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«Entenem que han do quedar à càrrech
dei poder central dol Estat espanyol las relacions internacionals, 1" exercit de mar y
terra, las relacions económicas d ' Espanya
ab los demés paissos, la construcció d'
obras públicas de caràcter general, la resolució de totas las cuestions y conflictes i n ter-vcgionals y la formació del pressupost
anyal de gastos, al quo e d u r à n contribuir
las regions à proporsió de sa riquesa;
tot ab la organísació corresponent y adecuada.
Pero entenem que correspon al Poder regional lo r é g i m e n i n t e r n de Catalunya, y
que ha de constituhirse aquesta mantenint
lo temperament expansiu do sa Uegislacio
y segons sas necessitats y son modo de ser.
En conseeuencia, volém la llengua catalans ab c a r à c t e r oficial y que sian catalans
tots los que à Catalunya desempenyin cà-

rrechs públichs: volém Corts catalauas, no
sols per'estatuhir nostre dret y lleys civils,
sino tot quant se refereixi à la organísació
interior do nostra terra: v o l é m que catalans sian los jutjes y magistrats, y que dintre de Catalunya 's fallin en ú l t i m a instànc i a ' I s plets, y causas; volém ser à r b i t r e s
de nostra a d m i n i s t r a c i ó , fixant ab entera
llibertat las contribucions c impostos, y
volém en f i , la facultat de poder contribuir à la formació del e x è r c i t espanyol per
medi dc voluntaris ó diners, suprimint en
absolut quintas y llevas en massa y establint que la reserva regional forsosa prestiservey tantsols dintre de Catalunya.
Aquest es nostre catalanisme dintre d '
Espanya; aquest es lo nostre regionalisme
dins de Catalunya, Aixó es lo que volém;
per aixó a n é m ; à n ' a i x ó arrlborern k no
trigar gayre.»

LA INTERPELACÏÓ DEL DR. ROBERT
Com ja hauran vist nostres llegidors per fi và acabarse lo debat catalanista en
lo Congrés de diputats, produhit per la interpelació del Dr. Robert ab motiu de
las eleccions municipals de Barcelona.
Và comensar parlantse de Barcelona, dels republicans, dels regionalistas, del
Gobernador y dels escàndols electorals; y engrescantse, engrescantse 's và anar
parlant de Catalunya, del Catalanisme, de 1' Estat espanyol, dels estats confederats d' Europa y Amèrica y per poch no surten lo sol, la lluna y las estrellas. Y
rés té d1 estrany qu' aixís succehís; als gobernants actuals, als que n' han sigut y
als qu' aspiran à serho, no 'Is preocupa avuy altra cosa que la qüestió catalanista;
per més que vullguin fer lo valent y crídan y amenassan com si 's volguessin
menjar las criaturas, Ja professo 'Js và per dintre y aquesta vegada ab una clarivi6
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dencia que no es de costum en aquella colla de toca-timbals, han vist ben clar
que per aquest indret 'Is ha de venir la mort.
Prou s' han escarrassat uns y altres en fer veurer que tot ho feyan per la iniegridad de la Pàtria, parlant de la Espaüa y sus glorias com si estessim encare
en plena marcha de Càdiz, mes los catalans de més bona jeya, fins aquells que
tot ho trobavan bé y que per ells semblava que estavam en lo millor dels móns
possibles, s' han adonat de la disfressa ab que cubreixen sas inmoderadas pretensions del poder y son despotisme inaguantable, y han vist ben clarament qir à
Madrit de lo que 's tracta es de conservar à tota costa la hegemonia qu' avuy
disfrutan, 1' usdefruyt dels nostres interessos que tant nos costan desuar pera qu'
ells se n' aprofitin vivint regaladament à la esquena dels infelissos contribuyents
que travallan tot lo sant dia pera afartar a aquesta colla de galifardeus que han
fet de la política una manera de viurer ab la esquena dreta. Prou ho veuhen avuy
tots los que no tenen papàs als ulls que si no fossin las gangas que la política
proporciona tota aquesta colla d' inconsútils serían tant espanyols com los qúaUarchs de la Xina. Ells defensan la menjadora, ben clar ho ha dit en Planas y Casals en un banquet que van donar à n' en Silvela. «Si un dia pogués arribar que
Catalunya deixés de ser espanyola, jo deixaria de ser català y marxaria de la
méva terra.» jEs clar, com que ja no hi tindria la videtal
Tots son. uns, no cal duptarne gens ni mica. Los discursos dels Romero Robledo, Lerroux, Silvela, Maura y Sagasta, tota aquesta bafarada insustancial d' espanyolisme, tot aquest llampegueix d'.oratòria inconsútil ab que volen cubrir sas
formas barrueras y apallassadas, no son. més que las extremituts del que 's veu en
la agonia. Han perdut Cuba, Puerto Rico y Filipinas, com los seus passats van
perdrer Gibraltar, Portugal, Rosselló, Flandes y tota la Amèrica, com perdrían
tots los patrimonis que 'Is donguessin, per richs que fossin, que no hi ha rés que
gasti tant com los vicis y la ganduleria. Avuy, com à colònia, en lo sentit que
ells hi donan à aquesta paraula, no 'Is queda més que Catalunya y aquésta, després d' una sèrie d' anys de propaganda y desvetllament patriótich, 'Is hi ha dit
per boca del Dr. Robert y encare, ab molta finura, ab molt parlamentarisme y ab
conceptes ben atenuats: «Vaja, prou, minyons, s' ha acabat la comèdia; allà baix
ja no lu creu ningú en; vosaltres ni .'Is . mateixos infelissos qu'os fan esqueneta.
La reivindicació dels drets y llibertats de Catalunya està en la conciencia de tot-'
hom, de tal manera, que fins nosaltres, que. vàrem comensar per un migrat concert
económich hem acabat per defensar ,las bases de Manresa. Ja ho veyeu .si n' .ha
fet de cami '1 catalanisme. Volém acabar las cosas en pau y annonía y aijço està
à la vostra mà. Penseus'hi bé, reflexioneu ab calma sobre la vostra situació y
penseu qu' un dia ó altre havia d: arribar que s! acabés lo vostre desgobern y '1
vostre despotisme. Catalunya ja n' està tipa de tants desgavells y vol que s1 acabi
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-d' una vegada. Venim ab la branca d' olivera, signe de pau y de concòrdia, més
volém viurer dignament, honradament, com pertoca als poblés lliures y civilisats.
Are, qu' ho passin bé y que Deu los ilumini.»
No 'Is ho ha dit pas aixís mateix lo Dr. Robert, bon trós se 'n falta, perquè en
aquest mon, no s' hi pot fer més, cada hú té '1 seu caràcter, més ab tot y aixó^
' los diputats y senadors, ministres y ex-ministres, tota la llopada qu' allí fà niu y
desde allí clava las urpas, han sentit ben clarament, com si se 'Is hagués dit ab
tota la energia, lo crit d' alerta que 'Is hi feya un poble à qui ells ja saben que la
rahó 1' hi sobra; 1' jay! esgarrifador que la realitat de la vida que s' acosta 'Is
anuncia; lo Manel, Jhecel, Phares d' aquest nou festí de Baltasar que estan celebrant los desvergonyits de la política ab las espellifadas vestiduras de la infelís
Espanya que estan encare explotant després d' empobriria y deshonraria.
Vaya si 1' han sentit lo crit d' alerta; aquella Cambra de Diputats que temps
enrera no haguera permès ab tota la hidalguía que les caracteriza que s' hagués
dit ni la meytat de lo que '1 Dr. Robert 'Is deya; aquella Cambra de Diputats que
en 1' altra legislatura no deixava dir ni vint paraulas seguidas al diputat per Manresa senyor Soler y March, sense interromprel escandalosament ab aquella cortesia que es pròpia de la rasa] aquella Cambra de Diputats que, segons confessió
del primer clown de la companyia, en Romero Robledo, ni en las Corts Constituyents s' hi havian sentit may las ofensas inferidas à la unidad de la Pàtria que
tanta sangre nos cuesta als uns, y tant profit dona als altres; aquella Cambra de Diputats escoltava atenta, silenciosa, que podia sentir volar una mosca, lo parlament
del Dr. Robert, revoltantse per dins ab tota la ràbia, pero contenintse respectuosament, perquè en mitj de sa lleugeresa acostumada y del cinisme característich
d' alguns queda componen, instintivament, sentían qu' un nou mon se 'Is venia
assobre, que no era pas un home sol '1 qui parlava, que à derrera seu venia tot
un poble, enérgich, decidit, à demanarloshi comptes de sos actes gubernamentals
qu' han sigut la riota d' Europa y de tot lo mon civilisat
Frò'u 's esforsavan los llustres jefes en aixecar la veu pera dissimular 1' angoixa
que 'Is ofegava, prou feyan com los xibalets que al anar sols y de nit cantan pera
ferse passar la pór, animant aixís à majoria y minoria que, esmaperduda, 's creya
anar ja à perdrer per sempre la moma dels pressupostos. Tot era inútil; la seva
conciencia mateixa 'is trahía y en lloch d' arguments qu' oposar a las rahonadas
paraulas del Dr. Robert, no se 'Is hi acudia més que '1 regoneixement de £a seva
impotència, confessant tardament '1 divorci que existeix entre '1 pays y 'Is Goberns de la Regència, la necessitat de atender las justísimas aspiraciones de las
provjncias, desçentralizando ampliamente las funciones adininistrativas sin menos.
cabo de la integridad de la Pàtria espanola. No més hi faltava una murga madrilenya tocant à la sordina la Marcha de Cadis, pera semblar 1' enterro de pobre d'
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aquesta política xorca y remalehída qu' ha empobrit los cossos y ha corromput las
animas.
Ab un' altra empenta de Catalunya, pero més enèrgica y decidida y ab prou
colla pera aguantar 1' última estremitut de sa agonia, nl hi haurà prou pera enderrocar per sempre més aquest fantasma del centralisme, que tant ha espantat à la
gent de nostra terra y no es rés més que la carcassa del gegant del Pí, quatre
trastos mitj corcats que 's conservan cuidadosament en lo quartet dels mals endressos.
En lo vinent número parlarém, si Deu ho vol, perquè avuy ja havem omplert
massa quartillas, del parlament del Dr.-Robert y del cambi que observém à favor
del radicalisme en los principis catalanistas, entre '1 seu primer discurs en lo Congrés de Diputats y 'Is qu' ha pronunciat darrerament, ab aplauso de la opinió catalana, ab motiu de las eleccions municipals de Barcelona!
S. F.

T a m b é cantém
A primera vista sembla estrany qne en una societat séria y
formal, com es lo «Centre Català,» t a m b é s' h i canti, més si ho
e x a m i n é m detingudament, no ho es gens.
L ' home no deu aplicar continuament sas e n e r g í a s al treball,,
sino que à estonas deu reposar, deu buscar una espansió, que '1
mateix temps que '1 distregui, 1' h i compensi las privacions de
tota classe, originadas per aquell. En la setmana, dels set dias,
n ' h i ha un pera '1 descans, y fins en los dias feyners, nos reserv é m algunas horas à dit objecte. Donchs essent per 1' individuo
un deber perfecte, sentint V home aqueixa imperiosa necessitat,
p r o c u r é m en lo citat «Centre,» que aquest temps no 's perdi del
tot, com boyra d ' i s t i u q u ' un cop fosa no 'n queda n i rastre,
n o s a l t r e s - p r o c u r é m treurer d' ell algun profit que respongui
à nostre fi altament p a t r i ó t i c h . Nosaltres, que no som catalanistas fills d' oportunismes n i conveniencias m é s 6 menos atendibles, sino qu' ho som per rahons poderosas d ' historia y cle justícia, perquè a b d ú a s pregonan à la llum del sol lo dret do nostra p à t r i a à un lloch en la controvèrsia dels pobles, nosaltres,
que inspirantnos en tant honrats principis dositjém que Catalunya, enmotllantse à las cirennstancias del temps, 6 siga contem-
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porisant ab la moderna civilisació, torni à ésser rica y plena,
a s p i r é m à que ho siga ab tots sos atributs, ab totas sas manifestacions, volém lo restabliment de son dret, de sa parla, de sas
costums, de sas bellas arts y especialment de sa música sintetisada en las cansons populars, com de tot lo que contribuheixi à
donarli s' antiga personalitat may .desconeguda. Per això cantém, per a i x ò acoplantnos baix la batuta d' un intel·ligent mestre, ensajém y a p r e n é m las cansons de la terra, aprofitant temps
que t a l volta d e d i c a r í a m à rutinansmes ridículs 6 à espectacles
poch instructius; fentho aixís, t a m b é cooperém al objecte principal del «Centre», t a m b é contribuhim à aqueixa gegantina epopeya, à aquest desvetllament d' un poble que 's sustreu del j o u
pera tornar à vida nova, probant al mateix temps à tots quatre
vents que Catalunya no agonitza n i es morta, com . v o l d r í a n las
rldículas í i g u r a s del caciquisme y demés factors de la política
centralista, p e r q u è canta, y '1 que agonitza no exteriorisa sentiments: un cadavre no canta. Fins aquí baix un punt de vista.
Per altra part, essent la música de las bellas arts no plàsticas
la segona en g r a d a c i ó , després de la poesia, es la reyna de totas
ellas. Ella té las claus del sentiment. Ella ab sa virtut, sugestiva
remou las fíbras de nostre cor y arriva al fons de 1' à n i m a , produhint sensacions tan específicas, que son causa y origen dels
més abigarrats sentiments; lo mateix nos endintza à las puras
regions del esperit ab sa manifestació relligiosa, que à la fangosa mansió del vici; lo mateix nos inspira la més desconsoladora
tristesa, que la m é s encisadora alegria. Ella, ab sa forsa incitativa, igualment modela la vaga remor del vent, que '1 frèstech
t e r r a t r è m o l de la tempestat; igualment revela la calma suau del
esperit, que las sordas agitacions a n é m i c a s . Donchs, per a i x ó
-nosaltres, aprofitant lo misteriós domini que té la música en nostre modo de sentir, p r o c u r é m fer p à t r i a cantant y propagant
nostras cansons, no sols per la considerable r a h ó de fer assaborir
la dolsor y la bellesa que brolla de nostra música popular, sino
y especialment pera conseguir lo desterro d' algunas cansons forasteras, majorment las vingudas del mitjdía, en quina, degut a l
clima meridional d' ahont son engendradas, s' h i desenrotlla una
boja passió, casi sempre germinadora d' innobles sentiments.
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Donchs per aquest motiu nosaltres c a n t é m ; per a í x ó nosaltres,,
aprenent las cansons de la terra, t a m b é p o d é m fer propaganda,
p u i g no sols l o g r é m moralisar, conseguint 1' oblit dels cants exó-'
tichs é instruhir, donant a c o n è i x e r nostras honestas costums y
tradicions, nostras gestas gloriosas y demés fets culminants de
nostra rassa, sino que l o g r é m un fí veritablement p a t r i ó t i c h , p u i g
mitjansant 1' influencia que té la m ú s i c a 6 siga lo cant,, que ls
una a p l i c a c i ó de la mateixa t3n lo sentiment y per lo tant, en
nostra manera de pensar y de fer, p o d r é m t a m b é conseguir que
1' i n d i f e r è n c i a de molts catalans so transformi ab entussiasme
fervent per nostra aymada Catalunya; que la fredor que niuha
en los seus cors se t o r n i calor y amor vehement per nostra volguda p à t r i a .
Per a i x ó c a n t é m .
J . R.

S ' H A D E D IR
La positiva significació dels fets que ocurreixen en la vida dels pobles es
sempre sentencia expressiva que determina si han sigut encertadas ó equivoeadas las accions que han remogut la conciencia de la societat, encaminantla vers un objectiu precís y concret. Cal aprofitarse de las Ilissons que
la experiència social ofereix pera actuar sempre ab complert coneixement y
plena conciencia, evitant lo divagar infructuós y '1 gobernarse per los estímuls d' ün criteri variable, que deíerminan confusió en la conciencia del
poble y la disgregació de energías que han de ser sempre congregadas pera
que cap ne manqui en la acció normalísadora que té per finalitat regularisar la vida dels nucles socials.
La imitat de criteri en la apreciació dels procediments y fins dels principis que millor poden conduhir al assoliment d' un fi social, jainay h i es en
los moviments socials reformadors ó normalisadors, perquè las modalitats
del psiquisme individual portan als homes à conclusions diferentas, fins respecte de problemas sociológichs plantejats ab tota la claretat y sense que h i
manqui cap element dels indispensables pera possehirse concepte precís y
complert. Més los fets d' experiència social corretgeíxen erres y ]ustitican,
ab remarcablé expressió, 1' actuar dels que ni 'ls petits obtacles, ni 'ls accidentals apassionaments de la colectivitat, los han desencoratjat ni encegat,
pera deixar, ni per un instant, la via dreturera senyalada per homes serens
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y bona voluntat, en deliberacions en las que 'Is sentiments bategan amorosos y no desviat's per la passió, y '1 pensament s' h i desenrotlla clar y prècis, lliure de la coacció que en T esperit humà h i exerceixen la lluyta social
y-is- accidents més-insignificants que trontollan la vida dels pobles.
Aixís ha ocorregut al Catalanisme. A las Assambleas de la «Unió Catalanista», sl h i han,determinat ben clars y precisos los principis y procediments del Catalanisme, principis y procediments fixats ab complert coneixement perquè 'Is representants han actuat guiats per lo criteri que sintetisa lo que son elements fonamentals y sentiments del Catalanisme, y ab
tota la serenitat perquè no 's írobavan en moments de lluyta social ni en
en instants en que '1 desballestament social y '1 daltabaix del Estat feyan
que, sentint lo poble la angunia del viure social anómalo y defectuós, cerqués adelerat lo benestar de la normalitat. Aquestos moments del trontollament social vingueren, y la «Unió Catalanista» ab la mateixa clarividència
y ab la mateixa serenitat y fermesa que en las Assambleas, sostingué 'Is
seus principis y procediments, y manifestà al poble català que no pertanyian al Catalanisme veritable, al Catalanisme de las Assambleas, certas
accions socials que 's manifestaren y que haurían portat la confusió à la
conciencia del nostre poble, que cercava un objectiu ben definit que convencés lo seu enteniment y satisfés los seus sentiments, y no minúsculas solucions, y encare estrafetas que afalaguessin i ' utilitarisme.
A la memòria de tothom s' hi troban ben determinats los recorts de las
diferentas accions sosials que s£ han oposat à Ja acció de la «Unió Catalanista», que al mitj de tots los trontollaments que hi ha hagut en lo nostre
poble y malgrat la ferma oposició que se l i ha fet. ha mantingut sempre 'Is
acorts de las Assambleas, y com à síntessis de las aspiracions del Catalanisme las'Bases de Manresa. Tot ha passat. L ' esperit catalanista del nostre
poble y la fermesa de la «Unió Catalanista» han anorreat totas las accions
socials que en una ó altra forma pretenían modificar lo clàssich programa
del Catalanisme. Cal que tothom regonegui que la «Unió Catalanista» ha
estat encertada, y cal que 's regonegui y sf afirmi, are que 'Is fets ho proban, que sols las Bases de Manresa mouhen al nostre poble y que sols tenintlas per programa es com los diputats que al Congrés las han defensadas
s' han trobat" ferms y segurs en la seva íascai
Lo triomf de la «Unió Catalanista» es innegable, perquè son los seus
principis y no cap altre 'Is que han desconcertat y vensut als politichs del
Estat. Si 1' esperit de Justícia no està desviat y si la bona fé no 'ns fa mancament, havém de regoneixer que 'Is fets han conduhit à las accions soòialà
del nostre poble y als homes à actuar dirigits per los principts que n i ua
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instant ha abandonat la «Unió Catalanista», y si 1' encertar per endavant
significa quelcóm, ben just es que 's tinga com à gran mèrit per la «Unió
Catalanista» 1' haver actuat sols moguda per los mateixos estímuls que han
dirigit à sos representants en las Assambleas de la «Unió.»
D ' una manera clara y precisa, la vulgarisació dels principis del Catalanisme, que 's contenen en las Bases de Manresa, sols la ha -realisada la
«Unió Catalanista» en los meetings, en la prerapsa y en la propaganda individual, resultant evident que la acció de la «Unió» ha sigut fructuosa,
com ho proba 1' estat de la opinió en lo nostre poble, que no s' hauria sentit satisfet si en lo Congrés no s' hagués manifestat que la aspiració del Catalanisme es la implantació de las Bases de Manresa. Aixó es la veritat, y
perquè ho es s' ha de dir, tant sols pera que ab tota justícia sia regonegut
que la acció de la «Unió Catalanista» en 1' esperit del nostre poble ha sigut
fonda y decissiva, com ho proba '1 fet d' haver manifestat 1' opinió catalana, y d' una manera precisa y terminant, que té coneixement complert dels
fonaments y consecuencias del Catalanisme, al empènyer fins à declarar las
Bases de Manresa com aspiració dels seus representats als senyors diputats
que no las varen incloure en la seva propaganda electoral.
S' ha de fer remarcar també, pera que £s comprengui del tot, 1' acert y
oportunitat ab que ha procedit la «Unió Catalanista», que tot lo que ha sigut enèrgica y ferma en sostenir los principis ab lo fi de que 's trobessin
purs y inmacúlats lo dia que la rahó s' imposés, ha sigut tolerant ab los
procediments, no posant entrebanchs dè cap mena y deixant'que cada hú 's
guiés per la seva conciencia honrada. Cert que no apoyat oficialment cap
moviment electoral no comprés dintre 'Is preceptes de las Assambleas, pero
cért també que honradament no podia n i devia ferho, perquè no podia ésser
considerada catalanista una campanya electoral comensada anticaciquista,
que després s' anomenà regionalista y à la que, sols després del triomf, se
calificà de catalanístas als diputats elegits. L ' estat actual de la opinió imposant los acorts de la Assamblea de Manresa y exigint que 'Is actes socials
tingan caràcter francament catalanista, demostra que la conciencía catalana que renaix ha integrat los principis fonamentals del Catalanisme, que es
estimulada per los sentiments que vivican la nostra renaixensa y que dirilo seu actuar en la societat per los acorts de las Assambleas y per 1' esperit
seré, segur y ferm de la «Unió Catalanista.»
Cal, dònchs, que 's regonegui que ia «Unió Catalanista», dc desde que
fou organisada fins avuy, ha sigut sempre 1' organisme vivent de las reivindicacions catalanístas, que sempre, no,apartantse dels acorts de las Assambleas, ha possehit lo més encertat criteri pera guiar lo moviment de renaí-
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xensa del nostre poble^ y que en totas las ocasions ha exercit decissiva influencia en la conciencia catalana encaminantla per los viaranys dretureys,
fentli entendre del tot los principis y aspiracions del Catalanisme, despertantli sentiments que dignifican, enrobustintli las energías del volguer y
demostrantli que la serenitat y la fermesa son indispensables en los moviments socials que, com lo Catalanisme, tenen per finalitat la renaixensa d'
un poble.
Los fets polítichs y socials d' aquestos dias que 's relacionan ab lo Catalanisme son la aprobació més complerta del criteri ferm. que ha guiat sempre à la «Unió Catalanista», y sobre tot deis últims temps, en los que ha
sigut objecte d' injustas censuras, perquè, en comptes do cumplir lo seu deber de respectar y fer acatar y cumplir los acorts de las Assambleas, no s
ha blincat à ser executora del capritxós pensar de cada individuo que s' ha
cregut que ell integrava tot lo Catalanisme y que 's podia prescindir de tot
lo que havían prescrit ab lo cap seré y 1 cor Ueal los patricis que han sigut
representants en las Assambleas de la «Unió Catalanista». Lo temps, Jutje
infafíble^ ha judicat donant complerta rahó à la «Unió Catalanista» ab lo
fet de ser proclamats en lo Congrés los seus principis la aspiració de Catalunya, per imposició enèrgica de la opinió catalana que ha mostrat haver integrat la doctrina y aspiracions del Catalanisme tal y com se troban definidas en las Assambleas de la «Unió.» Y fins s: ha dit en lo Congrés que las
Bases de Manresa, que en lo essencial, en L esperit que hi viu son intangibles, poden ser modificadas..,. Auest es do criteri de la «Unió Catalanista»;
aquest es lo pensar de la opinió catalana, que s' ha imbuhit per complert
del esperit clàssich del Catalanisme, del esperí! del Catalanisme veritable,
del Catalanisme de la «Unió Catalanista».
Mo pot pas ser més evidenta la influencia de la «Unió Catalanista» en la
opinió de Catalunya. Per no mancar à la veritat, s' ha do dir que 'Is principis catalanistas de las Assambleas de la «Unió» son la acció social que ha
fecondat la conciencia del nostre poble, y que '1 criteri,que ha guiat à la
«Unió Catalanista» es lo que s-' ha imposat y ha dirigit i ' actuar de tots los
que esmersan las sevas energías pera deteiminar la complerta renaixensa
de Catalunya.
13. MARTÍ Y JULTA.
De La Renaixensa.

leeting catalanista à Saat Sadurní de Koya
A lae primeras horas del mati del diumenge 's notava ja moviment extraordinari en los carrers-de la vila. moviment que anà prenent més in ten-
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sitat després de las arribadas dels trens. Aixó era degut à las numerosas
representacions d'entitats adheridas à la «Unió Catalanista» que ab los
trens ó altres vehículs arribavan à la vila.,
À las nou del matí molts forasters, acompanyats dels catalanistas de
Sant Sadurní, se dirigiren à la finca del senyor Codorniu, ahont los hi esperavan los encarregats de la casa, per haver tingut de marxar lo senyor Raventós à Madrid.
La visita als sellers y grutas del xampany deixà admirats als visitants,
què no podían compendre cóm en un período de dotze ó tretze anys havían
pogut obrírse tants kilómetros dé grutas y s' havían obert à fondarias tan
grans las inmensas salas y dipòsits del v i escumós que tanta celebritat ha
adquirit.
Era ben bé mitjdía quan los expedinaris retornavan à la vila, altament
satisfets de las atencions que reberen durant la visita à la casa Codorniu y
del entussiasme que 's notava pera la celebració del acte de propaganda
que ' i «Centre Català» havia convocat d' acort ab la «Unió:»
Serían las duas de la tarde quant molta gent, dividida en grupos més ó
menos numerosos, se dirigia à la estació del ferrocarril, desitjosos tots de:
rebre com calia als representants de la entitat que personifica 'ls ideals catalanistas.
Arribà £1 tren, y la multitut que emplenava 'Is andéns de la estació y la
carretera que h i conduheix. rebia ab grans viscas à Catalunya, à la «Unió
Catalanista» y à la Autonomia, al president de la «Uuió», als oradors que
V aeompanyavan y 'ls amichs de causa que també venían à dar ab sa presencia més relleu al meetíng. A aquestos viscas entussíastas s' hi barrejayan los de Sant Sadurní.
. . La comitiva 's dirigí dret à la vila, y donava bó '1 veure aquella generació entusiasta y contenta dirigirse al lloch senyalat pera '1 meeting. A l entussiasme que acompanyava als que venían de la estació s' hi afegia '1 dels
que esperavan à la comitiva als vols del local dél Cassino de la Plassa y '1
dels que ja s' hi trobavan à dins.
, Allí 's refermaren més y més los viscas y 'ls aplausos, mentres una gentada impossible de determinar s' empenyia y s' apretava pera enquibirse
dintre '1 saló designat pera enrahonarhi 'Is porta-veus de las revindicacions
patrias.
Vist lo gran interès que hi havia pera assistir al acte y de la impossibilitat de que aquella gentada pogués ferho, à prechs de molts s' intentà fer lo
nieeting al mítj de la plassa, pero s£ hagué de desistir d£ aquest propòsit al
fer notar alguns que V ayre del nort que 's feya sentir obligaria à tenir de
suspéndres 1'acte.
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Comensà '1 meeting à las tres en punt, baix la presidència del doctor don
Joseph M.a Roca, que tenia à sos costats lo president del Centre de Sant Sadurní, En Rafel Mir, y ' 1 tinent d' alcalde En Ramon Fontanals, vejentse
també à la presidència representacions de moltas entitats defensoras del
programa catalanista.
Donà compte D . Rafel Mir de las entitats allí representadas, que eran
moltas, y de las adheridas al acte.
En mitj de grans aplausos lo senyor Roca s' aixecà, dedicant entussias
tas paraulas en recort del gran català, honrat poiítich y gran sabi, En Pí y
Margall, y concedí la paraula totseguit ai representant del Centre Escolar
Catalanista En Rafel Folch, que passà à fer un detallat estudi de las Bases
de Manresa. Atacà ab gran valentia à la xusma dels politichs madrilenys,
tirànloshi en cara 1 que defensin las quin tas, fent avinent que 'Is pobles
torts y lliures no aecessítan soldats esclaus, arrebassats per la Eorsa bruta
de sas llars. Se mostrà decidit partidari del servey voluntari, y digué que,
tenint Catalunya llengua, usos, tradicions, costums y pensament ben definits
y propis, te dret à que se l i respecti sa personalitat. Prenent peu d' un projecte de lley pera reprimir la propaganda catalanista, ab termes valents y
atrevits tirà en cara dels lliberals (sic) espanyols sa maldat é inconsecuencia
é hipocresia.
En Joan Batista Baró, de Sant Boy de Llobregat, digué que 1' origen, del
Catalanisme arrenca dels primers temps y ho provà ab las Uuytas que sostinguérem, ab los romans, ab los serrahíns y ab los demés pobles que volgueren subjugarnos y digué que tots los catalans, tart ó d' hora, s' aixoplugaràn
sota la bandera de las cuatre barras, y que si avuy demaném als poders que
£ns retornin la personalitat de nostra pàtria, de no atendre la justícia denostra demanda, demà I s hi exigirém, y si no ''ns ho donan, ho ttndrém de
grat ó per forsa. (Atronadors aplausos y viscas.) .
En Domingo Martí y Julià, de «La Renaixensa,» retreguè la falta de pu^
dor y de .vergonya dels politichs de Madrid, que condempnan lo que elis ne
ú i u h e n p a t r i a s cliicas per lo temor de que aquestas no 'ís hi donarían prou
pera satisfer sos vicis y concupiscencias; que las volen grans, no pera qué.
sían poderosas y dignificadas, sine pera que hi puguin trobar més tall. - ..
Ridiculisà 'Is drets individuals que ells diuhen que dcíensan, y que sols
los güardan pera que serveixin per los malvats, exigint que !ls homes honrats carreguin sols ab los debers.
Negà- que. ' I Catalanisme sia un partit poiítich y demostrà que cs un moviment humà, patriótich y social, que vol y pretén que tots los catalans s'
•essimin, se dignifiquin y que progressin. Vol que tots los estaments tinguin
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representació veritat y no que succeheixi com are, que sols ne tenen los poderosos. Aquestos drets de que tant s' envaneixen los lliberals espanyols,
lo sufragi universal, no vol que resulti un engany, puig quan lo ciutadà vol
exercitarlo 's troba que 'Is goberns ja l i han suplantat, per lo vot, devegadas, d' un presidari. (Apiausos.)
Ademés, lo Catalanisme vol que desapareixi la monstruositat dc fer carregar ab impostos, corn lo de consums y altres, als que rés tenen, y vol que
'Is impostos los pagui cada hú per la riquesi que tingui.
En Joseph Mallofré recordà que 'Is trovadors y poetas, músichs y escriptors sempre han enaltit Catalunya, y que la nostra pàtria voleu feria desaparèixer la gent de Madrid. Los quatre bojos catalanístas, digué, han fet
tant de camí, que tots los manicomis ja no podrían enquibiries.
Negà que ' I Catalanisme tinga color politich, y que vé à combatre à tots
los falsos polítichs que, com en Castelar, sols se cuydava dc sembrar cismas
entre republicans y monàrquichs. Lo Catalanisme, tolerant y lliberal, aixis
acepta £ls partidaris del gorro frigio, que 'Is que s' extasían per una corona,
y que aixís considera al que en son cor hi té un altar per una divinitat coneguda com al que no la reconeix, mentres reconegui à Catalunya. Digué
que no es hora de buscar medis pera dividir als catalans, sinó pera agermanaries; y aprofitantse d! una interrupció, digué ab períodes brillants que 1
valgueren una grandiosa ovació, que prou temps quedaria pera barallarnos
per cosas tant insignificants com ho es la forma de gobern, lo dia que fos
Catalunya reivindicada: y fent un símil d' uns que volguessin recobrar son
patrimoni, digué que tothom los calificaría de insensats si deixessin de reivindicarlo sols perquè discuteixen la pintura que h i voldrían donar.
Recordà 'Is sentiments verdaderament democràtichs yavansats de Catalunya ab fets históriehs y digué que entre una monarquia en que '1 més
humil ciutadà podia exigir al rey lo cumpliment de la lley ó una república
t-om la que avuy molts somian, preferia, ab tot y ell sentir totas las simpatías per aquesta darrera forma, aquellas monarquias.
Abominà de las llibertats mentidas que avuy nos ofereixen los polítichs
y espera que tots farém imperar las verdaderas llibertats de Catalunya.
•• En Joseph M . " Roca, President de la «Unió», comensà ab gran elocuencia
historiant la grandesa de Catalunya y posant de relleu '1 poder de nostras
naus, que entravan sempre de proa en nostres ports, ab las naus del Estat
espanyol, que donavan la popa à sos enemichs. Parlà de la llengua catalana
y de sos conreuhadors, recordant los sabis y sants, los reys y escriptors que
T han honrada y enaltida. Ab sentits periodos, que feyan caure llàgrimas à
molts dels assistents, feu esment dels recorts de sa mare y de lo que en cai
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talà l i deya y l i ensenyava. Atacà ab vigorosa paraula las quintas y retragué las mans que bofetejan à encare humidas per llàgrimas de mares quins
fills van à servir. Reclamà la personalitat de Catalunya pera que ella sia
mestressa de sa casa y pera que no s' assembli à'altres terras ahont la vegetació sola de palmeras fa recordar sa proximitat à l ' Àfrica. Admirà als
castellans que à Villalar moriren defensant sss llibertats com la dels demés
pobles que s' oposan à sos opressors, y aixís com enalteix als Estats Units é
Inglaterra quan se posan al costat dels oprimits, los condempna y conjura
quan volen posar la argolla al poble boer y al de Filipinas.
Negà que '1 Catalanisme sia atrassat é intolerant y posà ab recorts históríchs de relleu la tolerància de Catalunya ab lo despotisme dels polítichs
del Estat espanyol.
Defensà la integritat de las Bases de Manresa, y digué que tot lo que 's
fassi pera deturar la embranzida del Catalanisme serà endebades, y que sigui''1 que 's vulga que ho intenti serà aixafat.
Recomanà à las donas que procurin que ds seus fills y marits conresin
la llengua catalana y que no s1 escoltin aís catalans que en llengua forastera los hi ofereixen lo cor, que '1 que no estima la pàtria no te cor pera estimar la seva muller.
Gran entussiasme y grans aclamacions despertaren las paraulas elocuentissimas del President de la «Unió».
Avans d' acabar lo meeting, proposà ' i senyor Roca trasmetre à la família d' en Pí y Margall la expressió del sentiment que per la pèrdua de tan
gran català havia causat, y ab grans aplaudiments se rebé aquesta proposta.
.' Eran prop de las sis quan s' acabà.1' acte, que estém segurs afirmarà més
y més lo convenciment als habitants d' aquell poble à las doctrinas salvadoras que pera Catalunya representant las memorables Bases de Manresa.
Una humerosa comissió dc catalanistas de Sant Sadurní acompanyà als
representants catalanistas forasters que retornavan à sas llars fins à la estació, tots sumament satisfets del èxit grandiós del meeting y esperanssats
dels-resultats que pera la causa de Catalunya s" obtindran en aquella comarca.
Tots los oradors foren molt aplaudits.

—Avuy, à las 9 de la nit, celebrarà aquest «Cemre Català», la sessió
inaugural, de curs, que promet ser molt solemne.'Farà son .debut la Secció
oh oral del propi «Centre», que dirigeix lo reputat mestre senyor D. Joseph
Planas y Àrgemí, desarrollantse la vetllada ab la forma que expressa lo següent programa: .
. .
.
;5 ?; :
PRIMERA .PART. —i-01 Lectura dc la MKMOíUA .per lo Secretari.
•••2.0N DISCURS DOCTRINAL per'D. Gabriel Casals..
•SEGONA PART.—Becat de i a Secció G h o r a l .
• i.f1 OBERTURA per lo President de la Secció.; •; ·'r
/ .
.
2.Ó» Lo, ROSSINYOL y LA MORT DK LA NUVLV per la Secció. •
'3.6r
L'EMIGRANT, (revatt eri prosdfàc' D. 'F:nQQ\é'Vr]\\im\co.
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4. art L ' EMIGRANT, cantat per la Secció.
5. nt L ' HIMNE BOER^ trevall en prosa de D. Modest Duran.
6. é
HIMNE BOLR, cantat per la Secció.
7. é
LAS CANSONS CATALANAS, trevall en prosa de D. R. Ramonacho.
8. é
LA FILADORA y MONTANYAS DE CANIGÓ, per la Secció.
9. é Los SEGADORS, trevall ert prosa de D. Joan Roca y Costa.
10. é Los SEGADORS, cantats per la Secció.
Per impresions rcbudas, podém augurar al «Centre Català» un plé
complert.
.
'
'
—Lo Gremi de Fabricants, degudament assessorat per la Comissió aranzelària del mateix, ha envúxt un telegrama al Ministre d' Hisenda felicitantlo per son decret referent al pago en or dels drets aranzelaris y excítantlo à
que ho fassí extensiu à tot 1' aranzel, com à una de las midas que pot contribuhir à la baixa dels carabis, ó quant menys à la seva normalisació.
•—Divendres al mitjdía, se inicià un foch en lo «Cinematógrafo» instalat
en lo carrer A l t del Pedregar, quedant poch menos que destruit del tot.
—Avuy à las fres de la tarde s' inaugurarà oficialment, d' acort ab la
respectable «Unió Catalanista», lo «Centre Català» d' Arenys de Mar, en
quin acte públich hi pendràn part los més valiosos elements clel apostolat del
Catalanisme militant.
Tarà bé hi assistirà Lo CATALANISTA.
, —Avuy se coinensarà à repartir profusament per tot Catalunya, un manifest que la «Unió Catalanista» dirigeix al poble català apropósit del últim
debat parlamentari referent al Catalanisme.
—Lo passat dilluns, se celebraren en la Parròquia de Sant Feliu solemnes funerals en sufragi de 1' ànima de nostre distingit compatriciD. Joan SaMarés y Pla. (Q. A. d )
L ' ampla nau de la iglesia era insuficient pera enquíbirhi '1 gran número
•de personas qu' assistiren als mateixos, donant una prova més d ' estima y
consideració al íinat y à la desconsolada família Sallarés, à la quina novament l i trasmetém 1: expressió del nostre Condol.
—Per iniciativa de la «Lliga Regionalista» de Barcelona, s' ha obert en
. aquella ciutat una suscripció, que và creixent cada dia més, al objecte de
ubliear en un folleto tots los discursos del Doctor Robert, pronunciats en lo
úebat catalanista y repartiries ab profusió, no tant sols per Catalunya, sino
•també per las demés regions espanyolas.
Com la susdita suscripció, va obtenint resultats bastant crescuts, es d'esperar qu' ampliant lo pensament, la «Lliga Regionalista» afinarà en la inserció, al final del folleto, dels acorts presos en la Memorable Assamblea de
Manresa celebrada per la «Unió Catalanista», tan coneguts avuy ab lo nom
de Bases de Manresa y fins dels acorts presos en la Assamblea de Balaguer,
que tractan del plàn económich del catalanisme.
Aquesta fora la millor manera de practicar la propaganda à dintre y
fora de Catalunya, fent conèixer las verdaderas aspiracions del Catalanisme
en tota sa integritat y puresa, tan hermosament concretadas per las antigas
Associacions catalanistas que 's confederaren avans de 1892 baix lo nom de
Unió Catalanista.
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