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Deiegació á Barcelona: Doctor Dou, 15, entressol, i.

PREUS DE SUSCRIPCIÓ:
:

E ü PIHTOR DE SITGES(i)
No puch pensar may ab la Sitges
blanca, ab la Sitges rossa, que no pensi ab en
Mas y Fondevila, que ha sigut y es el seu gran
sintor. Cap com ell ha sabut donar la visió
luminosa de las casetas blancas de la Ribera
ni de las escalas molsosas
del Baluart ni de las aiguas tornassoladas que besan dolsament els peus de
r hermosa vila. Cap com
:
a
ell ha sabut tampoch fer
passar la vida sitgetana,
S
r allera cora la delsgrechs,
per aquells escenaris daurats de llum. L' un dia ens
ha ensenyat la platja formiguejant de xicots mil
nus y ageguts de cara a
sol, entre las xarxas esteses sobre la sorra y las barcas á mitj calafatejar. Un
altre dia ens ha fet assistir
á n'aquella escena enlluernadora de quan homes y
donas, ab las gaitas rojas
de xardor, fan la tria del
rahim pera fer la malvasia,
aquest suavissim licor que
es com la sanch mateixa de
Sitges, aixís com la sanch
de la dolsa Campania era
el vi falern
Pero allá ahont el gran
pintor de Sitges ha vessat
a dolls el seu encís de la
línia escayenta, del color
guspirejant y reflexos bellügadissos, ha sigut cn
las professons de Corpus, .
quan la custodia trontolloaa, acompanyada de flors
y llums apunta pel Cap
üe li vila ó passa pel Carrer Major. Es un espectacle que á r hora imposa y
enierneix las ánimas, perqué, ab tot y ser magnítich,.
apoteósich, te quelcom d'
amorosa intimitat V a n
passant els homes ab 1' atxa á la má, van passant
las nenas blartcas ab panerets de ginesta, van passant
els capellans de la parroquia ab las capas brodadas
d' or.. y tot d' un plegat la
gent s' agenolla perquè veu
apareixe el Santíssim Sagrament, que va sota ta •
lem voltat de ciris, voltat
de mijsicas, voltat de núvols d'incens, voltat de clavells sanchnants..,.

Anuncis, Esquela's. Remitits y Reclams, á preus convencionals.,
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novela «Els sots feréstechs», obra que en poch temps
s' ha agotat la primera edició, haventse ja editat la segona, cosa poch corrent en la litei-atura catalana.
El nom de'n Casellas es ptou conegut. Durant molts
anys en La Vanguardia, alcansí gran renom per las criticas d' árt, que eran de autoritat absoluta á Barcelona,
essent ademes un esforsat campió de la moderna litera tura catalana y ses articles son llegits ab gran fruició
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Núm. 38
Has aquella colossalfigurade «L'avi» en «La Intrusa?, de
Maeterlink, y la emoció inmensa d' un art refinat que sentirem al llegirse en el Certamen del «Cau-Ferrat» aquella
soberana composició de "^n Casellas «La damisela santa».
Avuy en Casellas es redactor en cap de La Veu de
Catalunya, deventse á sas iniciativas poderosas y á sa
energía constant, molta part dels triomfs alcansats pel
valent campió del Catalanisme.
Y darrerament fentse justícia
á sos mèrits, ha sigut nombrat
vocal de la Junta municipal au¬
,
tónoma de Bellas Atts de Bar¬
celona.
Baluart de Sitges sa complau
'•
•
fn enviarli una franca enca'xada de germanor, y á reíermar
, -• '
els llassos de amis'at que ns
uneix ab ell.

Monument del Dr. Robert
1 :^

l^aymood

Casellas

ment pel BALÜABT DE SITGES.

Avuy ens honrem publicant el retrato del escriptor
català D. Raymond Casellas,Tina de las figuras de mes
relleu de la literatura catalana, y que are acaba de tenir
un Uegitim Iriomf ab motiu de la publicació de sa famosa
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CASELLAS

Article escrit expresa-

SITÜES, trimestre •'50 ptas. - |-:.SPANV.\,
id.. 2 íd.
ESTRANGER, any, 12 franchs.

Els de la primera página se pagarán doble.
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pels aymants del, art, que saludan el noiñ de'n Casellas
ab el respecte que 's mereix el gran Mestre.
AqUÍ á Sitges/en Casellas es molt conegut y estimat,
recordantse ab entussiasme las campanyas que feu ab en
Rusiñol en las festas modernistas que tant nom donaren
á la nostra vila. Tothom encare té present la intensa impressió estética que 'ns produhi al representar en Case-

La idea d'aixecar un monument al doctor Robert
aquí Sitges, al passeig que
porta el seu nom, ha produhit un entussiasme indescriptible en tot el poble
y en tothom que estimava
de veras á aquell venerable patriota L' A unta
ment c-implínt un de sos
acorts, y satisfent la una
nime aspiració de tots els
sitgetans, convocà el passat
dillums á tot ei poble á la
Casa de la Vila, ahont .se
celebrà una solemne sessió.
Per ausencia del alcalde
D. Gayetá Benaprés. va
presidir la reunió '1 primer
tinent D. Bartomeu Carbonell y Batlle, estant el Saló
del Consistori atapahit de
gent, entre la que hi figurava representacions de toías las classes socials.
El senyor Carbonell y
Batlle, ab sentidas parau
las dirigí un carinjós saludo à la concurrencia y
molt especialment els industrials, quins deixant sas
ocupacions han correspost
á la cita de honor que se i s
hi feya. Després de ressenyar i' objecte de la reunió,
que com hem dit, era pera
tractar de la erecció de un
monument al doctor Robert, pronuncià justos y
delicats elogis á la bona
memoria del doctor RoJx
bert, descrivint ab tochs
poétichs els actes de la oferta é inauguració del saló en
que estavan reunits, y en el
quin son retrato, bellament fet per en Mas y Fon
devila, presidia, tot endolat y rodejat de rams de
llorer, 1' acte que 's celebrava, y recordà de
aquell gran patriota, aquells días hermosos per
ell y per tots los que varen tenir la ditxa de escoltarlo. El diseurs del senyor Carbonell fou
molt celebrat
El nostre cpmpany Salvador Oliv^^n» -^•^
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BALUART DE SITGES
nom de la companyia d' aficionats «Lo Rebrot»
se posa incondicionalment al costat de la Comissió, oferint el seu concurs pera donar funcions teatrals á benefici de dit monument, aceptantse tot seguit tant expontani com noble oferiment.
Per unanimitat sigué nombrat el següent
Comité directiu; Senyor alcalde, jutge munici-
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bra la següent Comissió de distingits fills d'
aquesta vila: Excm. Sr. D. Joan Bofill y Marto.
rell, D Joan Llopis y Bofill, D. Pere Catasús y
Ferret y D Antoni Robert y Camps.
També 's nombraran comissions á la Isla de
Cuba pera obrir una suscripció entre'Is nos
tres companys de aquella terra.

pal y senyor Rector de la parroquia, els presi
dents de la Agrupació Catalanista, Prado Suburense, El Retiro y Foment Sitgetá, ab poder
pera nombrar las subcomissions que creguin
convenient pera portar á cap el projecte. Pera
que á Barcelona entre la Colonia Sitgetana, se
fassin els travalls convenients pera que tots
contribuexin á aquesta hermosa obra, se nom-
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AD Dr. BOBB£{T
La mort de 'n Robert h a signt pera tothom una
verdadera desgracia de famil·la perqué se '1 considerava com el cap de casa de la gran familia catalana. Ab
ell, â més d' u n metge il-lustre, hem vist desaparèixer
1' auba aclaridora que 'ns feya pressentir pera nostra
pàtria días de sol explenderós.
Sense que sigui pretenció puch considerarme com
el porta-veu de las donas catalanas al afirmar que, si
á nosaltres se 'ns permetés exteriorisar nostre sentiment, al acte imponent del seu enterro totas las aymantas de nostra Catalunya hi liauriam anat en massa
á despedir aquella jhermosa esperansa q u e ' s d e s v a neixía.

memoria

del

e s t i m a t

doctor

R o b e r t .

sorava virtuts que conquistan els cors.... abnegació,
modestia, caritat, amabiUtat ab richs y pobres, poderosos y humils, exercici de sa consoladora professió
sens explotaria, son flors quals perfums sobreviuhen á
la mort.
Gran exemple ens ensenya, puig si no son talent y
saber podém imitar sas virtuts.
Un amich de sa infancia y que ja se honrava ab la
intima amistad dels seus pares 1' hi dedica aquest recort sincer.
FELIP F O N T

RITA BENAPRÉS

Glorifleaeíó del Dr. Robert
••>oo».

Quan la patria catalana necessitava mes de vostre
coratje y energías, pera la reivindicació de sos di ets y
llibertals, la Mort ab sa fera dalla, ha vingut á segarnos
Vostre existencia.
Las crónicas científicas d' Europa farán constar la
pérdua d' una llum de la medicina moderna; 1' Espanya
podrá pendre mes ó menys part de condol, al veure
desaparescuda una de sas personalitats mes enlayradas
per ?os mérits professionals; pero Catalunya teta, pierara sempre á un de sos patricis mes il-lustiesja, que
actualment esperava de vos grans jorns de gloria y
benestar.
'
També 1' Historia de nostra tenainterrumpuda pe'ls
butxins d e ' n Felip V . , consignará en EOS inmaculats
fulls y ab lletras d' or lo vostre nom com un de sos mes
preclars fills-, pero mentres no arribi tant desitjat moment, que lerá '1 de nostre personalitat política, dever
de tots els catalans es: no sols aixecarvos un monument
de bronze ó marbre que perpetuhi vostres fets, mes
també un alfa, d' amor y gratitut dintre tots los cors
que bategan per la terra que '1 va veure neixe, á fi de
ensenyar á nostres fills, las virtuts y patriotisme que
glorifican al gran català doctor Robert.
BARTOMEU MISAS.

El Dr. ROBERT á l ' any 1877

Recort al bon patrici doctor Robert

Sitges 15 d'Abril 1902.—President de 1'Agrupació
Catalanista y del Prado Suburense.

A la memoria del Sr. Robert
Pocas morts h a n fet derramar tantas llágrimas....
Tots els catalans h a n plorat sa pèrdua com la del ñll

Han passat ja mes de vuyt dias de la mort del
doctor Robert. ¡Pobre Robert! Per aixó, el cors encara
bategan ab la mateixa escalfor dels primers instants que
va saberse la terrible nova. La terra y el marbre que
amortallan las despullas del insigne y preciar patriota,
NO ofegaran per res 1' alenada de vida que '1 doctor
ROBERT HAVIA fet REVIVAR Á CATALUNYA, PEL contagi DE la

tomba ha quedat entunada devant de la grandesa del
home que tanca, ¡feste enrera, terra consumida! y obra
pas al home inmortal.
Las llágrimas que aqueixos dias havem llensat tots
els bons c a t a l a n S j acabarán per assahonar la llevor que '1
doctor Robert havia sembrat, y germinará ab ufanosa
virginitat, tal com la volia veurer créixer el nostre estimat fill predi ecte. Plorem forsa, do clis, plorem ab tot
el cor, c'a la m; nera qu' ho fem e s ca alans qu nt airibem estimar. Las lligrima, fingid.s se f nen c o m í a s
bombollas de sabó que no deixan cap rastre, las que
s u r t e n de 1'ánima c r e m a n y a l l á ahont cauhen deixan
tot una reguera de foch que va ocilan sempre en el
mateix caliu de 1' idea ó estimació que ha nascut pura.
La mort del nostre plora'. Robert ha sigut c o m í '
imán, que atrau pera estimarlo encara mes, no '1
borrarém may de la memoria, el seu cadavre podrá
engollirsel la terra, pero la seva imatge apareixerà sempre viva com una visió que 'ns seguirá á totas horas y
semblará que sentirem sa dolsa veu, que com unfonograf ens trasmeterá tot el q u ' e l l pensava y volia per
Catalunya. T ' adoravam en vida, y raes avuy que 'ts
mort.
Catalunya ha perdut un pare Sitges ha perdut el seu
ííll predilecte, aquell ser que quant noy durant els
hermosos anys de la seva infantesa junt ab altres com
panys havia jugat á bilas al Baluart, y á fer tamborellas
á la sorra y altres jochs de criaturas, y que, ab gran
satisfacció, va íerho resaltar ea el dia que va tenir lloch
lainauguracó del saló del Consistori, que fins las llágrimas li lajavan cara avall. ¿Quin cor mes gran?
En Robert may havía conegut 1' orgull ni la vanitat)
tant es imava àl amich com al adversari, per aixó
tothom el volía, ben bé va demostrarho \ \ manifestació
(0
de dol que va iributarli Barcelona t n el dia del seu
enterro.
Els Sitgelant? encara en volem parlar mes dea
Robert, el voldríam tenir á casa nostre, besantse am> ^
, «>
las cendras dels seus pares qu' estan depositadas en el
el -o.
nostre cementir. Estem orgullosos els Sitgetans d' have
er ^
vist jugar en Robert en els carrers de la n o s t r a vila y ¿ ?
qu' hagi a r r i b a t en el cim de la gloria. Som egoístas en I
el extrem, y per aixo ho v o l e m tot per casa. ¡Sitgetans
honrem la memoria del nostre fill predilecte! May, per
CD
mes que fera, pedrera pagarli lo molt qu' ell ha fet per
Sitges.
.
¡Descubrimnos devant de là seva tomba!
CQ
J. DÍAZ y BLANCH.
es

G ü O R l ñ ETEHNA
Catalunya ha perdut un dels principals defensors d
la seva causa, pero la ciencia ha perdut un dels seu
cultivadors mes entussiastas.

B A L Ú A R T :DE - S I T G E S
Nasqué á la ciutat • de Sampico (í¿Iexich) el 19 d'
Octubre "de M84a';y'al poch temps fou .trasladat á n'
aquesta vila pel seu pare, fill'de la mateixa y ahont
exercia la carrera de metje. Aquí va apendre '1 doctor
Robert las primeras lletras, mes 1' inclinació vers la
medicina 1' obligaren á trasladarse á la capital. La seva
carrera fou lluhidissima, guanyant la plassa d[,alumno
intern per opossició y objenint premi extraordinari en la
llicenciatura r any 1 8 6 4 ,
.
Desempenya durant sis anys la plassa de rpetje de
número del Hospital de Santa , Creu y 1' any 1.375 després de brillants exerciscis conquistava la cá'edra de
Patologia médica de nostra Facultat,
Va pendre part en casr tots els cangressos interna
cionals, havent tingut e p el de Sant Peterstiurg un éxit
extraordinari per un hermós treball, que llegí,. En la
cátedra tenía un que sentirlo iper cpnvençers á'els grans
coneixements'que póssehía y la claritat en que 'Is exposss·va.
-1 I ^
Innumerables son los seus trevalls médichs essent los
principal:
TJso dél alcohol en el tratamiento de la pulmonia. Follet.
Programa razonado de Patologia interna.
Prólogo á 1' obra «tratado de Patología ceular» de
Rodolf Virchow en co'aboració ab el doctor Giné.
Enfermedades del aparato digestivo.
Patología médica. Apuntes de las lecciones explicadas.
Bradicardia, «Revista de Ciencias médicas.»
Patogenia y tratamiento de los delirios neumónicos y
mo'tas altres alguna d' el'as colaboració ab el seu difunt
cunyat doctor Roig.
La seva mort, comensant un brindis rodejat dels
companys de carrera, me recorda la del sej pare que
voltat dels seus amichs y admirant las bel esas de la
poética Ribera d' aquesta vila queya á terra desplomat
per la mateixa malaltia que temps després portava á la
tomba al seu fill, al doctor Robert.
Que Deu li dongui la gloria eterna que la Ciencia ja
li ha donat.
GONZALO MASÓ y GOLFERICHS.
16 Abril 1 9 0 2 .

L' ULTIMA RECEPTA D E L Dr. ROBERT

Oh gran patrici que ta veu alsares portant á nostra Patria la llum de 1' esperança. Tu sol, tu sois mereixes deixar en la memoria del pob'e català, senya inesborrable
qu' el mon admirará.
Adeu home de ciencia, que sempre procurares donar
en t..tes bandes relleu á la veritat,^ es cert sacrificares ta
calma, ta familií per serae de ta patria UQ fill esclares
eut, mes are ten? en cambi de tons grans sacrificis 1'
amor da tot ua poble que avuy afligit p'ora al vol de
ta tomba.
¡Mes ay! la santa pau que en el Cel reposas es premi
que 1' Altíssim senyala á la virtut; P hermosa recompea-.
sa de 1' eterna g'oría en dártela 'I gran Dju s' ha complascut.
No puch en la present memorii las bellas cualita's
examinar, puig sembla que ab sa veu de bronso la cam
pana convida encare á plorar ta mort.
R A P E L MASÓ Y G O L P E R I C H S

Catalunya ha perdut el seu fill predilecte. Espanya,
un segon Thiers.

Birce'ona 15 Abril 1902.

Icnpttesións

MIQUEL PUJOL.

*

**
C a ' a u n y a e n ta mort portará dol llarg temps, perquè
ha perdut son fill mes estimat; son Após o'.
Europa ua dels metjes de mès valé.
¡Si CS poguessin contar las Uágrimas que han d e rramat!
¡Mort traidora!
JOSEPH P L . \ N A S Y CATAStJS.

*
* *
Lo nom del gran patrici doc'or Robert, ijue 'ara
eternament marcat en lo cort deh bons cata ans.
JOSEPH CATASÚS Y SOLER.
¡Oh, doctor Robert! no ets mort! sempre viuràs m re
nosaltres, tas llevors regadas ab Uágrimas, Lr,..taráB.
Treba.lém tots per obtenir la sant i causa que n o t r e
apóstol tant ha fet per ella.
Respectem sas doctrinas y tots junts, de tot cor, treballem
treballem per elLs.
ANTONI CATASÚS 1.S0LER.

PliñHV

E ü E G I f l C H

á la menaoría del ,emiÍ5ent ípatrici
Ab el cor verament apesarat curapleixoab un deber,
al rendir á nostre benvolgut Patrici l'horr.enatje d' amor^
admiració y respecte,, que d ' u n a manera unánim y en
tussiasia tot el poble català r hi ha tributat.'
Avuy el doctor Robert desde sa darrera es:adí, el
plor del poble qu' estimava sols escolta, puig res'a s lenciosa la lira del poeta; sospenen els seus himnes guerrers y trovadors y sols la' veu d' úti poble qu"" al seu a}'mador plora, ressona'femblorcsa, puig plora de tot ccr.
Gran es èl sentiment 'que tots els co:s embarga al
veurer desaparèixer y eclipsar la estrella, que per sa
fulgurenta llum hem admirat; gran es el desconhort de
nostra aymada ter a al veurer caurer en el profons abisme aquella hermosa perla que tots hem venerat.
Es el sentiment de un poble que pert un fill que adora; es el desconhort d' aquells que no sapigueren en vida
son valor aquilatar; y per aixó avuy, jaimünt de-cendfas,
aquell foch d' escalf maravellós 'el ploren, el veneren y
1' exaltan; conservan sa memoria, la volen perpetua.

A la memoria del Dr.

Bobert.

Svges plora encare y guardará eternament el recort
del home insigne, honra de Catalunya, d'Espanya e n e ¬
ra. L' home dels actes bons y d'iniciativas sanas; defensor consecuent dels drets de njstra terra.
Calent encare son cadavre ja brol'á en els fil's de
Sitges l'idea de perpetuar la seva memoria, d' erigirli
un monument.
Descubrimnos tots devant de las despullas del doctor
Pobert y depositém nostre obol, pobres y richs, obres é
industrials y ajudem ab totas las nostres forsas á que
sigui aviat UN fet, lo qu'en moment de trista recordansa
acudí á nostre pensament, honrantnos d' aquesta maner?, al mattix temps que procurem prendrel d' exemple
en SAS virtu's, sa noblesa y SA fé en el bé comú.
SALVADOR OLIVELLA y CARRERAS.
Sitges Abril 1 9 0 2 .
,

A l doctor» R o b e p t
1 as costums políticas á Catalunya no existían; siga
p r apatíadels câta'àns, ó bê' proSuhit p t r Piofluencia
del caciquisrhe imperant desde tants anys, lo cert es
què no' 'ns préocupivara gens ni ni mica dels interessos
genera's (suma dels interessos particulars de tots nosalU m . ) En Robert ab el seu prestigi indiscutible, va
de per'ar énergias qu'ESTAVAN adormidas y donant vida
y calor al movimeut regionalista, que es de creure no
'decaurà ja níay m'CJ, ha fet donar un pas de gegant á
la c»us'a da Catalunya.
'
Per aquest concepte, la seva ms.joria viurà sempre
'ab relleu imborrable en la historia de nostre poble y
pojiém encara aprec'ar millor P importancia de la
seva obra, '1 dia no lluoyá en que siguin un fet las nostías aspiracions.
PERE O R O M Í .

Barcelona.

La soptada desaparició del malhaurat doctor Robert
ens portà un sentiment ete m, l'esperit s ' u n e i x ab el
nostre; y sos ideals y nob'és doctrinas son una h e -

rencia que resonará indifinidameit
e l a els mes hermosos fruyis.

finsá

conseguir d •

P E R E CATASÚS y SOLER.

L ' home de ciencia, Ip metje del poble, lo fill predilecte de la terra catalana es mort, y Catalunya entera
plora, plora ab Uágrimas d' inmens dolor al seu brau
soldat, al que ab sacrifici de sí miteix s' en'regiva ab
tot el cos y ab to.a 1' ànim i á reivindicar la santa causa
de la llibertad d' un poble.
De tots Ijs confins de nostra patria s' aixeca una
armonia.esglayadora de prechs y gemechs, en totas las
llars hi falta qielcom, y una tris'esi fonda á tots los
cors aclapara. ¡Quin espectacle mes imposant! Nj^tres
homes y nostra terra ploran, y sas Uágrimas se barreijan ab las Uágrimas que del cel cauhen confoaentse tot
en un abim insondable d' incomznsurab'e pena, y lo poble engriüoaat, quinas cadenas aquell ser de tots volgut ab esbojerrat frenesí esforsos feya para trenc irlas
segueix delirant sas despullas, y ningú en aquells su prems instants se recorda de res qúe no siga d il gran
home; y lo comers para llurs tráñchs, y las portas se
taacata, elsbalcoas s ' e n d o l a i , els faials s' encenen, y
fins Natura sa conmou, y '1 sol s' amagí, y '1 día s' e n fosqueix y so's arreu se tro'oan'Is espe:tre3 de la fatalitat, embolcallantho tot ab lo tetrxh mantell de !a desgracia.. .
En Robert es mort, més sa memoria Catalunya gu irdará eternament; son eos jau en la tomba, son esperit
resta entre nosaltres pera encoratjarnos en la lluyta
con'ra nostres enemichs.
AGUSTÍ CU L I L L A y G I L

Barcelona, 12 Abril.

Contrlbjeixo ab gust al tribut dedicat á la me noria
del gran home á qui dech la vida y al qui venerava per
las sevas grans v rtuts cívicas tan raras en aquesta época
de miserias y egoismes; dins mon pit li guardaré etern
agrahiment, no tan sols per lo que per mi feu, mes sí
per lo gran bé que feu á nostra Patria, contribuint ab
totas sas forsas ai seu desvetllament. Els que devoras
l' estimarem Vcuim obligats á honrar la seva memoria
treballant de ferm per Cata'unya, hasia aisolir lo que ell
se proposà y desitjém tots els veritables fills d' aquesta
terra.
JOSEPH CARULLA y VIDAL.
(0

Catalunya plora condolida la trista pérdua d eIl iitn - c
mortal Robert y la Ciencia adm'ra y prega á la figu
í u r a ^^
colossal del seu gran mestre, hermosejada per tcnpre^^
mes ab la corona del Geni,
^
Imitem'o tots nosaltres, seguint hoaradamant la saa-îô
ta regeneració de nostra terra y trasmitim a's fi Is que*^
IS que I
vinguin 1'etern agrahiment y dols recor; del seu gran;
gran <S
nom.
(3
JOAN CATASÚS y CATASÚ;
JS.

^

* *
CQ
Lo sabi doctor Robert, model de desinterés yy de"o
de"o
caritat pal pròxim, fou 1' home que esculli !a Providen-T
len--^
eia para darnos 1' alt exemple de sacrificarho tot
nostra estimada Catalunya.
IGNASI CARULL.\ y PELFORT.

,
El gran patrici català ha mort;
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BALUART DE SITtSÉS
SA

DESCRIURE, TANT BE EL MEU ESTIMAT AMICH,

MEMORIA SERÁ INOLVIDABLE PELS CATALANS Y ENS

CRITICH MUSICAL DEL BALUABT,

AJUDARÀ PEL PRÒXIM TRIOMF DE LAS NOSTRAS AS|)IRACIONS.

EL DISTINGIT

ENTUSSIASME QUE ARRIVA

AL DELIRI, QUANT LAS SENYORETAS SITGETANAS, QUE COM DEYA

JOSEPH M A T H E U Y F E R R E R .

NTO'T BÉ 1' AMICH MASSÓ, CONSTITUHEXEN la

NOTA MES

**

SIMPÀTICA DE TOTAS NOSTRES FESTAS, LI OFERIREN UA POM DE

f^obet<t Politieh

FLORS QUE ACEPTA VERAMENT EMOCIONAT POSÁNTSELAS SOBRE '1
COR. Q U I S' HO HAVÍA DE PENSAR QUE LASFLORSQUE DESPRÉS
LI OFERIRIAM JA NO SE LAS PODRIA POSAR SOBRE EL COR
FORÉM NOSALTRES ELS QUE LES HI VAREM POSAR SOBRE LA
TOMBA^...

E N LA IMPOSIBILITAT DE FER UN ESTUDI COMPLERT DE LA
PERSONALITAT DEL Fill predilecte

S I EL GRAN DEFENSOR DE LA NOSTRA AUTONOMIA HA MORT,

DE NOSTRA VILA, EN PRIMER

LLOCH PER SER TASCA SUPERIOR Á LAS MEVAS FORSAS Y EN

SI

SEGON LLOCH PEL POCH ESPAY DE QUE PUCH DISPOSAR, M E

DESITJÓS. ¿QUINAS

CONCRETARÉ Á FER BREUS CONSIDERACIONS SOBRE LA VIDA

PROPOSAVA AL DEDICARSE Á la VIDA POLÍTICA? L A CONSECUCIÓ

POHTICA DEL GRAN PATRICI QUE HA BAIXAT Á LA TOMBA DEI.

DE NOSTRES LLIBERTATS.

XANT EN EL MAJOR DESCONSOL Á TOT UN POBLE.

1' ESTIMAVAM

DE DEBÒ, TENIM DE

SATISFER E'S SEUS

ERAN LAS ASPIRACIONS? ¿QUIN

FÍ ES

SITGETANS, CATA'ANS DE COR, SI ESTIMAVAU al DOCTOR

-

ROBERT, NO DESCANSEU FINS CONSEGUIR LAS SEVAS

PRESIDINT LA ECONÓMICA COMENSÁ LA TASCA REGENERADORA, AL MATEIX TEMPS QUE '1 CENTRALISME Y EL SEU FILL

ASPIRA-

CIONS.
LLUYTEM PER NOS'RA AUTONOMÍA.

LIEGITIM EL CACIQUISME HAVIAN PORTAT Á 1' ESTAT ESPANYOL

MIQUEL G O R G A S Y G O R G A S

DE CAYGUDA EN CAYGUDA Á LA GRAN DESFETA DE 1' ANY 9 8

l\íM titaj proü ]ÉraÔa dd'Piíf PíídifáctElÉílí^e^
—
—
«Goma catata fidel - , ...
té 1' hostatjé avuy al-Cél.»
Pér demunt del accent d' árnrgürá
qué'á inoiî trist esperit eiñpreáoná,
cal retreurer avuy u n a eètòn'a
pel gran hòniè È n Bartolo Robert
Es supirém él moiñent de t)tóráíIo,
fént concert ainb la gent catalana.
¿Si com Fill Piedïïecte ho deíMána,
com sa Máre Subur, q u i ' n més dfèt?
excessiu es eí t r á n i t que passa
eftdòlada aViiy dia Sübur.
May cOiidol cóm aqueix ni tant píii*
com lo portà per ell dés que h á liiorti'
Més y més vuy reviu s' amargura,
sens poderse dar compte del dia

QUE MOTIVÀ EL VERGONYÓS TRACTAT DE PARIS, DIGNE APOTEOSIS DE TANTA MISERIA. CAIGUT EN SAGASTA PUJAVA AL PODER
AL MÉS DS MARS DE V ANY 9 9 EN SILVELA, QUIN MINISTERI
JA PER HAVER ACEPTAT EL PROGRAMA DEL GENERAL

POLAVIEJA

QUE COATENIA PRINCIPIS REGIONALISÍAS, JA PER FORMAR

PART

DEL MATEIX UNA PERSONALITAT TAII RESPECTABLE CÒM DON

L'enterrofdí

MANEL DURAN Y BAS, HAVIAN FÉT COACEBIR ALGUNA ESPERANSA. Y

AQUET TIIINISTERI PER SATISFER ELS DESITJÓS DE LA

OPINIÓ CATALANA QUE COMENSAVA Á DESPERTAR, NOMBRAVA
ALCALDE DE BARCELONA AL DOCTOR DON BARTONIEU

ROBERT.

ARA BÉ: ¿ L A ENTRADA DEL DOCTOR ROBERT Á LA VIDA
PÚB'.ICA AB MOTIU D ' HAVER ACEPTAT DIT CARRECH, VA ESSER
UNA EQUIVOCACIÓ, LA ÚNICA DEL MATEIX, CORN VA VÒLGUER
SOSTENIR EL DIPUTAT PER TARRAGONA DON JOAN CAÑELLAS EN
LA SESSIÓDEL DIA 1 1 DEL ACTUAL EN EL CONGRÉS DE MADRIT.
Ó PER EL CONTRARI, ES UN FET DIGNE DE TENIR IMITADORS?
CRECH QUE LA RESPOSTA ES BEN SENCILLA.
EL NOSTRE BIBLIOGRAFIAT AL SER PROPOSAT PER 1' A'CALDÍA
DE BARCELONA, TENIA JA LA GLORIA DE METJE BEN GUANYADA
Y DISFRUTAVA D ' UNA POSICIÓ ACOMODADA, GRACIAS AL SEU
TREBALL. AL ACEPTAR DONCHS 1' ALCALDIA VA FER UN SACRIFICI,
Y COM QUE AQUET SACRIFICI NO FOU EN VA, SINÓ QUE MOLTAS
PERSONAS SEGUINT EL SEU EXEMPLE VAREN SORTIR DEL SEU
INDIFERENTISME, TREBALLANT AB ENTUSSIASRÀE PER LA PROS-

m

PERITAT DE LA PATRIA, D ' AQUÍ ES DEDUHEIX QUE LA DECISIÓ
DEL DOCTOR ROBERT D'INTERVENIR EN 1' ADMINISTRACIÓ DELS

í 'i

ASSUMPTOS PUBLICHS, LLUNY DE SER UNA EQUIVOCACIÓ, FOU
UN GRAN SACRIFICI EN PRO DELS SAGRATS INTERESSOS
PATRIA, QUE TOTS ELS QUE ESÚMEM Á CATALUNYA
LI

DEIA

SEMPRE

TINDRÉM D' AGRAHIR. N O DIREM RES DE LA SEVA TAXA

MORALISADORA AL AJUNTAMENT, SOLS RECORDAREM EL TANCAMENT DE CAIXAS QUE DETERMINÀ SA SORTIDA DEL AJUNTAMENT,
AB EL FRONT BÀN ALT, DERAOSTRAAT AB ELS APLAUSOS DE
TOTHOM, QUE UN ALCALDE, AVANS QUE '1 CRIAT DEL GOVERN, ;
ES EL DEFENSOR DELS INTERESSOS DEL POBLE.
DESDE ALLAVORS PODÉM DIR QUE NOSTRE GRAN PATRICI
FOI EL DEFENSOR MÉS ENTUSSIASTA DE LAS UIVERTATS CATA'Anis.

AQUETS FETS DETERMINAREN QUE AL CONVOCARSE LAS

E'ECCIÓNS DE DIPUTATS A CORTS, EL POBLE DE BARCEL NA LI
OTORGUES LA SEVA CONFIANSA, Y DESDE AQUELLA DIADA VEYEM

La comitiva fúnebre pass

AL GRAN PATRICI EXCERCINT UNA VEGADA MES SA PROFESIÓ
PREDILECTE; CONVERTIRSE EN IHÉFJE DEL E S AT ESPANYOL.
Y EA LA MATEIXA DOLSURA Y GRANS CON'EIXERIÏENTS QUE
DETNOSTRAVA AL COSTAT DELS MALALTA, EL VEYEM DESDE EL
CONGRÉS DÉ WADRÍT SENYALAR LAS CAUSAS QUE HAVIAN PORTAT
Á ESPANYA Á LA SEVA DECADÈNCIA, QUE '1 CENTRALISME COM
SISTEMAÓPOST a l a NATURALESA DEL INATEIX ESTAT, 1'HAVIA
PORTAT Á LA SEVA RUINA, Y QUÉ I'ÚNICH

de la mort d ' a q u e l l Fill que tenia
arrelat en el fonds dè son éor.

REMRY CAPAS DE

SALVAR AL PAIS, ERA IMPLANTAR EL REGIONALISME, YA QUE
ESPANYA ESTAVA FORMADA PER DIFEREÜTAS REGIONS DE A P D TUTS DIVERSAS, Y PER LO TANT, SEGUIR EL SISTEMA DE L' Ú IFORMITAT ERA POSARSE EN CONTRAPOSIC'Ó

AB LA MATEIXA

NATURA'ESA, ERA VOLGUER ESMENAR L' OBRA DEL MATEIX D E U .
Y E'S POHTICHS MADRILENYS DEVANT D' UNA EXPOSICIÓ TANT
MAGISTRAL DE NOSTRA DOCTRINA, ES TROBAVAN PETITS, NO
SAPIGUENT QUE CONTESTAR Á AQUELLA GRAN FIGURA, QUE AB
TOTA LA FORSA DE SA PODEROSA INTELIGENCIA, AB TOT 1' EFECTE
DEL SEU COR Y AB TOTA LA DOLSURA DE LA SEVA EXPRESIÓ,
ES CONVERTIA EN PORTA-VEU

DE LAS ASPIRACIONS

DE TOT UN

POBLE.
PET AVUY NO PUCH EXTENDREM M E S .
MES ENDEVANT, REFET DE 1' EMOCIÓ

QUE 'NS ACLAPARA

CONTINUAREM COMENTANT ALGUN FET DEL GRAN PATRICI. SÓLZAMENT VULL CONSIGNAR QUE SI EL DOCTOR ROBERT COM Á
METJE, VA SER SEMPRE ESTIMAT EN NOSTRA TERRA, CÓM Á
POLITICH VA SER VENERA^, COM HO DEMOSTRÀ DEL MÒDO COM
ERA REBUT SEMPRE QUÍ TORNAVA D Î FER ALGUNA CAMPANYA
EN PRO DE NOS'RA

AUTONOMIA.

QUANTAS

VEGADAS HAURÁ

SIGUT OVACIONAT PER AQUESTA MATEIXA VILA. SERAPRE RECOR¬
DIRÉ AB ALEGRÍ* AQUELLA ESCENA QUE EN LA NOSTRA AGRUPACIÓ, Q TANT AB MOTIU D-UNA
VISITA DE! EMINÍAT

VETLLADA ; MUSICAL REBELA

PATRICI, AQUELL ENTUSSIASME

QUE

VA

Gran h a sigut la que n' eixos moment:^ plora nostra Patria, inmens lo dolor qu' aclapara á tots los cors
catalans per la mort del sabi y gran patrici 'n Barto meu Robert!!
Mes: redressemnos devant de tant d ' i n f o r t u n i y
recordemnos que ' n 1714 quant Felip V ab la destral
del butxí tallava arran de roca lo tronch de 1 arbre
sagrat de nostras santas llibertats, convensut del seu
total extermini, deixava sas pótenlas arrels arrapadas
à las entranyas d e i a terra catalana, donant ab sa
abundanlíssima savia u n a ufanosa brotada de gegantins pláñsons pròxims á donar los iries xamosos fruits.
Aixís mateix lá traidora mórt ab sa esrnòlada dalla
ha segat I' existencia d ' aquella gran y noble figura
emportaiisën són cós, pro també deixant as llevors
de sa ciencia y de son patriotisme sembradas e n ' 1 '
assahonat tarré de nostra Patria y que èom aquellas
arrels donarán à n o tardar los fruits que tpts desitjém
pera bé de la present y futurs generacions.
Eamirallantnos en las virtuts d' aquell gran home
y honrant la seva memoria, 'ns honrarem nosaltres
mateixos.
FREDERICK

Boix.

Palmeras, baladres, que enjoyan
el passeig que abrillanta sonnom
remoreijan penosos y tristos
ab llurs brancas ves idas de dol.
Las onadas que beáan la platja
hi retreuhen ofrenas d e plors,
y la Punta, Pinar y boscuria
allí j u n t a n plorosos remors
De llevant y pcnent va creuhantse
ploradora rosada 'i entorn,
pregonant del gran metge la fama
que anat sempre estenentse pel mon.

(0
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Enlayrém béll m o n u m e n t
al Fill Predilecte mort,
per teñirlo eternament
dins la pensa y dins lo cor
FRANCISCO H U G U E T Y M A I N E B .

Sitgeà IG Abril de là02.

.
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BÁliÜAÍÍT., BE :H1*ÍÉ^.„,.

Tenía á n ' en Robert cpm á conipatrici; tots dos
havíam jugat á là mateixa platja, ens haviam assegut
als mateixos banchs de 1'at^la, y havíam sigut deixe
bles del mateix mestre de llatj, u n pobre capellà, pou
d' humanitat^- y etnpapat d e clâësichs, pero afectat de
tichs morals en las sevas costums y en lo seu modo d '
ensenyar, que 1' exposavan á las bromas pesadas d entramáliats deixebles; mes no d ' e n Robert q u ' e r a bó
desdé la seva irifári'.esa.
Pero ertcâra q u e ' n i recordo d' en Robert d' aquella
época coüi si fos are, la distancia en e l t e m p s dé sis
ahyS que -ns Separava fa que no pügui dir que fóssim
amichs de petits, ni companys en la joventut, ni condéíxebles després, apesar d' haver seguit, una mateixa
carrera- La meva avia y la meva mare me '1 senyalavan com á modelo qu' imitar; pero era difícil imitar á
n ' en Robert, que sois va tenir un émul, u n altre compatrici, cn Gili, que prompte ya deixar de serho, capbusantse en el mar procelós de la política.

mérit més, que fa possible els altres mèrits, que res
pón á P idea dels de Solerne: Mens sanà in corpore sano,
y qne dona testimoni j u n t ab la bellesa física de la
potencia y noblesa d' u n a organisació privilegiada.
Caurer avans d' hora es u n a debilitat, y la debilitat es
verdaderament u n desmérit
Pero lo terrible dallaire va tirar per fi u n a bala
tova (1' embolia) é insidiosa, que ' s va enclavar en
aquell cervell, órgano oligárquich d' un esperit hermós,
tallant el fil de tan preciosa existencia.
En Robert h a mort en el plé de sa inteligencia; es
pot creurer que hauria siguj. d' aquells que guardan
fins molt enllà íntegre y potent el funcionalisme cerebral, fenómeno molt comú en rassas més privilegiadas
que la no tra, de manera'que á ser certa aqueixa presunció, si 1 nostre amich hagués pogut alcansar la longevitat que mereixia, ¡quants més fets gloriosos hauria
portat â cap! ¡Quants més treballs li deuria la Ciencia!
iQuants més favors 1' humanitat malalta! ¡Quántas
més victorias la patria, quina senyera sostenia ab tanta
virilitat, tanta fé, tan entussiasme!
Pero ha mort, y, com morir es una derrota. . ha si-

:
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Fotografia directa obtinguda ab 1' objectiu Coolíe per
la casa Helius, Ronda St. Pere, 5 -Barcelona

Quan varem esser amichs en Robert y el que suscriu, fou quan acabada la carrera s presentaren mil
ocasions de posarnos en contacte, tenint la sort de p o der rebrer sabías Hissons dels seus llavis, é innumerables atencions d' aquell cor humil, d' aquella ánima
senzilla y assequible que gosava enaltint als que rode
javan
En Robert h a mort á la edat de xeixanta anys; ha
traspassat, donchs, el promedi de la vida humana; mes
no pot dirse que b á alcansat el premi de la longevitat
ni sisquera la duració de vida que se li tenia en reserva
puig que á xeixenta anys tenia probabilitat de viuren
vuit més, segons la lley descuberta per U estadística.
La Naturalesa no h a sigut pródiga ab ell; pero en la
lluyta contra la mort es dels que P empaitan; dels que
la fan secular, dels que la vencen temporalment donantnos aixis ánimo, coratje y esperansasEs veritat que 1 home deu apreciarse pels mèrits
contrets pels esforsos de la seva voluntat, y no pels que
li concedeix la naturalesa; també ho es que devant del
talent, de la memoria felís, de la laboriositat, de la eloqüència, de la claretat de concepció y d' expressió, de
las virtuts particulars y cívicas, del patriotisme d' en
Robert, no deurian teñirse en compte els anys que ha
viscut sobre la terra; mes el traspassar el terme de la

duració mitja de la vida no hi h a dupte (Jüe es un

gut vensut! Mes en el moment culminant de la seva
vida no devent sufrir els desenganys q ü è esperan el
final d u n a sorpresa, estimat y admirat de tot«, de
sople, sense sofrir ni fer sofrir ab motiu d' u n a agonia
llarga y cruel, sense convertirse en u n a despulla informe per la enfermetat y els remeys, rodejat d amichs
que no 1' han deixat caurer á terra en el moment su
prem, una mica apartat de la família aymada, evitantse aixis 1' horrible adeu postrer.. no pensanthi en la
mort, no sentint apenas el trepitx sobre el trispol dels
peus descarnats de la mortseca, essent 1' esperança de
la patria, al peu del canó, ab la bandera á la m á . y
com s' ha de creurer que u n a vida com la seva ha d'
esser premiada á P altra banda, d ' a q u e s t mon ahont
vivim, de dintre del fons de la meva ánima, Robert,
¡t'f dmiro y t' envejo!
G. BENAPRÉS,
Alcalde de Sitges.

A

;

Has mort.—El poble brau
—com sí sentis u n a corrent eléctrica—
s' ha estremit y h a plorat
are que tot cantava y tot somreya.
Has mort,—y els arbres vells y els arbres nous,
e n t r e ' 1 tó gris del cel y de la terra,
tots verts, avergonyits de sa ufanó
han abaixat las testas,
y ab la pluja y el vent han arrencat
un plor de tendras fullas primerencas.
R. SURIN.-VCH SENTIES

Sitges i son fill predilecte
¡Oh Sitges! Hermosa vila, quan trista y descosolada ' t veig; s' ha post lo hermós sol de ton enlluhernadora platja; s' estén sobre teu u n fosch mantell de ddl;
y cauhen de sos plumosos plechs grossas llágriinaa qiie ?
la naturalesa ens envia, com prenent part á nosllre
desconsol.
= - .
i .
Els aucells s' han amagat á sos nius, pof no.podje
cantar ab alegres giravols, la poética vinguda del so
ixent.
;
t
Tot plora; la planuria está deserta; en la monlan^a.
sols si veuhen degotalls. Ploran las tarigolas y r o m a ,
nins; sas brancas caygudas com desmays besan la terra; clavantse a m b ' ella, com abrassada de dos sers estimats qu' es cercan consol de sa desgracia, allá quedan
sense flor ni flaire; reduidas per lo' pés i e sas angunies
á pilas de tronchs y fuUatje.

Robert

V

Has mort,—y ab gran tristor
s' h a encallat en son pas la primavera,
y h a semblat el fosch día del Abril
'Is espiínosos días de Novembre.

la cnopt d e l gttan

Robert

Has mort,—y dolorosa s' h a parat
la ciutat febrosenca.
Catalunya ha llensat crits estridents

y Uágrimas candentas.

Lo mar sempre blau, com mirall del cel sitgetá;
resta blanch, esmortuhít quiet; com escoltant els plany,
que de nostre poble P oratje lí anvia; y allá lluny, molt
lluny, á la fita que uneix mar y cel, n i sols si veu u n a
vela. To: es trístó, tot es dol.
Lo doctor Robert ha mort. H a mort u n sitgetá predilecte. H a mort 1' home que son talent enlayrà al
cim dé la gloria, y sos mèrits feren ocupar lloch preferent que ningú podia dispiítarli. Que la sua testa dp.
minaba 1' opinió, y lo seu cor empresonaba,; voluntats,
y que per sos grans mèrits y virtuts va portar á soii
entorn las forsas del país; aquest home, h a caigut en
un instant tallat per 1' afilada ganiveta de la fera dalla.
J a pots plorar Catalunya, perqué pérdua com là
del Dr. Robert, que té 1' importancia de las grans facultats y si barreiji a m b ' ella la sensible nota de 1 a c tualitat, s' en contan pocas,
D t u fasse que las llàgrimes perell UensaJaF, siguin
com rosada, que conreuhi y benefícihi la llevor per ell
sembrada, y fructifiqui en no'^tres cors per gloria de
nostra benvolguda Espanya y amantíssiïna Catalunya.
Vulga lo cel, concedir á sos grans mèrits el premi
de son gran poder, perquè poguèm rebrer de lo alt, a
pau y ventura de nostra terra.
Plorem á !• home eminent, al gran patrici; y serveixi de consol á sa apreciable y atribulada familia, lo
plany de tots; la religiosa pregaria que surt dels llavis
de tot un poble.
Lo Dr. Robert ha mort, sí; pero viurà eternament
en los cors dels que '1 sobre-viuhen, encarregats de llegar als seus fills la memoria del sabi, y senyalalshi en
lo lloch distingit de la llar, P hermosa figura del que
ha deixat dc ser per la ciencia, per la pàtria y per
V amor.
No descuidis ¡oh Sitges! ton gran pensa nent; porta
am febroSa activitat la idea de posar sobre un m u n t
ben alt de pedra, t' estatua que 1' inmórtalisi; perqué,
resistint á tots los elements, contemplin las esvenidenderas generacions, sa_ fron serena, y puguin los ardents
ients .i^
raigs de nostre sol, animar son rostre, per contempl
piarlo en lo millor instant de sa arrebatadora eloqüència.
ia,
B. CARBONELL Y BATLLE
•o
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Quan més la patria necessitava de los esforços de
sa poderosa inteligencia la freda dalla de la mort 1' ha
co
tret de la realitat de la vida.
E n Robert en son p i s per la terra h a deixat u n rastre lluminós, com claror de sol ixent qu' ens atrau y
ens fascina, com tots els grans homes, los seus grans co
exemples donarán coratge per anar fins á la fí de los
hermosos ideals que dit gran home sustentava, que
eran la llibertat y dignificació de la especie humana. áS^
Plorem sitgetans la irreparable pèrdua del FilHg^
Predilacte, d ' a q u e s t niuet d' els nostres amors, d e

aquest tros de cel que tots auyorém, d* aquest SÓt QU'
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eus dona vida; plorém al germa nostre de quina figura n ' estavam envanescuts y en quins reconeixaments
de SOS grans mérits ens mostràvem orgullosos.
Plorém catalans tots á la u n a la mort d ' a q u e l l que
tant valentment defensa las llibertats de la nostra terra. ¡Plorém! ploremlo, forsa, y que lo seu recort ens
dongui forsas pera seguir trevallant ab fermesa y dignitat, per la llibertat d' els homes y per 1' Autonomía
de Is nostra estimada Catalunya.
Aixequemli u n m o n u m e n t en nostre scors y trevallém
tots ab fermesa y entussiasme per extériorisa aquesta
manifestació y perpetuar en pedra ó bronzo la hermosa figura del Dr Robert, y que en tranquila y
carinyosa mirada torni á gronxarse en los llochs de sa
infantesa.
J . PLANAS Y ROBERT
Sitges Abril de 1902.

L ' enterro devant de Betlem

Dolorosa fou per federals y catalanistas la mort de
Pí y Margall, y dolorosa es avuy la del doctor Robert
per tots los que condempném tota mena d'intolerancias, tota mena de privilegis, en tots, tots los que som
autonomistas, los que volém 1' autonomía integral de
Catalunya, inclus á las demés nacionalitats d' Espanya
agermanadas per las federacions.

N O T I C I A S
Dimars, 22 del corrent, en la Iglesia Parroquial se
celebrarán missas en sufragi de D Pere Ferret y Julia
na, que morí el 21 d' Abril de 1901 Ditas missas se
dirán á las sis, á dos quarts de set y á dos quarts de
vuyt y la de ofertori se dirá á las deu.
A darrera hora h e m tingut de retirar alguns articles
dedicats al doctor Robert per excés de original Els
publicarem en el número vinent.
S' estant enderrocant la muralla del Port Alegre y
netejant tota P herba del baluart de la «Torreta».
Aquesta nit la colla de caramellas deis mariners
obsequiará á las sevas predilectas ab un hall particular
en el P r a d o Suburense.
Sabém que '1 saló estará guarnit de xarxas y altres
arreus de pescar.
Serán convidadas las famifias deis socis.

AL DOCTOR ROBERT

A. COMPANY Y H I L I ,

Te n' has anat quan els catalans deixondintse e x '
pléndidament, veyem en tú à un apóstol, á un leader
que senyalavas el lloch de promissio, y '1 poble adele.
rat, parpellejant de desitj patriótich, f aclamava y 't
seguía, y ' t considerava com á son fill gloriós, que honrares á la patria.
Te n' has anat quan, defensant els drets de Catalunya, feyas assahonar la terra estimada y sembravas
llevor patriótica que germinava ufánosament.
Ta obra es ben macisa,' y no hi ha por que s' enderroqui. Y quan en dias de dol 1' entussiasme fiaqueji, el
teu recort venerat nos robustirá
¡Doctor Robert, . la teva]¡obr. 's reforsará cada día
raes! La teva memoria ens inspirará.

A.1 Doctor Ftohert

El BALUAET DE SITGES vol teixir u n a corona al

Doctor Robert, á nostre Fill l^redilecte.
J a sé que no pot ser flor la meva ofrena, no hi fa
rés, serà tronch sech, fort, tant fort com lo meu dolor,
gran y veritable; altres que tenen el dó de poetisar lo
que pensan ja 's cuy darán d' adornaria ab llurs flayrosos ramells.
Si la ciencia ha perdut al infatigable y sabi obrer,
si Catalunya, tota; plora sa orfandat, Sitges ha vist en
telarse el seu blau cel, plorant ab desconort la pérdua
del seu Fill.
El Doctor Robert ha mort!
Aquesta es la exclamació po.'^arosa que nrrou se sent.
Sitges encara no ha tornat en sí de tant aclaparadora desgracia; no t' ha donat beu bé compte de la
realita'.
¡Quin despertar més arnarcL!
El m o n u m e n t que Sitges li aixecarà á la Ribera,
no serà mes que una petita espansió, una exteriorisació de lo que cada sitgetá guarda en lloch pr^-ferent del
seu cor.
J. AMELL
Sitges 17 Abril 1902.-

¡Desgraciada Catalunya!

E n aquest intérvol de cuatre à cinch mesos avara
nos ha sigut la Naturalesa arrebatantnos á Pí y a Robert; pero ells han sembrat bona llevor, y aquesta llevor germinará perquè dins lo camp autonomista hi ha
personas decididas per trevallar ab coratje, f é y bona
voluntat.

CÁELES MASÓ Y G O L F E R I C H S .

Sitges, Abril 1902.

Fot. del nostre companny D . AJ.CULILLÀ y GIL.

Encare tenía 'Is ulls humiteijats de las llágrimas que
deriamá per la mort d' un fill, d' aquell fill que consagrà tota sa existencia lluytani sens tregua contra aquet
odiós centralisme que ofega la vida propia dels municipis y regions, d' aquell fill que sempre 's recordà de
sa estimada Patria Catalunya, en que desde Madrid
seguia pas á pas ab gran alegria 1 moviment regionalista que 's desarrollava en ciutats, vilas y pobles de sa
terra; quant Catalunya encare '1 tenía un viu recort en
sa memoria y viu en son cor, li sobrevingué u n a inesperada desgracia en la mqrt del eminent patrici lo
doctor Robert que tant defensà en reunions, meetings,
y al Congrés, los drets, aspiracions y sentiments de
Catalunya, devant per devant dels homes del centralisme; ha sigut aquesta doble desgracia, lo dolor que ha
experimentat á tot nostre terrer, puig avuy lo doctor
Robert representava la causa de l'autonomia de Catalunya y las regions que avuy forman 1' Espanya, aixó
es; 1' autonomisme espanyol.

ideal. Ara bé ¿ s e r é m , els- catalanistas u n a e x c e d o de
aquesta regla? No hó podém creure. I^a mOrt del nostre
gran apóstol, únicaraeot pot determinar el triomf de
la santa causa que va promoure el seu apostolat. La
reinvindicació de las lübertats'catalanas.

Aqueixa era la paraula q u e ' s sentia per tot atieu
al saberse la fatal nova, y tothom quedava com esmaperdut, sens saber que contestar com si ab aquest m o t
hi anés inclòs un misteri que tingués que portar u n a
transformació al mon Es que 'n la paraula ¡En R o bert ha mort! tothom veu la pérdua irreparable de un
model de virtut y honrades, u n mirall per la ciencia, y
u n constant defensor de nostres drets.
Europa anyora al metge, y Catalunya plora per la
mort de son fifi estimadíssim, que ab tanta fé y coratje defensava els seus dret^ usurpats.
E n Robert ha mort, njes la seva memoria viurà
eternament.
Prenemla per mode', ella ens guiará y encoratjarà
per seguir la seva gloriosa campanya.
LLUÍS FONT

LÂ iVIORT PEL APÓSTOL
La experiencia, aquesta gran mestre de la vida, tot
sovint ens ensenya que là niort dels grans homes, directors de trascendentals moviments, si be de moment
ha produhit general consternació ;entre els elements
per ell dirigits, no obstant el recort dels fets réalisais
pel seu apóstol, s' ha conservat de tal manera en llur
memoria que ha sigut la causa que 'Is ha animat á trevallar sense descans fins lograr la consecució del seu

Mil íííerce's.—-Las doném do tot cor als que han co •
laborat en aquest número; cumplint aixis ab un deber
de patriotisme y sincer recort al venerable doctor Robert. T a m b e quedem molt agrihits al senyor D.Rotnán
Macaya, que ab gran amabilitat ens h a deixat la darrera recepta que escriví '1 doctor Robert, y à la direcció
del popular setmanari Oumt per las provas de companyerisme que 'ns ha donat.
Ahir devía reunirse la J u n t a permanent pera comensar à fer els trevalls para aixecar el monument al
doctor Robert.
Com que don Bartomeu Misas es president del
Prado y de 1' Agrupació Catalanista y no poguent representar las duas societats á la vegada, la Directiva
del Prado ha designat á don Felip Pont y Falp pera
representar à dita Societat y don Bartomeu Misas re
presentará 1' Agrupació.
L ' Associació de Lluisos, á las cinch de la tarde, e^
son teatre posará en escena lo drama A toch d' esquella
y las xistosas pessaS Las burlas fan com las professons y
Lo fantasma de Sant lelm.

R, FONT.

NOSTRE CAPDILL
La desgracia inmensa que representa pera Cala •
lunya, la mort inesperada del insigne patriota, ha
motivat la grandiosa manifestació de condol q u ' hem
presenciat aquetos dias
De tots els encontorns de nostra Ierra s' aixecat un
crit imponent y unánim arrencat pel dolor, al veurer
desaparèixer per sempre mes la figura gegantina del
català ilustre, del paladí entussiasta que ab paraula
convincent, serenitat de judici y la forsa de sa Ilógica
aclaparadora, exposà en el Congrés dels Diputats,
palau de la buidor y del acanallament, el credo que
sintetisa las nostras reivindicacions nacionals.
Sempre recordarem ab joya inmensa aquell jorn
magnifich en que fentse ressò de nostres sentiments
mes íntims y encarnant la veritable ánima catalana,
defensà en sos magistrals discursos els principis autonomistas proclamats pel Catalanisme. Y mentres à la
collivada de polítichs, acostumats com els ximples y
beneyts á riurers y mofarse de las cosas mes serias, se
'Is glassava la rialla á flor de llavi y reconeixian la seva petitesa devant las grans veritats que queyan sobre
d ' e l l s comllosa de plom, el nostre malaurat capdill
ab accent viril y ferma decisió apostrofava valentam e n t als representants d u n regim corcat, negatiu, y
destructojdels pobles.
Per aixó nosaltres que per d e m u n t de tot y de
tothom hi posem á Catalunya, plorem avuy per nostre
disoit la pérdua del sabi indiscutible, quin cor magnànim atresorava totas las virtuts y endressém fervorosos
u n cant sentidfssim d' anyoransa envers 1' eminent
patrici que consagrà sos mereixements y fins sa vida,
en defensa de las perdudas llibertat-s de nostra desgraciada Pàtria.
RiCAET

ROIG.

**
Tot quant lüs fills de Sitges fassin pera honrar la
memoria del benvolguo doctor Robert, (a c s.) será
penyora de gratitut envers qui, tant feu per sa segona
patria
JOAN LLOPIS y BOFILL.

A prédis de molts sitgetans hern editat el retrato
del doctor Robert que publicavam en el número passat
en elegant cartulina, presentant un aspecte verament
luxós, y quina edició honra à la imprempta del senyor
Bofarull, ahont se imprimeix BALUART DE SITGES. Dit
retrato, que es propi por posarlo en u n march se ven
al preu de trenta cèntims en diferents punts de Sitges
A Barcelona al carrer de la Canuda, 4, principal, y
en la delegació del nostre periódich.
El número extraordinari que publicarem la setmana passada, sigué molt ben rebut pel públich, havent rebut per tal motiu moltas felicitacions que agrahim de tot cor. Per la perentorietat del temps no vàrem poguer fer tots 'Is que voliam à la memoria del
Dr. liobert, per aixó avuy publiquem aquet número
doble consagrat casi tot á dedicar un recort al eminent
patrici.
Preguem donchs, als que han enviat originals de
assumptos locals ó exclussivament literaris, qa e ' n s
dispensin per la tardansa en sortir sos escrits, quins
apareixeran en els vinents números.
Per fí, després de estar molt temps tancada la esco •
la municipal de nenas d' aquesta vila, se tornarà à
obrir, havent sigut nombrada mestre interina D.» Ma-

ria L·lavería,
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