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EN RAMON CLAVELLET
y'l r e n a l x « m e n t a l g u e r e i

Deya nostre sabi ami eh Mo9sèn Marian
Grandia, que l'home que ha perduda una
cosa y la busca ab afició ne troba d'altres
que també havia perdudes de més temps, y
que ja tenia oblidades.
Aixís, diu, li ha passat a Catalunya en
la seva renaixença : buscant la seva llengua ha trobat la seva literatura, la seva
filosofia, lo seu art. la seva sociologia, etcètera, totes aquestes coses que havia perdut de tant temps y que tenia necessitat
de valdres d'altreB enmanllevades quan
volia fer obra civilisadora.
Avuy, podem afegir que entre aquestes
trovalles d'ordre moral, n'ha feta una
d'ordre material molt important : ha trobada una ciutat, una ciutat catalana qae
per culpa d'altres que li arreglaven o dcBarreglaven les seves coses, havia perduda
allà en una illa del Mediterrani, vora les
costes d'Italia, la illa de Sardenya, y
aquesta ciutat se diu l'Alguer.
; Quina cosa tan curiosa es trobar una
ciutat !
Donchs si, allà al mig de la mar, en
una platja de l'illa de Sardenya, avuy sots
lo govern d'Italia, hi ba la ciutat catalana
de l'Alguer, poblada per germans nostres,
una ciutat de 1 2 mil ànimes, molt semblant
a Vilanova, seguda a la platja de Ponent.
L'Alguer ha estat per espay de quatre o
cinch centúries completament separada
de la comunió ab Catalunya, y apesar
d'aquests segles, sos habitants resten tan
catalans com al primer dia per son llenguatge. Son català es lo català de nostres
clíissichs, la seva ànima l'ànima dels-nostres avant passats. Únicament havient
peidudala conciencia de nostra Catalunj'a,
de la qual l'Espanya y l'Italia l'havien
amputat crudelment. Però ha bastat que
aquí ee encengués la foguera del renaixement, y l'Alguer, que es un troç de la pàtria, ha sentida la seva ardor y s'ha encesa
també ab lo sagrat foch regenerador.
Los vells de l'Alguer com los d'aquí,
son morts a tota renaixença, més los joves,
com los d'aqui, senten batre son cor al
impuls del nostre y com nosaltres senten

desitjós de retornar a la passada vida
d'esplendor y llibertat. A la matinera veu
d'en Joseph Frank un estol de joves s'han
desvetllat y avuy en Ramon Clavellet,
En Joan Palomba, en Joan l'ais. Carme
Dore, Fe'ix Lipari e t c , cultivant la nostra
llengua y'l nostre a r t y abrandant lo foch
patrial al cor dels algueresos, reviuen allà
l'esperit de Catalunya renaixent.
En Ramon Clavellet es un dels més joy més il·lustrats dels algueresos que allà
reviuen l'esperit de Catalunya, y ademés.
es lo més entusiata, lo més ardit, ja que
deixant les platges nadiues, ve d'una volada a l'antiga pàtria dels seus antepassats per viure entre nosaltrea y explicarnos les anyorances d'aqulls germans noBtres que fa tants sigles que viuen separats
de la nostra comunitat. Aquest acte d'en
Clavellet té de senyalarse ab pedra blanca en la historia del nostre renaixement,
té de mirarse com una relligadura de la
raça trencada; es lo primer català que retorna del desterro d'aquells dotze mil que
allà viuen fa tans sigles.
En Clavellet executarà aquí la idea o
plan d'en Palomba de crear una biblioteca Catalana a l'Alguer. Tots devem contribuhirhi ab totes nostres forces, tots tenim la obligació d'enviar allà lo fruyt de
nostres esperitB, que es l'ànima de la Catalunya moderna que ells desitgen conèixer per a88imilàr8ela y esdevenir iguals a
nosaltres, y'l dia que aquesta Biblioteca,
que aquest tresor intelectual, aquesta ànima de Catalunya siga transportada allà,
ab escollit acompanyament, deu ferse ab
tot honor y tota festa, deu engalanarse'l
vaixell delB penona nacionals, deu onejar
a la punta del pal major la bandera catalana, ja que en ella hi anirà quelcom més
que un monarca conqueridor, hi anirà la
nostra ànima volant a la reconquista pacífica d'aquella ciutat perduda, que en
esperit es y deu ser nostra eternament.
Joseph

AüADERrí

EN JOAN PALOMBA
En Palomba és l'únich dels mestres d'escola
de l'Alguer ]ue se preocupin del cultiu del
llenguatge y despertament de l'espirit de rassa
en aquella platja llunyana.
Se tengué noticia d'ell per una gramàtica
que va publicar per allà titulada Del odir.rno
algherese. Aquest treb?ll ell lo va presentar
al Congrés Internacional de la Llengua amb
una Comunicació hont esplicara perquè havia
escrit amb text italià la sua gramàtica y adoptada la grafia del Architio Glottológico.
Com primera mostra de uua gramàtica algueresa per ara no podia escriurese en altro
text que en italià essent que aquesta .lengua
és avuy per allà molt gen<ralisada.
Màs tart però, quant l'hortografia catalana
serà per allà escampada per impuls de una
escola catalana que s'obrirà en la mateixa
Alguer, al-hora Palomk. farà fer una nova
edició de la sua gramàtica amb text català.
S'espera molt d'aquest jove entusiasta y
decidit company de aspiracions.
Tot lo temps qu'ell passà a Barcelona no
abastava de restar admirat de la gentussa,
la cortesia, 1 hospitalitat dels germans de
rassa y de llengua y quant nos trobàvem tots
dos a la fonda llibres de les tasques del Congrés, me parlava de tots los seus progectes
en tomar a l'Alguer; primer, que hauria obert
una petita biblioteca de obres de la nosta literatura catalana en la mateixa sua casa; segon
que donaria llissoos de hortografia delalguerés
escampant aixi per allà la llengua d'En Llull
y Verdaguer.
Y aixi va partir armat de gran coratge y
pront a treballar per la causa de la llengua
y definitiu desvellament per allà de l'ànima
catalana.
Tenim seguretat que Palomba farà molt y
especialment ell qne se troba en condicions de
ferlo més favorables que an altri essent mestre
d'escola y tenint contacte directe amb los minyons que representen la nova generació de
l'Alguer.
D'aquells petits serà més escoltat ja que
encara tenen les ànimes verges y prontes a
agafar qualsessia tendència raentres los grans
ja influenciats per la llengua y manera de pensar italianes no se deixaran convèncer tant
preat csm se pugui orèure y no 'Is poguérem

tenir amb nosaltros que amb una gran propaganda, treba'laut y perseverant uns que 'I despertament definitiu de l'espirit català a l'Alguer sigui un fet.
En Palomba ha promès que faria tot això
donchs, no deixem de adjudarlo en aquesta
obra patriòtica y facilitemli aquesta enviantli
llibres y perió<iichs que seran pedres per construïm- aquest edifici de la biblioteca catalana
a l'Alguet; l'edifici de la revindicaciò do l'espirit de rassa en la nostra terra sarda.
Ramon Clavellet

EN GUARNERIO
És avuy catedràtich de llengües a l'Universitat de Pavia y se '1 coneix de pertot
pels seus notables estudis sobr< 'ls dialectes
sard, cors y alguerès
Prengué part al Congrés de HJUtnow Catalana
y amb la sua fonda erudició aportà nous
datos que son raig de llumera sobre algunes
qüestions que encara faltaven d'esclarirse.
Per la sua cortesia y distinció també no
deixà de ferse amichs y deixebles de per tot
especialment en lo jovent que s'encisava
penjant de la sua boca y no ne tenia may
prou de sentirlo parlar del català en lo dols
y gentile idioma de Dant.
Fa temps que '1 Professor Guarnerio s'és
dedicat a l'estudi del català en la varietat
de l'alguerés y en aquest camp li agrada
d'entretenirse amb molt delectament mes
que en cap altro estudi d'ell fet.
Aquest estudi que se titula « L'Odierno
dialetto caialnno d'Alghero » fou premiat
per la Reyal Acadèmia de Roma.
Tant eminent filólech va deixar ell també
Catalunya molt animat a seguir los seus estudis y completarlos dedicant-shi amb més
detenció.
Lo contacte que, amb motiu del Congrés
tengné a Barcelona amb algueresos y catalans de totes les terres li ha fet descobrir
nous punts de vista que per la llunyesa no
havia pogut distinguir en l'horitzón tan vast
de la llengua catalana.
Lo Professor Guarnerio no és alguerès,
però va representar tant dignment los fills
de la petita colònia catalana de Sardenya
que 'ls mateixos no poden ler a manco de
serli agrahits y rengraciarlo de *n aquestes
columnes, tenintlo en gran consideració com
a entusiasta, com a cienciat y com a mestre.

Crida

patriòtica.

siaca que no ha entelada encara l'enveja
que aqui fa pels uns incomprensibles les
obres deia altres, y serà cada un dels nostres llibres, per ells, una revelació, una
nova flayre catalana que perfumarà'l seu
cor, un nou matis que virolarà en les face
tes de llur pensament, cnriquintlo.
Fem que siga un simulacre complert,
una visió imperial de la nostra grandesa,
la barca que ha de ser rebuda ab crits
d'Bosanna a la seva arribada a les costes
de Sardenya, la barca que ha de volar de
bell nou desde'l port barceloní, lastrada
ab les nostres obres, a la reconquesta
d'aquelles terres germanes, duhent com un
heralt gloriós per pilot lo Mesias de les nostres revindicacions,fiameiant al vent de les
tempestes la secular bandera de les Quatre
Barres y resplandintab lo llampegueig de les
armes dels almogàvers del pensament y ab
les reverberaeions olímpiques del Canigó
y YAtldntida. allà'al cim dels màstils, com
quan los corona la flama fosforesceuta
del Foeh de Sant Telm.

En la fornal encesa del pensament c a talà, cada llibre es un tihó que crema ab
flama perenne en mij de la caduca fulleraca dels periódichs que's renoven tot s o vint y ajuden a estendre y propagar aqueixes llengües de Joch que infonen la ciència
de l'esperit, apostolisadora dels pobles.
Cada biblioteca catalana es una llar
del nostre pensament; es un arxiu de la
nostra herència espiritual que brilla com
un far en les tenebres de l'ignorància.
Nosaltres , los catalans , podem estar
joyosos de la nostra esposició bibliogràfica, qui com un far gloriós s'es atretps les
mirades dels intelectuals de tots los paliisos; y, brillant fins allà al fons de la eoraJ o s a p b FALtP Y P ü f l N A
lina Alguer, ha enlluhernat un poble de
pescadors que han menades tot seguit al
nostre port les seves barques per vuydar- D E LtBS T E R R E S G ERfDM E N S
les del coral del seus afectes y ompliries
d'aquet raig de eivilisació catalana que
com en temps dels almogàvers torna ferlos R e t o r n d e l c a m p
mirallets sobre les aygues mediterrànies.
A,i En Aiito»i 11 Perbosc
Y'ls nostres germans de llengua, los algueresos, per quals venes cercola la sanch
de la nostra avior, desprès d'una anyora- Lo solelh s'es colcat al mig de flams rogencs,
nça de tants segles han volgut refer l'àurea Com una gleba d'aur, caresant los pelhencs
darrier rais oblic, potet belnguejaire,
cadenes de les tradicions payrals y han D'un
qu avant de s'avalir, l'astre rescalfuraie
vingut a Catalunya a cercar llenya per la l'auza, com on adiu, sui penjal del plànol.
seva llar hont hi espurna encara un caliu Leu la neit arribant, d'no grand vele de dol
de rondalles y cansons que'l geni popular Kngolopa'l país. tram la tennb' escnrina,
tardin jornalier ves son ostal camina;
hi perpetua com una deixa sagrada, com Lo
La talent lo picant, s'euva d'un pas pezuc
la senyal ab que Catalunya, al breçarlos A traves camps e recs, mancant un panc d'tluc.
en sos pits de mare, marcà llars fronts per Camolatde quietnt, sa jornada acabada,
poderlos regonèixer un dia a través de les Se n'va sens s'arrestar, lo cap vuit de pensada;
Pas un cosir lo pnnh, an el qne s'es cansat,
èpoques llunyanes y dels camins esborre- Del matin dasc'al ser, sns la galga acatat.
disos.
La paix es dins son ama, ont lo gauch fa florida
Mes ja que es un poble germà qui nos Com lo froment pels camps, a sa bel espelida.
mai qne so qu'a sentis pas lo fison,
ho demana com la caritat mes gran y mes D'aber
E somis de cobes gaston pas sa razón.
excelsa , reviscolèmla, catalans, aquesta S'en va tranqnilament. sos espleits sus l'espalla;
llar mij apagada ab les obres dels nostres Per son filh jovenet, a trapat una calla
autors, desde les Cròniques del Conqueri- Escapada del ni»; tamben es tot nros
dor a les Bases de Manresa y desde En pensant qne l'mainat d'aco sisa jovos.
femna d'nn tros lenc, drita sns l'endaliera,
Les Aíaravtlles d'en Llull al Criteri d'en Sa
Lo vezent s'apropiar, va panxar la sopiera
Balmes, reviscolèmla y arboremhi com Snbre la taula rneza, e l'ome entre arribar
una pira immensa los nostres llibres, fent S'asetz, atalentat, se met a manejar.
graciosament aquet dò dels fruyts del nos- Tot rizeire l'drollet, de sopa a pns enveja,
L'anzelot dins las mans. om lo vetz qne fadeja:
tre esperit, partimnoa ab aquets germans E
marit e moller, agaitant l'enfanton.
que'ns estimen senç conèixernos lo pà de Se sorizon d'amor davant lor rebroton.
la nostra cultura, car ells nos llegiran ab Llenguadoc k
U. AUIBBRT
la virginal serenitat de la mirada paradís-

ESTACIÓ D'ENCREUAMENT
erflo centre del túnel

Agafant lo pesant martell, lo sol esguarda:
lo sol qu'és viva imatge y sfmhol del progrés.
Tu, robusta de seny y de voler armada,
amb l'anima del poeta, la pensa calculada
de l'enginyer, l'espatlla del tita puntellada
la gran mol de les A lpes aguantares en pés.
Lo que diéven un somni avuy es realesa.
S'és acomplida nn'obra 6ns an avuy entesa:
fent restar totaqnanta l'humanitat sorpresa
de com treball y geni arribessin a tant.
Y Milà, lo cervell d'aquesta Itàlia hermosa,
avny y a tal motiu va celebrant l'ayrosa
Esposiciú Hondial qn'és al treball esposa
y estriny demés los vincles entre un' y altra nació.

simpüó
Poesia llegida pel seu autor en la recepció que donà
/'Atheneu Barcelonès als Congressistes estrangers.
La montanya invencible de temps, qne l'alta cresta
meta dels alpinistes, al c-1 alsa feresta;
. ' . v i i v , d'Italia y Suissa, l'obrer nnit conquesta,
obrint en ses entranyes lo túnel del Simpló.
La montanya barrera d'acavalcïda neu,
en lo cim de la qual no arriba hnmana veu:
avuy, nn'altra porta obriut en lo cor seu,
estriny demés los vincles ectre un' y altra nació.
Devant l'obra que vol sept anys per se' acamplida
y '1 bras ardimentós de tanta forsa unida;
no mirant sacrificis, pèrdues d'humana vida:
serenament avansa la ment de l'enginyer.
T grans perforadores de f rrenya estructura
tot estellant se llansen contra la roca dura;
És la llnytt de l'home qni embisti la natura
acompauyant la farsa de l'enginy y '1 saber.
j L'home avansa ! que hi fa si rins de aigua calenta
umplen la fonda gola d'atmosfera roenta
Cego de gasos, brut de sanch, a la palpenta
ell camina y avansa ; l'home no té més por I
Y les Alpes freniéixen vendicatives, mentre
nn petit cuch humà va rosegant llur ventre:
l'obrer que barrinant, montanya a dins se n'entra
ahont uneix sa ven del progrés al gran chor:
— Nosaltros te vencerem, montanya. ni valgti·'·ren
tes monstruoses valàngues, precipitant, caigueren
en va turbi j tempesta, mé» por ja no mos feren
ni les fondes cavernes, ni 'ls amples rius de glas.
Nosaltros te vencerem, o montanya altercsa,
malgrat la tua supèrbia, ta magestat i rosa:
y a sot i de tua gran inmensitit nevosa
amb la forsa del foch nos obrirem lo pas.
; Avant, Alpina rassa, sana forta y gallarda I
en la lluyu picllica del treball no may tarda.

De Fransa, d'Alemanya, de Bèlgica y d'Hnogria,
de Suissa, d'Inglaterra, Ulanda y Bnlgaria,
y fies del Nort Amèrica n'hi fou que feren via
pera aquest grau consorci lii prendre la sua part.
Y 'ls trens aboquen sempre industrials y artistes,
homes de ciència, amants del bell, obrers, turistes:
tots convenguts a veure tant magnifiques vistes
que enclou aquesta festa de l'iudustria y de l'Art.
i Esulta, Itàlia, esulta I Tal honor te 'I mereixes,
perquè la sanch llatina jamay no desmenteixes.
Qné més bella tu vens, què més gran m'aparèixes !
Ton cor és diva Roma y '1 cervell és Milà.
Y amb lo salut que 't dona cada nació amiga,
plaudint al ten grau geni fill de la forsa antiga:
per l'afecte de origen romana que nos lliga,
recivi lo salnt de un obrer català.
Ramon Clavellet
Ha inspirat aquestos versos l'obre d'En Falp y Plana
Lo Geni Català y com aqnest poema canta y exalta ltreball guiat del geni, aixi l'antor ha dedicat algunes estrofes a l'empresa grandiosa del perforament del Sivipló,
montanya entre l'Italia y la Snissa.
Aquesta gran obra d'enginy y de perseverancia és una
nova victorià aconseguida demunt les tornes bru es de l i
natura y donà lloch a l'Esposició Internacional de Mill
qne avuy se va celebrant.

Una lletra

d'En

Pàis

L'Alguer, 1 de Septembre
S. D. Joseph Aladern - Barcelona
Mol : Senyor meu: abans de tot perdónime
si li escriv aixi tard. Quant m'és pervinguda
la sua lletra estampada jo era malalt y pera
això no li hé pogut respondre lego.
Md gràcies del gentil invit que V. me fa
com a bon calaià que me v.;nt d'ésser; me
dolch molt, peiò, de no poguerli fer un dó
digne de V y del sou treball y, en especial
manera, de la nostra gran mare Catalunya.
Si jo me fossi trobat sa quant V. m'ha enviat la sua preuhada lletra, jo hiuria escrit
calqui cosa de millor que no sien les pochs
versos que li envien.
Era propi dotentíssim de me veure en la
impossibilitat de no poguer fer rés de bò y
de nou y també de més útil per la dolsa,
l'estimada, l'adorada pàtria llunyana, que
tant y tant pensa sempre per los seus fills.
Jo hauria volgut especialment escriure
unes quantes notes sobre la uti'itat y necessitat de l'unitat di llengua y sobre tot demunt la llengua catalana, aquesta llengua
armoniosa y robusta que nos recorda les
glòries y les virtuts dels antichs nostros besavis que la parlaven pura y amb orgull.
Quants, al contrari, are li fiquen castellanismes y galicismes é italianismes creyent de fer obra bona, sense pensar que li
tréun lo que més la caracterisa 1
Senyor, jo que llig los diaris catalans que
m'envien y certes obres que se publiquen en
català, veig quant és corromput lo nostro
llenguatge també en la mateixa Catalunya !
i Perquè no se reuneix una acadèmia que
amb la publicació de una bona gramàtica y
un bon diccionari dongui unitat a la llengua
dels nostros majors y la purguin de totes les
impropietats, de les quals l'han assoterrada
'lsgalicisants.castellanisanlséitalianisants?
Una llengua com és lor nostra és uno vera
pena que sigui aixi maltractada. Nosaltros
Algueresos també afiquèm italianismes y
sardismes en lo nostre hermós llenguatge,
i ma, qui culpa, si no tenim una gramàtica ni
un diccionari hont trobar la vera forma de
l'us català ?
Perdónime, Senyor, si hé feta aquesta vehementa digressió; i que yol ? quan se tracta
de la nostra llengua jo pert lo sentit; perquè
me fa molt mal de la veure aixi maltractada.
1

«Joan

Pais

Lta C o n f e r e n e i a

del

Untmcíno

DOCUMENTS...
... Zola, el incomprensivo
Zola, aquel bombre de cerebro tan estrecho como grande era sa ignorància ...
M. de Unamuno.
Los Luoes de A'l Impartia», I5 de Octubre.

Jo també hi volia dir la meva respecte a l'Unamuno. Y vetaquí que uns
parrafs d'un article d'aquet Benyor publicat al Imparcial, me .proporcionen documents preciosos que posen en evidencia'l
modo d'esser d'aquet egòlatra, víctima
d'idees fixes y d'aprensions de nen malalt;
cervell degenerat o deturat en son desenrotllo total. D'aquet home que predica
veritat, es a dir, la seva veritat: una veritat elaborada en la reclusió d'una ciutat
morta per un cervell malalt, feble per poder compendre la viril vida intensíssima
moderna ; insensible psra'ls dolors y'ls
goigs dels seus contemporanis. Y aquest
home encara te allende el Ebro qui se'l
escolta y se'l pren en serio perquè ell
ho diu tot molt Berio s e m p r e ; més, es
ab la serietat atormentada del maniàtich,
que rumia, rumia, rumia contínuament los
desatins que'l seu feble cervell li proposa.
Histrió de la sinceritat que sols cerca a dir
coses estranyes perquè sab que altrament
ningú faria cas de sa insignificancia y mediocritat.
Aquest home, donchs, tracta a l'immens
Zola de cervell estret y d'ignorant.Lo d'en
Zola cervell estret ! Quan només fixantse
en la materialitat del meteix no cal més
sinó comparar lo crani poderós presidit per
aquell front august del Gran mestre,ab un
crani ordinari qualsevol (ab del Dnamuno
per exemple), y la enorme diferencia es
evidenta! Y en quant a la mentalitat d'en
Zola; estreta aquella intelligeocia, pobre
senyor Unamuno? aquella intelligencia
genial que ha produit la més ample concepció de la vida ? que ha retratat a la
humanitat del seu temps en una visió poemàtica amplissima, may igualada? qne ha
patit fam y persecució de justícia! que ha
mort assedegat de veritat! Estreta aquella
intelligencia en la quina hi llumenava una
idealitat tan elevada que ja'n voldria una
feble guspira lo senyor Unamuno pera
fersen la seva glòria !
En Zola ignorant ? l'home del seu sigle
més inquiet pel saber, més pacient y fervent rscercador del document cientifich
1

historien?
... Be es veritat que en Zola no llegia x x x x x x x x x x x x x x x x
y comentava los evangelis rimiant sempre sobre aquells boaquins seculars, com CRÒNICA Y COMENTARI
vos feu. .
de conferencies. Notable fou la qne doMes en Zola, ne va crear de nous,d'evan- ni Parlàvem
en Ildefons Sunol >.1 Ateneu Barceloní a la sessió
gelis...
inaugural.
Versi sobre < la Personalitat municipal • ab una
En fi, fora ridicol seguir patentisant
veritats de tots conegudes. Sols com a d o - gran claretat, demostrant un fondo coneixement de
assumpte y exposantlo en un estil correcte, lluminóscument comprovant de la feble mentali- Hiaiorii
la vida del municipi, la seva trascendencia en
tat d'aquet pobre senyor, he citat y comen- los extats moderns, la crisis perquè passa a n aquí.
tat aquet parraf y ab lo meteix fi vaig a les seves relacions ab lo centralisme, ta manera que
citarne un altre del mereix article, més aquest té d'ofegarlo.
Tothom l'hauria de conèixer aquesta conferencia.
preciós encara com a document psicològich.
aparagnt la revista artística < Forma > Nos
Diu l'Unamuno : Estoy seguro de que plauHamolt
per la manera seriosa com escampa la culcttando en Espana se deje leer à Zola y d tura, a ta vegada que es una mostra de lo bò qne a n'aMaupassant se seguirà leyendo à Dic- qnf ee fa en l'art tlpografich.
Publica una biblioteca de divulgació artística, molt
kens. etc.
havent dedicat lo volum primar « « El GreAquesta seguritat, que no es mes que econòmica,
co » y'l que seguiré a en < Ribera. •>
la expressió de lo que l'Unamuno voldria
Desitgem que no li vingueu noves interrupcions a
que fós, es d'una claror esclatanta. De tant notable publicació.
sopte's veu a n'aquet bon senyor en tota
S'ha posat a la venda, pulcrament editat pel Sr.
la feblesa y la infantilitat de sa mentalilo drama d'en Puig y Ferreter «Arrels mortat degenerada En Dickens, escriptor ge- Horta,
tes. » Lo preu esde dugués pecetes.
nial y admirable observador es, per altra
part, un gran infant, d'imaginació primiAb motiu del Congrés internacional de la nostra llentiva, aymant dels febles, dels petits, dels gua, alguns periodiebs, fins los més ilustrats. han endetalls insignificants que ell omple de per- senyat un [IOI·II l'orella de la tontería en matèria de nasonificacions. Un gran escriptor propi pels cionalisme.
Feva pena llegir aquí y alli monsieur Pierre Vidal,
nens y per les ladys S3ntimentals angleJules Oelpont, monseigneur Casaponce, e t c , auomenat
ses; com diu en Zola « ses personnages ne als catalans de França, y en quant als d'Italia veyeu
sont que des poupées sentimentales à cóté per tot signori Giovanni Palomba etc , com si seu dodes personnages de nòtre Balzac; pas un nessen vergonya de nomenarljs com nosaltres o potser
creuen qne aixls vesteix més. No cal trobar
ne dresse un type visant, complexe ayant perqnc's
estrany que molts enrahenin enc*ra en castelli, tenim
la hauteur du mal et du bien >
l'instint de .' eaclavitut a l'auima.
Per aixó l'Unumano'l prefereix als escriptors, homens, intensos, quines crea- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • B i i a i a i i i i i i i i i i i i i i
cions complexes, de sanch ardenta, tan ex- Petits Concursos
de "Gatalonia"
tremir la seva carn feble.
Y aquest home ha vingut a dirigirnos
F A L L O D E L SEGON
la paraula ? aquest home ha gosat remoure'ls nostres problemes de vida ? aquest
Concurs de Poesies
home taup per la vibració incandescenta
PREMI : La estrofa eterna, autor en Joseph Torrede la nostra ànima quines manifestacions lles Boix, d'Alacant,
li han fet perdre la serenitat? (ell meteix
ACCÈSSITS : I. Mort serena, autor, en Vicenç Calho ha confessat) que ja's mira ab angunia
de nàufrech lo seu refugi de quietut y si- des y Arús. II, /." cant d'una ànima, Jaume Garriga.
lenci.la seva estimada y narcòtica S a MENCIONS HONORIFIQUES : I. Nevant, d'en
laman.
Joaquim Navarro. 11, Arabesca d'Enrich Bosch y Viola.
III, .1 mo* fitlet. d'en F. Mas y Abril. IV, Cançoneta.
Que s'en torni aviat, pobre ànima .fe- de Victorià Vivas, V. Parla'l eondempnai. d'en Llmsh
ble y inquieta ! Que a'en hi vagi a llegir " Manau y Avellanet. y VI, L'Aubercoquer, d'en Josep
M ' Ribes Moufar.
los seus evangelis y'f seu bon Dickens y
L'au or de la poe«ia premiada pot manar recullir lo
que Natura li il·lumini l'enttjninmnt per que
premi consistent en 25 pecetes. Los de les premiades
may més torni a ficarse entre'ls homens ab
los dos accèssits una coleció de 8 llibres catalans,
que Uuyten q u j accionen, que avencen, y'ls de les mensions honorifiques un exemplar I a tomos) de la Crònica o comentart del Rey en Jaume I.
que vihuen!...
Joseph
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Historia, Costums y Tradicions
m o v i m e n t inteleetaal
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PER

RflOQÓN

CUAVBLlUET

a b la colaboració d e J o a n P a l o m b a y J o a n P a i s y la c o o p e r a c i ó del G r u p o
C a t a l a n i s t a de S a r d e n y a LA PALMA VERA — I l u s t r a d a ab fotografies y vistes
d e l a ciutat, ses festes, ses c o s t u m s , e t c .
La setmana entrant, y baix aquest títol, CATALONIA començarà a publicar una sèrie d'articles curiosissims y a'tamcnt interessants pèr Catalunya, referents a la conquista, població y desenrotllo de la colònia catalana de l'Alguer, descrivint pintorescament y ab tota realitat les costums d'aquella ciutat poblada per germans nostres,
los quals després de cinch centúries d'isolament de la mare pàtria tornen a recordarse
d'ella ab lo meteix amor que nosaltres, sentint los meteixos vehements desitjós de renaixença que avuy encenen tots los cors catalans.
Ab la publicació d'aqnesta obra que constituhirà una veritable y completístima
monografia algueresa, creyem prestar un servey a la Catalunya rtnaixmt, esperant
que serà llegida ab gust per tots los catalans amants de les nostres glòries passades
y de nostra futura reconstituciò com a nacionalitat.
Los capítols aniran acompanyats de vistes de la ciutat y de sos alrededors, lo qual
adjudarà a donar una idea més complerta d'aque la anyorada terra, recort vivent de
nosttes grandeses passades y tal c p punt de partida per nostres graudeses venidores.
CATÀLONIA, aonchs, proseguint mès animada que may en sa tasca d'aixa ni pla r
los hoaitzons de Catalunya, demana '1 concurs de tots los bons catalans per porta
avant tant nobley enlayrada empresa.

