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RENAIXEMENT
ADHERIT A LA UNIO CATALANISTA
SURT ELS DIJOUS
VOLÉIVI

-,

Sup r esfó de quintes o lleves y rac u ltnl <le
La llengaa catalana nh cu rnc ttll' oll•:lal pe r t oles
poder contribu ir" la rur u.a c16 <lel e xért'it d el F.s lnt R~·
no• 11'~~ relac·wos in cilla •h el l'ooler CPnlr~l.
panvol per ma~i • e vol n ntarb ó rl inera.
Oorts Oat a lanes, ppr PRIRtuir lnllegiHiació civi l y .
Ess ent Nacionalista J·accló que al no~lrA poble
¡>Pr PI rPgim 1ntern tf' IR ~ncionnll l at Cntnlnna y pera ser
rt'alt~n In l'nió (' ntahtnlsllt. 1en<'D el <lrN ). •J •lP\' .. 1' <l e
llrhotrP• •l<> uo'<tra n<lministració.
coopernrhi t<~lR els C~<tnl~nR mo!!uts per le~ n~pmtciou~
Que s ig a in o a tnlans quanl<a Cnl>tlunytLdesem·
11 Jet nacionnli~me Clltnlá, qual•evul¡ca <JIIe "'K" llu r pen·
pennn dr·e~s uúhlic•.
Sl\r , . sentir en materies rellglo ses, politlques o
Fl x a r oontribaolons é Impos te s per contrisoc i ala.
huir nls ll'a•tos !Z'•nerals del E~lat ~~~ In proporció que
corrcRpon~nu a C&taluoya.

SU MARI
V1a

for:t, per Jau me tl rqué y Clapt!s.-Esguar J s, per Jrnnc.-En glant ines: Glosa, per Mnnei ~:Aicánlnra y Gusart.Muragal lo ido latria. pe r '7\amón f'.!as1jern.-El cassador vcl l, pcr Agusli Esc/asans J'o lch -Prosaica, per
F. Pineda y Verdngrm·.- Tcntres, per E1y1.- Unió Catalanis ta: Secció oficiai.-Gar bellan t.-N ovcs.-Un
viatje a Lima (conti nuació), pe r Lluis G. J'ábrega )' Gllmat.

Via fora... l
Fa temps que ar r eu de uostra Pat ri a s'ouen
no més que pla nys per la r ecul ada qu'en tots els
or dr es va fent cadu día tot lo qu e r epresenta
r ei vindicar.ió de nostres sagrats ideals na ci onalisteg.
Que passa, que succeeix, qu'es lo que conmou, qu'es lo que tra~balsa a nostra P. tria que
homes, institucions, repre~enta n ts en Corts, se
r etirin a casa, posin sordi na als clams de Catalunya, o's mostrin desal entals com donant per
perdu t t ot el temps fin s ara esmer sat en espandir nostra santa causa ... ?
Que passa? Si no sabeu que respondre, jo vos
donaré la contesta . Passa que aquells indignes
que volgueren tenir tractes ab els victimaris de
Filipines, no han interrompul un moment sa obra
criminal; que després de l'infinilat de trapaceríes que comeleren desde la fra cassada era polal'iejina, vingué la form ació de Solidaritat, y
en allí, ab tot el desvergonyiment propi d'aquets
gitanos del catalanisme, vegerem com s'anaven
acostant als cacics que abans difamaren; com

blinca ven escandalosament l'esquena davant de
personatges que r epresenten institucions que' l
poble honrat de Catalunya odia ab tot el cor
perque sab que sempre, sehlpn·, no han sigut
més qu e amparadores d~ tata cla<>se de liraníes,
fonlE'nt adores d' inmorals n)onopolis, xq cladores
en to t temps de sa sang, de sos cabals, de sa
honr a y de sa dignilat. ..
. Q ue n'ha r esultal de tot aixo? L 'enmafzinament deis senlimenls pa tri oti cs en uns, la més
glacial indiferencia en altres y ' l retorn n ses
llars d'aquells que conscients del problema que
anava pl antej ant el Catalanisme, no han volgut
contri buir a l 'enlairament d'aquets idols de f anc,
d'aque ixa coll a de desaprensius que ab tal de
satisfer ses i cnobles amb icions no dublen un sol
moment en traficar ab e!s sagrals interessos de
Catalunya.
Y bé Si's vol acabar ab aquest aplanament
que mal a nosfre Ideal, que desvía nostra joventut enmotllantla a la més emb::utidora indiferencict; si' s vol en fí aixecar l'esperit de Ca lalunya
pera que retorni a arborarse d'aquell sant amor
que tant el dignificava, cal que rompem ben

RENAIXEMENT. -

242

fort, que diem ben alt que aqueixos soi disant
capitostos; que aqueixos feaders, que van de
provincia en provincia explicant les virtuts miraculoses del seu regionalisme, són redemptors
tan falsos com el mateix Lerroux; són els eterns
judes que pels miserables trenta diners de plata
volen vendres una volta més a Catalunya. Són
aquells que per ferse ben veure de certes insti·
tucions que a Catalunya no arrelarán mai perque són incompatibles ab son amor a la llibertat, exalsen la guerra de conqt,esta, baldement
aquesta guerra sia condemnada per homes de
cor de totes les idees , ja qu'es una guerra inmoral per injusta; anticristiana pel vessament de
sang que suposa, y irritant y empobridora , perque arrebassa de ses families a la flor del jovent
que dona alegria y riquesa a nostra Patria Catalana.
jAUME ARQUÉ y CLAPÉS.

Esquinsem un brot de flor del arbre de la
Patria !' sifenciosomenl dei.remlo caure damunt la lomba del caigul) sens temer que ai.ró
sfa esser mal patriota, car si volem la ilibertat per nosaltres també de1•em reconei.t·er el
dret deis al/res a conquerir !' conservar la
seva.
Els catalanistes tols, devem un petit tribu!
al heroe, al brau defensor de son poble) d'aqueil poble qua! extermini demanava la e.rcatalanista « Veu de Catalunya» per mediació
d(un e.t·-secretari de Govern civil) estrident p
avui maurista acérrim) a qui sijo sentfs com
el! sent el patriotisme) dins safata cisellada
li farla oji·e¡Ja de la testa del caigut pera que)
com n011a Salomé, davant de quelcom qu(ell
adula, tot bal/arllla dansa deis se! veis, li
bur.~·és la /lengua ab sa afilada ploma ... en
espera de la credencial perduda.
fRANC.

Esguards
Un esperiltrreductible) una anima sadollada d'amor per la !erra aonl se nei.r, un ver J'
ferm patriota) un fanitfitJ de sa Patria) de la
l'eritabie Patria) que maigral eis homes vuigain) 1' ai.rls ens ho imposin, no's crea en cap
bufet de ministre ni queda feta pe! llapis del
arlista al empastifar una tela; de la Patria
qua/ cinima via forta p poten! dintre l'entranpa
de la /erra, d'aont no !'en traurán mai ni lleis
ni decrets, ha morfi p el seu poble !'ha plorat.
Amics que l'acompanpaven en la gesta patriótica, ab lfagrimes d'amor ti han rendit el
tribal póstum, ab lfagrimes de remordiment
efs que renegats p ponrcs) ab son plom /raticida, occfen sa propia more, la mare inmortal per Den creada p que per un refina/ eKoisme inconscients) ells matei.ms destruíen .
Efs que trebalfem p volem fa vida pernosIra Catafan¡•a, els que sen/im dins el cor l'anporansa d'una ffibertat perduda) no tinguem
en nos/res llavis un mol de despreci ni de nostres plomes surfin una befa ni escarni; descubrimnos davant del heroe caigut; que sí
algrí ens diu a cau d'orella que un sentiment
d'odi l'animava) posemnos la mii alcor!' al
sentir sos batees diem ben fort p alt:-J'Jtlentiu
com rm miserable) que un cor, un home que
vessa la sar¡g perla Patria) sent el més august
deis amors) jamai el més despreciable deis
odis.

eNOLANCINe)
GLOSA
f<f)Sa dtl Folló
-Rosa del Folló
perquc els tan plorosa.0
L'amiga lt diu-ab parla amorosa.
L'ami¡.;a quité-la mirada ardenta
el pit batcgant -y la sane bu lienta.
L'amiga qui atrau-ab sa veemencia
al goig confo rtant-d'una conlldencia...
Oh, la confcssió-que dos cors relliga
al pas del secrct-d'una a l'altra amiga!

Y torna ab mes fe-y mes animosa:
RoM del FnlltJ
pcrque e/s tan plorusa? ...
Rosa del Folló-té un pantetg suau,
tc'l cabell tot ros-y l'es¡¡uart tot blau.
Ab els ull:; radtants-mira a fít !'amiga:
-Dones, ja t'ho dtré
SI \'OIS que t'ho diga,
amiga del cor
q u 1 cts tota frisosa
de sab~'l pcrquc
jo cstic tan plorosa:
No'n tinc d'estar ¡o
st'l voler se'm torsa?
C"m 1111'11 tinc d'eMa•·
si"m casen pcrforsa?
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Y pel caminal-d'cntre camps d'esprgues
passen poca poc-les dues amisue~
els cors bategant-ab dolsa fretura,
els brassos llassats-a vol de e in tura.
Y a la contra ·l.um-del sol que decau
la del cabell ros-y l'esguart tot blau.
a !'amiga. diu-ab vcu anguniosa:
-Com no'n tinc d'estar
de trisla y plorosa
si'm volen casar
ab un home tO$C
que's dcspcrta, just
a en trada de fose;
que té un pal"lll es tran y
que no entenc encare,
.:om mai m' han parlat
el pare y !amare,
que si'l motes dols
~~ dolcesa enganya;
que no ha vi~t el mar
desde cap montanya,
ni'n ~ab la grandor,
ni la joia inmensa
de s'hi enmirallar
els ulls y la pensa ...
-Rosa del Folló
torna't somr'ienta;
-!'amiga li diu- ab paraula ardentad'aquest lligament
que't té apesamda
t'cn deslliurarás
ab una mirada
com mar bonanser
dolsn, y mes encare
per guan,Y<I'I vo ler
del pare y In mare.
Si tens un mirar·
que allunyes y atraus:
de que't ~crviriln
t~quest~ ulls tan blaus!
T'has d'enr'iolar;
prou plorosa: for.tl
110 1t'est ig111s. no.
queja 110 u'es llora ...
Y ab nou foc als u lis-les dues amisues
van pel camrnnl- d'entre camps d'espigues,
eb cors rcposant-ab desinvoltura,
els brassos llassats-n vol de crntura.
) del sol morent-a l'Ontra cl:~rii ...
passen, eternals,-en un:~ cansó.
MAN EL

ALCÁN1 ARA '
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Maragalloidolatría?
./1 cap de brol de la critica catalana ,

1:'11 J. Bl!rnad y Durán.

·

«No siguém ni in g rats ni ad uladors»
Res no hi ha més hermós que veure un poble
com honora als seus artistes y poetes; ja que
aquesta prova de respecte y admiració en vers
ells, no es altra cosa que una petita recompensa
que se'ls hi otorga, a carnbi del be inmens que
han escampat ab la Hum de llurs meritíssimes
obres.
Als Estats Units, per exemple, ab tot y la
seva civilisació, no donen gaire importancia ni
als artistes ni als poetes; als norlamericans els
hi apar que 'ls pobles se fan grans y forts un1cament pe! conreu de les Ciencies Exactes, y
per la Riquesa. Pot ser que tingan raó els aprofitats deixebles de Wasinglon; empro a Europa,
a casa nostra, cal confessarho, la civilisació y
la grandesa dimanen de la constant florescencia
de les Arts y de la Poesía. Per aquesta raó
poderosíssima, ens es molt grat veure com Catalunya no reposa ni un instant en tributar
honors y homenatges als seus fil!s que s'han
distingit per sos amors a les Arts y a la Poesfa;
mes a voltes ens apassionem ab sobransa per
, una o altra personalilat, y no veiem que aquel!
f10Jocauste exagerat y sorollós que 1i dediquem,
es en menyspreu de altres personalitats meritíssimes, a les quals tant y tant les hi són
deudores les Selles Arts de nostra Terra.
Aquest ddecte de apassionarnos per una
personalitat determinada, no es nostre; es encomar.at de IM Vila del Os, desde que nostres
equivocats po:ítics y artistes han volgut petjar
aquella terra ab aires de conqucsta .
Y en aqttest particular de volguernos atraure
simpatíes d'aquella genl, sempre ens devindrá
la oració per passiva, vull dir, apendrem els·
seus defectes y ells no s'assimila1 an cap qua!itat
nostra. Un día será en Peral, l'altre en Nuñez
de Arce, l'altre 1' Echegaray, y l'altre en Perez
Galdós ... y nquets holocaustes exagerats s'encomanaran alguna vegada en nosaltres, y'ns
faran devenir insincers y hiperbolics. Avui ens
succeeix ab el nostre ¡Y\aragall.
Aquestos dies, en el calor de la corrent exagerada, hem lles¡it en periodics imporlants, y
p~r plomes autorisadcs, que en Maragall era,
en poesía, Jo que en música fou en Beelhoven,
y que en Verdaguer, en Guimerá, en Mestr·es ...
venien a ser com uns autors de El Barbero, o
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be de El Conde de Lu.remburgo ... Y deixem,
are, a aquells altres crílics, tan,bé respectables
y estimables, els qu ls arrossegats per la onada
imaginativa, y pera cercar una frase de colossal
efecte, han dit que en Maragall era'J poeta
idealista més gran del món, y que's podía guaitar a 1' Homer per sobre del muscle... Cada
escriptor o crític de casa nostra ha procurat
cercar una frase nova ... haventne rajat d'aquf,
ccm d'una forja, toles aquestes cadenes estupendes de vagues exageracions.
A l arribar aquí, en Maragal l, desde 1'0 imp,
probablemenl ha som1 igut y'ns ha di!: «No
tanto) bons a1nics, no /unto!»
Aixo'rn 1ecor da un cas molt notable, y oportLí
en aquets momeuts . Uns quants amlcs, molt
arnants de les Arts, se trobaven en una exposició de pintures. Després d'haver passat un cop
d'ull general per toles les galerfes de la exposició, veusaquí que, com per encantarnent, se
queden plantats davant d'un quadre d'inmenses dimensions, quina obra era deguda al pinzell d'un de's rnés 1enomenats artistes. El qua·
dre era de merit mitjanser y de tendencies
moderníssimes: tons forts, vius, estridents; mes
un poquet de~dibuixat y mane de per~pectiva ...
Entre'l grupu d'admiradors n'hi havía un d'entussiasmadlssim, qui, \'ermell com un pebrot y
brassejant, deia als que'l voltaven, que eren
rnolts: cMireu, mireu quina perspectiva! quin
colorit! quin cel més pur y diafan! Quina verdor
el prat! quina bellugor les fulles deis arbres!,
talmtnt senrb!a que's rernoguin ! .. Y' l bou? .. que
no veieu el bou?.. Quin banyarn!. quin pel rnés
11ust16S! .. No us sernbla, amics meus, com si se
li managés la cua? ... » Y aixfs, per l'estil, el
crltic admirador, entussiasmat davant d'aquell
quadr e, moventse aré:l sobre un peu , ara sobre
l'altre , ab la ma plana, ~obre' ] front y ab els HIIS
feut la clucaina ... ara avansant, ara r eculant
una o dues passes... anava fent !'apología d'a~uella obra artíst1~a. estupenda, y qu'ell, el
nostre home, tant y tant admirava . Quan veusaquí que, distraguentse un moment, se .¡ueda
el nostre home con absort . mes, \'::.lguer.t
altra volta tornar al goig de ses cantarelles
Ca ... rvi!- se sent que di u,
d'alabanses:
girantse envers sos oients:-are no trobo '!
bou.
Y é:lquest cas, lector amic, es moll freqüent
entre 1osaltres. El crític, per esser just, no
deurfn ha ver de violentarse rnas5a; la imaginació
no vol torturts. Y no es qut volguem dir. ·:b lo
apunt;JI, qu'en les obre:- del nostre Maragall no
s'h i trob1'l bou. ja ho cree que si ! y fins el f ilet .

y tofl empro el bou 110 hi es viu, ni les fulles
s'hi bellugaven.
Quin dubte hi ha, senyors meus, de qu'en
Maragall (que en Gloria sia) era un subjecte
estimable y !loable en molls conceptes? Qui
s'alrevir ía a eutelar la vesta pura de ses virtuts
individuals? Qui no ha tastat, ab paladar exquisit, la dobor de sos escrils substanciosos? Qui
es que negará el seu amor (podía ser desviat,
ernpro amor) a la Patria CatéJiana?
Certament, doucs, en Maragall resulta ser
una de les figures m('s brillants de nostre Re·
naixement Catalá; mes ell no era catalanista;
era iberista, rnond al, y un gran conreuador del
idioma de Castella; sigu en t aixís, dones, ni pernosaltres catalanistes, ni per ningú que siga
desapassionat, en t..\aragall nc, deu ser el poeta
nacional, ni el poeta· de CataiL!n!'tl, ni molt
menys el vcrb de la /lengua Catalana. El
notable articulista del Diario de Barcelona no
es res d'aixo, senyors meus; ell es un excelent
periodista, un notable y eruditfssim lilerat, un
home culte; un fragnrent de la Literatura CatJIana; aixb si que ho es, empro res més. Per
que el poLf,¡ nacional, el poeta de Catalunra,
C'l J>crb de la /lengua Ctt!alana, si es que
aquestes qualitals volen atribuirse a una personalirat sola, te de ser, sus pena de caure en
obcecació, te de ser l'humil poeta de Folgaro·
les, el més gran de tots, l'iurnortal Verdaguer.
Mes IIOSallres no hem cregut mai que un autor
sol pugui ostentar la rnagnificencié:l y esplendor
de tota una literatura, o de tota una poesfa.
L a Literatura o la Poesía d'un Poble la simbolisen 110 un escriplor Pi un poeta sol, sino tots
els seus notab:es cscriptors o tots els seus
inspirtJts poetes.
j o vull fer ara una comparansa de les composicions poetiques d'una Literatura, ab les flors
d'un herrnós jardí... Mireu quines roses més
porporine~! Quins clavells més encesos! Quines
gardenies rnés gemade~! Quius gessamins més
flairosos! . ¿Qui s'atrevirá a dir que una flor
d'aqueixes es, per si sola, tota l'exuberancia
y hermosura d'aqueix variat jardí? Lo mateix
avui ::.ucc~eix, don es, tractautse de la Poesia de
casa nostra. L'escriplor que'ns ocupa será, si's
vol, pels seus admirudors, la flor més gentil, la
més f!airosa, {ab algún pétal desigual y de perfum exot1c); ernprb no será mai la única flor
hermosa. Sera, en tot cas, una de les tantes
flors que componrrr la bellesa total y arrnonica
del nostre exce l:; .!ardí. Perque en materia de
flors corn en mnte1 iu de obres literaries o poeti·
ques, els gustos son distints, senyors meus.
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Vull dir; a n'aquellli agrada una rosa, a n'aquell
altr e un clavel!, a n'el de més enlla una gardenia, o una viola ... Per que: ¿Qui es que pot dir
en que consisteix la hermosura absoluta d'una
flor? La bellesa es capritxosa y s'enmarida, a
voltes, ab gustos ben diferents.
Siguent aixís. digueume: ¿Per qué tot l'holocauste, tota la magnificencia, tota la gloria de
nostra literatura o de nostra Poesía l'have m de
simbolisar en la figura de un so\ autor? Per qué
havem de tenir llensades al olvit les demés
notables fi gur es del nostre Renaixement? ..
En pocs anys la mort ha dallat de valent a
casa nostra. En pocs anys ens han donat l'últim
adeu una bona pléiade, deis nostres bells cantors de Catalunya. Entre ells en Pagés de Puig,
el somniador de «Comte I'Arnau»; Mossen Planas y Feliu, el viril cantor de «Els Minyons de
Montanya,; en Franquet y Serra, el poeta de
la cadencia mística; n'fsidre Reventós, el polsador de la lira victoruguiana; y, ara mateix, I'infadigable ruralista en Bori y Fontestá y'l venerable patriarca en Victoriá Amer.
A tots ells, oh lector amic, devem honorar de
la mateixa manera, ja que tots ells, lo mateix
qu'en Maragall, son fragments del verb de la
llengua Catalana. Pera tots ells, ·dones, una
oració, una !lágrima y un bon recort.
Encara hi som a temps a desagraviarlos; encara els catalanistes, únics amants de les glo·
ries de nostra Terra, podem donar una proba
d'amor y consideració a n'aquells que fins avui
hem tingut olvidats y que donaren bona part de
la seva salut en lloansa y enaltiment de nostra
Patria.
A vosaltres me dirígese, oh Associacions
Catalanistes de nostra T erra, a vosaltres, anant
al enfront la nostra benemérita «Unió Catalanist a», pera que en un día senyalat d'aquesta
Primavera, celebreu una vetllada necrolbgica en
memoria d' aquestos meritíssims poetes, tant
sens motiu olvidats per nostra Critica, com mal
tecordats pels nostres Polítics Directors.
RAM.ON MASlFERI''.
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EL CASSADOR VELL
Que bí ha entorn meu? No rés; calma somo rta.
Els campíons d'enramades y alegratjes,
els íntrepíts companys d'hores felísses,
ja no ho son; tots han mort; de la gran soca
sois ne resta un'arrel; quan aquest morí,
ni '1 record quedará de tots nosaltres.
Penjat d'un clau dorm el sarró; deu temer
qu'ha finit son comes, y va aclofantse;
anyorant aquells díts que l'amoiuven,
en la fusta de l'arma els corcs hi furguen
y jo, cassador vel l, sol en la terra,
sens un•1 veu amiga que'm consoli
vaig fent via a la mort, veient en somnis
aq uells boscos, teatre de casseres,
ont pot cont.i una gesta cada roure,
cada alzína uns amors; cada fontana
una historia de cassa tota meva.
Assot del bosc forem un temps; quan l'eura
veía apropars la colla cassadora,
tremolava de por; les fogonades
brilla ven enlluernant y perles tírnbes
son esclat ressonava, boi fonentse
... com s'han fos mes jornades d'alegria!
Ni l'oreig que recullla lleu canturia
de les branques deis druides de la selva,
te'! sos pirar d'avans; jo vise de somnis
y, aíl no trobo en son brés el mateix ritme
que m'adormía en temps :le jovenesal
Melancolíc lladrar de la canilla,
revifa 'ls vells records, y perque visqui,
fes que sentí '1 retruny de les desc:í rregues
o '1 resso vibrador d'un corn de cassal
Aousrf ESCLASANS FOLCH.

Prosaica
Sento en lo més pregón de mon esperit, un
suavissim panteig, impt:rceptible casi, empero
constant, molt constant; apar talment l 'aletejar d 'una j oveneta alosa, qui frisosa y poruga,
assaja son primer vol.
Y es que per dessobre de tot jou y de tot
albir malestruc, mon esperit sent el desitj de viu re en una vida que no viu, en una vida de llibertats no sois individuals, sino colectives y no de
la colectivitat d'uns quants, sino de la Patria
tota, de tota la terra aquesta que desde 1'enlla
del Pirineu a l'ensa del Ebre s'hi parla com jo
parlo, com parlen els meus pares, com parlaren
els meus avis y com parlarán mos fills, sota
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d'aquest cel tant blau y devant d'aquest mar
llati, molt més blau encara.
Y com un rés, com una pregaria, com una
englantina, com un llevat de les velluries palpitant dins l11 carn de la meva carn, o com si
essencies magnetiques, atraguessen quelcom
anímic que incorpori vagareja per l'espai, sento
al ensemps, l'apassionat barboteig d'unes paraules de fort accent catalanesc a la faisó d'un
Tamarit o d'un Fivaller que'm diuen... que'm
diuen .. guai de mi! si vos diguessa que'm diuen.

F.

PINEDA y VERDAGUER.

Teatres
TEATRE PRINCIPAL: Eljillde Christ, poema tragJc
en un actc de'n Ambrós Carrión.-TEATRE DE
CATALUNYA: El grane/1/eix_, drama en tres actes
de J. Puig y Ferra1er.-E11 Joan Bonhome, comedia
en quatre a e tes de J. Pous y Pagés.- Vinl anys despr.!s, co media en un acle d'en Salvador Bonavia.

Recents els llorers conquerits en els jocs
Florals, el poeta pulcríssim, 1' Ambrós Carrión,
acaba de conquerirne novament ab el ~eu poema
tragic El fill de Crist.
Es tan intens l'intE\rés que desperta l'acció de
la tragedia; són tan! potents els seus versos y
tan pulcrament escrit es el poema que resulta
natural que al acabar la representació d'El Fill
de Crist SE\ cridi ab entussiasme al autor, pera
aplaudirlo en el paJe escenic.
La obra del poeta, aquesta vegada, ens ha
proporcionat una magnífica característica: la
de poder estudiar en toles les seves faces y en
la curta duració d'un acte, la labor artística de
la gran Xirgu. Aixís diriem que l'havem vist
justa, segura en les escenes primeres; apassionada, humil en les escenes de la temptació;
exaltantse en ira, pel menyspeu del home que
es manté fidel al seu Deu; devotíssima, en els
moments que segueixen al sacrifici del cristiá,
moments de conversió; heroica, oferintse a la
multitut pera ser sacrificada junt ab el ser que
l'ha convertida a aquell Deu invisible y poderós.
L' excelent actor senyor Jimenez hi té bona
part d'elogis en aquesta darrera interpretlició;
ell encarna en tots els moments el personatge
que ungit per la fe santa, rebutja els pagans
favors, després de crudel Jluita en la que triomfa la seva fe induintlo al sacrifici.
La tensió altament 1ragica del personal ge
del senyor jimenez en tota la obra, dona an

aquest excelent actor moments de lluiment insuperable.
El conjunt, corn poden obtindrel els actors
del Teatre Principal.

***
La tesis de la darrera producció d'en Puig y
Ferrater ens l'havla ja explanat en !'escena per
medi d'altres obres seves.
«E is pares esdevenen tals, per llurs obres y
no per llei de naturalesa», ve a dir un personatge d'El gran Afeá y !'autor, basantse en
aquesta afirrnació, crea el drama, que s'enclou,
se complementa tot el l en la verificació de la
frase esmentada.
L a primera vegada que !'autor d'El gran
Afei.J:1 s' atreví a defensar el seu pensament,
que venia a revolucionar el curs monóton de
les produccions teatrals catalanes, caigué sobre
d'ell una pluja de malvolenses, sortides, es ciar,
deis que's trobaven be en l'antic estat d'ensopiment. Calgué que'l públic ~onsagrés al autor
de La dama alegra1 pera desfer els prejudicis
deis qttiels1 y aixfs avui en la nova producció
d'en Puig y Ferrater l'exit no ha pogut esser
regatejat per ningú perque la tesis de la obra,
ja aceptada, no feria sentiments adormits únic
obsta ele que s'haurfa pogut oposar al éxit d' El
gran Alei.r.
Si no fos tan inmen~ament huma !'esquema de
l'obra, que's basta per si sol pera amagar certs
detalls de teatralisació, ens queixaríem de tota
l'acció en el segón acte. Qui sal:> si resulta
aixís per !'inmensa superioritat del acte primer,
model de dialec, ab característica insuperable,
y de desenrotllo naturallssim. L 'acte segón, a
voltes precipitat, a voltes cansoner desmereixería l'intensitat del drama si aquest no se'ns
oferís ja suficientment delineat en el primer, y
qual impresió ens acompanya en el reste de la
obra.
L'Jnterpretació molt justa per els senyor Borrás y senyoreta Baró y ab ganes de lluirse en
els demés, com poguerem observar ab la senyora Rold~n, qu'en el seu díficilíssim paper,
indubtablement superior a les seves forces, hi
posa tota l'atenció y estudi oue demostren en
una artista els desitjos de co~plir.
El decorat ab quelcom massa de coloraines;
mes sobri hauria resultat més veritat.

***
En Pous y Pagés ha estrena! una veritable
comedia.
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L'assumpte teatral de joart Bonhome y adhuc
el mateix protagonista son una magnífica trovaHa, que cal tenir en compte y reconeixer en
tota la seva importancia.
Creiem després de veure joan Bonhome, que
si de quelcuna manera s'ha de conseguir la
desaparició de les obres de género chico es
donant al nostre públic -al que no va al teatre
a capftcarse, sino a riare, - obres que com la
darrerament escrita per en Pous, obtenen el
veritable exit del sobirá auditor en pagament
del seu indiscutible merit.
Altres vegades havem hagut d'anotar en nostres croniques la manca d'atenció que !'empresa
del Sindicat ha tingut ab RENAIXEMENT y avui
ho remarquem perque havem de dedicar a la
obra del Sindicat tots els nostres elogis per
la valiosa tasca artfstica que actualment realisa.
Les darreres estrenes, sense descuidarnos
aquesta d'are, d'en Pous, aportaran al nostre
Teatre gloria y explendor y si la tasca del
Sindicat finís aquí, n'hi haurfa prou ab la obra
realisada pera marcar ab prou honor el pas
d'aquest esto! d'entussiastes autors sindicats,
per la hi~toria del Teatre Nacional de Catalunya.
Per aixo, malgrat tot, la nostra imparcialitat
ens obliga a rendir tribut d'admiració al cSindicat d' Autors Dramatics Catalans».
Ens cal demanar perdó a nostres llegidors
per ~quest pe lit parénlesi; y tornem a parlar de

joan Bonlwme.
1-Iavem dit que aquesta producció d'en Pous
es una veritable comedia. Si poguessim, no
afegiríem res mes en favor de la mateixa; pero
ens manca dir que aquesta ho es per la seva
tecnica teatral, per la realitat que encarna en
tots els seus detalls, per la puresa del dialec y
per la naturalital de construcció y desenrotllo.
Ademés en Pous ha contret un altre merit y es
que ell, eminentment home polílic, ha sapigut
moures en una acció política, sense caure en
apassionnments, cosa que li ha pro:;¡orcionat
la independencia complerta en la construcció de
la seva comedia.
El públic, com ja hem dit, acullí la obra ab
calorosos aplaudiments, seguint ab gran interés
el curs de la comedia.
La representació constituí un senyalat exit
personal del popular actor comic en Pep Bergés
Y no menys lluiment conseguiren els demés
interprets de .foan Bonhome.
Exit que deu apuntarse com a ben propi el
«S. d'A. D. C».

* **
En Bonavfa, que ja ha conseguit un nom
entre'Js saineters, ha estrenat ab bona acullida
per part del públic, una obreta en un acte titolada Vint an¡1s després.
El cas se redueix a un voluminós álbum de
xistos, catalogats en forma d' argument, que
permet als personatges anar proclamant l'agudesa de !'autor.
Ajuntis a tot aixo que en Bonavia sab escriure y estaran justificats als aplaudiments que's
dedicaren al ingeniós escriptor.
ERVT.

UNIO CATALANISTA
Secció oficial
PERA LA PROPERA ASSAMBLEA
Continuan rebentse les adhesions, totes elles
entussiastiques, deis catalans residents fora
Catalunya.
Les darrerament rebudes son les següents:

De la Colonia Catalana de La Vega
(ReplÍblica Dominicana):
«A la junta Permanent de I'Unió Catalanista:
Els abaix firmats, únics catalans residents a la
ciutat de La Vega, tenen a bé manifestar an
aquesta benemerita Unió Catalanista 1' haver
rebut la comunicació en la qua! se'ns demana
l'adhessió a I'Assamblea ,Nacionalista que ha de
celebrarse a la ciutat de Tarragona.
Entussiastes del Nacionalisme per creure es
l'únic procediment pera que nostra estimada
Patria conquereixi els drets que de justicia Ji
pertoquen no podem menys de veure ab simpatía aquest acte y que d'ell ne resulti l'anorreament de tot personalisrne y petites mesquineses,
pera que per sobre de tot suri el gran amor en
Vcrs uostra anyorada Catalunya, com també'l
gran camí en el qua! pugan entrarhi tots els
nacionalistes, únic medí de salvarse la Patria
catalana.
Donada l'impossibil itat d'as~istirhi personalment un de nosaltres an aquesta Assamblea,
deleguem en J. Morera y Mestre, advocat de
Igualada, pera que'ns representi ab poders pera
tresmétreho a altre si circumstancies especials
fossin obstacle pera assistirhi.
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Que visqueu molts an)ls pel bé de nostra
Catalun)la, són els desitjos d'aquests bons patriotes.
j. jordana, Miquel jordana, j. Gassó .Y Gassó
y Pelegri Robert. 11

Del Centre Cata/á de Mendoza
(Reptíblica Argentina):
«Benemerita junta: El Centre Catalá, en contestació al comunicat qu~ aqueixa molt benemerita entitat dirigeix a tots els catalans acorda en
sessió del 29 de mars adher irse coralment a
1' Assamblea Nacionalista que t indra lloc a
l'antiga ciutat de Tarragona y veure ab gran
goig que prescindint de tota filiació política se
porti a cap la catalanisació de tots els catalans,
ideal y simbo! que sempre ha sostingut nostre
Centre, pera'! bé que tara a nostra aimada
Patria. Es aixis com entenem nosaltres la veritable redempció del poble catalá.
Encara que allunyats de la nostra hermosa
Catalunya y situats al peu deis famosos Andes
gegantins, seguím pas a pas y ab mirada fixa els
moviments y progressos nacionalistes del nostre
anyorat terrer. Aquest Centre té !'honor de
nomenar delegat a lá Assamblea pera que'!
representi a la prestigiosa personalitat d'en
Martí Matons y Bofill, persona la més indicada,
puig radicá molt temps a Mendoza .Y coneix 1~
~ida que la colectivitat catalana fá en aquesta
terra, podent interpretar les nostrt>s aspiracions, puig gosa d'alt prestigi entre nosaltres.
Visqueu molts anys pera bé de tots, desitjant
de tot cor que d'aqueixa Assamblea ne previngui la re ivindicació de la Nació Catalana.
Mendoza 50 mars 1912. - El president , J.
Esteva. - EI secretari, josep M. 8 Pascual.
A la benemerita junta Permanent de la Unió
Catalanista.,

Del Centre Cata/á de Montevideo:
cHonorable compatrici: La junta Directiva
d'aquest Centre ha pres l'acort de nomenar
Delegat pera que representi nostra entitat a
I'Assamblea de Tarrngona, !'ilustre personalitat
catalana Albert Bastardas.
Al comunicarvos aquest acort ens es agradós
afegirhi qu'hem sentit una veritable satisfacció
al ésser convidats de desde la nostra anyorada
Patria, cosa que no sovinteja pas, y'l serho pera
assislir a una Assamblea, la finalitat de la qua!
ompla totes les nostres aspiracions, que no son
altres que treballar per Catalunya , apartats

coleclivament de la dreta y de la esquetra, que
si tenen raó d'esser a Catalunya foren pernicioses llun)l de la Patria beu aimada. Ens adherim
dones a la idea fonamental de que la Unió Catalanista no fassi política partidaria y es dediqui
exclussivament a la tasca de realisar cultura
integral, a fi de dignificar la nostra anima Catalana.
Visqueu molts anys pera be de Catalunya.
Montevideo 22 Abril de 1912.- EI president,
Lluis Solé.-El secretari, j. Torrendell.»

Del Club Catalunya de l'Havana:
«Honorable senyor: La nostra Entitat sent
franc agrahiment al rebre la vostra ·patriotica
invitació per 1' Asamblea Nacionalista convocada a Tarragona, mercés l'acció persístenta
de vostra venerable Unió.
No sentnos gaire fácil el nomenament d'un
delegat que sigui resident en aquesta illa, ha·
vem donat la nostra representació social a
l'amic y compatrici de Blanes en joan Valentí y
Feliu, a qui provehim de documentació deguda
perque intervingui en les tas ques de I'Assamblea
y aixís vos fará present nostre entussiasme patriótic.
El cCiub Catalunya» al fer acatament a vostra comanda, se sent joiós de veures representa! en un acte de tant relleu, quals acorts volem
que sigan com renovament de nostra devoció a
Catalunya, per qua! engrandiment vos desitgem
anys de vida.
Havana 20 Abril 1912.- El president, Narcís
Maciá.- EI secretari, A. · Ribo!.»

Del Centre Cata/á de l'Havana:
«La junta Permanent de la Unió Catalanista
s'ha dirigit al Centre pera comunicarnos la ce·
lebració d'una Assamblea Nacionalista que tindrá Jloc a Tarragona.
El Centre ben consecuent ab sa Declaració
de Principis acceptá '1 convit de la Unió Catalanista y 's fará representar en dita Assamblea
aont s'hi trobarán tots els catalans aimants de
Catalunya y a eix fi ha conferit sa Delegació a
n'En joan Ruiz Porta, Arxiver del Ajuntament
de Tarragona.
Tant de bo després de l'Assamblea se juntin
els catalans de cor posposant ideals de partits
pera treballar plegats per l'enlairament de Catalunyal>>
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De «La ,\(.wa Catalunra• revista que's pubt;ca
a 1' Hui'a na
e P atrioti sm e efecti u

Ab intima satisfacció donem la nova de que
per iniciativa y geslions de la venerable «Unió
Catalanista• se reunirá a Tarragona una Assamblea en que s'hi acoblarán representacions de
totes les forses verament nacionalistes de nostra
terra aixís com de les enlitats netament catala·
nes de fora CHia'unya.
Será un aconteixement del que podrán esdeVindren y segurament se'n derivarán trasce ndencies de gra n prof il socia l y patriotic per nostra
Patria, dones all f s'aferma rán declaracions quE'
substancialmení pugan suscriurer lo mateix les
dreles que les esquerrts cata lanes, aixís com
tothom gue ab impaciencies o be ab reflexió as·
piri a que s'exl:llti per damunt de tot la persona
litat de Catalunya.
Ens plau molt íssim !'idea y ens hi trobem de
cor identificat~, dones encar qu'aqnesta publi ·
cació no pertany a la Unió Catalanista, com
tampoc a cap deis pardts polítics de Catalunya
els home.; que al redós d'aquestes planes ens
agroper 1 sentint !'ideal catalá lliure de tota filia·
ció y personalisme y ja fa alguns anys que venim
defensant la conveniencia y la necessifat de que
aqueix ideal se sobreposi a tota lluita, divisió y
circunstancia passatjera de la vida social cata'
lana.
Aspirem a que'l miracle de Soltdarilat se refassi en~ara que sois sía en un moment de refe·
rf'ndum aont <.ls sen! iments de les forses nacionalistes catalanes t:Oi'lcideixen en una declara·
ció solemne que sintetisi la fórmula més integral y serena de la volunlat de Cata!unya. Y
voldríem f]ue junls a la p1 oclamació d'aqueixa
voluntat de la conciencia catalana s'instituís a
la iegada una menct de Tribunal d' Arbi~ratge a
qua! jurisdicció moral y patriótica s'hi hagués
de wtmetre qualsevol disensió que sorgeixi en·
tre 'ls agrupameuts polítics y representatius de
les entitats catalaues.
Vegi dones la cívica tUnió Catalanista~ ab
quina joia haviem de rebrer la seva carta convi ·
dantnos a I'Assamblea de Tarragona y com li
agraim el que en aital Congré;; de les Entitats
Catalanes pugui tindre 'La Nova Catalunya )
!'honor d'esserhi diguament representada.
· Perque nostres llegidors coneguin be 'l proposit t:>levadis~im de 1.'1 benemerita «Unió»,
anbn a lranscliure la carta que d'elia havem
re bu t.
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cLa Junta Perrnanent de !'Unió Catalanista,
se dirigeix a Vos, y lambé a toles les allres
entitats verament catalanes de fora de Catalunya, ben segura que'! vostre patriotisme vos
moura a cooperar als propóstts que, pera major
bé de Catalunya, fa temps que són proíja del
esperit n ostre y qu'are, a la fi, seran una
realitat.
Per la Prempsa Catalanista, pensem que
s'haureu enterat del delermini de I'Unió de convocar una Assamblea Nacionalista que's celebrara a Tarragona per la segona Pasqua . L'Unió
ha obtingut que concor rin oficia lment y ab
eutuss iasme a la díta Assamblea la Lliga Re·
gionalisla (elemen l s cata lanistes de la dreta), y
!'Unió Federal Nacionalista Republica na ( es·
querra cutalanista) y tots els nacionalistes que
no tenen una filiació política determinada, o sia
la totalitat del Nacionnlisme Catalá.
Com podeu veure aqueixa Assamblea ajuntara
a tots els Nacionalisles a lreballar per Catalunya fora de I'Acció política; es a dir, que sera
una A-;samblea patribtica y d'ella n'eixirá una
r<;>busta acció que recatalani-si y enforteixi la
nostra Patria.
Volem que tothom hi sigui a n'aqut!ixu trascendental Assarnblea y com que no tots els
catalans son a Catalunya, no podem passar
sense que'ls noslres compatriotes que, si viuen
lluny de la Patria anyorantla, !'honoren ab les
llurs virtuts de civilital catalana, hi tinguin re·
presentació pera que hi portiu els grans esc lats
del seu palriotisme, posat a prova per !'ausencia, y pera que junts ab nosaltres formulin y
proclamin els acorts qu'hauran de fer un gran
bé a la nostra Catalunya.
Així dones, vos pregucm que nomeneu un
delegat vostre pera que honori I'Assamblea la
represenlació d'aqueixa patriOtica Entitat.
La junta Permanent senluna gran satisfacció
al dirigirse a vosaltres, catalans que tant estimeu a la Patria y per l'amor a Catalunya vos
prega qu'aqueixa Entitat acordi lo qu'en aquesta
comunicació se vos demana.
Visqueu molts anys pera be de Catalunya .
Barcelona, 2-l Febrer de 1912.-EI President,
D Marfi y Juliá.-EI Secretari, J. Rodergas y
Calmell.
Sr. Director de «La Nova Catalunya» de
I'Havana.
«La Nova Calahtuy;p confereix la seva Dele·
gació pels efedes de 1' Assamblea Nacional ista,
al moll ilu::.trat esct iptor tarrago 11f 1' arxiver
d'aquell ¡\o\un icipi En Joan Ruiz y Porta, per
conducte del qui enviem carta oficial.
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OARBeLLANC
Las Noticias publica una correspondencia de
I'Havana ressenyant la visita del secretari de
Estat nortamerica, escrita en deliciosa indigna·
ció patriOtica, de la qua! n'oferím e!s següents
fragments:
«Entre otras <alaciones» del señor Sanguily)
que como ministro de Estado tiene obligación
de saber que puesto corresponded cada comensal) merece consignarse la que tuPo con
el repr esentante de España, colocado erz la
última mesar en tillO de los últimos lugares)
teniendo por delante tí directores de periódiqos) el comandante del Washington y otras
personas mur dignas, desde luego, pero de
menos rl'presentación.
Y esto, con ser mucho) no es nada comparado con la falta de corrección del señor
Sanguitr. quien en su kilométrico brindis
arremetió contra tiranías pasadas de las que
los Estados Unidos libraron al pueblo cllbano, r dijo una porción de cosas incomprensibles en boca de un secretario de Estado) en
un aclo oficial, }' en presencia del representante de fa nación que tan tirana fué con
Cuba.
El ministre J•ankee també va dir quatre fastics
de España.

• Don Francisco de Ctírdenas )' Rodriguez
de f?tvas
representant de I'Estat espanyol pasó el mal rato que es de imaginar teniendo
que aguantar el chaparrón de improperios que
aguantó diplomcíticanl~nte) prefiriendo sentar
plaza de prudente antes que ser causante de
un conflicto que pudo originar retirándose
del local, como esltll'O tentado de hacer. ;,
El representant de I'Estat espanyol no va
recular enfront deis atacs del cubans y els
nortamericans. ja hem dit que aquest banquet
tingué lloc a l'Havana; no a Santiago de Cuba.

día en Maceo ... en aquests afers els espanyols
ja comensen a ser una mica sabis.

-Vos heu equivocat - deia un nostre amic,
ab posat de reconvenció; - en el «Catalunya
Nova» no's cantaren «Eis Segadors».
L'amic havía llegit la «nova» en que'n parlavem.
Y efectivament era veritat, el nostr e himne
no va esser cantat en la festa que dit chor
celebra: per aixb la nostra «nova>), inconcisa
potser, era una ben insignificant y ingenua
indirecta.
Cal doldre:sen, que aquest chor qu'els canta,
pels carrers de Barcelona, en els temps primers
de nostra renaixensa, avui també els deixi
abandonats.
- Per quelcóm les nostres primeres entitats,
tenen una certa afinitat, digué un.
-Seran oportuns, - digué un altre.
- Y bailen a l'agarrao!- afegí un darrer.
Cal1a, l ' amic y somrigué, tot pensant, ab
aquells que mal-diuen de I'Orfeó, oblidantse de
lo propi.

En Po!) segons escríu en una cronica datada
a Madrit, va anar als loros- ara com que no
canta «Eis Segadors», ja va als toros- y esplica
com el Gallito aixís, familiarment - va matar
un toro.
«El deliri- diLt I'Agulló. - Milers de mocadors
onejen pels e tendidos»; passa per mf el recort
de l'aplec de la protesta ».
Y al veure el brassejar del torero saludant al
puehlo, no li va passar pel magí el recort de
En Cambó q~;~an deia agitantse desaforadantent
que ja era hora «de alsar els brassos menassants
y cloure els punys?»

=
Al Rif les tropes indfgenes de renegats, entre

les quals hí lravía qualques so!dats espanrots,
han mort al Mizzian, el capitost deis rifenys.
A 1'>'\adrid, ni a cap !loe de I'Estat espanyol
s'han fet enllumenaments, ni s' ha anat pels
carrers cantant la Marcha de Cadiz .
Per domunt de tot, «!'experiencia es la mare
de la ciencia». Y .. . l'un día en Rizal .. . l'altre

La Asociación de la prensa diaria ha donat
una corrida de toros en llur benefici y naturalment en aquesta festa, darrera característica
nacional que perdrá Espanya, no hi podía man~
car, tractanlse de la Asociación de fa prensa,
el arrojado diestro, que no sab llegir ni escriure, y que ells anomenen cochero de Bilbao .
Lo que dídln els periodistes: - Tampoc nosaltres sabem de torej ar.
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A l'edat deis 56 anys acaba de morir a San·
tander d'aont era fill, !'ilustre polígraf en
Marceli Menendez Pelayo.
Era, el difunt, un deis homes més erudits que
ha posseit la Iberia y deis seus admirables dots
de feconditat y de critica, forsa n'havia dedicat
a la nostra Patria, demostrant esser un amic de
Ca~alunya.

Estudiant de la nostra Universitat , y deixe·
ble del gran M ilá y Fontcmals, a qui venerava
fondament, s'interessá sempre per les coses de
Catalunya, essent un deis poquissims castellans
que's digná estudiar la nostra llengua de la que ~n
feu us en el discurs que pronunciá en els jocs
Florals de l'any 1888.
Deixa un gran nombre d1 obres escrites que
farán que la seva memoria sigui perdurable.

D. E. P.

***
El C orpus de S a ng.- La Secció d'Estudis

y Propaganda del Centre Federal Nacionalista
Republicá «Fivaller», organisa un gran miting
conmemoratiu del Corpus de Sang.
En el miting, que promet revestir excepcional importancia, hi parlarán els senyors Enrie
Vila. Xavier Gambús, Roig y Pruna, Santiago
Gubern y doctor Marti y Juliá.

Festa en memoria d'En Maragaii.Diumenge al matf, tingué lloc al Palau de
la Música Catalana, aquesta agradosa testa.
organisada per la joventul Nacionalista de la
(' Lliga Regionalista ».
Després deis parlaments d'En joaquim Ruyra
y En joan Alcover, veritables y minuciosos
estudis crítics de la personalitat y la obra d'En
Maragall, la lectura de poesíes d'aquest poeta,
la perdua del qual se sent rescent, encara, entre nosaltres, posa un ambent de polsa idealitat
a la festa, gloriosamant coronada per la repre·
sentació de cEridon y Amina», l'hermós idili
grethiit trasplantat a la nostra llengua per En
Maraga\1.
Finalment, en milg deis delírants aplattdi·
ments en tribut al poeta y als artistes que

1' interpretaren, varen destacarse ressonantes
les enardidores notes d' e Els Segador» que,
plaents o desplaents, foren escoltats pel selecte
auditori y aplaudits entussiasticament pels catalanistes.

*

**

Diumenge passat a la tarda, I'«Esbart Catala
de Dansaires» dona la seva anunciada sessió de
balls populars catalans.
El seu mestre y director arlístic, I'Aureli
Capmany, explica y exalta la tasca de 1'\(Es·
bart», feta, no com un senzi ll passatemps ni una
curiosa banalitat, sino com la reconstrucció, ab
l'exercici de ies danses populars, d'una de les
caraclerístiques nacionals de la nostra Patria;
cridanthi a ajudar aquesta tasca, a tots els ca·
talans de bona voluntat.
E!s dansaires interpretaren ab justesa de
ritme bon nombre de ballets, explicats y aclarits
per les notes folk-loriques d 'En Capmany. Y el
llur treball fou justament premiat pels aplaudí·
ments de !'escullida concurrencia, a la qual, les
dames y damiseles hi aportaren l'atractiu de la
bellesa llur.

***

Ab la primavera, elsjocs Florals van esclatant
arreu de Catalunya. Y pera cada una d'aquestes
festes pol'tiques, RENAIXEMENT se veu en la
enorgullidora y plascévola obligació de retre el
seu homenatje amigable y admiratiu, al triomf
de quelcuns d 'aquells qui han volgut co laborar
en aquestes planes.
Avui es pera la distinguida dama Na Remei
Morlius d'Andreu, qui ab les poesies «Amors
reials», «Transfusió», (<El fil l de Nessus » y «La
vetlladora», ha guanyat el primer acce.sit a la
Flor Natural, I'Englanli!la dror !' argent, l'ac·
cessit al premi del Aju ntament y l'accessit al
premi del Casino Mercantil, respectivament,
en els jocs Florals de Lleida. La nostra
coral enhorabona te d'esser, encara, pera
l'exquisit poeta En joan Arús y Colomer, qui
ab la poesía cLa Tragedia de les fulles» hi ha
guanyat el premi de 1' Ajuntament.
ili

**

A Sctokolm, ha mort el gran escriptor August
Strindberg, les obres del qual eren venerades
per part de la nostra joven tul literaria.
Tenfa traduides al catalá «La senyoreta Ju·
lia.>, «Pare y acreedors•, y 'l celebrat «L'ins·
pector Axel Borc, de la Biblioteca de foventut.
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(Confin unció)
Dia 16. .'\. mida que'ns endi'l;em ca,) el Atlan!ic, se nota la m-r de fons, y'l !Yandeig l'accentúa cad 1 vegad J mé.;; per aixo la major part
de pas-.atjers s'h1n trobat novament sorpresas
pe! mareig, majorment després de dos díes de
estada a Cadis. ja fa bona estona que sois veiem
cel y aigua, y sembla corn si les gojes del fons
del AWwtic vulguin divertirse bressolantnos, ab
ri allades burletes, ll ensantnos glopades de vent
y grosses empentes ab l'aígua que van llensanl
perl es parels y quil la del barco, el qllal cami na
desa fi ant als elerne nts. El día es diafa n, t ransparc nt: el so l rellueix ab lota sa magn ificenci a,
y ni una prima boirina vé a entelar pera res
aque lla inmensa plana que tením als peus, y que
va relluint ab la pluja deis raigs del sol.
Dia 17. Seguinl el lemps calmós, bonic y
ciar, el mar es quelcom més planer. Quatre
atrevides gavines van seguint y passant 1' Atl~m
tic ab nosalfres.
Arui a les nou hem oít missa, els qoi hem
volgur, y a les onze ha ressonat el crir de cterra!:r., distíngintse perla part de babor una llarga carena de montanyes de Les Canaries, arribant a Les Palmes a les 8'30. Tant prompte hem
arribat, una llegi6 de petits comercíants ens
han vingut a oferir les llurs mercaderíes, consistenls en ventalls de senyora, tabac, obgectes
pera 1 egals, taronjas, pi ataos, objectes de sedería, postals, segells, etc. etc. Es dir, un verdaders comers.
Per haver alracat fora del molf y ser de nit,
no havem pogut visitar la ciutat, que l a veiem
illuminad a en tota sa Jlargaria.
Dia /8. EneMa tothom dormía quan ens hem
posat en marxa. El temps magnífíc, les gavínes
van seguintnos, el mar está més revolt, y per lo
tant s'acrentüa més el brandeig. Avui ens ha
sorprés veure a alguns viatjers, pujats a Les
Palnes, portan[ darnunt la testa delícats y ben
treballats jipis, en piC. Desembre, fins que'ns
hem recordat de que la temperatura era una
altra, y per cert haig de consignar qu'es ben
ag•adosa. No sentím ni fret ni calor.
Viatjant per mar, passa un fenomen extn1ny,
y es que, quan se veu terra, apar tenirla al davant, com si ab la má 's pogués toca·, a poca
distancia, y en cambi són moltes les milles
que'ns en aparta. i\ra mateix se veu Santa Creu
de T enerife, ab son volcá apagat, Pico de El
Teide, que s'aixeca magesluós cap a la partesquerra de la lila; sembla qu e hi puguem tocar

ab el dit, y segurament trigaiC,!l unes he!! es a
arribarhi Ara ::.ón les 1.0u.
Santa Creu de Ttu rife, ageguda als peus
del mar, a la falda de a monlanya, va extenense amunt, lota sembradtJ de casetes blanques,
escampantse aquí y all~1 com 1111 remat de blanques cabretes. Les seves mo,.tanyes mirades de
lluny se1!1blen pelades, sense vegetació, peró a
mida que'ns hi atansem més, les veiem poblades
d'exemplars diferents. Es uu panorama bonic,
no u, atraient, pie de barrancs y de punxaguéles
montanyes, d'un color negrós y rojós fose; Hi
arr ibe m a les onze, y a le:; onze de la nit sortfm,
deíxant a aquel la moutanya sembrada de casetes
y d'hortes ben conreuacles.
· Dia 19. Són les vuit del malí quan arribern
a Santa Creu de Les Palmes, y'ns ofereix casi
bé '1 maleix panorama que Santa Creu de Tenerife, pero ab la diferen..:ia de que aquí les montanyes están més poblades, y la vegetació, en
general, abunda més. També, montanyes amunt,
se veuen rengleses de cases que van enf1lantse
enlaire ~:~trevides, donant un tó més pintoresc al
panorama. La major part són b anques y no
massa alles. El port es molt reduit y de menys
moviment que 1 de Santa Creu de Tenerife. La
ciutat també está situada al peu de la montanya,
de cara al Est, y les ones del mar tranquiles,
van a rompres, joguinejanles, per ses parets
baixes. Está ~nés reclosa que no la que havem
deixada ahir, que s'exten!a d'una parta l'altra
abarcant llargu exten:;ió.
L'aspecte de la ciulat sembla molt net, puig
hi ha molta cura eu lenir les fatxade¡; blanques
y ben pintades, y no se'n veu ni una que desentoni. El terrer aquf es mol t frondós, abundanthi
moltel pliltan y l es hortalises primerenques. A
dreta y esquerra está poblat aqui y alla de lorreles ben situades, la major part d'anglesos y
alemanys que van a matar les hores placides
entre aquella hermosa campinya, rodejada pel
mar, aonl pol respirarsi.i a pie ¡mimó, ab el mnr
quielíssím, que casi no's mou, clima agradós en
extrem y molt sa. Les palmeres s'aixequen altes,
magestuoses, senyalant nos perpetuament l'iufinit. Abunden les aigues, puig n'hi ha gran riquesa y bones, y en les montanyes s'hi !roben
p;ns de teieres, pal hlanc y moltes altres produccions.
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