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Supresló de quin tes o lleves y facul tat do
La llongua catalana ab carácter nll••inl per totes
porler contribui r n la fom.ació del exércit del Estat Esno-trea rAhtrtonR in el út< • h el Poner Central.
per metli ••o voluntari9 ó tlinara.
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Corta Catala nes
Essent Nnolonalista l'acció que al nostre pobl~
per "1 rl'~im iutern ·le 111 '>ncionalitat Catah1n11 y pera ser
Guió Cau•lantsl.a. tenen el drl't y ·1 de.,.Pr de
la
reahsa
árbilrPH •lP nnstra Rtlministrn<'ió.
coop¡>rarhi tots els et.lalsns mo!lute per les aspiraclons
Qoo s lgul n catalnns •¡uants a Catii.\UOYQ •lesem·
11 dt>\ nacionalismo ca tal á, qual~Pvulga que siga llur pen·
peu,•in ri\rrers públtcR.
s~r y sentir en materies religiosas, polittques o
Flx:ar oontrlbnolon s é Jropostos per contri·
s oolals.
buir alA !l'Mlos generala del l'.stat on la proporció que
·
correspongui 11 C'vtalunya.
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Per mirar 1nassa al sur C')

La llibertat n a~cuda en el nosl re pob le, vis.
cud•t en el nostre poble, fou sustituida en quel·

El poble vasc d'aquesta banda del Pirineu,
dirigí l'esguart al sur y en aquest rur>ment se
marca'! primer instant de la seva vida de servitut.
No per isolament, sino per instint de conservació degué atendre'l pt-rill y lliurarse'n. No ho
feu, no sapigué venr.er la seva curiositat y mira
al sur.
Y el sur ab els seus fal sos oripells, ab aquella
enganyadora gamma de colors, sugestiona el
nostre poble que desde aleshores seguí cegament el camí de la seva decadencia
Tradicional fou la llibertat en la terra deis
vascs; pero aquesta llibertat tradicional, aquesta veritable llibertat qu'en tot el procés historie
de la nostra rassa s'havfa manifestat com caracter integrant del vasc, fou sustituida en
molts deis nostres germans per una llibertat
que a faisó d'especffic fabrica el sur pera'ls
pobles peninsulars.

cuns vascs per la llibertat imposada, fabricada
a tilo! de recepta f¡¡rmaceutica .. .
A qu ina causa's deu ailltl abe1 ració, aital
imbecilitat q1.1e cambiava or pe r oripell, ver ita·
ble Jlibertat per liranies f¡¡clurudes desde 'ls
ma~alzems democratic~? A q11e? Unicamenl a
qLt\ 1 vasc va mirar al sur
J\\ui, jamai el degradant absolulisme monflrquic pogué arrel ar en la l erra d>: ls vasc~. en la
clit<:sica terra de la cr istiana llibertat. Mai,
jan ai el poble vasc va degradarse fins veures
trepitjat per la voluntat esltípida del despotisme. Pero'l poble vasc en la ~eva majoría, en
gairebé la seva total il at acota la testa y després va adorar l' inflat orgull del pahó abso-

(*) Tr;doit del pertodi.: nacionalista .\',¡p,ll·tarr.l. de
Pamplona

lut isla.
Per qué un poble que m'3i va sofrir déspotes,
un poble en el qual la supremacía de l es seves
Cor t ~. deis scus Balzrtrrcs 1 se perl en h
llu nyanía deis segles, perqué preguntem, aquest
poble va oblidar la seva historia, la seva digni·
tat, la stva altivesa y blinca !'espinada devant
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del gro tese absolutisme?; per qué's va convertir
en defensor d'un sistema que pugnava ab la
manera d'esser euskara? Per qué? Perqué va
mirar al sur.
Per mirar al sur! Heusaqui el perqué de la
nostra desgracia. El poble vasc va mirar al sur
y va quedar sugestiona!, oblidantse de si mateix
y junyintse al jou !latí.
Per alla el primer quart del segle passat,
lluitaven en la península dues tir aníes, aquella
que venfa cncoberta ab -el títol de llibertat y la
que 's desprenía de 1' abso lutisme monarquic ,
trad iciona l en els pobles llatins desde el segle
XV. Y els vascs, oblidant la seva tradicional y
cristiana llibertat, la llibertat euskara, s'af iliaren a abdos parti ts, la maj oría a !'absolutista,
que com el Iliberal o revoluc ionari, va agrair
aital desprendiment, vulnerant !antes vegades
com va poguer les nostres llibertats patries.
Vascs ! Si'lmirar el sur ha sigut la causa del
nostre enrunamenl, dedHireu que la salvació
esta en girar els ulls a la Patria. Si'ls malastres
vingueren al nostre país per sugestionamos
l'afsny a lo estrany, a lo no vasc, es ciar que la
nostra salvació, la vida de les no~tres llibertats,
la dignitat de la nostra rassa, es!r.ba en estlnar
lo noslre, menyspreuant les polítiques estranyes
que després d'haver xuclat la nostra sang, ens
deixaren en el rostre el solc afrentós del
fuet ...

Esguards
Aquella bella mantfestació patriótica) aquell
esc!at d'en tusiasme catalanista de la nostra
joven /u !) a la Lliga Regionalista ti ha fet aparei.t:er dm'i.WI sen el fantasma deis disturbis)
de la por) infiltranlli '1 convenciment de la
inulilisació de les lasques de lct prqpera
Assamblea per par/ d'aque/la joPenlut en fll·
siitsL lea) delerminant ei.r: convenciment la no
concurrencia de la Lliga a la susdita Assamblea pcr no creure en cls actuals momenls ab
l'oportunilat de sa celebració
A nosaltres) senrors de la Lliga) no'ens fleu
com•ensut. No lw S(f(lll la por a uns quants
visques 1' cants que hi puguin hal'erhi) cants
1' visques que f¡ f serán com ohir (oren als.focs
1' d~ m á 1' sempre ser án a lota mantj'eslació

palriotica de la faisó quc's l'ulga aont els joPes catalunistes hilem al'!e de presencia, sino
cima! eft.•cte qu'cn certcs /erres produiríen
cls malei.ros corejals pcr la Lliga.
El crit de Pisca Catalunra.' no es ni ha esta/
ni poi esser destrucliu, ai.l·ís com lampoc entre catalanistes causa .de· dislurbis; es afirma/in, es 11na espcransa, que deia La Ve u de
Catalunya.

Els que porll)m ci.t: crit alcor) al con correr

a una Assarnblea) feta principalissimarnenf
pera afirmar una vol/a rnés el dret y valer de
Catalunra a esser Catalunra !' a recordar
als catalatJS lots) el deure que tením, de !rebailar per Ella) no poi mourens altre esperit
qu'el d'aplaudir el patriotisme d'aquells, que
prescindint de lo! conl'encionalisme l' arcaics
procetlimenls poli!les, afirmen que per dam~tnl
de lo! hi ha quelcom que lots estimem !' t>enerem: la Patria.
En el scu fur intcrn prou conl'ensuts eslán
cls homc~ de la Uiga que la joJ>entut té una
justa concepctó del scu deure, mes lambé saben q11'en cls actual::; momenls el fer acle de•
fe catalanista, el mol llibulat, sería 11n greu
pcrill) un gros destorb perl'actuació mansoia
y descolorida, perno dir quelcom d'anticatalana que li marquen, malgrat úZf?uns s>fl¡ resistei.ren, aquells linmes mancats d'idealital
1' sincera c.rpresió de la maltitutque forma al
sea darrera.
La «Unió )) 'ls ha cridat,· no hi 1•o!en Penir.' ...
medilada 1' bcn mcditacla del'ien tenir l'acfitut
que han prcs; SeKuei.rin sa Pía, qne nosa ltres,
ab ells o sensc el!s, trebalft,ri!m per Cata/u·
n¡•a) ab aqudla [el, integritat !' entusiasme
que semprc ha posa! la Unió Catalanista » en
ses campanres !' que jidelment semprc ha
manlinf?'ul la junta Pcrmanenl de la matei.ra.
fRANC.
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¡:torals de l'any r86r 1

ENDRESSA

canto mos himnes y mon arpa polso,

y mes llai'Ors als vents de la montan ya
dono a besar mon front ab nua testa;
que quan bullen lo cor lo loe de l'itnima,
n'es dols al front l'al e de la tempesta.
Vagar deixaume errant pe r en tre selves,

Ara ojats los accents de l'crrant bardo .•.

m en tre les se lves de ma Patria silln¡
d eixeume recolsar lo front bJix l'arbre

-Jo sólo trovador de les montanyes.

que u baga, un jorn, amos

pas~ats

dona va¡

deixaume visitar ab passos trcmo ls
<¿ue t'has fct, ra5sa d' h e roes montan yesos,
casa comta l de gloria n'iadora? ...

lle1xaume ab
los ecos

t:tnt~

dc~pertar

de Patrw, ab cants de guerra,

que fa nou s•glcs

lo

s~ntuari

p e rdut en tre les brenyes1

y saludar la bizantina porta.
que encara ombrcgucn secula rs alsttles.
També un jorn mos passats la saludaren
quan, pie lo cor de fé cnstiana, anaven
a la Verge de l'herm a demanarli,

que :1dorm1ts ¡;u .. rda la Piren e serra.

de genolls a les !loses de son temple,

u~naume

la punta de l'acer c.avJda en terra,
les mans creuades sobre '1 pom de ferro,

Jo 1. 0

~;, l o

a mi cant:1r vostres hassanyes.
cantor de !'hermosura:

¡o s o lo tro\'ador de les montJnyes!
Jo s6 lo bardo crr.1nt, que ab nua testa,

pcr les selvcs corrent y per los boscos.
;~ls \'Cnts de la montan ya entrego,
per.1uc gemecs n':.trranquen de mon arpa
IOt jugant :1b mil negra c:~bellera.

salut y deslliuransl persa Patria.
Jo l'am, la Patria, ab eixa fé que abriguen
los cors qu·espcren y los cors que creuen ..

mon front

!,luan mes funr'>s pcr entre 'ls pins ;el\•:¡tges
udol:t 'l V<'nl com un remat de feres
qut' pct· los bos..:os f;llno lenc¡ues corren;
<JtWn me' brumosos baixen de)penyantse
los rngidors tnr rents d ~ la monunya
l• >l c•ncrespant llurs horhol luntco; nnes;
IJ'I~n mes clll;Hnp tot !'uetejant tds núvnls,
'lgngador 1wr lns cspa1s 11~ creuu,
1' m~s lo tr6, tnt ~stremint les scrre'>,
,¡ .. t11nb.1 "n timl.u, p.1lpitant rodola,
mes al su de llur~ .tsprcs :trmoníes

Paraules d'optimisme
Aclaparaments, frisanses de dubtes y 1 ecels
tot j11st iniciats: perque heu tret el cap en la
nostra arluaci(>, si no sou f'lrments constructius!
Pe1 que heu furgat en la pensa de is nostre~. pre·
sentontselshi ro m tiiiS uu 11ols de tempesta, si no
teni11 cap forsa, pcrque no ~o u més que ornb:es
fantasioses? Si uo podeu existir mentres hi si·
guem nosaHres, rls con11josoc;, ~ l s forts; els

Passats, que vostres ombres 1·agoroses
devant mos ulls, fantástiques nc creuenl
Encobertats nb la sagnant mortalla
que tcnyireu de sang encara viva
quJn del combat pas~a reu a la tomba,
a lsauv0s dcvant meu!. .. !.'arpa 'lemega
ba ix la febros:.t nt!t de l'e• rllnt bardo,
!'arpa que mai !'11 les daur.1des snles
deis r íes palaus hn mormurat lli_songcs.
Ombres, ven iu '' 'ui! Héroes, ·llst.>uvosr
\'os tres fers can tJ ré, vostre~ hassan y cs.
Jo no so lo cnntor de l'hcrmo~urJ·
¡osó lo trovadur de les montan)·es!
\ ICTOK HALAGUER.

que tot ho veiem de color de rosa per la gran
raó d'esser aquest color y cap més el que domi na, perque r epresenteu actualment un destorb?
Y els dubtes y els recels que inspiren aquestes boires de pessilmsm", si poguessin contestar, diríen qu'e lls influencien unica ment als esperits apocats y són el papu deis indecisos; deis
qu'han sentit els primers impulsos de les idees,
sense arribar n la completa definició.
Veieu, carfssims, l'horitzó com s'acla r eix?
Semblava que'ns trobavem a la devalfada d'una
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forsa dtsconeguda, qu'e.;cantonar ia la nostra
obr a. Quina follía!
Homes representatius que s'encaminen per
viaranys de traició, com si s'avergonyissin deis
moments de sinceritat passats y preferissin agaf ar se a les mamelles d'una vaca, que dona llet
per que encara no hi ha prou vergonya per privarla de pasturar en prats d'altri. Agrupacions
que, després de fer colecció d'adjectius, repleguen ve rgonyo~ament la nostra ensenya. cent
cops digna y honrada, pera amistansarse ab
ge nt que n(/ls entenen y'ls poden encoma nar la
seva decadenci a. Tot aixo, anal isat per la scva
veritabl e va' úa, fent cas omís del soroll de nous
que mou, 11 0 repr esenta r es absolutament.
Mirém al vo l ta nt nost r e: hi l r obem els malei·
xos d'aba ns. Que no es un I r iomf l 'esser el::; mateixos? A ixo vo l dir que !' Ideal es prou fort pera
j untar per sempre als que l'ha n sent t integrameo!.
Y dones, ens cal r ecomensar lornant a l'auliga tasca, com aquell que s'adona que'ls modernismes 1i fan perdre '1 temps, fugint d'aquest
parentessi, que més tart no forem a temps a recuperarlo.
Tornemhi 'ls que siguem a parlar de catalanis·
me, que la noslra tasca es ben planera, impul·
sada pel gran deure tot :¡ftruisme y estima;
qu'es molt gran la forsa del qu'encomana les
idees quan no's pidola ni un carrec, ni un empleu, ni cap reconeixement! que inmen.-a es
l 'a tracció de lo que va cap a l'afany de retornar
a esser un mateix! Que aixo es egoísta? Siguem
devol s d'aquesl egoi::>me qu·enfort i rá la j ust i cia
humana, per sobre l 'esperit de domini que avui
agarrota les naciOI)S en ncm d'un generós al·
truisme que r oba la sang y la dignitat.
N i prevaricacions ni r enunciameiJts han pogut
enfeblir les energfes deis convensuts. Voléu
demostr ació més eloqüent de la virtualitat del
esper it patri oti c en els homes, quan aquests bateguen amarats de la fe en el triomf, sentint
ben aprop aquella suprema gracia de la conciencia, quan en::; diu: chas fet lo que devíes»?
Per aixo, els guardadors encara de la puresa
de pri ncipis, devem empendre la creuada, avui
ab més fe que mai. L'empeudrem-ja ho podem
afi rmar els tossuls y irreductibles-sembrant
altr a volla entre 'ls catalans, l'amor a la llibertat de la seva patria . Els romantics, els somniador s, pero també 'ls integres, auirem fins a la
última encontr ada catala na, sense demanar res
més que fe ab el nostre pobl e, que amor a la
seva lli berlat. N osa llres podem anarhi perqu e
estem disposats a lluitar fins al sacri fi ci, enfront

deis opresors de Calalun)la, malgrat sapiguem
que homes poc e::>crupolosos per un rnós de
pá fan d'estira-cordetes y qu'eucara s'estilen
aquells ed1ficis privadors de la lliber tal deis
ciuladans
Podem dir ab el cap ben all que abominem de
les organisacions armades d'aquesta civilisació
envilida, per escarni de les lleis humanes que
ensenyen !'amor entre 'ls homes, encara que no
parlin ni vesteixin igualment, y que les armes
han d'esser unicament pera conquerir o guardar
l lur llibertat; que aixo sí que cal pensarho.
Podem dir igualrnent que aborrim aquestes
cadenes modernes que's di uen lleis cont r a ' 1
pensa menl, euforl inl els noslres germans, pera
1irarho un joru riu uvul l, ab les desferres de la
autocracia domi nadora.
Y si després del senliment fonamental tením
aquestes y altres graos coses pera predicar, el
qui parli d'afebliments será un poruc que qualsevol granel d'arena l'eutrebanca, perque no
sab que aixafanllo ·s fa pol~ím inofensiu.
La nostra fita es ben definida y no defallirem
fin~ a veure aproparse '1 seu triomf, pera fruir
pleuament d'un goig tot just iniciat; qu'els qui
hem vist passar tola una vida esmersada en
propagar la integritat de les reivindicacions catalanes, ja'n podem donar fé orgullosament, del
platxeri que proporciona '1 compliment del gían
deure patriotic.
Y a vosallres tols, oh germans de Patria!
voiJr íem enconwnnrvosen quelcom d'aquesta
satisfacció iuefable. Vos ho diém amorosament:
voldrlem que demá que vingui '1 gran dia del sol
de l libertat, siguéna tols plegals qui haguém
donal els cops de llinra pera trencar les cadenes.
FURJ\\1KE10.

La causa de la des(etc1 fou la .le comba/re
ab gen/ a la que lw••ía trenca/ la parau/a,
put.r el dret de genls regonei.l· com a lfer universal el complimcnt de lo/ In promés r lotes
les lleis di1 ines !' !m manes també /li obliguen.
Deu perml'l aitals fe ts en ciJstic de tant e.recrable mc~ldat.
«Els Almogavars», per
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-D E LS QU A TRE VENTS
RAPSODIA CLÁSSICA.
Ola fer vent d'Agost era aquel! dia ...
sota la volta del atzur serena
com una copa d'or d'bidromel plena
la vall de Lys de llum se sobreixia.
Flama deis camps, la palla refulgía
com l'escuma del mar damunt !'arena
y !'eral pié de fruits de tota mena
tola sa gloria al ven t seré espand ia.
Ella 'm most rava les tri omfals monte res
de la flo r del forment, com nova Ceres
so rgida allí per art de mar:~ vella,
y alla d'allil cantaven les cigales¡
passaren dos coloms d_e bla nques ales
y sonaren remors d'égloga vella.

SHAKESPEARE
Mirant les ones de la font gemáda
s'enmirallava un dia la primpcesa,
sa cabellera en llames d 'or en cesa
son dors cubría en fulguran! cascada·.
Damunt l'aígua bufa la pon entada
fuetejant les ones ab feresa,
tota la selva a son entorn ext~sa
tragi<:ament fremía ato rmentada.
Pare 1\ei y ¡;ermans són a la guerra,
que, ab sang de moros y cristians la terra
mostra '1 pas de la mort per tots camins.
Vent de ponent! ai la gentil donzella
que no veu coro avansen en vers ella
!largues corrúes de fervosos pins.

VICTOR HUGO

WAGNER

Capvespre de !ardor¡ la turbon:~da
remou les ones de la mar sono ra
y'ls n u vols passen en trio m fal remada
davant del sol morent qu'en flams s'arbora.
Vent del Nort, ·neu als cimsl; la selva plora,
y al pe u de la cabana desolada,
el \'ell pasto r demana a la ten ora
l'últim ressó amorós d'una balada.
Sa veu se torna un plan y que la ton-era
Hansa al clós verginal de la rourera
Lota retorta en funeral tremer
y al lit de la montanya '1 sol morfa
y so n ull d e gegant en agonía
co ntem pla va la mort del vell pastor.

Cau lo vaient Sigfrid a la traid o ra
morta l lla nsada del crudel Agó n;
y l'aigua pura de la cla ra fon;
111 p ng heróica del capdill colora.
Damunt del fret cadavre !'Amor plora,
plora y nestoma alli '1 vell Segimón
y '1 corn de guerra dins la oit respón
ab tonada de mort esglaiadora.
Aigues amunt del Rhin al cia r de lluna
dos áligues estenen s'ala bruna ...
Després esc uts y llanses y trofeus
tins q ue tota la selva 'n resplandía ...
y un vent de tomba en tots indrets so rgla
profetisan t la posta deis ve lis deusl
,\los~ÉN Asn'>N NAB ARRO

Yiúsica
P a la u de la Mú si ca C at ala na
El j ove violinista catalá, en Joan Frigola, tot
just arribat de Bruseles, aont pensionat per la
Diputació de Girona, ha perfecciona t sos estudis baix la direcció del mestre Crickboom, s'ha
fet sentir darrerament en un recital, en el qual
s' ha revel at un note1ble concertista .
Y es qu'en Frigola es un virtuós, mes no, ab
el sentit del virtuo~isme, que sois pensa !luir els
seus merits sacrificant el sentit de les obres
que executH, sino virfuós perla facilitat de me-

canisme, pulcre afinació y domini absolut del
instrument, mes sense sortirse mai deis límits
de la obra , com ho demostrá en la fidelíssima
interpretació de la Chacona ele Bach y Le Streghc de Paganini, quals dificultats, pera molts
insuperables, vencé ab gran facilitat .
No menys notable fou l'execució de la Sonata
de Veracini y del Grand Conccrt de Vieuxtemps, en la primera de les quals, y especialment en el Larghetto, tingué moments felicíssims.
En dues obt es, En Mer y Htunoresque, ens
doná a coneixer el seu talent com a compositor,
les que foren molt aplaudides.

•
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Gloriosament ha comensat, dones, la seva
carrera el jove Frigola y no dubtem que'ls exits
l'acompanyarán arreu, com de dret Ji pertoca.

***

Novament la Orquesta Sinfonica de Madrid
s'ha fet sentir en aquesta sala en cinc festivals
quals exits no han sigut pas inferiors als que
anyalment hi ve guanyant.
L' espai de que disposo no 'm permet fer
detallades ressenyes d'aquets concerts veritables aconteixements musicals.
De les primeres audicions que s'han donat lo
que despertava major interés d'esser conegut,
era la «Sinfonía en do major» clita, de jena)
atribuida a Beethoven y que nosaltres no hi
poguerem veure res que'ns recordés l'inspiració
d' aquell gran geni; sens dubte la forma de
Haydn es la que més domina en tota la obra.
Les esperanses qu'el públic posa ab les afirmacions de Stein, que sobre la procedencia de la
obra figuraven en els programes, quedaren def raudades.
D'autors russos hi figuraven la «Sexta sinfonía:. de Glazounow, y el poema cThamar» de
Balakirew, les due!; obres d'un treball orquestal
complicadíssim, peró que no logren despertar
l'atenció del oient; la varietat de temes de la
primera resulten completament deslligats, essent
. mancada d'ist il; la segona ja conté algún motiu
forsa agradable; les dos foren rebudes pel públic
ab marcada indiferencia.
o:Ma mere l'oie» suite y «Pavane pour une
Infante defunte» de Ravel, la primera d'una
fr esca ingenuitat, enca ra que mancada d'inspiració, guanyantla ab aixo la segona, un bonic
quadro impresionista que f ou rebut ab franc
aplaudiment.
En resum, de les primeres audicions, segurament que ben poc en deurá quedar en els nostres programes.
Parlem ara de l'execució qu'aquesta notable
orquesta dona a totes les obres y posemhi en
primer !loe a Beethoven; la «Segona :. y «T ercera Sinfonía • y !'obertura de «Leonora» foren
dites de manera que no creiem se pugui superar; el treball de !'orquesta arriba a un tal grau
de justesa d'i nterpretació que tot elogi fora
dcficicnt.
També en l'i nterpretació de Bach, «Pastoral», «Choral variat» y cSuite en si menor»
estigueren a gran altura, especialment en el
cChoral variah que com cada any, la corda hi
demostra tot lo que val, guanyanthi les més
justes y entussiastes ovacions del públic.

N o menys not able es l'execució de les obres
de Wagner, de qui n'han fi gurat en els programes un bon nombre de fragments, m es l'interpretació en aquest autor, no deixa satisfet a
molts, ja que'! mestre Arbós deixa un xic massa
la batuta a l'efectisme del públic.
Diverses obres de distingits mestres, entre
elles la notable «Quinta Sinfonial> de Dvorak,
han completat els programes.
L 'Orfeó Catalá, ha coopera t en el tercer y
quin concert, executant junt ab !'orquesta varis
fragments de la gran «Missa en si menor» de
Bach, y ab els so! istes vocals la <~Novena Sinfonía » de Beethoven. L'audició d'aquestes dues
colossals obres, foren dos éxils inmensos, omplintse la gran Sala com poques vegades hem
vi::;t, arrivant l' entussiasrne del públic a un grau
delirant.
No es de dubtar que de la manera qu'es
rebuda anyalment aquesta notable instit ució
musical, be els hi podém dir: a reveure.

L iceu
Certs recels produí al nostre públic les representacions de la popular ópera de Bizet

Carmen.
En primer terme l'espectació era pera veure
la senyoreta Supervia en la protagonista, dificil
paper que requereix un profon estudi y en qua!
facilment triomfá la nostra paisana. En els dos
primers actes estigué admirable, donant molt
r elleu en el pe"rsonatge, y segurament que si la
seva veu fos mes potenta, els tercer y quart
acte, hauríen guanyat molta més intensitat de
expressió.
El senyor Nava rro en Escamillo estigué molt
just de dicció, lluint hi les bel leses de la seva
potenta veu.
Molt acertada d'expressió dramatica la senyoreta Lluró, portantse com a bons, tots els artistes que'ls secundaren.
Mitjanament bé els chors y be !'orquesta; no
obstant, el conjunt no lográ pas desfer la fredor
del públic.
En la segona representació d'aquesta obra la
senyoreta Supervia 's despedí del públic, cantant ab molt bon gust y afinació, varis fragments
d'ópera y la popular cansó catalana Vorela la
A1ar després de les quals rebé un sens fi d'obsequis y entussiastes aplaudiments deis seus admiradors.

•**
Ab la gastada ópera de Verdi // Trova/or e
ha tocat a son terme la present temporada.
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La interpretació, com era d'esperar, fou ben
notable, mes el paper de gitana a carrec de la
senyora Hotkowsca, oblingué una interpretació
acabadíssima.
D eis demés artistes, senyora Boninsegna y
senyors Gilion y Ancona, no cal detallar de cada
un d'ells el seu acabat treball, dones tots esti·
gueren a gran altura, entussiasmant al públic el
tenor senyor Gilion, perla facilitat ab que fa ús
deis seus brillants aguts, repetint, com si tal
cosa, el JI-/adre infelice1 que Ji valgué una llarga
ovació.
Bé mereix també un e:ogi el senyor Gira! pel
seu correctfssim treball, tots els quals foren
degudament secundats pels demés artistes y
dignament dirigits pel mestl·e Mascheroni, de
qui es per tothom reconeguda la seva compe·
tencia pera portar aquesta classe d'obres.

C.

BATLLE.

Teatres
TEATRE DE CATALUNYA. - El despatriat
co media en tres actes d'en Santiago .Rusiñol

Hi ha en aquesta darrera comedia d'en Rusi·
ñol, el drama etern que pesa sobre 'ls deshere·
tats; ni patria, ni riqueses, ni una llar anyorada
y per ff retrobada plena d'amorós caliu, són pa·
trimoni d'aquests forsats aventurers.
Passen el mar en cerca d'un quimeric benestar, deixant darrera seu uns esguarts amorosos
o se ntint els darrers sanglots deis plors sincers
deis seus. El tem~s y la distancia distreurá l'esguart cap altra banda y aixugará '1 plor. Y '1
pobre aventurer retornará malalt de i'anima y
fadigat de cos sense haver trobat alla la realitat
del seu somni y havent perdut aquí el tresor
mil vegades més penat que tots els materials:
!'amor deis ~eus; el caliu de la Patria propia.
Sota la comedia s'hi amaga aquesta realitat
dramatica, viscuda a cada pas. L'autor .J'enllassa, distraientla, ab la construcció comica de la
obra, y al topar les dues accen tua cions tant
oposades, apareix violentmeut desvirtuada la
actuació dramatica, que visiblement sucumbeix
al major relleu que pren l'assumpte y situacions
comiques de la obra.
D ebem fer constar la fidel interpretació que
la companyía d'en Borrás ha fet d'aquesta comedia, com també la propietat ab que ha sigut
escenificada per !'empresa del Sindicat.
ERYT.

UKIO CATALANISTA
Secc ió oficia l
La j unta Permanent de la Unió Catalanista
ha rebut del Casal Catalá de Buenos Aires el
següent comunicat, adherintse a la vinenta As samblea de Tarragona:
«Honorable compatrici: Plaunos comunicarvos
qu'havem rebut vostra atenta comunicació; al
ensemps, l'acort d'aquest Concell Directiu d'ad ·
herirse a I'Assamblea qu'ab tant patriotisme
haveu convocat.
El Casal Catalá que llu:1y de la Patria ve
treballant ~b ferm delit pera son enaltiment y
progr és, procurant acoblar a tots els catalans
que aquf viuen espargits, se sent orgullós al
adherirse a un acte qu'ha de servir pera ager·
manar a tots els catalans que dins la Patria \liuen
separats per llurs idees.
En sessíó celebrada el 28 del prop passat
Mars, va acordarse per unanimitat adherirse a
I'Assamblea y nomenar Delegat del Casal Catalá al qu'ho es permanent a Catalunya En
L luís Cairó, per medí de qual delegació aquesta
entítat assistirá a l'acte tant noblement patrocinat per la benemérita Institució que tant dignament presidiu.
Visqueu molts anys pel be de Catalunya .Buenos Aires 5 Abril de 1912.- EI Secretari,
Lluciá Subirachs y Cuniii.- EI President, Teo·
dor Banús.»
T ambé ha rebut una altre comunicació del
Orfeó ~atalá de !'Habana, notificant:
d -Iaver el Concell Directiu nomenat an En
Ramon Marts y Puig de Barcelona, Delegat
pera I'Assamblea de Tarragona, y an En Berna ·
bé Mari! resident a dita ciutat Delegat suplent
a la mateixa.
Encar que nostra entitat es essencialment
artística'ns associem de cor a toles les manifestacions que contribueixin a ficsar la personal itat catalana y a donar relleu a la nostra
terra.
Vos agrahfm l'invitació.- Habana 17 Abril
1912.- EI secretari, Miquel Burgay.-E l presi·
dent, Caries Martí. l'i
A la reunió que dissapte al vespre tingué la
Comissió organisadora de l'Assamblea de T arragona, junta que fou continuació de la celebra·
da el dijous a la tarde, el Sr. Abada!, pres ident
de la Lliga Regionalista, y el senyor Verdaguer
y Callís, hi reproduiren els dubtes que respecte

RENAIXE MENT.-

256

del bon éxit de la dita Assamblea havíen manifestat, atenent a lo ocorregu t a la festa deis
jocs Florals y_ a lo succeit després en diferents
indrets de Barcelona ab el cant d'«Els Segadors» y les deprecacions y imprecacions patriotiques que el jovent cata lanista, mogut pel seu
entussiasme llensa. Malgrat que per part de
tots els altres individuus de la Comissió se procurá insistentment en les dues dites reunions
convéncer als senyors Abada! y Verdaguer de
que no era possible que a I'Assamblea hi ocorreguessin disturbis ni contraposicions naciona-

listes y ademés que la suspensió de la Assamblea seria un gran mal pe! nacionalisme catalá,
els dits senyors Abada] y Verdaguer persistiren
en la inoportun itat de 1' Assamblea creient que's
devía esperar que passés temps y per tant
ocasió millor, y se retiraren ab gran pena deis
restants individus de la Comissió. Aquests se
reunid111 d'aquí pocs dles pera acordar lo que
s'hagi de fer, que es ben segur sera lo que més
convingui a la siluació que per diferentes causes se troba, a !'hora d'ara, el nacionalisme
catalá.

ACC IÓ CA TAL AN IST A

Fe )CA De JO Ve NC UC
Organisat pe! «C. A. de D. del C. y de la l.»
tingué lloc el passat dissapte un miting de propaganda catalanista y d'encorafjament a la nostra joventut.
Poques vegades la sala d'actes del Centre
s'ha vist omplenada d'una tant gran gentada, y
poques vegades també !'entusiasme ha sigut tan
inmens com ho fou entre 'ls concurrents al patriotic acte.
A les déu en punt ocuparen els seus lfocs els
cradors. El president del Centre, senyor Puig y
Esteve, obrí l'acte en breus paraules remarcant
la obra persistentment catalanista que realisa el
Centre pera conseguir la propulsió del moviment
patriotic .
Seguidament el senyor Rossell, de la Secció
de propaganda del Centre, feu us de la paraula.
Dirigints e als joves, els digué que avui no achíen en cap deis problemes que preocupen als
pobles; aixo, continuá, podría esser una mostra
d' impotencia que la joventut déu procurar esvair preocupantse seriosament de la creació del
ovrerisme catalá y d'una manera fructífera de la
ensenyansa catalana primaria, dones d'aquí n'ha
de sortir el poble fort que consegueixi la llibertat de la Patria.
El senyor Rossell acabá '1 seu encoratjador
parlament, dient que 11els que fem obra positiva
somniem; pero aixo voldríem pera 'ls demés.:.
Feu després ús de la paraula, el Sr. F. Sr garra, de la joventut Nacionalista de la «Ll. R »
Comensa ab un elogi al Centre per la seva her-

mosa idea de convocar «avui, vigilia deis jocs
Florals» , aquel! acte. Parlá també als joves, dels
qui digué que sempre en les gestes de la historia hi es presenta la joventut deis Pobles, marcant les seves evolucions.
Dedicá un recortan aquelles joventuts passades, que anyorant l'anima de la llur Patria, varen cercarla en la Poesía, y al topar ab una llengua forastera (!'orador fou interromput ab grans
aplaudiments) y unes lleis estranyes, fundaren
la patriotica institució deis jocs Florals.
S'ocupá després de la tasca de la present joventut que digué devía dedicarse per complert
a fer feina constructiva, prenent per divisa la
voluntat.
Acabá pronunci ant aquelles paraules d'en
Maraga;t, que diuen:
eFora terres, fora platja,
obl!dat de tot regrés:
no s'acaba '1 teu viatje,
no s'acabará mai més ... ~
Una salva d'aplaudiments obligá al orador a
cridar un visea Catalunya!, entusiastament corejat.
Y s'aixeca '1 Dr . .Mart! y juliá. Com moguts
per una potent forsa amagada, la rnultitu t de
peu dret l'aclamá y victorejá.
Apaibagat !'entusiasme, la veu del ilustre presiden! de la Unió Catalanista, s'escampá sere·
nament per l'ampla sala. La manca d'espai no'ns
permet, com voldrfem, recullir en nostres pági·
nes tots els conceptes del discurs del Dr. Martl
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y juliá y en !'extracte del mateix procurarem
condensar la virtualitat de les seves docl6nes.
Digué que quan el pessimisme que s'encoma ·
nava per l'estat extern del nostre poble, se feia
més extrcmat, ell vería al Centre Autonomista
deis Dependents pera retrobarhi als ca!alanistes de sempre.
Fa temps, digué, que s'observen en el nostre
poble desitjos de rebelió, y aquests síntomes
esdevindráu esclat de senlirnents que a'rborant~e
demostrarán !'existencia d'un poble fort. (Graudiosa ovació).
Aludint a la festa deis jocs Florals digué que
ell hi veiu en la maleixa com un homenatge a la
nostra !lengua calnlana. jo no sé, seguí, si us
heu donat compte de lo qu'es posseir una llengua propria: els que encara patím del mal de
romanlicisme, ens dol que tates lt's nostres activitats no siguin dedicades al perfeccionament
de la nostra parla.
S'ocupá extensament de la importancia qu'en
!'anima de Catulunya lii té !'idioma.
jo, continuli !'ilustre orador, demá aniré com
cada any a la festa deis jocs Fiarais, y al veúre
honorada la nostra llengua, assadollaré '1 meu
esperit del símbol de la festa, que no són els
poetes, no es e' moment concret, ni la gaia festa
de les flors de ¡v\aig. Cal fixélrnos en la tras·
cendencia de la festa de les nostres lletres, en·
cara que no poguem veure en el pervindre els
seus r%ultats, com no vegeren nostres avantpassats els que ara uosaltres observem.
No sabem la lr!lscendencia de demá, pero sí
que de vi• m po1 1ar rada hu la nostra pedra al
etlifici en construcció cl'aquesta nosJra llengua
que seré universal.
Y de In gaia festa cal aprofitarne l'intens es·
pe1 it patriolic. Quf havra de dir als instnuradors
t!e nosfres jocs Floralc; la trascendencia que
havfa de tenir llur obra, que malgrat l'esperit
patriotic flamejant en el reduit cenacle aont
ells actuaven de vestals, aparentment, no trascendls al poble, aquest esperit s'expandía arreu,
arriban! fins les cambres nupcials infiltranise
an els sers que s'hi engendraven. (Ovació gran·
diosa que durá llurga estona)
Abaigabats els aplaudiments, el Dr. Martí y
juliá continua la seva peroració. Als que som
catalanistes, diu, no deu espantarnos que'ns
senyalin per els Jtostres romanticisrnes, ans al
coutrari, nosalt res devl!m valer una supremacía
de fot lo nostre sobre lo deis altres.
Y si un día '1 Mf:'diterrá recobrava la civilisació que perdé al enfonzarse 'ls seus pobles forts,
es precfs que a nos allres ens tr obi ja renascuts

pera que com a tíuic poble sobreviven! d'aquelles epoques, poguem empunyar novament esser
árbitres de la civilisació moderna.
Cal esser patriotes, sentintse cada hu de nosaltres en tols moments tot Catalunya, que no
n'hi ha prou en cridar visea Catalunya! y riurens
de lo nostre.
Alabem fins a J'exaltaciú tot lo nostre, y en
aquests instants entusiastes que dediquem a la
Patria, devem pensar seriosamer.t en defensarla. (Al acabar el seu hermós parlament. pobrement descrit per nosaltres, el Dr. Marti y jul iá
es objecte d'una grand iosa rnanifestació de simpatía y adhesió a les seves para ules) .
. El professor del Centre, En W. Coroleu seguí després en l'ús ele l a ¡.¡arauJa.
Parlá a la joventul, de la que digué que patia
ara una epoca de descoratjament, peró que confiava en el retorn d'ella a la lluita per l'ideal.
S'ocupa de la epoca de dominació llatina, de
la que diu va sucumbir quan vegé que aquell colós que abarcava de mar a mar, s'enfonzava pel
seu propi pes.
Feu després un minuciós es!udi d~ l'adveuiment de la poesía catalana. dient que si aquesta
no s'hagués apartat deis motilas antics, hauría
mort sense deixar recort.
Remarca 'l cas deis defensors a Catalunya de
la Jlengua castellana; aquests, diu. no la coneixen, perq~e 'ls que l'havem es!udiat una mica,
havem d'esser per farsa catalanistes.
Parlá clesprés del problema nacionalista die nt
que regnavu entre tots el més gran desordre, no
sabent ningú quin camf h!! de seguir. jo cree,
digué !'orador, en una bella parrafada, que hau ·
rem d'enmirailaruos ab la conduelo del doctor
Marll y juli<' que no ha variat els seus ldeals.
Ell es al seil lloc y abt~ns que doblegarse primer
se JOmpetía (Ovació).
Potser, continué\, a.~nparantnos ab aquestes
doctrines, nosaltres perdrem y potser desapareixerem, peró la noslra Terra, el nostre cel y
la nostra mar sobreviurán malgrat tot. Seguím,
dones, el camí recte del lot o res, y si avui
caiem será pera pera tornarnos a aixecar demá
ab més dalit.
(Grandiosa ovació que dura llarga estona).
El senyor Puig y Esteve dona l'ar.te per acabat, y la multitul hullenta d'entusiasme entona
el nostre 1Iimne NRcional.
Y encara més lar!, al de vallar vers el carrer
!'ilustre presideut de la Unió Catala nista, un
nombrós esto! l'acompanyél victorejant a Catalunya·y llensant a l'espai les guerreres esl rofes
de «Eis Segadors».
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Els resiO:talistes, ab les minoríes d'oposició
minislenal exceptuant els conservadors-presentaren una proposició al Congré<.>, en els
següents lE 1mes:
«Els dipulats que suscriuen proposen e~l Congrés se s< 1reixi declarar que veurfa ab gust
que'l Govern proposés a les Corts la derogació
de l'anomellada llei de les jurisdiccions».
Malgr at l;t suavilat- potser diríem millor la
repulsiva e 1bard!a-de l a dema nda, el Congrés
per 221 vol.> contra 25 «no s' ha servit dec larar
que veuría ab gust que'l Govern proposés a les
Corls la derogació de l 'anomenada llei de les
j urisdiccions».
Y els finn:Jnls de la proposició s'haudtn quedat tan s: ti sfets. E lis ja han complert.
Oecidi<la ·1.ent deixemse d' esco!€s catalanes
y de tasl'a social aixo de gastar diners en
eleccions y enviar diputats a J\\adrid, vaja,
diguin lo CJ"C vulguin, pero es gran que.

=
El lilet at valenciá En Jascinlo Monlieles
acaba de de nar una lOnferencia en l'associació
literaria f.o Rat Penal, sobre'! tema: La poesía

!'' /s poctes cala fans.
Segons

1 esulta

del extracte que' ns en dona

La Veu de Cataftlll)'ll, el senyor Mustieles no
es partid: ri de la Poesía Patribtica, es a dir,
de la Poesh que canta les amors a les 'ferres
Llemosim·s. 1\quest senyor se veu que té per
poetes a lo!s aquells escriptors d'e casa nostra
que imite11, o plagien, tradueixen, o copien (que
de tot hi !tu), als poetc.>s exlrangers; y, en cambi, a tots ac¡nells altres que segueixen les divines peljacle:.; deis Verdaguers o deis Llorentes,
an aquells els hi diu «que no son poetes de
temperame 1!.
Encara que' 1 senyor Mustieles elogia la tasca
poética el' atguns deis nostres més insignes
i\\eslres, com son Mossen Cinto, Guimerá,
Apelt.:s, Pkó, Matheu, Raventós J\\ilá, Rubió,
Aguiló, y Costa Llobera, s'ocupa d'altres, ab
( logi, que 1.0 son tals, y omiteix figures notabillssimes, que son y seran sempre ornament de
1 o~lt a pe e• ía.
Aquesl es f al ses opinions no deuen passar settse protec;ta. jaque llensar al vent idees er ronies
es desoric•ntar a nostra j oventut y apartarla del
c1mí que· deu seguir pera asol ir la deu de la
Poesía Cala lnna, que no es allra que aquella

que s'inspira ab la llum de nostres cels, ab el
cant de nos ti es vents y ab !'agror de nostres
vessanes.
Heusaquf un fragment de sessió del Congrés
espanyol·en la qual se debalta la conveniencia
o no conveniencia de derogar la llei de jurisdiccions:
«El senyor Feliu pregunta quines són les
causes que obliguen a mantenir l a llei de
Jurisdiccions.
El senyor Maura: El defensar la patria y l a
bandera.
El senyor Feliu: Dones dema110 l a derogació».
Vaja, ja'ns comensa a esser una mica simpa
tic aquest senyor Fe Jiu.
Referintse a les nostres eslridencies diu el

Po! en un article datat a t'v\adrid y publicat a

La \'eu de Ca/tllllll)'ll:
cAquest protestantisme no es sentiment catalanista, no es amor a Catalunya, es mesquinesa,
es por, es manca de confiansa en les propies
forces, en les energíes de la causa y deis
homes».
Si en lo demés no e:.U1 tan acertat, en aixo
ültim hi toca completarnenl 1' AguiJó: es manca
de confiansa en els homes qui acudeixen pom
posamenl a les reials arrivades y solsamenl
lenen uns servents galonejats, aixo si- pera
anar ab pietós clesdeny A portar una corona an
En Casnnova .
En Canalejas diu quP ell derogara la llei di'

J urisdiccions.
Pero avans, vol anar a la modificació del
Códic de justicia Militar. Y pera empendre
aquesta reforma vol esperar que s'acabi la guerra del Rif.
Si que tt' esperanc;es d' allargar el senyor
Canalejas.

=

La Lliga Regionalista de Reus va celebrar la
festa de Sant jordi el passat diumenge y al
finalisar l'acte-segons diu una correspondencia
de La \'eu «s'escoltaren les primeres notes
del himne cafalá « Els Segadors que foren
escollats a peu dret prr lota In r.ot.correncia y
repetits entre grandiosos y unanims apfaudiments».
Se veu que'ls regionalisfes de Reus no llegei·
xen La Vea de Cataftlll)'a.
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Diumenge vinent, a les quatre de la tarde,
I'•Esbart Catalá de Dansaires• donará una selecta sessió de ballets populars catalans, en el
seu hostatge (Cassador, 4, primer), que ha tingut l'arnabilitat de dedicar a RENAIXEMENT, fa
Associació Nacionalista Cula lana y a 1' Ateneu
Obrer del [JI districte.

La setmi:lna entrant comensa rém a publicar el
primer d'una seri e d'articfes, que sobíes l a
personalitat literaria d'en lv\aragal l, ha escrit
nostre benvolgut colaborador, !'autor de «La
vida al cump», en Ramón Masifern.

Noslre estimadissim comfrare, el periodic
catalanista La Costa de Llel'llnl, ha comensat,
d'acort ab 1' Associació Nacionalista de Cal ella
y el foment Catalunista de Canet de Mar y junt
ab aftres elements valiosissims de la Costa, una
forta campanya, pera que pugan retornar a Catalunya els exilats de la vil a de Calella, aquells
joves nacioualisfes que en terres enlla de la
Fransa ja fa dos anys que p'oren les penalitats
de l'exil.
No cal dir com RENAIXEMENT s'adereix a tant
lloable idea, tol desitjant que l'exit més afalaguer retorni a les seves llars a n'aquells airnadors de Catalunya.
;y,.

Princesa, a Madrid, En Gual, no e< m suposaven en priucipi alguns cronistes rnadrileilys, ha
fornat triomfador de la capital d'Espanya; el
!emperament aristrocrafissirn de l ' it signe fundador del Teatre lntirn, ha trobat potser a
M.adrid un ambent de cortisa nia més plaent que
a Barcelona, ambenl, potser, que l'a~ttor de
«Silenci» j a va preveure avans; contribuint en
gran ·parta defereuciar a Madr id tola l'esperi·
lualilat de la seva obra que devia a Bar celona.
Ben o mal fundada y r ell igada ab mc.ts d'adrni·
ració ver s al gran artista, sorti d'equestes
planes humil!ssimes, una censura.
Y es qu'es greu, aquest deixamet.t que per
part d'alguns deis nostres literats, ~e deixa a
n'el poble; aquest poble obrer, cata'á, m~ncat
de r efinaments; mes fervorós devol de l 'art de
Calalunya, del que n'es conslant airnador.
Al Teatre Principal, fora de la t.ostra intelectualitat' hi !lllira aquest públic al onirn 'j
nobilfssim, enco r~ tjador de belles c mpreses y
rnés digne de tota conmberació d'art. s~nse ell,
tnoltes bones inicial ives, molles p• rs•Jna' i tats
prestigioses, hagueren fracassat, der. erJ l'esperit crític, benevolent potser , que pa·;sará, y
qued.ará la obra excelsa deis anonimf. r·~presen·
tant al!i, en un recó de I'Art, «.~\i ;teri de
DoloP .
Ara que !'Alejandro ¡Jffquis ha dit la seva
paraula, els eterns habilués de I'A1t (\e Céltalunya , potser, come nsar an la obra.

**

Després de mofts brillants y renyides oposi·
cions, hu si~ut nomenat catedratic de F ísica y
Qufmi c!l del l nstitut de Baeza, nostre company
el Doctor En Joan Camps Bellapart, triomf que,
capit pels seus sois merils a una edat moll jovenivola y enfront de rnofts altres opositors, ha
deixal ben alt a Madrid el nom de Catalunya.
Que rebi fa nostra més coral enhorabona, en·
sernps que fem vots pera que la seva ciencia y
activitat pugui venir a esser esrnersada a nostra
terra y nodrir les intelligencies de catalans.

***
El Geni de la Comed i a.- Pera 'ls dies
15, 18 y 20, I'Adriá Gua! reproduirá en el Teatre Pincipal, el seu cicle de conferencies que
sobres hi storia teatral va donar al Teatre de la

«Catalunya Nova• el palriotic chor, dona 'l
passal dissaple un concert en son lloc social,
ab moliu del repartiment de premis al'> deixe·
JJies de les classes de solf eig del pre~ ent curs
de 1911-1~.
Toles les composicions foren apla.tdi1íssirnes
pel nombrós públic, especialment, 1' « Arbre
Sagral» y Els Segadors• que foren ovacionats
entussiasticamenl.

L'Ajuntarnent de les Palrnes ha
celebrar tampoc aquest any festes
sari de l 'incorporació de la Gran
Castella, com a couseqliencia de
resolt el problema canari. ·

ae<)rdat no

r\1: l'aniver·
Canaria a
no ha verse
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II Centenari de la mort d' en Bach de Roda
ALS CAT A L A N S
El día 2 de Novembre del !lny prop-passat
1911, necumpliren 198 que'l claríssim y esforsat
patrici Francesc Maciá, conegut per Baclz de
Roda, pagá en les forques de les Devallades de
Vich, junl ab allrt!s valents soldats de la causa
cata1ar:a, la llarga y obsti nada defensa que
havfen feta de les lliberlats de la T erra . Més
ven turosos que'ls qui anaren a ampararse deis
murs de !' hero ica Burcelona per dur fins a la
temer itat la campanya de resistencia, ells, venuts per una vil traidoría, s'escaparen, ab el
sacr i fici de la vida 1lur, de ve ure ab els ulis
mortals la caiguda de la Nació que havíen amat
tanl, portantsen encara a la fossa un raig d't·speransa.
Dintre dos anys curts cutn~'lirá el segón cenknari del afreutós suplici que no han ob!idat en
lant llurc temps els seus compatriotes, els quals
ahn fet darrerament del t.om d'en Bach de
Roela senyera y guió de les reivindicacions de
la Patria.
·
Mes, si' seu norn y el seu sacrifici están
presents en la memoria de lots els catalans; si
la poesía popular ha mantiugut també viu, ab
son misteriós encís, el recort gloriós de son
suplici, falta encara, a Roda y a Vich, el mcnumenl ma terial del naixement y de la mort del
heroe. Y els de Roda y els de Vich volem
aprofitar la conjuntura d'aqueix segón centenari
de la ter rible tragedia pera pagarli el tribut de
dit monument eu la mellor forma possible.
El plan, tul com l'ha concebut la Comissió
Executiva que sotscriu el present document, es
seuzill y ftthedor: plantar en el Mas Bach, de
Roda, una artística lápida commemorativa del
nataltci d'en Frar cese Maciá y aixecar al cap
de les Devallades de Vich un modest monument
que recordi als presents y als esdevenidors
l'humiliant sup1ici del Día deis Morls de 1715.
Rodenchs y viga fans realisaríem aquest senzill
plan pel nostre compte, peró no volem ni podem
renunciar a la possibililat de cumplirlo ab majors medís ni negar a cap deis bons patricis de
Catalunya el dret a cooperarhi.
Per aixo es que di rigím a tots ells la present
C ridn. Qui sab si hi há en ella, tant casolana y
humil , una ocasió de fer bé a Catalunya més

gran y trascendental d,· lo que'ns figuram nasal tres matt!ixos! ·

No'm maten pcr ser traidor
ni tampoc persa cap 1/adrt,
sinó perqu'he l'Oif!.lll dir:
que l'isca scmprc la p,¡/ria!
En aquestes paraules que la cansó popular
posa en llabis del heroe y mártir,. Y qr•e la
Comissió pensa perpetuar en el monument de
les Devallades, hi ha espressat tot el valor d'un
sacrifici que ha sigut sempre llei de tot ~on
patriota. sense'l cumpliment de la qual ~1a1 el
nostre poble podrla a~solir la redempc1ó per
que so~pira.
Catalans: tots a la una, ab un sol amor, ab
un so! ideal, a1daunos en aquesta obra d'agraiment y de justicia. Que'l recort d'en Bach de
Roda y de l)OS companys d' infortuni, que ha
resbtit triomfant el pes mortal de dues centur ies. visea mate1 ialtnent als ulis dt.ls qui'ns ha~1
de succeir en les l'uites actuals pel ressorglment de Catalunya.
Y Deu y la Pé!lria vos paguin a lots, benvolguts comptltricis, la vostra cooper acíó Y el
vo~tre obol!
Vich, Pal>CUa Florida de 1912.
LA COMISSI(> EXECUTI VA
PER RODA:

joscp Caminals, 1711'/.~·c·.
,J/odesl Aicolau, propielari
.f. Baualls Pral, mcs!n• d'esrola
PER VICI-1:

Ramon 8ach, adt•ocal
josep rila!' )!libó, jarmaceuUch
joaqufm Bencl, inclustrial
Domin¡!,O Forcada, cpmerciant
NOTA. Totes les societafs patribtiques de
Catalunya quedan fRcui11Hie~ per rebre donatius,
que's servirán fer a man!', en el seu dla, deis
Tresorers de la Comissió, D. Modest Nicolau,
de Roda, y O. joaquím Benet, de Vich.
Imp. C:AT,\I.ON I A.-Montcsíón, 23.
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