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Supresló de qul ntes o lleves y facultat ilo
.La lleugua oato.l nna Rh eurácte r othíal per totes
poder contribuir" la fom.ncló rlel exércit del Estat Esnoqrea t·olnrtona lnrl(l~ ph el Pcirler Cen tml.
panyol per merli rle volun tnris ó dinot·s.
Corts Oata la.nos. 1'~1· ostutui r In llegislació civil y
Essont Nacionalista l'ncció que al nostre poble
per el rl'gim in lot·n de lA \ul'ionnlitat Cn.talana y pera ser
realisala Unió Cntalnnt sta, tenen el dret y '1 clever de
Arbitre~ rle IIOAtrn Rtlmillistrnció.
cooporarhi Lots ols cr.talanR mo~ruts per les aspiracíons
Quo s l guln ontalans quants a Catalun~a de~em11 del nncionnlisme ca tal~. qut\l~fwu l ga que siga llur penpenvin cár!'~~~ ¡oilhllc~.
sar v sentir en materles religiosos, polltlque~o
Fix at' oontrl buolons é lmpostos por contris o ot a l s,
bu ir ala gastoR g~nemiM <lel J•:stat en la proporció que
corrPspongui a Cutalunya.

SU MARI
Als

-El que hi dil!m nosaltres.-Esguarcs, per .Jranc.-Englanllnes: A l'esbart dansaire de tot Catalunya
per 'i{am<Ítl ."\f.ts(feru.-Confrontacións :\acionalistes, IV, per ~. C<l.~ttls y PeypociL-Rítmica. per Antau
Bnmíquer_-De toponimia cat lana, per Emili Genís y Horta .- L'encís, pe r 'l{_am611 .-[rcnys.- EI Pedant, per
U.wuiil f:_ R.tssc:gndrl.- \lústca, per C. Batlle.- Teatres, per Et:rt.-Unió Catalanista: Secció oficiaLGarbcllant.-Novcs.

Catalan~

r:lls Catalans:

La Comissió Organisadora de 1' Assamblea
Nacionalista de Tarragona, se d i~ igeix a
tots els fill s de Ca talunya pera fe'ls saber
que, definili vmnenf se celebrará els dies 5, vespre, y 6 del prop vinent Octubre. Se deu aquest
retarl a la perclua de temps ocassionada pels dubtes y vacilacións de l ~ Prohoms Regio nali stes. En
Rr~ymond d' A badal y En Narcí,; Verdaguer y Callís quieren d'aquesla Comissió y se n'ha n r etret
darre1 ament. Pre tenie n el'> dits senyor:; l'apl assament ind efinit de l 'Assamblea, suposa nthi a
!'actual rnoment pollt ic prriil de man ifes tacións hosti ls envers els elements pe r ells repre~en t ats;
pero tots el::- allres individuus de la Comissió estimant infunt.lats aque ixos t~mo rs, després d'haver
procurat vanament esbairlos, han resolt annr determinadament a la celebració del projectat Acle
solemne de Germanor Nacionalista, y ¡recisament, ab el s ma leixos amplissims criteris y puríssima
finalitat patriót ica, ab que la concebí en un principi la Uuió Catalé:lnist.L
Per SOl t el procediment regulador de la Con vocatori a y l es Conclusions de :a Ponencia
eslavan ja acordats al sobrevenir la discrepancia referida; així es que podrá seguirse el camf ja
tras~·at per to 1 s de comtí aco1 t.
Y cal e:.pe1ar que l'pjornament forsós de I'Assambl ea, per manca de temps disponible abans
de les vacanses d btiu, e! deixr.r un llarg espa i de repó.> fins a primers d'Octubre dará lloc a que
puga ref1ex onar be tothom sob1 e la mel or conducta a seguir pel be de la nostra Terr aA l',hsamblea s'hi cridarán oporlunament a tots els elements que volen ser considerats
coma «Nacionalistes». Assi~tinlhi demostrarán qu'ho son
Catalunya'ns mira a tots_ Ella v-:;1 que sa piguém prescindir de les nostres diferencies politiques pera treiHtlla Hgerrnan1ts en la Ob a Social de les seves reivi ndiracions.
Y n n'aquestH magna conj·1nció de roluntalS'ens hi ernpenyen adernés ab xardorosos crifs
d'entussiasme eh C!Jtala11s alluuyHts de la Patrin.
Els qui fir mau, persa 11arl responen de que sabrán com1):ir son deure. Cal desifjar que
tothom fassi elmtlleix.
Barcelona 23 Abril 1912 D . Martf y Julia; Pere Corominas; ,\·\ iquel Laporta; A. Suñol;
M . folguer u ':}Duran; j osep María Roca; j Franque.sa y Gomis; j Rode1gas y Calmell.
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El que hi diem nosaltres
Cerlament que no voltm resti sense comen·
tari, lo que ha passat al sí de la Comissió Organisadora de I'A!'.samblea de Tarragona, projectada per la Unió Catalanista, pera assolir, tora
de l'acció política electoral, una a::ció conjunta
de totes les forses nacionalistes; y no volem restin sense comentari tals aveniments, perque tot
el que esdevé de pertorbador a les actuacións
purament patriotiques, a les actuacións que
s'han de mo•tre apartades de les petites lluites
partidistes y que han d'esser no més impulsades
per els se ntiments de generositat y de sacrifici
inseparables de l patriotisme, enclou grossa,
mol t grossa responsabi l itat, que ·nosaltres r.o
volem que caigu i damunt nostre, al · enterarse
els Nacionalistes de tota llei que'ls elements
representa nls del Regionalisme, alegant motius
qu'ens alanyen, s'han retirat d'aquell a Comissió, impedint aixi, privantho, que la magna As·
samblea que tan de be hauría tet, y fara, per
xo , a la causa de l'afirmació de Catalunya, no
pugu celebrarse tal com havía sigut concebuda,
tal com l'havien pensada els ben intencionats
moguts no més que per sentiments patriotics
purissims, per sentiments que mouen a oteriments cordials, jamai a repulsions y refusameuts
contra els qui serveixen llealment 1' acció rei·
vindicadora de les nostres lliberacions. No,
nosaltres no volem, ni podem, passar el greu
dolor d ~ la culpa que no es nostra; Catalunya
no més pot ana r avant coneixent la veri tat, y
sabent, ben pe! cia r , qui son els qui llealment
per ella lluiten y qui son els qui, al menys, posposen !'ideal al procediment, y a !'hora · que
passa, la gran acció constructora de l'espiritualitat soci al del nostre poble.
E ls representants regionalistes qui després
de !largues y costoses persuassións havien acceptat, fins ab sorpresa de tots nosaltres, per·
que no dirho, concorre a 1' Assamblea y ferhi
declaracións que hauríen aixecat l'esperít pa·
triolic de la noslra Catalunya, després de la
diada deis jocs Florals pretextaren els entussiasmes del jovent patribtic pera sotmetre al
ciar criteri de la Comissió la oporfunitat de
1' Assamblea. En una reunió se debatí llargament, y apelanl a tots els arguments y a la forsa de tots els c:;entiments si era encertada l'opinió deis regionalisles, y no's pogué arribar a
acord. Se deixa per una allra reunió la decisió
definitiva: a la proxima junta, no hi valgueren
nsons, ni lleals ofrenes, ni pal riotics requeriments; tot endebades: els representants regio·

nalistes no's conmogueren, y expressaren que'!
pensament deis llu1 s amies era considera¡ inoportuna 1'/\ssamblea, y que per fant, se deixés
sospEsa indefinidament, fins que s'oferís ocasió
ben a proposit pera celebrarla ab seguretat de
bon exit. Judiquém, sense por de caure e11 erro,
que la ocasió oportuna , pels regionalistes, no
vindd1 mai; mes les 11egatives 1 odones y seques,
tn assumptes patriotics, El poble les condemna
y cal tenir trassa pera esquitllarse; ara les fugides en trema! iades deixen marge pera tota llei
de detenses y pera lota mena d'atormentades
argumentacions. Greiem, ho die m ciar, que'ls
regional istes no tenft n, ni tenen, cap ganes de
pendre part en actes verament nacioualistes, ni
volen sumar el llur esfors a l'esfors de tots els
catalanistes, malgrat que no més sía en accions
allunyades ele la políf ica electoral , en accions
neutrals nacionalisles. Aixo, pero, ho desitja
tola Catalunya, y ells, el s regionali5tes, de
cara a cara no ho dirfw, que no pensen com tots
els vers catalanistes; per xo, diuen si, y tan no.
1Jan ~uposat els Hepresentants regionalistes
que a 1' Assamblea podría haverhi, que hi hauría,
segurament, pocu unitat de criteri, recrimina·
cion~ y fins intents de descalifícació, y que aixó
sería mo't greu per l'acció nacionalista; fins se
va suposar, per part de dits senyors, qt:e l'esclat d'entussiasme y recriminacions, de la diada
deis jocs Florals, podía ha ver sigut cosa preparada pera determinar 1' allunyament deis regiona listes de I'Assamblea. Foren considerables
els esforsos que's fer eu pera dissuadir als senyors Abada! y Verdaguer de lals errades y
gans caritatíves apreciacions y del determini de
retirarse, sense poguer obtenir el més lk.u re·
sultat. Hi havía '1 pr0posit ele la retirada y's
retiraren; mes com saben que Catalunya condemna fortament el s mancaments patri otics,
u >ant de lleig nou del seu gastat truc, de ferse
la víctima ipObrissons!, ens han injuriat en les
seves suposicions, al pretextar que'l nostre sin·
cer entussiasme patriütic hauría pertorbat la
Assamblea de Tarragona, y ens han injuriat més
tortament al pensar y di1 que l'esclat patribtic
de la tarda deis jocs Florals, com tots els seus
accidents, era cosa pr<!parada pera allunyarlos
an ells de I'A-;sarnblea. Y bé, nosaltres de suposicions no volem ferue, mes ::;í vo!em respondre ab feb: que havía dit La Fea de Catu/unra
d'«EI, Segadors~ pocs dies avans deis loe,?
En el r.ustre entussia.,me patriotic podem arri·
bar a totes les estrtdencies, mes a la deslleal·
tal, a servir H la intriga, a esser instrument dt!
malvats, jarmti; j.1 no seríem patr iotes. Per q11e·

RENAIXÉMENT. -

dar bé ab Catalunya, tant se ls ha endonat de
rnalparlar deis qui 110 són més que nacionalistes!
Votem relatar fets, y no votem fer gaires comentaris. Els fets resten explicats; els comentaris, bé que'fs fará 'l llegidor, y ben justos, si
es lleal nacionalista.
Ens plau sí remarcar, l 'entusi asme que en totes ocasions s'ha promogut, sense excepció a
les ocasions qlle han actual j11nts tots els elements nacionali:.tas; la generosi tat deis patrioles, que ho han ob lidat tot, tot, tan bon punt
han se ntit afirmaci ons de ferma catalani tat, y
ma11ifestacions de so lida ri tat nacionalista, en
tot lo allunyat de la polftica electoral; tothom
ho sab que la unió nacionalista es la deria deis
cata lans, fins deis no declaradament catalanistes; y malgral aqueixes realitats. s'ha sallat per
damunt de tor, y s' ha refusat assislir a 1' Assamblea pretextant la intranzigencia, o més ben di t
la intemperancia, deis qui sempre, sempre s'han
ofert generosament a tots els esclats patriotics.
Y més, encara; ni a la fretu, a de conjunció nacionulista en Jo patriotic que's rnanifesta seguidament arreu de Catalunya, s'ha volgut atendre,
ni, tarnpoc, a !o que voten dir y signifiquen
aqneixos missatjes e11tnssia~t ics, vessants de
llealtat y patrioticament conminadors que han
vingut deis nostres germans d'allá enllá de la
Ame ica. Ho repetím : no arguments, ni assegurancf's, ni remoure els sentiments, no res hi ha
valgul. Farem 1'Assamblea, pero, y la farem tal
com havía sigut pensada y projectada: pera que
hi assi steix in tots els rHlcioualistes .
Cu lalunya judicará a to!s, coneixent els fets;
y Cataluuya dirá si for a d'aqueixa A ssamble:a
hl resten nacionalis!es, si hi resten lleals servidors ele la Patri a.

Esguards
Si no tinguéssim fe} si encara fossim de
aqudls que cccs d'citu"ma mantenen t'it·a l'espcransa de que algun jo¡ n d'allti dalt ens l'ingui iuslicia, compt enenl clesprés de dues cen/anes el dret de nostre rcil'indicació, oferirfem a nos/re apoca! cspcrit patricltic el projccte de ¡~Jancomunitals presenta/ pe! Govern
a les Corts espan}'oles pera qn'en el! hi trobés s'actuació jitlllra.
Sor/osamenl no'ns nwnca la je, ni nos/res
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n!ls estdn l'elats, r el sol de 1/ibertat el cerquem en 1'/ioritzó, cndinsJ endins de la mar
blm•a, jamai ens girem Pers Ponen! en actitut
d'espera; que si //iberia! d'al/t> ha de vindre,
forsosamen t té d'esser migrada F esquifida,
portan! en SI c/arors de posta !' conl'ulsions
d}agonía.
Les nostres Dipufacions elaboraren un progccte mansoiJ si tením d'aiustarlo al nostre
criteri; mes ca l conj'e ssarhoJ en ell lii lwvfa
quelcom que podía csser la primera pedra de
la nostra r econstracció polftica.
Després de temps !' lempsJ per ff ha parlat
l'Estat, 1' d'aquell pro,Kecte r eb11t ab tants honorsJ ens en serflei.ren una burla, 11na caricatura .rinesca que no té raó d'esserJ car les
migradíssinies fun cions que' s reconei.t·en a la
MancorrwnitatJ avui per av11i ja poden esser
e.rercides per les Diputacions.
El progecle gol'ernamental, son autor no
poi presentarlo com alenuació de lo demanat,
car precisamenllo que podfa interessarnos y
que per ai.t·ó li portare m nos/re· modestíssim
prol{ecteJ fou prccisamenl per afió qate/1 premeditar/amen! ha esborrat.
El progecte llegit al Congres espan}'ol es
un argllínent més, fort }' eloqiieniJ a fat•or de
nos/re radicalíssim criten~· 1/egint!o, hi trobarem que fins per moure una fui/a deurá demanarse permfs als .raraires de les CortsJ r
pera anularla !' s uprimirla} pera inutilisar
qualsevulga esfors de la Jltlancomunital, el
govern en té prou ab un senzi/1 decretJ cosa
que ja no dcu e.rtranyarnosJ car fa nn}'s 1'
anys que pera a11ar matan! lo pop que queda
viu a Catalun!'aJ ab Uf/ Iros de paper l' encara
per pura f órmula n( han tingut proa.
Davant el groller insult }' la burla que re- presenta aquesl saine! que l'a a repres(n/arseJ no sabern quina actitul adr;ptard CatalunraJ nosaltres prou la sabem ... peró, si la diguessim, po/ser ens denunciarfen nos/res e.rcorreligionaris que lo/ llo esperen d'allt! da!/}
malgrat siJpiguen rle sobres que res de hó pot
~·enirne ni' 11 l'indrti pera Catal!ml•a.
Al no res elabora/ per !'Esta/ espanto!,
deuen nos/res di¡mtats oposarlri una actuació
fcrma, una oposició constan/!' enérgica pertorbadora de la l'ida orgánica de! mateuJ si
no lo.!!,-ren obh•tlir una justa salisfacció a nostrrs aspiracions que prou mansoies son; car
ia comens<1m a estar cansats de tanta befa!'
d,, tanta sordina a les l'eus del poble.
FRJ\NC.
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Confrontacions Nacionalistes
Cata lu nya-H cn gria

A I'Esbart Dansaire de tot Catalunya (1)
Per l..1 sort de nostra Causa
tu has nascut
en el cor de Catalunya:
jo 't salut.

No cree jo que cap nacionalitat de les que
actualment resten ofegades per l'uni tarisme
deis temps acluals, no compta ab poetes que
cantin les seves glories, que excelsin les seves
car acterístiques, que posin la llur preuada vida
al servci de lu lliberi.al de la Pa tria.
Ca talunya n'l1a tingut y encaren té de poet es que la glor ifiquen, que per les ll urs produc·
cio ns, fan conéixer al món enter el nost re ésser
y la ver itat de l c~s nostres rei vindicacions patr ioliques. El ls ha 11 sigut l'eix de les integres y
veri lablf's orientacions ·nacionalistes; merces
an ells la nostra causa avensá ft:rrnament pel
bon caruí de les solucions factibles; empro han
vingul homes mancats del veritable sentiment
patrrotic, del sentiment pur que'r:s han cantat
els poeles, y aqud<; endinsantse en una xorca
acció de política de filisteu, han desvirluat per
cornplert, y fins han deturat la marxC:t aseen
dent en que's comensa per obra deis pcetes de
la nostra terra, per la consecució de les nostres perdudes llibertats.
En la noslra patria la obra magna y nobilíssima que iniciaren pel seu ressorgiment els nostres literals, ha sigut generalment compresa,
e1npro per nostra díssort, no ha sigut seguida,
y no hi ha cap classe de duble que aquesta
claudicació ens ha porlat al estat de atuisme
actual .

En la \' Ía qu'h •s empresa
ves avant;
ves avant St!ns mira enrera,
bo y dansanl.
Ves da nsan t balls de la Ter ra,
tota a mo r,
ab la cara alegre y franca,
gr~ n el cor;
que si vas aures de P.1tria
fomentan!,
Llibertats tan t anyorades
javindrán.
Oh Sardana ampurdanesa,
ball gentd,
com el Ser de nostra rassa
tu ets \'irll.
De ta roda movedissa
,·eig brota
!'Espera nsa en fortidora
del demá ...
En tú no hi pot la vellesa,
ni '1 dolor;
tu d 'aquesta Patria nostra
n'ets el cor.
N'ets el cor que glateix sempre,
r enova nt
les arte ries d' una rassa
t riomfant.

***

Oh gentil Esbart Dansai re,
!las d'amor;
del jovent de Catalunya
tu ets la flor.

Tu ets la flor d'alta noblesa,
perfumant
del jardi de nostra rassa
triomf.Jnt.
Ves duent pel play la serra
pau y amor,
a b la cara alegra y franca,
gran el cor.
Qu'en tos !lasos, nostre Poble
flor irá,
\ ni ·¡ baf del G uadarrama,
ab sos gels, no ' 1 mus tirá.
R AMÉ>N

(1)

IV

M ASI FERN

Del lllbr e «Coses del Ampu rrlá» a p ,1n t de

sor·~ir.

1Iongría, el pafs magyar, fa prop d'un any,
celebrá unes grans festes eminentment pC:tttibti·
ques y nacionalisles, ab motiu del LXH aniversari de la mort del seu gran poeta nacional l'A·
lexand1e Petocfi, que morí lluitant ardidament
per la llibertat de sa Patria oprimida, y al ensemps els funerals d'aquell formidable moviment revolucionari de l'any 1818, e11 que lluitant contra la dominació d'Austria, estigué a
punt, a la veu del gran patriota Kossuth , de
recobrar la se va independencia . Y no obstant y
haverse ofegat ab sang de martres y d'heroes
aquel! sagral moviment revolucionar i , el sentiment patriolic, incu lc;qt pel poeta en el cor del
poble hongarés, j ama i ha rn inval ; se mpre está
alent, se mpre vigi !anl l'ocasió propia pera ma-
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nifestarse estridentment tal com es. Desde Viena, jamai han pogut domenyar les rebeldíes indomites del poble magyar. La Cambra de Budapcst, ha sigut y es encara, el baluart desde
aont els partidaris de la total independencia
húngara, han actuat sempre ab el poble, cri dantli estridentment contra l'austriac expo~
liador.
¡Que n'es d'hermosa y lloable aquesta rebel
actitut del poble hongarés! ¡Que n'es de gran y
magestatica la figura del poeta Petocfí, donant
la vida en defensa de la Patria esclava.
Els seus cantícs endressats al poble son d'una
tant forta ardencia patribtica, qu'ells foren
!'anima del moviment revolucionari. A la seva
veu s'aixeca en armes tot el país magyar contra'ls enemics de la se"'a ll ibertat. L a veu del
poeta fou solemníssima en aquells momeñts.
«¡En peu, magyars! -digué- ¡La Patria vos
crida a la seva defensa! ¿Serem esclaus o bornes lliures? Aquesta es la qüestió ¡esculliu!
¿Hi haura un home, un miserab le, que si es precfs, no ti ngui el valor de morir ara y pel qual la
vida despreciable valgui més q<Je la dignitat de
la Patria? L'espasa es més brillant que la . denigrant cadena, adorna més y no obstant y aixo,
ens resignem a la cadena? ¡J amai! »
Aixís canta al seu poble, el gran poeta Petocfi, y aixís per ell dona sa preuada vida . El
grandiós moviment revolucionari fracassa, no
per la manca de persistencia en la lluita, sinó
merces als doscents mil saions de la barbre
Russia que Ji doua per ajuda a !'Austria. El po·
ble magyar hauría sigut vencedor si aquet malefic refors de l'al tre tira no hagués vingut.Després la repressió fcu esgarrifosa, criminal,
antjJ1umana. Foren penjats o fusellats tots els
membres del Govern nacional. Durant llarg
temps, les forques funcionaren sinistrement per
tots els indrets de I'Hongrfa. Empro no obstant
y vensuts, els cantics de revenja del martre y
poeta. resten fidels en el cor del poble.
Ara, un nou poeta, torna a cantar estridentment les passades j ornades sagnantes, que recorden al poble els sacrificis fets per la Patria
esclavitzada. En les festes d'aquet LX!l aniversari, la veu d'aquest ha sonat per tots els in·
drets del país magyar, arribant fins al lloc més
reclós del anima somorta del poble, atuida pel
castic, empro integra, sencera, sens macula de
claudicaci6, esperant pacientment !'hora de la
reivindicació y triomf suprems.
¡Que grans son els pobles que no olviden el
llur passat, ni'l llur cleure, ni'ls sacrificis fets
pels seus homcs!
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Aquets son els pobles que tart o d'hora te·
nen de triomfar.
Aquesta natural y humaníssima acció es la
que redimeix als pobles.

R.

CASALS y

PEYPOC!i.

RfTMTCA
A /'esr¡uisida damisela
t\fONTSHRRA T llUGVET

H!mnicamcnt vi brava, la sardana ...
Del ritme aquell, vos n'ereu posseida,
y n'ereu mes lriomfanta; y mes :.trdida
era la llum qu'el vostr(' esguan desgrana.
El sol queia en la posta d'or, llunyana...
Y la ciutat o la vcssant florida
en el cel Ot'lS ulls voslres rcfiectida
prcnla una claror süaumcnl blana.
Dellamenl n&gligent, el cabell vostre
poSJva un marc m1gnífic an el rostre.
Si la visió de Patria, sobírana
evoqués en el plasme deis conjunts:
ab l'encís, pensaría, d'uns ulls bruns
a l'hímnic so d'un~ vibrant sardana.
ARIUD BRUNIQUER.

28 .Abril •9• z.

De toponimia catalana
S o br e' l nom d' Orsavínyá
La moderna renaixensa de Catalunya en tots
els ordres de la vida, ha prodt1it una veritable
rel'Oiu:::ió en la manera d' esser, d'obrar y de
pensar de la societat catalana, corr etgint defectes y equivocacions, adressant procediments
tortuosos y depurant infinitat de corrupcions y
malentesos, que, ab el descuit y servilisme d'e ·
poques passades, havien anat invadint totes les
manifestacions de !'anima del nostre poble.
Alla ont més impureses s'havíen ficat y aont,
per lo mateix més feina ha iingut y té encara el
movi ment de reconstitució C)Ue comensa a mitjans del sigle XIX y arreu perdura, es en la llen ·
gua parlada y escrita, la qual havía arribat a
un grau tan llastimós de rebaixament y menys-
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preu ~ue sois un ver miracle de patriotisme ha
pogut convertir, merces al estudi concienciós y
persistent, en la e¡:plendida florida y ufanor que
actualment ostenta. c~ntenars de paraules que
havíen caigut en desús, arreconades per mots
foras ters que'! poble, a son torn, corrompía y
feía malbe ans d'adaptarsels, tornen a brillar
en la 1íteratura y en baques catalanes, ab construc cions y frases castísses, fins avui oblidades, les quals donen a la expressió el caient
propi y natural que anava desapareixent de les
converses y deis escrits pera refugiarse, com a
darrer racés, en les llars deis pagesos y altra
gent allunyada de tot tracte ab les lletres.
E ls estudis histories, d'acort ab eb geogra·
fics y filo logics, han trobat també nombroses y
deplorables alleracions, millor dit, veritables
disbRrats en 1a escriplura de noms de !loes, termes y poblacions que feien gairebé impossible
la detet minació de llur origen y vicissituts a
travers deis segles. Y d'aquesta insensata confusió n'ha nascut el treball pacient y restaurador de la Topon~mí.1, que dona a cada accident
geografic el nom que li pertoca segons les fonts
de la t1 adició cienlífic..a del respectiu paratge.
¡\'\erces, dones a n' aquella branca de la Filologia, en relatiu curt nombre d'anys s'ha cambiat la forma escrita d'una pila de paraules catalanes expressives de territoris. Veusenaquí
algunes: Emporda, Penades, Terrassa, Castellar d'En Huc, Els Perns (Alpens), Anoya, Sant
Julia del Tura, Monteada, Vallafta ... y unes
quautes en di~cussió, que no estan encara ben
fixades, com Palamors, La jonquera, Sabedell,
etcetera.
A n'aqntsla lloable feina de depuració y reconslitució de la riquesa toponímica de Catalunya, he m de contribuir hi tots, pot tanthi cadascú els elements que tingui a ma, per modestos que sien. Ben aprop nostre tenim un exemp.le
de nom de lloc ben fet malbé per la negligencia
y la ignorancia, ajudades per l'esperit uniformista, que tot ho.corromp y capgira. Es el mot
Orsavinra, ab el qua! se designa un poble o
Municipi format per diferentes agrupacions de
e ases ') masíes isolades sobre les montanyes de
la costa de Llevant, confinan! ab efs termes de
Pineda y Tordera. s·ha viugut escrivint y s'escriu encara Orsavinra~ Orsaviñá~ Orsabiñá~
-y sempre malament. L'origen d'aquet I)Om sembla ser, segons datos histories dignes de credit, la expressió llalina Hortus sabinianus~
aixo es lfort den Sabí~ fent referencia segurament a algún anlic personatge propietari de terres en aquelles enlairades afraus. De allo al

llatí vulgar y al catala, va anarse fent Hort
Hort sabi11ra, HortsabinJ•a y darrerament Horlsa1•inrii~ forma escrita que podem
admetre com encerlada y veritable, desterrant
per sempre la empleada actualment en documents oficials y particulars: Orsaviñá. Aquesta
la hem de rebut~r per no ser altra cosa que
una corrupció y no dirnos re's de la historia y
significació del terme que designa.

sabinia~

EMJLI GENÍS y HORTA.
Pineda, .Maig 19 • 2.

L'encís
eA ma ge11til aimada.

Cada volta que serpentejant per les acerades
víes, e l monstre esbufegant me porta, vers el
olanc vilatje que vora '1 mar en l'aigua s'entniralla, la vostra gracil figura m'acompanya.
Vos sento vora meu, aprop del cor, ma dolsa
aimía, gentil y riallera, escoltant amorosida la
historia vella, que vos conto a cau d'orella, d'un
jorn d'encís en que per volt. primera, mon cor
rublert d'amor, ab sos batees va d1rme que os
estimava ...
Era un jorn de bellesa augusta ... baix en el
sorra!, son cant elegfac d'anyoransades gestes
canta va suaume nt l'escumejanta ona ... afia d'enlla, son etern bés ce! y mar se daven y l'astrereí en flames encenía '1 rostre de s'aimada, la
flo rida terra.
· Del místic jardi ornat de roses blanques, el
reixat s'obri... passareu arrenglerades, baix el
cap, la mirad'a a terra, les .vir ginals doírzelles
del temple nugust de !'infantesa vostra.
Mos u lis embadalits vos esguarda ven ... que
n'ereu d'hermoses ... tendrament her moses ab el
caputxó blanc coberta la testa, que un suau
oreig vos el gonflava com al caigut velam de la
altiva nau que pels mars passeja la triomfanta
ensenya ... y vos, mon dols amor, al bes de l'airet el caputxó us llevareu y com blanca primp·
cesa de conte florit de caballers y fades, lluint
en cada gaita una rosa encesa, al oreig donareu
els rulls d'or de vostra cabellera, camp de forment que'l sol esplendent de clar or inondava y
enjogassat el venl, dolsament besava .
M os ulls toparen ab els vostres ulls de mirada
santa; perdó, oh ni na genlil, que d'aquell bes de
dues mirarles, me va neixer al cor, el foc de la
pass ió que avui l'abranda ... com nó, s i e lis m'en-
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el! es d'un joiós demá, la dolsa esperansa.
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que don á les vetlles del 23 y 25 del corre nt,
convensuts de trobar la sala, si no plena'· ocupada per nombrós públic, que si no superés al
d'anteriors temporades, a\menys que l'igualés;
Eixa es la historia vella que vos escolta veu mes reberem una forta decepció al veure que
tot fent camí vers el blanc vilatje que vora del aquest havía disminuit, majorment quan \'empremar en l'aigua s'enmiralla ..• y desde aquell jorn sa, sens dubte pera alraure més al públic, preque la historia os parla, veig eternament davant sentava en el primer, l'audició deis concerts en
meu mirantme, aquells lluminics ulls de claror mi hemol major de Mozart, y en sol menor de
argentada; sento dintre meu, bressant a mon Bach, ab acompanyament d'orquesta, haventhi
anima, tota la grandesa del moment viscut en el la novetat a Barcelona de sentir la obra de Bach
místic jardí ornat de roses blanques; somnio ... executada pels elements en que fou escrita, o
somnío ab palaus de fades, d'esmeragdins Jlacs sigui al clavicembal y petita orquesta. No obsd'inmensa fondaria, aont vos regneu voltada de tant dones ab tot lo dit, el públic fou ben escás,
patges; Regina ideal qu'en trono d'or sentada demostrant una vegada més la seva poca cultura
me crideu a mi y en la voslra falda hi cerca el musical, deixantsen perdre dos esp lendides ma·
repós ma testa c~:~ nsada, y l'esbulla t cabell ab nifestacións.
ma perfumada aparteu del front cercant ma miL'art de na Landow~ ka es prou conegut y adrada que's banya en la claror deis vostres ulls mirat de nosaltres; d'ella tením ja dil qu'es una
bruns aont hi aboqueu !'anima, pura y virginal veritable artista que sacrifica sempre la seva
com el trenc de l'auba, qu'encisa '1 cor de qui personalitat al autor qu'execnta, posseint adetant vos aima ...
més una elegancia y un mecanisme tant pulcre
RAMÓN ARENYS.
que'l seu art sedueix y seduirá sempre a tothom
qui tinga .tanl sois una petita noció del bon gust
y de la bellesa.
Els dos programes eren exquisits. com té per
costúm
aquesta artista, donant preferencia als
EL PEDANT
autors classics, especialment en Bach, en les
S• a ,\\istral té sois per mitjá poeta,
obres de qui es lant alt el grau de perfecció,
en \'1ctor Iluso un escenograf troba,
es tant intensa la comunicació esperitua 1 ab, el
condemna a ()ickens y a B<>urget reproba
propi autor, que l'oient hi endevina al davantdel
y's permet fl! ab de Maupassant brometa.
vell clavicembal, la silueta del gran Cantor.
Cal esmentar també, !'especial interpretació
Té a la elegancia per moral estreta,
un quart de son el Kempis no 11 roba,
que dona a Chopin: es una revelació del veritaRostand a cada pas su inepcia proba
ble lirisme de !'anima del gran polonés y que
y es cursi d'en Masricra la paleta.
tants pocs són els piauistes que la co mprenen.
Sería liare, dones, descriure cada una de les
Y es Richcpin un cap de carabassa
per aqucst filosoph de quinta classe
sensacions que despertá en el públic en les dique sois respecta a Gabriel Miró.
verses obres de Beethoven, Mozart, Scarlatti,
Rameau y Couperin que omplíen els programes;
Y encara al demostrarli deferencia
si senzillament magestuosa fou l'execució de
porta fins a tal puntla inconveniencia
les deis primers, ingenua y graciosa la fantasía
qu·ot~n al menys escrupulós lecto.
deis
aires deis darrers, demostrant en totes el
HAMON E. BASSEGODA.
seu excepcional temperament art!stic.
La orquesta acompanyanta, composta per ele• ments de la Sinfonica de Barcelona, baix l'inteIigent direcció del mestre .Millet, estigué a l'altura de la concertista, donant una nova proba
deis merits deis professors que la constitueixen.
Palau de la Música Catalana
No cal dir, dones, que'ls aplaudiments del selectíssim públic foren molls y entussiastes. obliCom qu'encara 'ns era frese el recort deis gant a na Landowska, qui's mostrá potser un
exits aconseguits en anleriors temporades per xic massa condcscendent, a tocar un liare nomla notable pianista y clavicembal ista Wanda bre d'obres fora de programa.
c. BATLLE.
Landowsl<a, ens dirigirem en els dos concerts
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Teatres
TE \ TRE INTII\I ( PRINCIPAL).-E/ Ge11i de la Come-

dia , cicle historac teatral.-Tres sessions-conferencies per Adriá Gua!.

Si nosaltres haguessim de posar un elogi máxim a 1' obra del Adriá Gual, diríem que havent
cercat y recercat fins als més llunyans horitzons
de les t erres catalanes y hispaniques, no hi hav~m sapi gut trobar un altre home capás per sí
sol de bastir aquest monument literari que coneixem per El Geni de la Comedia.
Y si quan primerament prenía forma castellana la obra d'en Gua!, avensavem un comentari
qu elcom desplaent pera !'autor de la mateixa,
era que la innata gelosfa que perlo nostre senHm. ens atormentava; era '1 nostre egoisme
patriolic que's planyfa al veure allunyarse cap a
altres terres una de les manifestacions més potentes del intelectualisme catalá contemporani.
Creiem en ff que no es perfecta la obra d'en
Gu1.1f- que haurá ja assolit la perfecció entre
els homes?- per o també creiem que l'estudi
que en les seves tres conferenci~s ha fet del
origen de la comedia, no pot combatrers mes
que d'una manera: fent un més curós estudi
d'aquest origen y posarlo front a front del que
ja está fet, De la discussió ne naixería un més
abundant caudal de coneixements, ben necessari pera'ls que'ns preocupem de qüestións literaries.
En tretant, mentres esperem un altre estudi
sobre 1' origen de la comedia, escoltem ara com
en Gual, en les seves conferencies, ens explica
lo qu'ell ha conseguit saber en sos estudis.

Rescentment, dirigintse a la joventut catalana
deia '1 Dr. Martí y juliá: cea! alabar lo nostre
sobre lo deis altres, malgrat que se'ns digui romantics y somniadors».
Y bé, si'ns haguessim sapigut adherir aquesta
caracterfstica, desde '1 comensament de la nostra actuació d'homes catalanistes, a ben segur
que no estarlem, com estem avui, en el recomensament de la lluita per Catalunya: o hauríem
ja assolit 1a victoria o estaríem ja ah; darrers
combats, després dels quals hauriem d'assolirla
definitivament.
Y quina relació guardarán aquestes ratlles ab
l'encapsalat d'aquesta cronica? se preguntarán
indubtablement els nostres llegidors.
Certament que pera parlar de la obra d'en
Gua!, d'aquest meritíssim home que ha estudiat
y escrit el Geni de la Comedia~ no semblen
gaire encaixades aquestes nostres primeres ratlles; pero sí que les hi podem avantposar, perque creiem que lo qu'está passant ara ab el cicle
teatral del cPrincipah>, es un'altra característica d'aquesta suicida corrent de menyspreu per
tollo nostre y que senyala, en conseqüencia,
un llastimós estat de decadencia de la que no
ha pogut lliurarsen, ni reduintse als seus sagrats
Primera sessió
cenacles, el nostre art.
Per motiu d'aquest estat decadent, encara
Diserlació sobre '1 Geni de la Comedia.
ens cal la consagració deis nostres artistes per
La comedia grega.-·Uescenari grec
la opinió extrangera, pera que'ns decidím olimpicament a consagrarlos entre nosaltres.
«jo crec- diu en el trascurs de la seva paEl cas de l'Adriá Gual es en aquests moments, raula I'Adriá Gual-que l'actual desorientació
entre l'actualitat de la representació de la seva que arreu pateix el Teatre, es filia d'una erroobra, U!Ja clara evidencia de Jo que diem. Ende- nía concepció de la Comedia, en la qual actualbades ha fet ell una revolució en el camp lite- ment sembla que no hi hagi altra tendencia q·ue
terari teatral de Catalunya; inutilment la seva la de provocar més o menys espontaniament la
concepció, en felissos moments, d'una forta po- r iaJia, quEn lar ialla no es rr.és que la manifestencia creadora, ha sigut oferta generosament t ació fxterna de la SE nsació que la Comedia ha
al nostre Art; no s'ha conseguit trenc-ar el glas . de pr oduir en l'audilori. Aquesta rialla era en
de la indiferencia, ni ara, en aquests moments l'anliga comedia, y aixís té d'esser, la consaen que la obra del artista resta atrevidament
gració del triomf per l'enginy y la gracia de la
mostrantse a la opinió pública y'l premi pera en
dissort y la pobresa deis humils per damunt de
Gua!, després de la feina, ha sigut ben regate- la vuida apariencia deis envanits perla protec·
jal: el buit qui sab si fruit d'enveges-per un ció del poder y la fortuna. Té d'esser com la
costat; per altra banda disconformitat per l'aca- par aula reivindicadora y plena d'agudesa deis
lJament de les ales d'un angel o pel color del bufons arlequ inescs y els jotglars de l'Edat
trajo d'un inlerprel~ y encara d'entre '1 bosc Mitjana, encaranlse atrevidament, jocosa y
d'indiferencies una veu qu'explica qu'en Gual
amargament ironica alhora, enfront les disbau"cerca l'e.rit personal'f).
xes y les injusticies de l'omnipotent senyor. »

I~ENAIX EMENT. --261

Acaba la se va diserlació 1' Adria Gual, ab una
visió deis més alts genis de la Comedia, creuant
en constelacions lluminoses el celatge del Teatre, coronades per l'arc en cel de Lope, ShakPspeare y ¡'v\ olierP, en !es notes triomfals

d'Eis Mestres Can/aires.
La segona part comensa ab ur.es paraules
d'en Gual sobre la comedia grega, nascuda,
en els dialecs qu'esclataven al foc deis apats
y les libacions de les festes dyonUaques y
portada després a més amp les vols pels come·
diografs de la Grecia. Evoca el geni y la personalitat ele !'Escoliasta, y el púb lic passa de la
paraula invoc11dora a .~1 visió plastica d'aquest
alt persouatge, interpre tat per !'Enrie Gimenez.
Seguidament, en Gua l, ens ofereix la repre ·
sentació d'un assaig de Les Granates en el pati
de la casa del corega Agatarque.
L'instruclor Sosipatre está assajant ab els
corifeus el chor de granotes, del qual prova de
vencer la nHlnca de naluralitat en la representació, oferintlos en ell l'exemple del salt d'una
granota, que produeix en els corifeus y actors
una franca riallada per la realitat del gest, rea litat qu'es lo qu'ell demana en el desempenyo
deis papers llurs y eu les modulacions musicals
de l'aulelrida Timocle. El sastre Phoetas porta
una rnoslra deis trajos pera la representació, y
Sosípatre, desentenentse de l'elogi que d'ells ne
fa el sastre, cerca en l'espontania r:alla de tots
l'acert y la propietat de les disfresses de Dyo·
nysos y les granotes.
En la tercera part, s'ens presenta la visió de
l'escennri grec, ab la representació fragmentaria d'Eis Aucells) comedia d'Aristophan, comentada y completada per !'Escoliasta y traduida directament del grec per 1' Ambrosi Can ión.
Pistétheros y Evelpide fugen d'Atene~, empesos pels nombrosos de u tes, en cerca d' una ciutat lliure que'ls vulgui donar acullida, y van a
l'encontre del pupul proposantli la creació de
una gran ciutat deis aucells, en la qual ells hi
puguin viure. El puput accepta, pero avants
convoca a tots els aucells de tota mena pera
que de la propia paraula de Pistétheros, escoltin
la grandiositat del projecte.
- L'espai es deis aucells-diu Pistétheros;per ell ha de passar el fum del sacrifici deis homes pera arrivar fins els deus. Dones bastim
una ciutat, tanquem l 'espai dintre 'ls seus murs.
y inlerceptem la relació deis hornes y els deus
fins que Zeus ens torni el ceptre de la sobiranfa.
La idea es ben arullida pels aucel ls; y bastida
lA ciutat, unA nmbaixada deis deus baixa a tran-

zigir donant a l'enginy de Pistétheros, el ceptre
de Zeus, 'J esposanllo ab la Reialesa .

Segona sessió

Els Lfalins. - L·Edat ,Jlitja
El geni comic mitgeval
Comensa en Gua! el seu estudi de la comedia
llatina, seguintla en els seus espectes de l'imperi romanic primer y del crislianisme mes tart.
En la primera d'aquestes epoques la comedia ••
llatina fou de tant escasa producció que la rialla
de la comedia grega se feia mestresa en les
festes deis romans.
Mes tart el cristianis111e, ab la rigorositat deis
procediments de la seva época feien esdevindre
l a rialla com venjansa 6 compensasió de la
opresió de que eren victimes els humils.
La representació de La Non da d' Histrions
ve a donar una complerla afirmació d'aquest
criferi, que acaba de pendre fonament ab la
vissió fragmentaria de La Dansa de la ¡)Jort.
En efecte, la cort de bufons, trovadors, jotglars, etc., cerquen la ria 11 a, que per fi trova '1
bufó, a travers les tragedies de La ;Jlort.
Novament en Gua!, se dirigeix al auditori
pera fer una avant presentació de la familia
arlequiniana que'ns senyala instalada en «el jardi de les comedies» y a la que'ns presenta com
a representació de la comedia en la época
de 1500 á 1570.
Segueix la representació de la farsa original
Arlequí Vividor com a mostra d'aquest género
que's represenlava a l'impro111ptus, aixó es sense previs ePsajos y sots la direcció del Arlequf,
principal personatge de la co rn ed ia en l'esmentat trauscurs de temps. Arlequl Vividor ens
ensenya com l'euginy, forjan! la trama d'aquella
manera de comedies, conseguía al acabament
la riaila que anava acomulantse, en el curs de
la farsa.

T ercer a sessió

El Renaüement
En la darrera conferencia d'aquest cicle
historie teatral, esludia l'autor el renaixement
cbmic europeu que descansa sobre tres ferms
puntals: Shal<espeare a l' Anglaterra; Moliere
a Fransa y Lope a Espauya. Entl e la comedia
de cada un d'aquesls pobles fa justes comparacions, després d'haverles estudi!lt cada una per
sí, acabant el seu estucli ab !'examen de les
seves propietats caraclerfsliques. L'argument
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base de la comedia, sigué pera Shakespeare la
forma constructiva; pe1 a en Moliere se reduí al
pretext; comprenent el lo! en la comedia de
Lope.
En la segona part d'aquesta conferencia se
representá el tercer acle de Los melindres de
Belisa coma mostra de la obra cbmica de Lope
de Vega. Un altre acte de El m_Tialt imnginari
sigué ofert com a visió del teatre de Moliere.
Avans de comensar la tercera part I'Adliá
Gual ocupá novament la tribuna.
El seu darrer parlament sigué com la demost ració, més ben dit la comp rovació de lo que
ell havfa esludial referent al curs que la comedia havía seguit en la historia.
Y tot prenenl comiat, refere ix ab luxe de
detalls la-morl dé Mo- iere pera treuren la consecuencia en la que basa-en Gual-la velitat
deis seus el>.llldis. En Moliere- acaba el conf erenciallt-representant pocs moments avans
de la seva mort El mala/1 inza.t:;inari, desobeint
els manaments del seu metge; encarna el verita·
ble geni de la comedia.
En Gua! fou despedit pel púb!ic que l'ha
esco tat en les seves conferencies, ab entusiastes aplaudiments. Ap'audiments que tan debó
pesin sobre el seu anim més que alrres mesquineses, despertades per la seva monumental
obra .

La inte1 prelació, per part deis artisfes del
Principal, ha demostrat fo.-sa voluntat en aquestos. pero, voluntat que no ha pogut - per la
manca de temps pera'ls ensajos-traduirse en
treball excele nt.
De toles maneres, sense anomenar a niugtí,
direm que la primera sessió oblingué una regu·
lar interpreta ció, aixfs com la darrera; la segona
si que valía la pena d'haverla- qu n menysestudial més.
El decorat lo més apropiat po5sible en les
decoraci ons que degueren assimi arse y molt
propies les construides exprofés. Aquest mateix elogi havem de trib1ttar al vestuari molt

apropia! y confeccionar tamhé expressament
pera aquestes 1epresentacions.

***
Cada sessió d'aquest cicle teatral ha e:,tat
precedit d'ur.a audició musical a cárrec del
notabilí~sim quartet • Renaixement»- ja juljat
en aquestes planes-que ha merescut f01 ces
elogis traduits en els apla~;~dimenls ab que'!
auditori premiá la pulcre interpretació, en cada
sessió.

ERYr.

UNIO CL\Ti\ LANISTA
•

Seoc ió oficial

PERA LA PROPERA ASSAMBLEA

«Centre) Cata/eh de Santia¡:;o de C!u"le
En un entussiasta cablegrama aquest Centre
s'adhereix a I'Assamblea al ensemps que comu nica '1 nomenamenl de delegat seu en la mateixa
a n'en Francisco Gomis.

«Grupo Turista Cata!th de Buenos Aires
En entussiasla ofici comunica ~·aJhcreix a la
Assamblea al ensemps que'! nomenament de delegat a favor d'en Lluis Cairó.

Grapo nacionalista radical cCatalunra:o
de Sarrlt'ago de Cuba
Després de fer ferV e11ts vots pern que ele la
propera A ssamblea, a la qua! s'adhereix, en
surli una robusta acció que recatalnnisi y enforteixi la nostra Patria, con1unica haver nomenat
delegat a son representant a Catalunya en joan
Llorens .
La Comissió org¡¡nisadora de l'Assamblea nacionalista de Tarragona, reunida sense J'assistencia del:. regioualistes, ha ratificat la decissió
de celebrar I'A~samblea, tot aplassantla pera
que, ben pr~;parada, tingui IH importancia y esplendor que cal.

E L D I A 6 DE JU NY

Número

~eoicat

al (orpas oe 5al)g.

Escullida colaboració de notables rirmcs del Catalanismc
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En Melquiades Alvarez u1 el mitiug conjuncionista de Figueras. ha tornat a parlar de la

patria chica y l<.1 patria .[!ronde.
Sortosamet, cls uacionalistes de la U. F . N. R.
hi hau volgut entrar en aixo de les dugues
patries. Y el señor Alvarez s'ha enfadat.
Estos nacinnalistas son irreductibles ha dit.
Que hi vol fer, home, que hi vol fer. Es llll
atavisme de rassa; Hquí Catalunya estem acostumats a qne de pare no mes ne tením un .
110

Un periodista castellá ha escrit que :
«Cervantes escribiendo el <<Quijote •, Velaz.qnez pintaudo «Las Meninas», Alfonso X redactando «Las Parlidas» y el Gallito trasteando el
sexto toro de la corrida ..:elebrada en Madrid
en el día de San Isidro el L<tbrador, de 1912,
son los cuatro momentos críticos más grandes
que registra lu historia de España».
Y de Cavite ¿que?
La P11blicidad fa una crida als arlístes cata lans ¡;era que contribueixiu a alsar un rnonument
an el Lt1K11rli¡'o.
«¿No tuvo Grecia al Praxiteles que divinizó
su época, esculpiendo á Friné?» -diu, y en
serio qu'encara es pitjor.
1
«Pues la Esparia que term inó en el 1898, estará perfectamente perpetuada, por un torero
de rumbo cual lo fué Lagarttj'o. »
Beu mirat, La Puh!icidad te raó. Pero pera
perpetuar aquest moment de la historia de
Es¡u11ia 1 mes que'ls catalans, hi hauríen de
contribuir els cubans y, els filipins y els iankis,
y alsarli el momunent a Parfs.
Avui devcm donar conte als nostres llegidors,
d'una terrible desgracia ccorreguda al nostre
~impatic batlle senyor Sostres y de la quai no
n'han informat els diari::; locals per la senzilla
raó de haver ocorregut diumenge va fer vuit
c.iies a la tarda, hora en la qual tots els reporters se trobaven a la sePa corrida de toros.
Retornava el senyor Sostres en automovit
el un¡¡ excursió y veusaquí que a la carretera
de Pdai, tros compres entre'l ferrocarril de
Balmes y'l clesert de Catalunya, y a causa del
pe..;sim C'~tat del sol d~ la carretera, al auto del
~enyor So~t res se 1i reventá un peneumatic
ocasionanlurlll lombarella sencera al carruatge,

podentse atribuir a 1111 ver itable miracle el que
no hi hagué::; ocorregut uns tren·enda desgracia.
El senyor Soslres seguí el viatge a peu car el
carruatge queclá complertament destrossat.
Pocs moments després el mateix senyor er a
víctima, aquesta vegada ab greu dany , d'un
altre incident que haurfa rogut costarli la vida.
Passava el simpátic batlle pe l carrer de Fe·
rran per J'ace rct que li cor responíH quan de
sobte un omnibus de L a Cata lana pel moti u de
passar l'es treb-pujador per sobre de 1'acera,
l'agafá per darrera, donantl i lant gran co lpa la
cama, que' l senyor caigué violentment a terra,
y sens dnbte a ur1 altre miracle se degué que no
anés a parar dessofa le:. rodes del vehícol.
Sentiríem haver de donar el nostre ~ince r
condol a la familia de qualsevol senyor Sostres,
víctima deis incidents esmentats.

El general \Veyler, a Madrid, ha dit que ell
era enemic dt: les mancomlluilals, com de tot
quant tendeixi a disgregar el territori, trencant
l'unitat de la patria.
Y ha i:lfegit: Soc molt espanyol y unitari, y
me repugna tot aixo.
La veritat ja n'es, ja, d'espanyol el genera l
\Veyler; pero menos mal que s'ho coneix.

El senyor 1\>\ontañés, cedint a precs deis que
li han demanat que renuncíi a l'acció judicial
que per delicte de in juries ha entaulat con tra
el dipulat radica l senyor Azatti, ha di t gue
desistía, ab tal de que se sotmetés la con·
ducta d'aqlrest senyor, al judki d'un tribuna l
d'honor.
Se deia si el senyor Portela formaría par t
d 'aquest tribunal en calitat de pasoncl d' honor.
N'obstant, a darre;-a hora se desmentía rodonament aquest últim extrem.

El DiluPi0 1 parlan!, diu que l'Estat espanyol
es una nacionalita/1 y Calalunya, es una re¡:;ió.
Tot aixo pera venir a dir que' ls catalauistes
som separatistes.
Quan els d'EI Dillii'IO ens vulguin dir sepa ratistes, diguinsho eu bona hora, que venint
d'aquella casa no'ns ha de fer f'll fadar. Pero
quan menys no vul~uin refernwrho; que s'estalviadm de dir barbaritats.
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A fi de donar lloc a les nostres planes la bateganla aclualitat que reclama el curs deis acon·
te1xements per que pa~sa la política catalanista,
cns veiem obligats a sofr ir un petit retras en la
sortida d'aquest número . Ne demanem perdó
als nostres lluscriplors y llegidors.

***

En remembransa de la glor iosa data del
Corpus de Sallg, t· Associació Nacionalista Catalana ha fet ed itar un nombrosissim tiralje de
fulles patriótiques, aon t s'explicarán els fets
esdevinguts l'a ny 1640 que motivaren el cant
de l nostre llimne Naciono l «Eis Segadors».
Aquestes fu lles serán rtpartides profusament
en dife_renls llocs de la nostra ciutat.

Dissapte prop passat la novella entitat «]ove
Catalunya " celebró una festa ínfima en honor
deis SfJCis fundadors y llurs families, que's vegé
notablemenl concorreguda.
Prengueren part en la mateixa, un reputat
quintet encarregat de la secció musical; els
senyors Fonolleda, Panadés y Lluis, que llegiren varies poesles, y el senyor Mau¡el clogué la
festa ab un bell parlament dedica! a la joventut. .
El quadro dramatic de l'entitat representá
!'obra «Anyoransa» de l se nyor lsidre Roca que,
com tot lo demés, fou molt apl audit.
Acabá la fesfa en mitg de gran Entussias me
!lb un lluil ball de societat.

'* * *
Homenatge a Mossé n Ci nto. -Seguint
la ja tradicional costum ab molt bon acert esta·
blerla, 1' Ai>SOciació Naciona lista «En Rafel de
Casanova • de Maulleu, convida a tots els poetes

y escriptors d~ Catuluny¡¡ a la festa de remembransa en llaor dt:l cantor de nostra Patria.
Aplaudí m sincerament r· alt esperit patriotic
que guia a tan simpática entitat al ensemps que
remerciem !'amable convit que fa a RE!\AIXEME!\T, quin l'aceptá joiós y promet sa humil
colabora ció.
La correspondencia dirigirla al Sr. President
de l'e ntita t En Llui"S Coll y Espaclaler, Vora del
Ter, 2 1, Manlleu, avans del 10 de l prop vinent
juny.

***

Se troba entre nosa l!res l' erninent e~ cr i ptor
italiá en josep Lleo Pagano, el qui ha contri buit
f orsa a espandir la nostra li teratura en el extranger.
Benvingut síu.

***

Aplec de l a S a rdana.-(Any VI).-Ha
quedat constituida la comissió executi va d'a ·
questa íípica festa anyal, en la següent forma :
President, don j. L opez Franch; Administrador,
don joan Valls; Secr.e tari, don j. Sanxo Farrerons; Vocals: don joan Bel Vilalta, don Francesc
Curet, don Ramón R1era y don Francisco X.
Pous. Sub-comissió de propaganda, don A ntoni
Rossell, don Antoni Hurtado y el secretari de
I'Aplec,
Enguany la festa tindrá lloc el segón diurnenge de julio!, día 14, en IH vessant de Val!vidrera.
El programa, dintre del t:adtcter típic de la
festa, se procurará que siga lo més atraient possible . S'eslá n fent els treballs pera recaba r la
cooperació d'un de is noslres millors Orff:ons,
aixís com d'una de les lllés populars cobles de
1' Empordá.
Imp. C A TA LO \/ l.\.- \\ontcs1ón, 23.- Tl!!éfon
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en el Centre F. N. R. Fivaller-At~neu del districte VI (Concell de Cent, 264)
en el qual hi parlarán els senyors: X a vier Gambús, Santi a go Gubern, 01'. M a rtí y
Juliá, Ro ig y Pruna, A. Sunyo l y Enrie Vil a.

Dimecre5 5 d~ Junyl a do5 quart5 d~ deu d~ la vetlla

