endolsirvos la
vostra vida xorca. Perque sense cantélr no's
treballa; la tasca, ha d'esser sempre gloriosa
de cansons y d'entussiasme; sois els esclaus
treballen enmudits, 'jallo qu'ells fan, no es un
treball: es una condemna.
Si l'haguessiu pogut sentir aquest esclat victoriós de la passada Pesta! Potser !'anima us en
hauría restada quelcom vivificada d'aquell desbordament d'amor damunt totes les coses.
Y, fixeuvoshi: si n'hi hagueren de visques y
de crits d'entussiasme pera la Patria!, y ni un
sol pera !'Autonomía; pera aquesta deslliuransa
per l'assotiment de la qua! lfuitem sens treva.
Y es que, a la joventut, fins les mes amples
íórmules ti son desplaentes; perque'l límit de
toles elles ti es una barrera, inacceptable, E'n
aquestes hores estridentes d'expansió deis sensentiments, reclosos en la brega.
Hi havía dos infants, a qui llur mare, preguntava fins aont l'estimé!Ven. L'un era bru; el foc
de la seva pensa aponcellada llampeguejava en
els seus ulls inquiets. L 'altre era ros: tenía els
ulls tots blaus, pero la ceguera els hi havia
entelats pera sempre.
- T'estimo f ins els núvols- deia l'un.
- Y tu? - amorosament deia la marea l'altre.
- jo ... fins el ce l ...
Benelts siguin els cegos qui saben veure mes
enlla deis núvols!
Per aixo victorejavem, lliurement, a Catalunya. Per aixo an els qui'ns diguin:-Nosaltres
estimem Catalunyn fins 1' Autonomía- els hi
haurem de respondre:
-Ncsal tres ... fins el cel.
MANEL ALCÁNTARA y ÜUSART.

Esguards
La Caía Festa d'enguanr ha sí¡;;ut pera nosIra ánima_ de jo11es, d'enamorats de fa Patria,
una fonl mestroncab/e d'optimisme.
La /luita constan/y penosa que anem sosteninl ¡• a!entant, a vo!tes, porta al esperít una
trístor esglaiadora, un dable, 1' el pervindre
se'ns presenta, en el sentit patriótíc, envo!cal/at ab negre ornat¡;e.
Elsjorns an¡•oransats de /'estridencia, altra
Polla !wn ressorgit d'entre fes cendres que'ls
co!ga11en; han fugit de la joven/uf aquel/es esgarnfanses de fret, de sofilut, de mort, mentres el reni.r renai.rent alsava son vol magestuós al can! sublim de tot un poblej a les esir?fes del 1/imne de tola una Nació que ~·ol
!/¡berta!, que merei.r ffibertat r que li darem
llibertat, fenlla gran 1' fentla humana.
Mai com diumenge passat el cor ens havía
bategat d'entassiasmc; mai ens havíem sentil
tan/ for/S !' tan! Sf'ntimentals, f mal el nos/r e Himne /'ha11íem /roba! tant mase/e v tan!
august.
•
E/s poetes cantaren en rimades ratl!es
l'amor, aque/1 sentiment pur !' ideal versal
ser volgut; entlressaren ciintics a la Fe unzü/a flor de be/lesa infinita; mes el ca~tic a
la Patria, el monument a Catafunpa, no'! rimen, no, els poetes, ni'ls bastei.ren els can·
tors; es tot un pob!e l'arquifecte, es tot el poble '1 seu cantor, !' la joventut, encarnació
directlssima de/ pohle, /'Iza entona! el cc}nfic
a la Pa~ria, espurnejanls e!s ulfs, tremo/osos
els llavts~ ab vea (orla !' potent, l' «Efs Segadors », tnomfanls par damunt d'aquell ese/a!
de ballesa J' poes!a, eren novament consagrats
I'Himn e d'una Nació qua 1'01 esser, que té dret
a esser, que sercí, que no !'abandona maí no
e~ dret a sa propia vida; J' !' Himne d' un ;obf~
VIII que treballa constantment pera trencarse
fes cadenes, no pot esser jamai un himne
d' impotencia, que la impotencia es pido/ar
afmo/na J' Catalun¡•a e.l·igei.r justicia.
~anlcm, compan!•s; cantemfos sempre com
ahlf els canta11em, r sentirem dintre '1 cor
una [ortital !' 1111 braó que'ns dará a reconquerir fa //iberia! de Cata!unra.
PRANC.
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JO(tl5 fLORAL 5 D'ENOUANV

Lft F LOR

N fi TU~ fi L

E X ODE
Camina. cami1wrás.
E\ment no puc haver de mon estrany viatge,
passat de que tot-d'una me trovo en un paratge
desconegut y solttari. Cada tronc
a cau d'orella'rn parla, acompassat y ronc;
de wl fuisó, que ignoro, a cada nova passa,
si crnpren un to benevo len t o d'amenassa.
Apun ta la rosad:~, sere na clare t;~t.
Es mes feixuc que als vesp res el vol de l rat-penat. ·

Tot-d'una'm crida pel meu nom, obrin t el bec,
l'auccll ab una discreció de frare llec
qu1 solemn1sa mes l'austeritat del dia.
-Adeu síau, Poeta, vos y la companyía.

-Oh tu, petit aucell, jo so maravellat
de que tu'm parlís ab aquesta d1gnitat.
Jo soc com un aucell quí cerca la tonada
perJuda deis poetes y no recuperada.
El d1a que la trobí, tothora cantaré
y cap aucell del món tíndré per forastl!.
Que ho fa, petit aucell, que't torni la paraula
com en els breus Jialecs de la remota faula?
-Ho fa qu'es lle1 suprema de tota llei d'aucells
el que responguin als qui vulguin parid ab ells
Per xó baíxem a estones a l'hora deis oficis
y la oració diUrna resem ab els novicis.
Per xó treiem a voltes el cap pel !inestró
mentres el pres dcmana les claus de la presó.
Y la becada rccollim de la fadrina
en son mateix plllmell com dins una petKina.
Y ercm devo ts acó lits del Pare S:tnt Francesc.
Y nos tres n1us pengem en un xur rigaresc
antic hospici, pie d'infants de cara neta.
Y vora deis camins pi!rlem ab el Poe ta
-Ab el Poeta!. .. Acás no més soc jo en el món ?
-Un sol Poeta's repeteix dins els qui ho son.
Tots els aucells som un de sol perla canturia
y esdeYenlm, aíxls, la veu de la boscuria.
-Oh tu, petitaucelll ensenya'm el camí
que 'm trobo dins del bosc y no SP. com sortí.
-Oh .\\issenyor Poeta! la dreturera vía
1:1 trobareu guiant,•os perla claror del día.
-Adeu petit aucelll Jo so maravellat
de que'm parlis ab aquesta digni tat.
-Adeusiau, Poeta, vos y la compan}la!
Adeustau, Poeta, vos y la Poesía!Jo tombo la carena y 'm trobo en un pradell.
SonJ perdu t el cant de mon germá l'aucell.

fnllá d'enllá s'ovira un enrunat castell.
Sobre un Turó s'exalta de penyes y d'a rgila,
q ui presideíx l'cscampadissa d'una vila.
Tot-una 'm crida pel meu nom, o brint el bec,

l'aucell ab una dtscreció de frare !lec
qui solemntsa més l'apoteósic día.
-Adeusiau, Poeta, vos y la companyía!
-Oh tu, petit aucell, jo soc maravellat
de que tu 'm parlis ab aquesta dignitat.
A punta d'auba m'ets parlat com un novici
qui de sos mots allunya la pompa y l'artifici.
Y enca ra'm tornas a parlar! Desde'l matí,
sa!ti ronant de mes petjades el ca mí,
ets resseguit la meva penosa caminada,
celant el refrigeri diví de la tonada'
-Jo soc un altre aucell. No se de qu1'm parleu.
To ts els a ucell~ tenim, perb, una so la ve u:
la vcu de nost rcs fills, la veu :le la ve lluria.
Tots els aucells so m un de sol perla canturia
- Tots els poe tes so m u n sol pel nostre amor
y esdevením pels homens anlmica lugorl
Ara que de les Jestias de la remota faula
conec el mecamsme intern de la paraula
y' ls trucs de cada cuca; ara que. pelegrí,
mesó tornat mes sab1 del ve u re pel caml;
vull exalsar d'amor les tí mides sagetes
y vull cantar la santa vinguda deis poetes.
\' osaltres. els aucells, ten íu el mateix vol,
el mateíx cant, el mateíx viure, com un sol
aucell que 's repetls, y vostre encuny perd ura
í n variablement. Nosaltres vers !'altura
fixem el nostre esguart; mes, de cada ull, al dins,
lallum hi cristallisa en cer.:les diamanttns,
y te cada poeta, com flor de sos martiris,
una peculiar coloració del ins ...JAUME BOFI LL Y ,\lATAS.

L'ENGLftNTINft
ESPANYA ENDINS
Oda a la Tra mo11tana.

Jo me' n llevo dema tl,
ma tinet a pun ta d'auba,
poso la sella al cavall
y me'n vaig cap a montan ya
tallra, ll rom,
talira, lirom,
taliróm lumlaina .. .
talir.'J., lirom.
El g¡¡ló negre al capell ,
la sabata encJbellada,
ja me' n pujo cos ta amunt,
amun t la costa solana.
Q uan en soca mit~ pujar
end rcsso els u lis c¡¡ p a casa:
-Adeu siau, bo n Amor,
colo r de rosa ge madal-
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Quan en soca dalt de tot
sento les clotxes encara,
-Cloqueret, adeu siau.
Adeu siau, pare y mare!En tombant el carener
un sospir se m'escapava.,.
}' el cor se' m feia més xic ...
y el mon se'm feia més ample.
taliril, lirom,
talirll, lumlainal
11
De d:tlt d'una carena
só vist el Rosselló:
la tarde era serena,
el sol comfortado,
muntan t del cor als llavis
raja va u na cansó:
«,fj\fon/aJt)'es regnlades
son les del Canigó,
elll!.~ loll'any .floreixen:
'PrimaJ'I!I'•l ;· 1 ardo.»

Jo n'he servat per sempre
!'espléndida vi3ió
y una edelweys morada
pera en\'iar al Amor.
cJr> que no l'aimo gaire,

jo que 110 /'aimo, no,

viuría en eixa terra
la vrda del pasto.
El Ptrineu altivo!
no h1 fa pas la partió:
13 terra es ben germJna
al un y altra cantó...
-Oh terra, ho terra mare!
Oh pare Canigó!
Jo tinc la copa alsada
a la teva llaol
Que'ls anys te síen gloria
y la terra abundó,
y ' 1 vent de tramontana
etern pregonadól
Benhaja la glopada
del vi de Rosselfo.
Muscat de R1besaltes,
regal, fresca y xardü,
perfum y fortalesa
sadollats de dolsó.-.
Y un cop la só escoltada
el cor m'arrenca un plo:
c!\fontanyes regalndes
son las del Canigó ...
'Per mi be /ro s011 estades,
mes no /ro son are, nó!

VI

Só entrat per les planes de la Extremadura
y he passat del Tajo l'aigua mormolant:
- «Oh riu d 'ones tristes, de cansó so rruda:
Plores lo q ue deixes ó el que J•eus de1•ant?

«Del cor de fa Espanya
sois ne dús tristor?•-

y les argUes passen
com un riu de plor.
\'11

Y pcnso en ma terra
com aquel! qui's mor ...
) 'm ve a flor de llabrs,
saben tme a re si na
sabentme a frescor,
-com dcu que x:trbota,un cant de frisansa,
un cant de follía,
un cant que'm dcsbotsr
les portes del cor: ...
«Tramontana( emperador
d'aquc/1 ccf ¡·as de nostra /erm;
Trtlllllmlanaf crepitadnr.
jl.wta !f<'f(<tlll de l'all<t se1·ra;
Tu qrn fa mar /iiS bmmular
rol/Cal// d·esglai en la 11it bru11<1,
)' dtllt del ce{ qu·es son altar
.fas l!lii'Offll' de S<lng la Lluna! ...
'Troi/IIOIII.IIIdl dd 'Pil·ineu.
,\fes/re dt•ls 1 e11ts, Gcn11<Í xisdmre,
.'"\flisic.fení.~. /'are n•bt'u!...
r.:sme la grncia de Ion aire!
l:'nJI(a 1111 l'cliiJ rej'resCtldor
que m'escabelli com solía! ...
1 11 roli¡: poten/)· aclaricl"r
nit me tonri al dial
que de

¡,,

Umbres d•abjecf,¡ saturnal
qll'entrebriu la me1•a Pista:
mon pobre cor s'hi sen/ mala//
y la seJ'a dnima estd Insta ...
cdnyoro' ls aires de la 11urr,
<Vlnyoro'ls aires de la sen·a,
J•tdl senti'l1•enl espelegar
y .flautejat· son can/ de guerra!
r,·amonlanaf! tu e/s sanitul!
A b lo11 bandt'ig no tu ha cap malura!
Hts tremp I'Oi!/11 de ÍOJ't!nlut'
y una p!!n¡·m·a di! J•ellura!

,, 1116 es la \'idcr. allú es i'r1mor,
Calw. y c;,·c~cia ;· ntme y jlail'<! ..
El cap ben nlt! 1:'1 cor en/aire!
Tramontana/ emperador:
ftsme la ¡¡n1cra de Ion aire!
EPI LEC
- l i Cansó! f,)ui Nra dicla.ia?
Qui treta J'lraP

-Conteulr a la Enamor:tda
qu'ella ho sabra.
-Un Mínyó de la Plana
del i!/lmpurdd.
EDIJARD

GIRBAL y JAU,\lE.
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Ll't VIOLI'l
EN ELOGI D'UNA BONA MESTRESSA
Mufieremfortem quis Í11JJe11iet? Procul
el de uftimis ji11ibus pretium ejus.

(LrBRE
Ver. ro.)

DELS

PROHRvrs; Cap. XXXI

Jo voldrla ben escriure
de la vostra perfecció,
oh, vos, qui sembl~u reviure
els alts mots de Salomó!
Deis ve lls temps en la llu nyansa
us tingué e n pressentimeot,
y fou per vos la lloansa
deis llaors de l rei scient.
Per vos, també, es l'afeblida
veu del pobre versadó,
que tremola enfervorida
de la vostra devoció.
Cantin altres l'ardidesa
d'heroines varonils,
que jo tinc !'ánima pres1
de vostres gestes humils.
De vostra vida que aclara
aquest repos interior
que us sobreix a la cara
perque no us cap dintre'l cor;
d'aquesta pautan serena
de vostra llar, qu'heu tornat
rota dolsa y tota plena
de la vostra suavitat.
Oh, la dona casolana
que feu la llar som rient
ont tota cosa s'ufana
de sé en vostre acuramen t!
Honttot es eloqüe ncia
que pregona ab e u bell mot
la vostra clara presencia,
senyora y reina de tot.
Jo us contemplo en cada cosa,
sento arre u la vostra má,
de vostra essencia aromosa
aq ul tot se penetrá.
lieu fet a vostra factura
tot quant us volta y us veu,
faisons de vostra figura
els u lis contempleu arreu ...
En l'avui escarrassada,
provide111a pel demá,
no liS adormiu refiada
en lo incert del que vindráj
que no es pas de la r iq uesa
1'avariciós dal it,
qlli liS fa tanca r !'arq uimesa
y el rebost aproveit:;
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Camp fecónd ont fructifica
la llevor de tot l'afany,
en vos un gra ·s multiplica
en culhta de bon any.
En la taula que heu parada,
pa hi llesq ueu pcr vos pastat;
la cstovalla rmmaculada,
es del Jlí que haveu filat.
L 'alegria que la cnrialla,
que fa el pa de gust milló,
es la que de vos devalla
com una benedicció.
Alabada y bcneida
sou del ben so rta t espós
joia de la seva vida,
oassis del se u repós
Beneida y alabada
sou de is fills que heu infan tat,
per la llt.>t que' ls he u donada,
pels do lors que us han costa t.
Y tot son veus que s'exhalen
de vostra gracia en llaó,
y tot son fronts que s'acalen
per lervos adoració.
La virtut del vostrc exemple
fa santa lota la llar;
la vostra llar es un temple,
vos, el deu familiar.
M4NEL

FOLCH Y TORRES

LA FESTA
Deiem l'any passat: «Sois hi mancá, qu'es
molt, aquell caldeig patrio tic a qu'estavem acostumats alguns anys enrera, el que. tots hem de
procurar torni a despertarse en profit de la
Causa de Catalunya ... » y enguany podem dir
que lo remarcable de la festa, lo sublfm f ou
l 'esclat d 'entussiasme, 11ardencia patriOtica que
forta y potent vibrá en la festa.
Febus esplendent !luía sa cabellera d'or dalt
el blau atzur; gentils nines de dolsos esguards,
guarníren l'endiumenjada sala del Palau de la
Música Catalana, aont en un esclat de primavera 's confongueren en un celic bes !'amor y la
beIlesa.
A les dues era '1 Palau un formígueig de gent
que anava omplint els setís. Aquí una encaixada, més enlla una flor llensada a la gentil nina
d'excelsa bellesa, y l'atmosfera 's va caldejant
de quelcom que viu en tots els pits y la tempesta 's forma dalt les altures, no esglaiadora, sino
tota dolsor y placidesa .
Sona la banda, y una exclamació s'escapa de
tots els llavis: ja són aquí! y efectivament, van
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entrant en mitj deis aplaudiments: el Concell
deis jocs Florals, format pels Srs. En Francesc
Maleu, president, a qui acompanyen els senyors
Guimerá, Martí y juliá, Cabot, Puig y Cadafalc
y Pirozzini; els mantenedors senyors Segalá,
Perpinyá, Roger, Gambús y Alemany, ab son
President, J·eminent catedratic alemany y entusiasta catalanofil doctor Vogel. La -presencia
dels senyors Vogel, Guimerá, Martí y juliá y
demés acompanyants, es rébuda ab una sorollosa o11ació que s'enllassa ab els · aplaudiments
a la Diputació y Ajuntament.
La banda contin'úa tocant, sona l'orga, y tancant la comiti11a entren l'alc~l de, el 'represen·
tant del President de 'la Úipufació sen'y or Roig
y Armengol y el bi~be de R. O. doctor Laguarda, qui es aéullit ab glaciq( silenci.
La sala presenta en aquells moments' l'aspecte
d'un florit jardí: flors arreu y .cares be.lles, flors
. gentils del jardf de la vida que'l cor ens encisen,
eren son esquisit ornatge.
Una multilut atapaída l'omplia de gom a gom,
retenint a dures penes l'entussiasme y el foc
patriOtic que als cors niava.
El senyor Sostres pronuncia la frase solemnial y's fa '1 silenci.
Una ovació estruendosa esclata; es l'amic de
Catalunya, doctor Vogel, que s'avansa pera llegir son magistral discurs. Apaigabats els aplaudiments, comensa a llegir sa brillant oració
presidencial, de la qual retallem els següents
. .
trossos:
ILUSTR(SS!M SENYOR:
EXCELENTISSIMS SENYORS: '
DAMES y CAVALLERS:

Ab !'anima tota tremolosa de ma insuficencia,
lota abrusada d'enllergonyiment de !'irrisoria
desproporció entre'! servei esquifit que so pogut
fer a les nobles aspiraclons de vostra renaixenta nació, d'una banda, y de 1' altra 1' honor
d'aquest lloc enlairat que· m'ha cridat a omplir
el vostre agraiment per tots conceptes excessiu, no puc pujarhi sense retreure, pera tenir
més segur el perdó que humilment vos demano
de tanta gosadía, les resistencies que en son
dia hi vaig oposar a n'aquesta elecció, que
tantmateix ha de ser el fet més trascendental
de ma vida, tan pobra y lleugera pesada sobre
·la ma se11era de mon Criador.
Va callar una breu estona'l Geni de mon
poble, aclaparat de la tristor del recort , mentres jo acaronava sos genolls fre ts y cairuts. Y

va llensar un sospir pregon y liare y va continuar aixís com vos diré:
«Aieshores hi havía, llevat del tudesch, un
sol altre Geni nacional al món qui també hagués
desaprés l'ús de la ploma, y pera pén:lrehi part
a la lluita deis esperits, lingués que recórrer a
un idioma estrany: era'l Geni del poble catalá,
ara petit y allavors gran, quins pensadors comensaven a emmudir en el momet precís que
per primera vegad~ la llengua cahtlana s'emmarida, mitjansant el vocabulari de mon servent
Hans Rosenbach d~:: Perpinyá, al:> 1~ ·meva, enca.
ra forta y f lor ida.
Doucs si vine a donarte sol,. a do,nar te marvaig cridar jo,' vostre servidor. aprofitant d'aquesta exclamaci(¡ violenta del Geni.-Allí tens
a Catalunya, qui ha Gridat a ton servent a que's
banyi en son sol y en sa mar. No 'sabs pas per
ventura que Catalunya s'es estada adornant y
aparellant com una nuvia frissosa de veure la
fas enriolada de q¡.¡i ha d'esser son espós, durant vora d'un segle? No sé ont comensar pera
dirte ses belleses y ses ventatges; mes totes se
redueixen a netedat y forsa: netedat del sentir,
aborrint monstruositats romantiques y forsa del
voler intensiu, maldat pera fer viure, desembolicar, flor eixer y fruitar no més els germens de
sa rassa descansada de fa dos segles, y la forsa
de son voler extensiu. »
Y abans que prenguis la volada cap a la terra
d'aquella bona gent, escolta mos desitjos. A
tu't desitjo no més tants anys ·com et caldra
pera que vegi~ tornat fet y realitat allb que
de$itjo a Cata lunya. Puix deus saber qu'un dia
axecaré més mans sobre de Catalunya: sera
aquell dia que l'esperit catalá informi sa constitució tota y imperi dins ses institucions totes;
qu'ella mateixa regeixi sos destins, dintre de
l'unitat de la patria més ampla, obeint a la veu
de sos ciutadans, tots, fins al més pobre, educats per emélrela ab seny sense passió; que la
disensió entre sos fills, si encara n'hi haguera,
ja no sigui filia de l'enveja, sino de la naturalesa
de les coses, que'! conflicte n'es la vida; aquell
día que l'esperit de Catalunya s'hagi escampat
per tot arreu d' Espanya, jo,- va concloure'l
Geni vell de l'Alemanya, -<~ixecaré mes mans
sobre de la Catalunya «Granada», pera beneir,
pas cap conubi ni ab mi ni ab cap altre geni de
rassa estranya, sino per ungirla, ab el cr isma
ele l'humanitat, pera csposa-verge del Geni de
]' Iberia».
Aprés aitals mots, va callar el Geni de ma
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rassa y va callar també confós el 11ostre servent
ajupit a sos peus, no sabent que afegirhi.»
La lectura interrompuda sovint pels aplaudiments, signé coronada per una ovació delirant,
entussiasta. El doctor Vogel, tingué d'aixecarse
diverses vegades del seu seient pera escoltar
els victors de l'auditori.
S'alsa '1 Secretari del Consistori y llegeix la
Memoria de consuetut, escrita en ríe llenguatge
y coronada pels aplaudiments.
Oberta la plica que conté '1 nom del poeta
premiat ab la Flor natural) resulta esser En
jaume Bofill y Matas ab sa poesía «Exode», que
publiquem en altre lloc d'aquest número, que
acornpanyat deis mantenedors senyors Perpinyá
y Roger va a cercar la Regina, qu'es Na María
de les Neus Carulla y Carulla, qui entre 'ls
acorts de la «Marxa de joan II», ocupa '1 trono
en mitj d'entussiastes aplaudiments y visques.
El poeta premiat llegeix sa poesía, qu'es rebuda ab aplaudiments.
Torna alsarse '1 Secretari y crida als guanyadors deis accesits, En Pere G. Bassegoda del
primer, per ~a poesía cCant del jotglar a l'aimada»; n'Antoni Saos Tallada, del segón, ab
cGelsen y Artemis ~ , y En Martí ¡\'\onteys, del
tercer, ab eL a font que canta», que recullen els
premis rebent forts aplaudiments.
S'obra '1 p'ec del nom de !'autor de l'Englantina y es cridat n'Eduard Girbal jaume, qui la
guanya ab sa poesía «Espanjla endins;). L. «Oda
a la tramontana», que llegeix, essent aplaudida,
malgrat reconeixi toihom més bellesa en la for.
ma qu'en el fons.
Una cara coneguda y estimada per nosaltres
va a reculltr el primer accéssit: es En j oan
Arús Colomer, de Castellar, a qui RENAIXEMENT
tributa una esclatant manifestació de simpatía;
nostre colaborador y amic l'ha guanyat ab sa
composició «Üració deis recorts». El segón el
guanya En josep M.. a Tous ab son «Crepuscle•.
La Viola la guanya En Mane! Folch y Torres
ab sa poesía «En elogi d 'una bona mestressa",
llegida per En Xavier Gambús en ausencia del
autor que no's presenta a recullir el premi. Ab
aplaudimenls són obsequiats poesía y llegidor.
L'accessil primer es pera En Josep M. Vida!
y Pomar; el segóu, de n'Antoni Marti 1\\onteys,
y el tercer d'En josep M. 3 deSagarra, perles
poesfes «Enfilall de roses», «Místiques)) y «La
celestial ametista» respeclivament.
Copa ariístida. La guanya 0. 3 Carmen Karr
de Lasarte, a qui van a cercar els senyors V ogel, Perpinyé, Roger y Garnbús, entre 'ls aplaudiments de la concurrencia.
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Els altres premis els guanyen els senyors
Caries Ribes y Bracons, Salmes y Sauxo, Ambrós Carrión, nostre eslimat amic y cclaborador En Ramón E. Bassegoda, jaume Barrera,
josep Sala Bonfill y Xavier Carbó.
Pero tots hi hagué nplaudiments.
Ab visques a Catalunya y Valencia frenéticament corejats, es rebuda la lectura de la poesía
del .Mestre en Gai Saber, el difunt Llorente,
titulada «Ais poetes joves», qu'en homenatge al
mateix fou llegida per el President del Centre
Regional Valenciá.
Una ovació delirant esclata: - Que passa?-diu
una gentil nina de cabell d'or que seu darrera
nostre y el nom de Maragall arriba fins á nosaltres.
El senyor Cabot Jlegeix unes quartilles e11
memoria del plorat poeta, y el brillant paragraf
de la poesía La Sarda11a «Tota una patria cabrá en eixa anella • , arrenca una llarga y sorollosa ovació en just homenatge al excels poeta.
En Narcís Oller passa a recullir el premi
Fastenrath, que se li adjudica per sa novela
«Pilar Prim», y ab uu brillant y catalanesc parlament clou la festa el mantenedor En Miquel
Roger, de quin no podem susrreurens a retallame 'ls seglients paragrafs:
e Y a vosaltres, dames y cavallers, genuina
represeutació de la Catalunya forta qui treballa
ab voluntat quan del treball es hora, qui cerca,
en els moments de repós, el dolcíssim refrigeri
de l'art, a vosaltres, mirall de norma, aubada
gloriosa de la Patria sornniada, al remerciarvos
en nom del Consistorl per la voslra assistencia·
en aquest festival que han de cloure mes paraules, per no estroncar ab el rneu prosaisme
!'entusiasme fructifer de que esteu arborats ni
maLar en flor el vital estínml que de les fn:i·
cions estétiques sem),re'ns segueix, us diré lo
que de sobres sabeu, lo que enjoia nostre cor,
us diré que la vttalitat espiritua l catalana es
a•·ui dia tan potenta que, per sa propia virtut,
esmicolará trabes, salvará esculls y creixerá
ufanosa. anc que si a castigada per vent geliu y
devastador.
Anys han passat en que'ls jocs Florals de
Barceloua, columna d'inte!ectualitat catalana y
antorxa viva d'ideal patriotic, irontollaven sots
la pressió d'un clam depriment y negre. Anys
han passat en que !'ánima nacional semblava
adormida, si no ab~:~tuda. Llavors, els catalans
de cor y de seny s'aferraven a la tradicional
institució per respirar conso l y rependre forsa,
talment com el gegant Anteu tocava la terra
per recobrar vigor ...
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Quan encara la nostra llengua no ha trobat
entrada en els centres docents espanyols, la
Sorbona 1' admet a mans besades. Quan la
majoria deis catalans han de llegir les noticies
del mon en llengua estranya, un bras de Europa,
de I'Aiemanya eixit, efusivament pren la dolsa
Catalunya y l'entaira y dignifica perque totes
les nacions més avensades l'ovirin y respec1in.
Oh, eslimadfssim doctor Vogel! La publicació
del diccionari catalá-atemany ha promoguda y
enlair ada una ona d'agraiment, tan forta, que
tothom lla sospirat de goig y de plena satisfHC·
ció al véurevos assegut en el sitial honorlfic de
la noslra t erra. Per aclamació, heu prés estada
entre'ls princeps de les lletres catalanes. Deu
beneixi la vostra l1:1bor qui tant mos honr a y
eualteix. Vos podeu dir ben altament, ab noble
orgull, ab pura joia, que haveu conquistada
l'estimació de tot Catalunya.»
Entre mitj deis aplaudiments ab que es rebut
el bellíssim parlament del pulcre literat s'acaba
la f e~ta ab la frase de ceremonial dita per
l'arcalde.
Un crit de Visea Catalunya! atrona l'espai y
les notes greus y serenes deis cSegadors• sorgeixen arreu de la sala cantades per centenars
de boques, mentres en tots els ull;; s'hi llegía la
íntima satisfacció de complir ab la Patria y
enaltir nostre Himne, coses que desgraciadament semblen avui quelcom arreconades.
La f esta patribtica comensa; á la Sala tothom
t é a les mans el f ollet que I'«A. Nacionalista
Catalana» ab son arrelat patriotisme ha repartit
entre la concurrencia, y de totes les boques
surt fort y agressiu l' Himne Nacional Catalá;
al veslíbu l altre tant; per les encatifades escales, arreu vibren les estrofes, mentres al carrer,
descobertes les testes, s'uneixen les veus d'una
generació inmensa a la que va sortint del Pala u.
La tempesta ha esclatat, ja ningú l'atura, y
cada personatge que surt es rebut ab un estrident Visea Catalunya! tant si Ji plau com si no Ji
plau.
Allí hi som tots, joves y vells; un cDeu vos
guard• ressona al darrera nostre, són els de la
cObrera Catalanista» de Manresa; més enlla
una má se'ns allarga, cGrupo Catalanista de
Terrassa• ; y entre estretes y abrassades el cant
enardidor va ressonant.
Visea! Visclj! criden els del cap d'amunt, y
!v\estre Guimerá y I'Apbstol del radicalisme na·
cionalista, apareíxen saludant. La ovació es
grandiosa, els momeuts són emocionanls y ab
més braó, si cab, ressonen els «bon cop de fal s:t .
La comitiva's posa en marxa; al darrera tol s,

y ordenadament seguím darrera. Un símbol illuminat pels darrers raigs del astre-rei ens barra
el pas: es el darrer Conceller en Cap En Rafe!
de Casanova, quina estatua rodejem. Els caps
se descobreixen y altra volta «Eis Segadorsll.
-Quánts som?- diu un jovincel de rostre encés
per l'entussiasme. - Som Catalunya!-diu un
gairebé nin, y cap al Park entre mitj d'aplaudiments y visques que'ns amplíen el cor de joia.
S'han acabat els discursos oficials y cau la
barrada ensenya que cobreix el bust del plorat
Llorente entre les uotes beliques del cant de
Catalunya.
Un nuc:i gros se reuneix al peu d'un arbre ...
que passa ... y una veu poient diu: - Reconsagrats! a La \fea,· y tots cap a La \feu.
La redacció y imprempta del ex-catalanista
diari es tancada y barrada com una funeraria;
ciar, si allí hi ha '1s impotents, els porucs, la
gent de l'ordre, espantats de sa propia obra, y
d'abaix del carrer pugen fins al cel en un sol
cant fort y hermós les enardidores estrofes deis
cSegadors», cantades la testa descoberta, per
la joventut que ompla de gom a gom el carrer
de Escudellers!
Un Visea Catalunya! tal com volem els joves
que visqtii, atrona l'espai, y una gran xiulada
d'honor s'adressa al ilustre autor de les crbni·
ques de La ''eu) En Ferrán Agulló y Vida!.
Un visea el Cu-Cut! y ens despedím. A re·
veure! fins a un a.ltre.
Y cap a casa ab el cor pie de joia y !'anima
saturada de falaguera esperansa per un demá
lliure ... ben lliure ... ab ce! blau ... ben blau .. .
Bona jornada, amics; aixís es com devem
esser, aixls es RENAIXEMENT. Y ara vos endressem coma mercés un crít de Visea Catalunya! ...
tal com el cridarem al bell mitj de la ciutat.- X.

Sobre un incident
Ab goig reprodufm d( El Pobfe Cala/á:

El se nyor F ol guer a y Du ran ex pli ca la
veritat de lo su cceit
Ab molt de gust pub!iquem a continuació
una carta que ens ha enviat el dígnissim diputat
provincial y entusiasta company de causa catalana explicant la veritat de l' incident esdevingut
entre ell y el diputat a Corts regionalfsta senyor
Farguell. La casi lot&litat deis per iOdics ha
desfigurat els fets y ha fet comenlaris com·
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pletarnent inadequats. Per aixo té un gran
interés la verídica explicació de lo succeit feta
pel maleix senyor Folguera y Durán. Diu així la
carla d'aquesl:
• Sr. director d' /!/ Poble Cata/á.
Molt apreciable senyor meu: Apart de les
nombroses manifestacious rebudas ab caracter
particular y que agraeixo en l'auima, aquest
diari ha sigut la primera fulla pública en que hi
he Vist una demostració de franca simpatía
envers mi ab moliu de l'incident ocorregut el
passat dijous. Mil merces per tan delicada
atenció .
Y, alentat pe r ella, permetim que en eixes
hospi talaries plaues hi espliqui· jo mateix en
breus mots, la Vtri tat neta de l'intident referit,
ja que tan inexplicables falorn ies ha publicat la
prempsa sobre'! cas.
En els brindis de l'apat, Sansalvador ni jo, ni
ning1í, ferem po~ílica de cap mena; parlarem, si,
tols, en més o en menys, de Catalunya y de
ses reivindicacions nacionals, ab la fermesa de
sentiment que'ns caraclerisa els que no considerbn el Catalanisme com un partit polftic sino
com un moviment patriótic. Ningtí anomená, ni
senya·á, ni aludí sisquera a cap entitat ni persona de dreta ni d'esquorra; l'idealilat catalanista,
pura, purissima, se barrejá, se refongué en els
sentimenls d'afecte familiar y amical als nuvis,
ab aplaudimenfs vivíssims de tola la concurrencia.
jo, ademés, vaig fer referencia a nostres
compauys de Oipulació ausenls,. patentisant, la
llur manifesla cavallerositat, y, reiteran!, en
nom d'ells, sense dislinció de filiacions partidistes, la consideració personal y'l respecte una nim y les simpatres indiscutibles que s'ha guanyat el nostre amic dinlre la Corporació.
Després del modest parlament hi hagué altres
brindis, entre ells el del senyor Farguell, aplaudit per tots, y'l comiat del senyor Sansalvador ,
excursat per la natural emoció que 'J tenía
corprés.
Fou desprt's de tot aixo que'! senyor Farguell
exterio1 isa son disgust, aixecant sa indignada
veu de protesta en mitj del himne «Eis Segadors~, inicial pel jovent d'un cap de taula y
prosseguit a peu dret per tots els circunstants
patrioticament. Y fou a la fi d'aquest cant que'l
senyor Farguell ab ruidosos clams sortí de la
sala dient que's retirava per resultar alfo un
«meeting» en !loe d'unes noces.
Moments després, quant jo'l creía ja ausent,
vaig eixir ab altres comensals als departaments
anexes y vaig trobarhi encara a dit senyor
cridant:- Aixo es una grosseria incallficable»
- a lo qua! vaig replicarli jo senzillament:~ !'eró, si hi ha grossería, quí l'ha comesa?»En aquest pun~t sobrevingué l'intent de agres·
sió que tant ha donat que enraonar y que pera
tantes fantasies ha servit.
El senyor Farguell alsa la seva ma en contr.a
meu y s'abocaren tolsegui t entre'ls dos van s
N o n' hi ha necessitat-vaig
deis presents.
Une absoluta serenitat ; conec el
.dilshi j o
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deure de correcció que m'imposan les circunstancíes, la situació especial deis nuvis y'l respecte que mereixen les families aquí congregades. Per mí, com si no hagués passat rés.Entretant, les senyores y bona part del joven t. sense adonarse de rés, seguien la joiosa
testa.
A!eshores, rudament, vaig retirarme jo del
local ab els bons amics doctor Martí y juliá
y en Salvador J\'\illet; y he sabut després que
encara hi restaren els senyors Farguell pare
y fill, dansant després ab les clames, adolorides
tot just del brevíssim drama que llurs parelles a
mitja veu els hi acabaven d'explicar.
Veus aqui el «gran conflictell, que ni fou
polític, ni será trascendental en el sentit d'enfondir divisions entre'ls catala nistes veritables;
ni a conflicte si!-lq,Jera ar riba.
Jo apelo a la sinceritat de to ts els espec tacors de les escenes re ferides pera que certifi quin lo dit per mí, si ho creuen perlinent ; y
deixo al cr iteri d'amics y adversaris el judici de
la meva conduela, per la quina en tinc ben
tranquila conciencia.
Resta de vosté agrail y affm.

M.

FOI.GUERA \' DURAN.

Sabadell, 4 ~1aig 1912~.
El desitj de contribuir a esfablir en tot son
esplendor l'rmperi de .la veritat, tant intencíonadament escamotejada per alguns diaris, ens ha
obligat a reproduir la carta.
L 'afecte y !'estima que porte m al firmant,
no'ns dicta alfra cosa que patentisarli una volta
més, la simpatía y respecte qne senfím vers
l'home que per damunt de fot hi posa sempre a
Catalunya; y al ser vei d'eixa, lo més noble que
s'hi pot posarhi: la honradesa y la integritat.

La prempsa catalana
y '1 viatge del Orfe6 Cata]á
Abans com després de l'anada de I'«Orfeó a
Madrid, la qüestió catalana es la mateixa. No
s'ha modifica! en bé ni en mal. Qui digui que
unes quantes cansons y uns quants aplaudiments
són una victoria en un sentít o altre, o es un
cretí o un farsant. Totes les reh·indicacions
catalanes queden en peu y no es ab cansons ni
complíments que poden satisferse.

(Diari de Sahadellj.

*

L'Orfeó Cala/tí ha tingut 1111 hit gros a
Madrit y allf hi ha hagut prou enteníment per
no malbaratar ab llalinades polltiques un viatje
que s'ha fet sois ab mires al art y per corres-
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pondre dignament a les visites que, també ab
mires al art, nos va fer aquella Orquesta Sin·
fonica, tant y tant aplaudida per nosaltres.
Fel constar aixo ab tot orgull y pler, no'ns
cal més que recordar la naixensa del cOrfeó»,
que tanta gloria ha anat a recullir en diferentes
terres forane~: naixensa humil y en temps en
que'l Catalanisme tenía mes anima que an:, en
que ni de lluny ni de prop hi volía tenir tractes
ob els politic:;.

Y d'aquella arrencada primera ve la gloria
del «Orfeó>l y l'esperit que en ell aJena. Esperit
d' Arl, segons com se mira; esperit de Patria
si's mira ab més deteniment y ab més penetració, aquel! esperit que, com les arrels, sab
xuclar de la terra la darrera gota d'aigua que hi
ha 'Y ah ella se n'endú, venes del arbre de la
Patria amunl, tot lo bo que hi havía per ell a la
terra nostra.
(Nos ab Nos).
L'anada de 1' Orfeó Catalá » a Madrid y la
bona rebuda que li han fet els madrilenys no té
ni ombra de la trascendencia que ells suposen.
Que a Madrid no havíen de rebre als orfeonistes a cops ds pedra Ja ho sabiem per endavant,
perqué es cosa que no s'estila en les ciutats
civilisades. Y la cortesía tinguda ab qui ha anat
a Madrid en excursió purament artística no té
res que veure ab el plet qne sosté Catalunya
contra el centralisme d'un Esta! que no Ji deixa
desenrotllar lliurement les seves energies.
(Bages Ciutat de Manresa).
,¡e

* *

A Madrid han celebrat y obsequiat I'«Orfeó)),
está molt bé; peró, y la llei de jurisdiccions?
Y la cutedra de !lengua y literatura catalanes
a l'Universitat? Y l'ús del catalá en els tribunal:,? Y el reconeixement de la personalitat de
Catalunya? Y el plet de les Notaríes? Y !antes
y tantes altres coses que afecten vivament a la
vida catalana?
.Mentres tot aixo esligui en peu, mentres tot
aixo no estigui resolt en el sentit que'ls catalans demanem, el plet de Catalunya segueix
pendent 'Y no ens deixarem enternir perqué
allí dalt afalaguin als nostres cantaires. Els
aplaudiments a una corporaci6 artística, que
se'ls mereix pels seus propris merits, no poden tenir virtul pera fer oblidar al nostre poble
tots el~ drets que'l centralisme de l'Estat li
segresta.
(El Poble Cata/á).

** *
J-lem !ornat de Madrit deixant a alla fragan·
cia de les cansons, pero les cansons y'ls senliments y'ls efectes catalaníssims, han retornat
en el clos deis nostres amors. No volem parlar
de coses de la política en aquesta Cronica,
pero consli ben alt que la política pera res ha
interviugut en aqueixa excursió bellíssima, y si
pera res hi va intervenir a alla, no la vulgui ara
ningú !robar a aquí, que fora feina ben mala·
guanyad.a, que a la fí el plet de Catalunya no
ha termtnat y no hem pas d'esser el:; catalaus
els quins enamorats deis nostres propis cants
el volguen1 doRar per fini t, ara que tot just va ~
debatirse una parl de la Gran Causa Catalana
en plenes Corls, d'allu ont tantes vegades n'han
sortit ofeses les noslres aspiracious.
(Cahlllln)'a No11a de Tarragona).

·~ * *
Aixo que ho seulfm nosaltres els catalans
cada vegada que tenim el pler d'una audició del
«Ürfeó • , ho han senlil també els madrilenys; y
encara que no haguessen dut els minyons la
barretina ni les noies la airosa mantellina els
madrilenys hauríen comprés perfectament 'que
aquella massa choral tant docil y obedienl a la
batuta del mestre Millet, portava la representació d'un poble, y en els accents de sos cants
hi havla alguna cosa més viva, més fonda, més
sentida que 1' interpretació justa y afinada
d'uues notes musicals, en una paraula, hauríen
comprés que 1' «Ürfeó Catalá» es altre de les
espléndides manifestacions del ressorgiment catalau isla. Lo nostre « Orfeó » no canta per
cantar, ha cantal y canta per fer patria.
(Gazela Montanresa de Vich)

***

La joruada arlfstica ens plau y ens enor<htlleix
l'exil, corn cns complauria igualment que i• «Or·
feó » anés a recullir l'admiració a que té dret
i:1disc~lible ~ les grans ciutats d' Europa, ont
1 art te un nte pompós y refinat.

Peró lo més trist, lo que traspúa d'aquests
sorollosos incidents, es la defecció del nostre
caracter ciutadil, aquesta palinodia que quasi a
l'unissó están enlonant els nostres homes, com
si als minsos agravis d'avui no s'hi oposessin
encara prepolents tols els agravis y toles les
humi liacions que ha soferl la nostra Catalunya .
(R.:I'is/a de Catalunya).

RBNAIXEMENT.- 227

OARBeLLANC
Ha vingut la notable Orquesta Sinfonica de
1\\adrid, ha sigut rebuda a Barcelona ab gran
entussiasme per la crítica musical y aplaudida
sincerament pel pt1blic. Cada concert d'ells es
exit ben guanyat.
Empro malgrat aixb, no hem parlat de regiones hermanas) ni hem pretingut con!raure cap
merit davant de la capital y Cort d'Espanya,
ni hem estrechado tozos ni hem desvanecido

diéndose el ¡bon cap de fals/ con el ¡l'isca
Catafunra 1/inre!
JJ/ienlras desce11llfan los concejafes asistentes al acto, un SNior que estaba s,•ntado
en las butacas, gritó¡ \'il'a España.' Nunca fo
hubiera hecho, porque la grer catafanista se
arrojó sobre el infeliz, prete.rtando 1¡-ncharle.
Ja ho veuen pobre senyor!

equ(JIOCOS.
Deia La Vea del di lluns:
En els Jochs Florals d'ahir, un hom hi podía
sentir flaire de totes les epoques de la nostra
historia, desde'ls temps primitius a !'actual renaixensa.
Després el cani deis cSegadors» ens va recordar encara una altra epoca de la nostra
historia: aquella que va acabar ab la perdua per
Cata! un ya de la se va personalitat. ,
Y no'ls hi va recordar res mes el cant d' cEis
Segadors»?
Si que son curts, els de La Ve u.
Ah, pero encara hi manc.a una cosa pera
arrodonir la historia de La Vea de Catalunpa:
el toe de la marxa reial espanyola ... y tot d'espinades que's blinquen.

=
fPero entre'! cant deis «Segadors», surava
de temps en temps un crit que confortava:
¡Visea Catalunya!»
• Deia !.a Veu de Catafunra en la mateixa
ressenya deis Jocs.
Sori tenlm y ens en ben alegrem-qu'el crit
de: visea Catalunya! no sigui un crit d'impo/('f!Cia) encara.
lleusaqul qualques títols d 'arlicles que publicá l'últlm número de Acción:

¡Viva Españf,/) Ef l'trus separatista) ¡Cobardes.' Los sembradores de an/iespañolismo
en Pads. Los españoles que traicionan a la
patria en Parr's) y per article de fans ¡Dios
sall't' cí la Reina.'
Correuhi tots, que aixo's veu que s'en va!
Oferim als nostres llegidors qualques frag·
ments merit!ssims de la ressenya que de la
manifeslació del diumeuge, fa El Progreso:

Al terminar la fiesta resonaron en seguida
lns estrofas del fu'mno macábrico) confun-

Ya en el Parque) la manifestación separalista adqurrió caracteres escandalosos .. . Por
todas las avenidas iban los catalanistas)
entonando «Els Segadors».
V aja, ara si que comprenem qu'els de Acción
estiguin tan esverats.
Un amic nos're que porta la ironía fins un
refinament de crudeltat ens pregunta:
- Veiam, en que s'assembla RENAIXEI\\E::o;T a
Isop ... ?

- ... ?
Qu'hem d'entendre, ignoscents de nosaltres,
de la crudel ironfa de l'amic nostre! Y l'amic
comensa a esplicarse:
-En que lsop, fda parlar les besties ...
El diumenge una colla de joves catalamsles
varen anar a cantar «Eis Segadc,rs» davant de
la Redacció de La Ven.
Qualques redaciors que hi hélVía varen encastellarse en el baluart del carrer d'Escudellers,
tancant y trabant portes y balcons.
Se veu qu' els arrogants redactors de La
Ven, encara no es tan ben 'Convensuls, de qu'el
cant aquell, sigui lant de la impotencia com
diu I'Agu ló.
El progecte de Mancomunitals, malgrat les
promeses governamentals, no s' ha presentat a
les Corts. Diu que s'han d'ultimar alguns detalls, encara:

c¡Prele.l·tos que tiene siempre a mano la
inutilidad ante nna labor cualquiera/ r como
la innlilidad de la mt.nlalidad madrilt:rirl
para dirigir los destino~ nacionales es l•icia)
Piejos son tambren !os prele.rlo~».
... Corn deia fa qualques di es, parlant del
Mar roc, un t al G. de Rt.•paraz desde les planes
del xar uc Diario de Barcelona.
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NOVe~
Per manca d'espai, ens veiem ob igats a ret:rar, ja compost, la ressenya del mi;ing catalanista celebrat eu el «C. A. de D. del C. y de
la l. », y les secc i o 1~s de «Música», «Teatres» y
la oficial de la ~tUnió Cata lanista».
llo publicarcm en el proper número.

*

~<

*

En els jocs Florals d'enguany, nostre bon
amic y colaborador, el jove joan Arús y Colomer, ha sigut premiat ab el primer accesit a l a
Englantina 1 per la seva bella composició «Oració de Recorls».
Un allr e bon am ic y company, en Ramón E.
Bassegoda, ha sigut distingit ab l'accesit al
premi oferl pels mantenedors, per la seva hermosa lraducció poetica ..: Forasters».
No cal dir com RENAIXEMENT felicita coralment als llorejats poetes, sentint el llur triomf
com a propi.

Perla prempsa diaria s'haurán enterat noslres
llegidors de la rnort d'en Ferruccio Caravaglia,
l'actor meritfssim, estimat y admirat de tots els
que de coses d'art s'ocupen.
Valguin aquestes humilís~imes ratlles com a·
penyora de nostre sentiment que com a calalans
hem de tindre vers el gran artista que ajunta va
les ob1es colossals d'en D'Anunzio y Shakespeare, ab les mestres del nostre Guimerá, en
els seus carlel ls de representació per les cap itals exlrangeres.

La infatigable • Assocíació Protectora de la
Ensenyansa Catalana», ha repartit profusamenl
una fulJa en la que hi han inscrils tots els establiments que s'anuncien en !lengua catala na.
Es una bella mostra d'amor a la !lengua de la
noslrd !erra y testimoni evident d'aquella noble
lossuderfa catalanista que malgrat esforsarse en
fer desapareixer, se redressa, fortifica y escam pa les seves actuacions fennament patriotiques.
Ahir va esser La Tralla qui comensá tant
bona inidaliva; avui es aquesta ínstitució, orgull y honor debo. rengles calal~mistes.

L'Edu cació de l'hom e a tra vés de l
te m ps y de l món . -El dissapte pnssat, l'eru-

dit jove En Diego Carreras doná aquesta conferencia en 1' Ateneu de 1' Antic Colegí de Sant
josep.
Socrates, Séneca, Ramón Llull, les principals
figures represen latí ves d 'una cultura y una
educació hislorica, passaren perla culte paraula
del conferenciaut, fins arrivar als pedagogs
contemporaris; tots ilustrats ab atinats comentaris de la obra llur, que li feren ben merescuts
els aplaudiments ab que fou coronada la disertació del senyor Carreras.

* '* *
Ab motiu del benefici del director del alenc
artíst ic del A ten eu Obrer del Ill dist ríete, ftostre company En N. Perbellini, foren e~trenl1des
el passat diumenge, les obres deis novells autors
El llladriga/1 d'en Lluis Capdevila; Cinisme 1
d'en Torrent Ciutana; Drama alegre1 d'en
Graells y Caslells, y Lo mal fil/) d'en Perbillin. Totes elles, una nota ben simpiilica, que
desitgem continúi aquest alenc en benefici del
teatre catalá.
La vinenta stbnana, RENÁIXEJ1,\ENT publicará
l'alocució que'ls bons c.atalaní&tes de la Plana
de Vích han dirigit a tots els catarans, encaminada a perpetuar públicament la memoria de
aque:J gran patriota, En Bach de: Rodc1, qui
morí · en la forca j)er dt::fensar les lliberlal s
preuéldes de la noslra Culalunya.
Epoca de remembranses en que'l Catalanisme
honra la memoria del::: que moriren per la Patria, ademés del ~ centre Nacionalista Catalá
de Balaguer », c¡ui conmemorará l'assessinat d'en
jaume d'Urgell, ara ''«Associació Catalanista'>
de Roda de Vich, junl ab altres de la propia
ciutat, enlaira"í ben alt el no m d 'en Bach de

Roda.
A vant sempre!

Llegím en un periódic local:
Segons datos publicats, a
el la vana, 26.
1'arriarse la bandera espanyola en el t'-'l oro de
1' lila de Cuba sois comptava al> 256 Jdlómelres
de ca rreteres. A ctua lment compta ab 1,702,, .
Be; pero també no l enen madre patria1 ara.
I mp. CATALON J>\.-MoniCSJón, 23.-Tcl éfon 1748

