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'Josepb falp y plana
Veusaquí a un poeta que ha tingut lo dò de
fer parlar d'ell y de la seva obra a tot Catalunya, durant una llarga tempora 'a, ab la
publicació del seu poema Lo Geni Català.
CATALO.VIA no pot inenos de conoignar ab goig
aquest fet, que tan de lluny a lluny se repeteix, degut al poch interès que aquí desperten
los llibres, y més que tots, los llibres de versos. Això s o l c o n s t i t u h - i x un triomph positiu
per en F a l p y Plana, això sol es la consagració del mèrit de la seva obra.
Cal consignar com a dato de major valor,
que no tots los crítichs bau parlat be del poema
d'en Falp. Hem vist repetir en ell aquell cas
tan freqüent tractantse d'obres trascendents,

núm. 47,

baixos

de que mentres los uns admiren en lo llibre
una obra mestra, una fita oviradora en un eenre de literatura o d'altre saber humà, los
altres han volgut llençar bruscament sobre
ella l'anatema de la suprema militat, han volgut presentar l'obra com la coea més despreciable.
No'ns extranya aquesta diversitat de parers tan radicalment oposats. En los primers
hi reyem al crítich que prescindint, y fins tal
volta en algun cas ignorant l'ànima mater del
poema clas&ich o tradicional, ha examinat Lo
Geni Català llibert de tota passió y ha trobat
en ell tot un gavadal de coses belles, útils,
bones, instructives, agradoses, etc, y sença
saber o volguer saber si allò constituia o no
constituïa un poema, s'ha sentit impresionat
per elles, s'ha entusiasmat coma català que
alií hi veya hermosament reproduhida una característica comarca de aa pàtria, y ha aplaudit ab tot l'entusiasme de son cor al creador
de aquella obra esccpcional.
Los altres, ha.: obert lo llibre preparats,
imbuhits, subjogats, aclaparats per l'idea petrificada delpoema que plana per sobre la seva educació literària com un sol de la literatura, com lo major lluminar de la poesia, y ab
desilusió han vist que en lo poema d'en Falp
no hi ha res de tot allò imprescindible que
per ells constituheix lo poema. Y senç volguer veure res més en aquell llibre li han
donat potada com a la cosa més despreciable.
Naturalment que uns y altres han estat injustos al judicar la obra com a poemd. La
injusticia dels primers es perdonable, es, fins
a cert punt, natural y plausible en nostre esperit rebelt al respectea tota forma establerta,
però la injusticia dels segons, es francament
repugnant, indigne d'ampararla ningú que's
iliga literat.

Jo obro un llibre y prescindfixo de si'l seu
autor l'ha batejat de poema o de camama, de
si està escrit en vers o en prosa, de si es historien o actual. Lo que m'interessa es trobarhi quelcom que siga digne de ser llegit,
que'l lector hi trobe et* ell quelcom de playent per l'esperit o de profitós per la vida. Y
això es lo que he trobat en lo llibre d'en Falp
Lo Geni Ca talà.
Vull passar per que aquest llibre no siga
un poema, tal com ells entenen lo poema.
No hi ha guerrers, no hi ha fades, no bi ha
combats ni encantaments, molt al contrari, hi
ha tot l'actual, lo actualissim, fins lo tranzitori, del que ab molt bon acert podia haver prescindint l'autor en benefici de la seva obra,
però àixisy tot, miro y comparo'l llibre com
a.poema, com & poesia, y'm dich: ;.Hmit son
los poetes actuals, descomptant als mestres
morts o que se'n van, que cantin mellor que'l
senyor Falp? Naturalment que en les estrofes
del Canigó hi batega una ànima divina de poeta que no arriba a assolir l'autor del Geni Català, però aquest, desde l'altura'relativa del
seu estre, ja! ja!, pot ben riures de tota la
colla de poetastres inflats de pretensions y de
refinaments nimis y puerils que no duraran lo
que dura una volada de perdiu.
Mes prescindim d'aquest aspecte del poema
que eatàa l'altura de lo mellor que avuy podrien fe< los nostres poetes y busquem en lo
poema quelcom superior a lo que podrien
fer. Prescindim del extraordinari nombre y
varietat de coneixements que suposa en l'autor la confecció de l'obra, los quals per si sols
l'haurien de fer admirable als ulls de nostre
poble tan meçqui de cultura científica y mi—
remnos en lo resplandent mirall de son llenguatge, espleederosa florida del verb català,
meravellosa consagració de la parla popular
en la literatura.
Jo he observat en la obra d'en Falp un fenomen ben al revers de lo regular: per lo general, los poetes, ab les seves concepcions dignifiquen lo llenguatge que empleen per escríureles; donchs jo he vist com lo llenguatge popular, pur, castiç, verge, de pura mena, empleat per lo senyor Falp en Lo Geni Català,
dignificava, embellia, enlayrava, p etisava'la
episodis mes prosaychs, més desaborits per
les amargors actuals d- la nostra societat, y
es que aquest llenguatge meravellós que'ns
ofereix, comparable y fins potser superior al
del Canigó, porta en si la poesia d'altres segles, dels temps en que no's cantaven ab ell
les coses que avuy lo poeta hi canta, y que'ls
hi fa com una vestidura d'or cobrint la seva
misèria.
,
Vosaltres que haveu llençat l'obra perquè
no hi haveu trobat lo poema que vos han dit

torneula a plegar del reco hont l'haveu tirada
per llegiria y meditaria. Penseu que haveu
llençat lo que us falta apendre per ser veritables escriptors catalans, tot nn tresor que
ignoreu, tot lo qual vos farà més be a la vostra naturalesa de poetes que totes les vostres
refinades lectures dels mestres extrangers,
perquè d'aquets no'n traureu més que imitacions puerils, poesia de poesia, y de nostre
lexich verge ne podreu ferros la lira antiga,
l'instrument màgich ab lo qual podreu cantar
com a veritables poetes, si es que ho sou.
Pere
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Lo r'm sota les albes plí' baixava
v l'enginyer ab joya s e '1 mirava
mentres s'amorosien la Cinta y en Lluís;
veya al rin los seus fruyts en esperança.
lo nervi de sos plans, sa covejança:
;oh' si '1 riu no sofrissa may minvança
y sempre l'oviressa corrent inflat aixis.
; Al si als capçals dels rius fossen sagrades
les boscuries. en lloch de ser tallades,
si 1 pins y les fagedes del cap del Pirineu
v '1 gegant! Montseny fossen'senceres: I
nostres rius, que de verns y pollancrerea
y praderius v-steixen llurs riberes,
j a m a y minvar veurien llevors sa rica dèu.
La destral o la dalla serradora.
que malvada, inconcient y explotadora,
aterra a la Nogera , Pallars y Vall d'Aran
les fraus hont très rius tenen naixença,
y e n la S.'-u y Sardanya causa ofensa
als boschs que al Segre amparen la creixença,
lugroment ressona pels rius q a e va escanyant.
Los arbres són la vida y la bellesa.
son los braços ab q u e naturalesa
implora l'aygua als núvols y'ls prens ab que'ls torrents
revinguts y temibles ella atnra,
los arbres ab la seva arreladura
conservan l'humitat laden segnra
y 1 territori engreixen ab llurs esfullament.
Ells ab sa fruyta y ombra un refrigerí
brinden a l'hom, soplnig en lo t-mperi
y foch en l'hinvernada. Vegeten resignats
lo mateix prop l'estanv de l'ortaliça
que al March de carrjtera empolsadiça
o en I inútil reco de la bardiça
y de verdor cobreixen los cims més enasprats.

Ells la caixa d estalvi més segura
són pel pagès, lliurantlo de l'usura;
fan productius los cingles y l'ampit vall freseal.
Arbúcies, Viladrau y l'encisei-a
regió de Sant Hilari y del l'ordera
als seus arbies de bosch y de ribera
llur rica indústria deuen d'orgien forestal.

U esperit
Allí una gent que's desentraja activa
en una terra verda y regadiva,
los boscos in replanta y alterna ab lo conreu;
mantenint entre 'is faigs y pollancredes,
castanyars, ballaners, retires suredes,
nogueres, pinatells y alziuarèdes,
nn bosqoerol exercit y un opitu acarren.
L e s plsgues del desert jqni les detura?
l'arena que invadint va la planura
y '1 núvol de llagosta corrent desvastador?
L'arbreda solzament ab sa muralla.
sonça arbres es la terra nna mortalla,
s eixuga I riu y'ls climes extremen llur rigor.
Quan l'home ingrat malmena l'existència
dels arbres que li ha dats la providencia,
ben prompte li vé'l c&stich, terrible y exemplar,
prompte mira'l terreny hospitalari
convertit per sa culpa en un ossari;
y espuls per la Natura, a qui es contrari,
son crim envers los arbres a l'últim paga car.
Adins son pensament aixfs casava
l'enginyer l'aygua ab l'arbre. Imaginava,
lo bosch igual que un núvol vivent y empresonat;
y ab odi veya la destral suicida,
que dels boscos va fen una avalida.
la destral que es Espanya protegida
per l'influencia pèrfida dels homes de l'Estat.
Cert qne no poden estimar tals homes
lo bosch, los rius y les plujoses bromes,
que als erms d'all* Castella tot es dssèrt y eixut,
y de Hadrit hont tenen llur empori,
com d'un vent empestat, recrematóri,
arbres, viles y rius ab foll desori
ne fugen y 'ls hi deixen llurs erms en solitut.
—Ben al revés, ell pensa, es nostra raça
que prop la mar o'ls rius sos llochs emplaça,
donchs té de l'aygua'l geni fecont y generós,
y de tant mira'ls rius en llur carrera,
se comana llur febra, llur fal·lera
y la gràcia ab que l'aygua reverbeia
lo cèl y l'hermosnra dels astres y les flüs
Y allà hont lo Llobregat y'l riu que mira
se vuyden junts y lo Besòs espira,
allà, dins la metiòpoli del mar barceloní
de regadius y bòschs encinturada.
bi veu córrer els pobles com rentada
que a l'entorn d'un estany fa l'abenrada,
riquesa, acció y cultura bevent tots ells allí.

idealista.
y l'esperit
Al tenyir

C. S., iel

analitich
*Brnsi'

Lo divendres passat lo Brusi portava un
article del senyor C. S. en que's procurava
rebatre l'aspiració que sentim los qu'imaginem una missió trascendental de Catalunya
sobre d'Espanya. Dit senyor aflueix unes
generacions de psicologia colectiva per les
quals vol denar a eDtendrer que'l geni de
Castella es un geni idealista, y'l geni català, un geni analític!!; y argumenta que'l geni idealista està r>er demunt del geni analítich. De consegüent...
Lo bon senyor C. S. no sab lo que s'enlén
avuy per geDi idealista y per geni analitich.
Qu'Espanya, per impuls de Castella, hagi sigut a ne ! món campió heròicta d'una relligió, assegurantla en la Península, portantla a un nou món y defenentla al cor de
l'Europa civilisadora, no perxò Espanya es
estada una nació idealista.
Fixis ben bè'l senyor C. S. que la relligui qu'hà vingut a ser com la bandera d'Espanya es una rellícrió absoluta, una relligió
dogmàtica, una relligió de regles morals.
Per lo absolut y lo dogmàtich es oposada a
la llibertat y a la rahó; es a dir, oposada als
fonaments indispensables de tot idealisme.
Per les seves regles morals la relligió qu'ha
sigut la bandera d'Espanya, es oposada al
respecte de l'anima de cada individuu; es a
dir, oposada al fonament més essencial de lo
u'es l'idea activa, ja que per la regla haig
'abandonar lo meu propi ideal y observar
cegament una prescripció.
Precisament perxò es Espanya avuy fà
nacionalitat més incapaç d'idealisme. Aquelles característiques de la relligió de la seva
ànima li han mort lo Deu de son idealisme.
Y no poguent per lo meteix extendrer y fer
florir ab idealitats la seva rahó, y trovantse
senca llibertat d'esperit, limitada a un món
moral, estret y sempre'l meteix, allavores
ha esclatat en demostracions de fantasia y
jochs de paraules y del sentit superlicial de
les paraules. Tot lo seu idealisme ha consistit en això, en fer jochs de sentiment y de
fantasia.
Tot al revés de lo qu'es l'idealisme. Per
l'idealisme cada home, que té la seva representació individual, personal del món, construeix dintre de la seva rahó ab plena llibertat d'examen un sentit seu de la vida, es a
dir: l'ideal de la seva vida, y sincerament lo
segueix no per regles extranyes an ell, sinó
per poder y força activa vinguda de la seva
ànima pròpia y del seu ideal.
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Y vet'aquí per que s'aixeca Catalunya en
mig d'Espanya , agafant la conciencia de
que to una missió trascendental sobre d'ella.
Catalunya, pel seu geni analítich y observador, s'ha sentit capaça de compendrer l'esperit d'aquest temps nostre, especialment
cientifich, es a dir, portat a anàlisi y a observacions. Catalunya s'ha anat sentint penetrada de tot lo que són les nenessitats
modernes, y fatalment ha tirat a la diversificació de la seva ànima, a la llibertat del
seu esperit y a lo qu'es la llibertat individual.
Però això no li donaria encara la missió
trascendental y superior dintre d'Espanya.
iD'ahont li ha de venir l'idealisme que l'investeixi d'aquesta missió?
Ademés d'observar y d'analisar necessita
concebir. Necessita formarse carrech exacte de lo qu'ha sigut la causa essencial del
atràs d'Espanya, de la seva separació de les
corrents progressives del món. Catalunya
per això necessita un estudi que completi la
seva predisposició, que la fassi idealista.
Ja entre uns y altres se va fent la critica
exacta de l'ànima espanyola y de l'ànima
pròpia catalana; ja's va concebint lo qu'es
y lo qu'exigeix lo món modern. Assobre de
ses necessitats econòmiques ja hi anem posant los catalans les necessitats d'ordre mental, artistich y social. Ens anem formant una
ànima moderna, deixant de banda '1 pes
mort de costums rònegues, manses y ràncies; deixant de banda les concepcions d'una
ciència visada per l'ordinari, d'una filosofia coincidenta ab lo dogma, d'un art consentit per l'academia, d'una moral retalladora
y uniformista. Comencem a saber que Catalunya per totes aquestes concepcions nostres qu'esmenem, que çorretgim va a trovarse capacitada per ensenyar aEspanya què es
l'indústria nioderna, què'l comerç d'avuy,
qud'l nou art; què l'esperit cientifich, polítich, social; què la llibertat moral y la esquisida y moderna mondanitat.
Vet'aquí, senyor C. S. del "Brusi", lo geni
analítich de Catalunya y l'idealisme català
que refarà una Espanya moderna fentla
associar al ritme civilisador del món.
Ernest
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Bohèmia s u b l i m
Dins la ciutat negrosa
va neixe y s'ha criat;
per ell tota la terra
l'omplena ta ciutat.
Jnnt al carrer que habita
s'extent Paltre carrer:
derrera Pon vé l'altre...
jamay vegé'l derrer.
En un reco de fabrica
o bé tancat al pis,
passa I noy l'infantesa,
lo temps més bo y feliç
Després, desde sa casa
se dirigí al taller,
y anant y ven nt sempre
passa'l temps rialler.
Com una immensa roda
o un braç de ferre inmetis
junyit a un maqninisme
abort de nostre avenç.
Les vetlles, a sa casa,
cansat v neguitós,
entrellegia'ls llibres
ab seny de curiós.
Per elis saber lograva
que enllà de la ciutat
la terra iVxtenia
immensa en despoblat:
Que en extensions immenses
de montayes y plans,
creixien fes floretes
y'ls arbres més g e g a n t s .
- Qae sobre d'ells brillava
un cel no enterbolit,
los jorns de blavó hermosa,
d'estrelles ple a la nit.
Sos ulls la set sentiren
de beurer aqueix cel,
y fam v nti en sa entranya
per un nou pa de mel.
Pel pa que la natura
ofereix als humans,
als cors que s'alimenten
dels espectacles grans.
Y aixia digué a sa mare
lo jove. nn bell mati:
—Me'n vaig a viure, mare,
mare, me'n vaig d'aqui.—
—I Hont vaa ?—digué sa mare,
».» vas cap al taller ?
Lo pa es allí que'l guanyes,
no faltis al dever.—

— L o pa del taller, mare,
té DD Miist molt amargant,
j o vall lo pa qae cria
la terra fecondant.
Lo pa qae no lé forma
in'ls homens han pastat,
compost de cel y a'ayre,
de sol y llibertat.
Jo sé qne l'home indigne
per tot m'aturarà.
y ab sa supèrbia ignoble
m e negarà aquest pà.
Jo sé qne la Natura
que té l'immensitat,
encara es esquifida
per l'hom que l'ha robat.
Mes j o , seguint ma via
com un aucell son vol.
recorraré la terra
fins a trobarme sol.—
T reso'.ut lo jove
de la negra ciutat,
va extondre per la terra
son vol de llibertat.
doseph

AUADERN

En X a v i e r morssalvatje
y'l s e u llibre OCDBRES
No es solzament dintre'ls núcteus socials
de la nostra ciutat ahont s'hi desenrotllen los
moviments artistichs que porten a maj >r explendorosa vida l'intelectualisme, sinó que
en la vella Gerona també s'hi apleguen la
colla d'entusiastes somniadors y aymants
d'aquesta renaixença de la llengua catalana.
He dit somniadors, perquè es lo millor
mot ab que podem batejarnos los que tenim
l'ideal que'ns encoratja per travallar en lo
desvetllament d'un poble. Somniadors de
bells somnis, los que s'embadaleixen contemplant la naturalesa y fugen d'aquel a fredor del hivern per arraulirse en un hostatge
escalfant l'ànima en converses hont ht batega un esperit d'artista, mentres al defora
van prosseguint aquella tanda de jornades
plenes de tristesa, de cels de plom y d'aygua, y ells, ells parlen d'un llibre acabat d apareixe, o del quadro d'un amich, o discuteixen tal obra musical... Ahl no són tot números y números de tauleta, de tauleta de
despaig lo que'ls dona vida dintre la prosa
en que's té de viure.
Entusiastes y devots del gran món, anyoren sa vida que desconeixen perquè no l'han
viscuda, mes, poetes y somniadors, canten
aquella vida, canten l'anyorament; y dins
aquell reconet de ciutat hont la patina del
temps va donantli ayres de grandesa, dins
aquell reconet hi veuen les meteixes lluytes
de la gran ciutat, perquè dins la vida lo que
té d'humà l'Home arreu es igual, arreu es la

meteixa fera que lluyta revolcantse per la
pols que morreja... per'xò ells, observadors,
la esguarden també d'aprop la bèstia humana.
Enamorats de Wagner, entusiastes dels
moderns francesos, us parlen de Verlaine
perque'l coneixen, us conten de Baudelaire
perquè com aquell los enquimera una mica
mes que l'esperit de genteta de passar pel
món en llarch romiatge senç deixar rastre
del pas per la vida. Enamorats de Flaubert,
enlayren l'ideal. Dins ses testes b<»yroses
també influeix la moralisadora obra dels
Nietzche y Schopenhauer. Guy de Maupassant los captiva, y en la desencaixada manera d'escriure que li dona certa grandesa
d'istil, segueixen pas a pas la seva obra y
dintre la pobresa hi troben la nota poètica.
A.què retreureusnoms d'aquell estol d'artistes joves?... Poetes y pintors, prosistes...
y casi si'm creyessiu diria que pensadors,
a més.
Un llibre ha vingut a mes mans y m'ha
sugerit aquestes apreciacions al acabar sa
agradabtli>sima lectura. Un llibre ab un pi òlech d'en Rahol.t. En Monsalvatj - ha estat
just y acertat. Lo llibre es imptès a cà'n
Torres de Gerona, y pot vanagloriarse de
ser un primorós travall.
La pulcritut, la poeaia y una galana presa són aquelles «Ombres» de la vida... Y ara
del llibre us parlaria... mes, perquè? si ja ho
he dit tot.
I. B . QUiplTflríH

BXPliflY
Si com més amunt vas—més l'horitzó s'aixampla,
éqnè'n tr.-us. ànima meva, - -d'estar per les d o t a d e s ?
Ilelxaragall mesquí— la cançó mormuranta,
perdentse entre'ls comals,—a tu no ha de parlarte.
Vulguis que'l parli a tu—la estesa tressejanta
del n u que's ven al lluny—.l-s d'un cimalt selvatge
Vulguis qan't parli a tu,—en lloch de cançons p i u p e r e s ,
los giscles sotemnials—de les aus solitàries.
En lloch del tou verdós—ds l'herba lnxnrianta,
que fa de florit jaç—a la corrent manyaga.
mes li plaurà al sentit —un erm de la terra aspra
un d'aqnets cims sagrats—de l'altitat nevada.
En l'ampla serenor—;com t'hi perdràs, mon ànima!
Girant a tots indrets—la vista extasiada,
perdentse entre l boyrà a—com una taca blanca,
sabràs endevinar—les rústegues cabanes
v'ls pobles escampats—en mig la terra baixa.
V nn doll immens de p a u . - l l u n y del humà contacte,
in·'ii·U•.'. a pleret—la voluntat cansada.
Ben sadollat d» Ham—en l'immensitat blava,
l'augusta aoletat—tindràs sols per companya
y en nimbes de claror—podràs purlficarte.
Enl.'iyrat. esperit;—no't cansi la pujada,
i Pel g o i g que assoliràs
cort lo camí després ha de semblarte!
Hnpieh BOSCH

Y
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Ellos en cor no tenen
nn'afecte gentil y delicat;
ellos no nos comprenen;
donchs són un pòpnl ja d e g e n e r a t

III
Ma vos, qne am entusiasmo m'escoltau;
o ben triat estol,
de la son de los sèeuls despertau,
vostra Mare vos vol.

^ J ^ J ^

R E N A I X E M E N T (*)

Vos, o tots, que lo Oran, lo Bell sentiu
Lo Noble, I Generós,
vos, o joves, que a dins del pit teniu
cor sensible, amorós;

Avant.' per tots los àmbits de la terra
ha de sonar lo nom de Catalunya.
J. Marti y Folguera

no volgau que la veu de nostra Mare
se la porti lo vent,
si en lo cor vos'ro cooservau encare
generós sentiment.

I
De l'allunyada nostra Pàtria antiga,
atra vessant la mar,
nos ès venguda aquesta veu amiga:
0 fills, a despertar.

Es ella que de nou se sublleva,
que va cercant pel món
los fills, que ja enterrats ella creyeva.
ma vius encara són.

p t Si en lo cor nostro un sentiment encare
generós conservem,
despertemnos germans: ès nostra Mare
que nos crida : escoltem. .

Ella, que trapastant mai y frontera,
reculli la sua gent,
agafada en las mans una bandera
hont diu : Renaixement l

Ella nos parla de la nostra Glòria,
famosa entre las gents;
perduda avuy q u d sombra ilnsoria
e o la nit de los temps.

Avant, j o v e s , avant,
de nous creuats intrèpida legió;
la pàtria «stà esperant
l'hora santa de nostra Redempció.

Ma alia, i debais de negre Cap-de-Caça,
parla encara la mar
de gestas. que t'invicta nostra raça
may sabera olvidar.

Aixequem aixequem
forts de la nostra bella joventut;
nostro pòpul llibrèm
de 1 ignorància en plena esclavitnt.

En la cruenta sanch de mil batallas,
quo lo sol ha callat,
llegim encara escrita en las murallas
l'historia del passat.

Sabrem joves, liuytar
contra l'hipocresia que l'ha assediat,
y femlo respectar,
a devant de l'entera humanitat.

Conservem en lo cor encara'l tendre
llenguatge català.
)
que. un temps, lo seu domini ha après a extendre
per lo Mediterra.

Nostro pòpul se mor,
que ni virtut, ni energia té;
tornemli'l son tresor,
tornemli l'arca santa de la F è .

Escoltemla, germans la nostra Mare.
jamay no l'olvidèm.
si en lo cór nostro un sentiment encare
generós, conservem.

L'hora ja està tocant,
que cayg'ti l'opressor s'alci l'esclau.
i .ivant. joves, avant
i conquistar lo temple de la pau !

II
Deixem, deixem que digui
la turba d'egoistas incredeots;
deixem deixem que rigui
passant devaot dels nostros monuments.
E l l o s son los qne alaben
a la calumnia vil, a falsitat;
ellos son que no saben
lo qu'es l'Amor, la Fe. la Caritat.
Ellos d'excelsas glorias
may n'han volgut parlar, may n'han entès;
y lo nom dolç de Pàtria
jamay en vida d'ellos han comprès.
Ellos són los que enganyan
lo propi araich en li estrinyir la m i ;
ellos son lo que goanyan
també de la desgracia del germà.
(") Aquesta poesia publicada per primer cop a La
Renaixença horriblement destroçada. la publiquem ara
per primera volta tal com la escrigué son autor.

Ramon CLAVELLET
Alguer

iSardenya'

Lliçó de (Destre

n'aqnets actes. Quan compendrà'l poble que se'n reb h o nor d'enaltir los homens il·lustres?

Havem rebut la següent carta que publiquem ab moltíssim gust.
« Senyor Director de CATALONIA.
Molt senyor meu y distingit company:
haventsem negat en un conegut diari catalanista lo dret de exposar lo meu pensament sobre'ls Jochs florals caciquistes de
Badalona, de lo qual ara's parla, m'acullo a
la seva franca publicació, comptant ab sa
benevolenc ia, per fer públich lo meu pensament sobre dit assumpto, sintetisat en
aquestes poques ratlles que segueixen.
Presidir uns Jochs florals o Certamen
literari, organisat per alguna societat catalanista dels que se celebren tb tanta freqüència; per tot Catalunya, ho consid.ro
cosa ordinària y d'escassa trasceudencia
pel Catalanisme; mes diré, en alguns casos, ho trobo perfectament pueril, no passant més enllà d'un entreteniment de festa
major; peró presidir uns Joch florals organisats per elements caciquistes y lerrouixistes, encar que siga per despit, y desde la
presidència pronunciar un discurs tan hermós y profondament catalanista com lo del
senyor Iglesias, senyalar a n'aquell públich
lo cami de la seva redempció tot fuetejant
ab tanta valentia los falsos redemptors de
la societat y enemichs de Catalunya, ho
frobo d'un resultat practich innegable y
perfectament adequat a les doctrines y procediments que sempre he sustentat y'm
crech deu continuar sustentantse fins a lograr que no quedi dins de nostra terra ni
un sol català distanciat de les nostres idees.
Sembrar sobre'l sembrat es fenya debades;
la llevor de les nostres idees devem procurar escamparia sobre la terra verge o inculta, perquè arreli, creixi y grani en ella.
Aquest es mon criteri y crech que deuria ser lo de tots los catalanistes. Si algú
sosté lo contrari, hem de creure que ho fa
impulsat pel despit o pel amor propi que
tantes bones causes llença a perdre.
Li dono U s més expressives gràcies per
son amparo y creguim sempre son amich
y company en idees.
E.

P. d e la

R.
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CRÒNICA Y COMENTARI
S'acordà, per alguns, colocar un bust del no tre Vilanova a un dels llochs més pintoreschs, més típichs de
la vella Barcelona perpeluada ab sprit sà, ben català,
enlos llibres del incomparable humorista a qui tan devem.
Mé« aviat de lo que podíem creure s'ha feta justícia al home qui travallà refugint ostentacions.
La llista de suscripció sorna algunes c-ntes pessetes,
haventhi contribuint bona part de la prempsa catalana
y algunes notabilitats en les lletres. Lo poble, que havia de ferse seva la idea, resta allunyat del homenatge
al popular escriptor.
Hauria d'ésser una tara imfamant, no associarse a

La prempsa catalana, fentse càrrech de la seva missió a complir, segneix una empresa d'higienisació moral,
beu digua d'èxit. Que'n són de nocius aquells periodichs,
escola de crims, que s'anuncien ab cartells repugnants.
esgarrifosos! Ab la degeneració que traspuen, ab la fetor
dels detri us morals dels baixos fonds socials que remouen, infeccionen los conciencies sanes. Y'l poble qne va
sempre afamat de sensacions fortes, s'aboca als llochs
hont se despatxen aquells papers vituperables. L'acció
de la prempsa no serà prou eficaç sinó's ven secundada
pel meteix poble, cada indivfdun en la esfera de les s e ves relacions, f e r ara mides urgents, per més endavant
sòlida il·lustració. Ja deya ab molt acert en Pous y t'aïres, que's deurien prohibir certes lectnres, s'haurien
d'evitar los relats de crims. També crech, y ho recomano al valent campió, qne s'hauria de seguir nna creuada
valenta continuada, contra altres malures igualment
greus, com són la prostitució descarada, la literatura
pornogràfica, lo flamenquisme, les brutícies del genero
xich importat de Madrit, per lo que iuflneix en la educació del poble 1 xisto groller, la sàtira groixuda. Jo
crech que'ns trobem en una època de crisi: tot sembla
con-pirar contra la nostra cultura; lo nostre caràcter se
torna aburgesat, hostil a tota manifestació seriosa.
Aixequem ben ferma la veu, anunciant la desfeta que
ens pot pervenir!
—
Quina tristesa dona, veure la fredor ab que g e n e ralment se pren lo qne d'aprop fereix la nostra dignitat
de c«talans!
Ja s'han podrit los taulons del famós cercat de la
Plaça del Teatre; lo sòcot es tant brut que ja sembla
venturer.
Entonem avergonyits lo mea culpa, confessem qne
som desagrahfts.
Los qui recullen la fruyta de la llevor sembrada per
en Frederi.it Soler, autors, empresaris, editors, actors,
centres que ostenten la devantera en la cultura, ab un
petit sacrifici quedarien millor y pagarien nn dente.
. Y aquets que ab relativa facilitat troben medis per
construir banderes, no podrien, també travallar ab espe
rit patriòticb. per honorar lo creador delnostre Teatre?
Lo pes del afront ha pognt més que les prèdiques;
sembla que ara j a , perqne aquell no con'innhi se ballaguen los interessats: ja es hora.
La vetllada que vam anunciar pel dissapte passat
al Aplech Calalanisia Republicà en honor de nostre bon
amich lo notable poera iialiii Joseph Parodi, se celebrarà avuy a la vetlla. L'&cte promet resultar molt notable. Després d e i a presentació, d'en Roig v Pruna, en
Parodi desenrollari ui.a amena conferencia sobre coses
d'Art: l'Associació de Lectura Catalana llegirà composicions poètiques dels senyors Agulló. Aladern, Casals,
Caroé, e t c . y en la part musical lo tenor Kaixeries cantarà escollides peces, locantse composicions originals
del jove vreputat musich senyor Pahi-sa. Lo poeta italià
senyor Bensa recitarà / / Canto deltOdio do S t e c c h e t i .
lli recomanem la assisteccia a tots nostres amichs,
ab la seguretat de que quedaran cumplascuts de lant
lierniosa vetlla, donant al ensemps nna demoitra de cultura y de germanor al simpàtich poeta italià.
Nostre amich lo distingit esculptor senyor Flores de
Mancilas. tindrà desde dilluns vinent exposades on son
estudi del carrer de Montaner, SO. baixos, interior algunes de les seves obres d'esculptura y dibuix, quines
cr-yem qa« seran molt admirades del públich distingit.
Ho fem avinent a tots los nostres lectors perqne hi acudeixin, ab la seguretat de q a e hi trobaran veritables joyes a« tístíqnes.

Tip. Catalana, Universitat, 4 7 , Barcelona
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Homenatge dels Catalans. Enricti Itsen
Conté travalls literaris de 46 autor» catalans dels de més nomenada, un retrat d Ibsen. la
seva Caricatura y una vista del Teatre Nacional de Cristiania.ab lo s e u monument y l de Ujorson
cèntims.
De totes aquestes obres als corresponsals se'ls fa un descompte de
25x10

* 10

