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EL NACIONALISME

NOSTRA AC
Al venir avni

lloc
en la conversa dels que
a Girona
viuen una vida d' acció, o són forsa
política constituida, ens sembla com
si desde molt temps ha se'ns havia
concedit la paraula, y no havíem fet,
encara, ús d'ella.
Tal vegada la nostra joventut
inexperta no ho havia permès enca¬
ra, mes cal declarar altament, que
no havia ])as sigut ni apatia ni por lo
que'ns retenia.
a

ocupar un

Mes davant de tothom, dels amics

dels contraris, dels qui confiaven
nosaltres y dels descreguts, aquell
lloc huid ens acusava de quelcom, y
pera refutar aquesta acusació, venim
y

am

a

l'estadi de la prempsa.
Indiferents no ho hçm sigut

mai;
hem viscut ore-tjats per tots els vents
moderns, y l'ànima nostra, hen cata¬
lana, ha madurat assoleiada de la
LHbórhit mós fort-a:

porucs tamp^ac,

perquè tenim la convicció dels nos¬
tres ideals y la nostra joventut ens
escuda. Aquesta joventut que ha si¬
gut entusiasme sempre, avui se tra¬
dueix, se cristallisa millor dit, en
acció, y ohra.
Fins ara podia troharse hó en el
seu estudi, formant el seu esperit en
una separació—si voleu romàntica—
de la multitut, seleccionant ideals,
aixecant grans amors y covant, tam¬
bé, grans odis, dintre la seva ànima;
mes avui
que les lluites modernes
han reclamat Tenergia de tothom,
puig sc debat la mort o la vida en
elles, es quan ha sentit l'hora de sor¬
tir al defora y parlar.
Nosaltres savem hé quin es el ca¬
mí que'ns ha de dur a la vida, camí
de Democracia y de Llibertat, y
aquest es el qiie anem a empendre.
trovem en ell, sigui qui¬
na vulgui la seva manera de pensar,
sigui quin sigui l'ideal polític que
convensudament defensin, seran com¬

Tots ois que

de ruta y am ells obrirem pas
y desfarem obstacles; però nosaltres,
per aquest camí hi passem acoblats
sota una bandera catalana, y el sant
panys

d'encoratjament hem dc donàmsel en llengua catalana també.
Ens sembla que amb els companys

y senya

bé, puig que
els mateixos odis; però tal

de camí ens avindrem

tenim tots

vegada gosarem més que ells, en la
hora definitiva del triomf, perquè
portem un amor

més; la nació nos¬

Per això venim

definits y
definició.

pla
que

que'ns acobla

es am¬

el nostre anhel ha d'esser
ella sigui la capdevantera dels

avansen, am nosaltres, fóra
d'ella; aixis la nostra acció serà cons-

la nostra paraula serena y
respectuosa.

tanta,

y
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polítiques inva-

no

fos

'

Ciutat.
Dret

de

ciutadà—intervenció —

sigui quina vulgui la paraula,—serà
lo que exercirem nosaltres, desde ara,
en la política nostra, mes per això cal
recabar de tots vosaltres també, la
y 1' estimiü.
No dubtem que la trovarem aques¬

cooperació

demanem de vosal¬
tres, ciutadans de Girona, y que ella
serà entusiasta y viva; si aixis no fos
ta

protecció

que

la nostra obra

seria pas

hauria fracassat, y no

nostra tota la culpa.

Perquè avui ja no s' ha pas de
e.sser doctrinari; no es pas una idea
nova la que sostentem; ja no es cata¬
lanisme— iniciüvió—es

Catalanitat—-

per

quant no'ls

vida, sinó

en un

mar

categòricament les nostres idees en

tots els
curar

aspectes de la vida y hem de pro¬

presentar solucions pràctiques, pro¬

contrets, aont endevinin llur reso¬

grames

lució tots els

l'ideal

problemes que bateguen en
polític, religiós, o social o econò¬

mic.

que'l nacionalisme català, se¬
rà aviat el medi més important y de més
relleu, en la política de Catalunya. Ha
presentat actuacions les més acceptables
per nosaltres, catalans lliberals, en dife¬
rents aspectes: tal volta si s'ha mostrat
poc enèrgicament en algun punt de la
seva doctrina, es en lo referent a les qües¬
tions socials que avui dia.^'s debateixen.
Per la resolució d'aquestes qüestions,
se lluita a tot arreu d'Espanya, y també,
Jo

crec

l'apostolat de l'idea que
se sembra, pod seguirse am tossuderia
quasi.igual a Catalunya, am la falta d'orgaun dia y un altre dia,
sense oients nisació obrera; hauria d'esser el primor¬
dial dever nostre '1 procurar fer consini deixebles, però un resum de forses
accionant, intervinguent en la cons¬ dents als mateixos obrers, de la neces¬
titució del poble, no pod esser obra de sitat en que's troven d'organisarse y de
re.sum;—y

un

esbart d'iluminats

solament, sinó

piracions.

a avansar; podriem enume¬
moltes promeses, mes som dels

avensada

el

A-a,
rar

combatre, y de guanyar, en les seves as¬

poble aclarit per aquelles

de tot
idees.

creiem am les obres, y aquestes
parlaran per nosaltres.
que

La Redacció

á la so-

en pugna

dels ideals politics que lliurement
poden sostenir y defensar. Y allavores,
units, tenen, a més de la forsa de la raó,
am

cap

la raó de la forsa per oposarse a

cions desmesurades del
recabar

una

sideració
Per

mica de

palpable,
les

ara

seu

explota¬

trevall,

y per

consideració, de
les

envers

con¬

seves suors.

úniques ventatges que han

tingut els obrers, han sigut modificacions
d'hores de trevall y augments

vegades

ses

a

de sòu, for¬

costa de fam, y algunes d«

fam y sang.

Mes

no es

nerador

a

moures:

es

pas

això suficientment

1' actuació social

remu-

déu
la primera condi¬
ció, la primera fita però es, tant sols un
en

que

clar que es

egoisme passatger, en x'elació als interessos

les pensions a la vellesa han
vingut a desfer una injusticia que perdu¬
rarà a travers deis segles y de les civilisa-

base de la

necesitat

una

aquesta no eslà pas

permanent.
Â Catalunya també vivim, per ara, en
la mateixa desorientació, però s'hi veu^un

acció,

imperiosa
avui, el decantar les simpaties a la^^ dia T'o
'biny'» eri nnè eristaUiíará l'.actnaintervenció en l'Estat Constituït pera'"
ció pública ab matissos ben diferenciats,
defensar una sobirania popular y
ben caracteristics; y allavores, organisats
pura; y, per sobre de tot si no recla¬
interiorment els partits am consistencia
messin les nostres forses, en l'ordre
efectiva am directors de plena capacitat
social y en totes les deiivacions del
orientativa, y am nuclis indubtables que'ls
problema plantejat en aquell, les lli¬
segueixin en el seu cami, tindrem una po¬
bertats y els drets dels individuus.
tencialitat y una ressonància propries en
Mes aixis com sobreposem la Na;
els destins de l'Estat espanyol, y, prefe¬
ció a l'Estat, també creiem en la
rentment encara, en la marxa de la nos¬
trascendencia més propera de la Ciuf tra Patria envers els ideals moderns.
tat sobre la Nació; perquè .si reduini
Aquest ha d'esser un dels nostres més
les forses en un lloc, les fem més
propers triomfs, y an aqui hem de con¬
enèrgiques y més segures. Aixis la duir la nostra tasca; en conseqüència, com
nostra obra més directa serà per là
a primordial punt de partida
hem d' afir¬

si

que

desequilibri

seva

permet actuar en un equilibri inestable,

republicans.

ciació, ja

dels obrers d'una determinada
fàbrica, sinó dels obrers en general.
Comparis l'estat en que's trova '1 po¬
ble obrer espanyol, amb el d'Anglaterra per

triment de la

Ens diriem solament catalanistes'

y tot

que ara

la prempsa

ben
ben conscients de la nostra
a

Som nacionalistes

tra.

La bandera

Diverses orientacions

sovintejat, en la la-' deixen el
camp de la lluita pública, en el
bor periodística, en la qual hem
dtr| estat espanyol. Tal volta, aquest predomi¬
dissecar idees pera elaborar la pure¬
ni de facetes y d' orientacions, que en
sa de la nostra—no estacionada, sinó
pobles més avensats donarien més sugges¬
evolutiva,—sempre procurarem se-, tió de vitalitat
y d' empenta progressiva,
parar la personalitat dels que les sos- es un defecte
pel temperament meridional
tentin; contra tota idea, errònia C del nostre
poble que cau, aixis, en la crea¬
contraria, usarem de totes les nos i ció de
personalismes, dividint Pacció co¬
tres forses de destrucció, però sem¬
lectiva en un sens nombre de capelletes y
pre respectarem la persona que les
egolatrismes incivils.
sostingui, puig creiem noblemen|
Excepte '1 partit conservador, qui es
que tot personalisme es contrapro;
prou consistent pera anatematisar als dís¬
duent en 1' obra revisoria de justi¬
cols y protestants, per l'autoritat y pres¬
cia. Y tal com respectarem voldrem^
tigi del seu cap, els demés partits s'han
que se'ns respecti.
¡
entregat a una constanta l'enovació en de¬

ventatges pràctiques, la pii-

orientació haufia d'esser cap

raera

Y ELS OBRERS
En el trevall

Núm. 1
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1

SUSCRIPCIÓ

Qlrona

L'organisació obrera se trova forsa
en les grans capitals, però" '1 seu
esfors ha, necessàriament, d' esterilisarse
davant 1'inercia dels demés. Minats més

politiques, aont,
triomfs, no han nas de

aviat, per disquisicions
a

pesar

dels seus

socials,

exemj

dons.
estat
com

no

le,

aon

An

aqui Espanya, avans no tingui
d'opinió aquesta reforma tant justa

noble, la qual cap esperit honrat pod

s'ha de trevallar,

oposarse,

ment, durant molts anys, per
cients als obrers del dret
a

activa¬
fer cons¬

encara,

que'ls protegeix

l'exigir aquesta millora social.
Y si 'Is obrers, directament interes¬

sats, no comensen pas a sentirne la neces¬
sitat y a

s'hi

manifestarla,

formi

ambient,

agitarse perquè
's debateixi, y 's

y a
y

creï, jo no crec pas que hi hagi cap partit

radical que's digui que dugui
ventatja, avans de
que 'Is propris obrers l'hi exigeixin.
Aquestes reformes obreres, jo crec
que han de trovar apoi en el lliberalisme
eatalà, que no s' espanta pàs davant
cap radicalisme, y menys encara devant
els socials: en l'obrer català, hi hà un
sentiment de dignitat y honradesa tant pro¬
nunciat, que es de esperar que jamai se
sortirà de lo que li dicti la seva conciencia
y aquesta no ha de dictarli aberracions ni
quimèriques utopies.
De manera que es ben factible caminar
ensemps, am la majoria de l'obrerisme, la
politic,

an

per

els obrers aquesta

colectivitat nacionalista
menys,

republicana: quan

si encara l'obrer no sent lo que fa¬
sentir, que les seves rei¬

talment haurà de

vindicacions trovaran,

dintre '1 nostre na¬

cionalisme, l'apoi més Ileal, y més promp¬
te que en

cionalisme

altre partit polític, el na¬
republicà ja sent, dintre seu, la

cap

justicia de les seves aspiracions, y per
defensa de la
fa

seves.

Y

en

mateixa, les assimila y

prometia victoria.
L. D.uaiar' Pla

la
les

f

,

CATALANITAT

2

LA DOBLE CATALUNYA

Elements hi hà

pogut mai concebir el

he

no

Somni

Catalunya Futura sense l'idea de na¬

de la:

ungit amb un
bateig de catalanitat, consona amb el con¬
cepte de lliberació, altament europeu.
I Catalunya i Llibertat teixeixen la corona
de la Doble Catalunya^ am quina dualitat
cionalisme. El meu esperit

s'ha nodrid la

meva

ànima

en

una

espiri¬

tual comunió.

tota

superioritat de Catalunya j^sobre les
ibèriques es regoneguda i

La

i nosaltres, catalanissims, de

tangible,

aquest noble orgull possessionats, ens sen¬
tim més
b(')lic

poderosos, donantse '1 cas hiperalguns catalanòi'obs, i alhora

que

ens

dissenyin am l'estigma

de l'odi. Es

un cas

somament dolorós, car

l'hàlit llati,

mixte d'helenisme, que 'ns vi¬

antiéspanyols,

vifica 'Is

puhnons i ens rejoveneix la sang

arteries, voldriem sincerament que

de les

propagués allà d'aont ens arriben les

se

augmenti '1 nostre gran

ires. I això fa que

amor,

i consagrem en l'altar del nostre cor

aquest

emblemàtic i sintètic: Cata¬

nom

lunya. Aquesta paraula es l'e.xpressió més
alta del nostre sentiment, es la concreció
la qui encarna més marcada¬
tendencies futuristes, sàviament evi¬

Espanya,
ment

es

denciades

rantia

ció,

Catalunya

es

la Catalunya de

l'avenir; la qui ofereix el seu flanc potent
explèndid a la caricia del Mediten ani, la
qui construeix la Ciutat—1' urna immensa
qui serva '1 germe de la nació - la Ciutat
dc les torres d'or i les cúpules de cristall,
i

tota vibranta de ritmes

d'onades i de re¬

multituts, la qui canta 1' oda bra¬
Labor i eleva lentament de les in-

de

númeres xemeneies les
encens

un

els

en

emprenguin

que
seu

y somarse am

de convic¬

una

idea nova,

retraiment pera

apelarla

que

es

com

ens

pertoca, y a tal obgecte es

de

creure

que

serà prompte

ra

Societat,

y que

ella tindrà

espirals de fum, com

simbòlic, com una ofrena de

esplèndida, per acumularse,
disperses fins ara.
els

irevalls encaminats

obgecte, donarem compte
Catai.anitat

a

evoca

amat D'Annunzin

0 mare, o

a

Jo he pecat

ció,

a

la melancolía del
m'ha esborrat el

la reu,lió preliminar, de la quina

el

pod sortirne ja '1 Centro Nacionalista Re¬

jJo,

.

V

platònic de tradicions elcgiaqucs,
y de resurrecions de patries moites, ruiíjansant l'adjudicació de forses eiiglantincs
d'or y ai'geut. La visió dc la roalilat s'ha

gloria,

o

forza d'Italia!
el mare

no

Isabel la Catòlica, hem do preo¬

cuparnos

de les qüestions sociologiques
y

renovació total

i
y

les

nies

el Somni. I en la divina
l'èxtasi contemplar, com un

pensament

soletat i

en

en

En ia nostra actuació

visionari, la colossal estatua de Bartholdi,

tres hem de

de New

tic dels nostres

com

perllonga augustament

raigs de llum sereníssima sobre la dol-

sos
sa

York,

pau

de les dilectes i fécondés terres ca¬

talanes.

política, nosal¬

com

Catalunya

Tiiakrats

l'afirmació

drets:

d'

L'idea d'acoblar els elements catala¬
un

barrada hem

Centre Nacionalista

Republicà, ha tingut una franca y entu¬
acullida, signent ja, un nombre con¬
siderable d'adhesiòns les que La revut la

sola

afirmació, enemics, politics de tothom

comissió iniciadora.

que

posi dubte en la seva patriocitat de

siasta

s'ha fet
sempre la constitució de societats, moder¬
nament organisades, com les moltes que hi
hà fundades, no ja a Barcelona, sinó di.itre la nostra procincia mateixa, com s3n
les de Figueres, Hant Feliu y altres,—artis¬
tiques, polítiques osenzillamcnt recreatives
A Girona,

—el

aon

fet d'navor

tant difícil

trobat ja,

un

nucli de"

joves, entusiastes, que hagin l'et seva la
idea

exposada, es una gran esporansa, afa

lagadora;
la

a

guit
una

mes es

terme,

indubtable que '1 portar-

representa atravcssar un se¬

gros dc dificultats (|ue reciuercixcn
constancia gran, y una ferma energia

que per

ells sols, no savcm si lograrien te¬

nir.
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català.

se'ns satisfaria pas tot l'anhel
que tenim de leivindicacions patriòtiques
y de solucions pràctiques encaminades a
Batria, la primera Batria, la

Batria, amb una retòiica afirma¬
ció, publicada a la Gaceta, del regoneixe-

més gran

ment de la

Nacionalitat Catalana: nosal¬

tres, ensemps catalans,

homes llibera's,

tenim tàmbé l'ambició do noves

camí;

lleis que

dignifiquin; que deixin explaiar obertament el nostre pensament; que matin
en

forma

llegislativa

que

avui

trista cosa! mes nosaltres savem
el color

es

està la realitat y aon eau

llunyes

belles, les

y

coses

tribuni¬

de molt antic som contraris a tot par¬

lamentarisme.
Y ells

saven

bé, també—y podser es lo

sayen—que'ls descreguts de la
política o de l'obra directoría que
paternalment us encuen sobre el poble iio
únic que

dolor...

meu

les platges; també 'Is coneixem

l'esveltesa del frac, y am posp

cia y

seva

llunya, ja, 1' admiració,

campanes

de resurecció,

ablanà '1

ara, que sento

l'hora plàcida, la

del repòs

pau

amor

hora de vida donada

les

seves

idees,

que's busquen,

meu cos

y

a un

fe de

hi hà encaixades de mans

y pi-omesesque

no's formu¬

len, però que's comprenen.
X. B.

antic,
amic,

penable d'inutilitat.

sento

voldria borra '1

y

am

passat!
l'atiior, sobre tota cosa!
meu

EPISTOLAR

peno"? doncs feume penar!

d'espines

corona

amor

que'l goig d'un somriure
que uns

redemptor,

y roses.

Amor!
l'encomanés

me

ulls el vetllessin dins

meu, sempre

!

[més;
mà santa,

y que una

que

A María d'Ars, en sa permanencia a

Paris.

s'extengués, benèvola, sobre'l
y

.

Senyora: absent de Vos soc corn l'anacoreta
reclòs en son recinte qui evoca 'Is jorns llu[nyans.
Tant

sols,

meu

I visc

llegint
viu

POLITICA MADRILENYA

en

en

canses en

ta cosa

a

les

han comeusat tard les vaCorts espanyoles havia tan¬

jant les llunyanes adhesions
argumentades
adietes,
en

o

en

a

cls diaris de B

i

ma

qui

oposició.

El prop

en

vaig cantà aquell dia
brilla damunt Vauricular.

les clotges de metall

retorn me combla de

gaudi i de con[.sol,

i'm

i

de la discussió al

us

Sèu peroren

la seva obra,

els diaris áo provincias,

Concordat,

Schopenhauer i a Heine. Oh, encar,
\encar,

teològics i aurissonsa una vall,
sento'lpropri odor del vent qui en Foir orfc[ra...

tardes tristes, un sagrament de
[Sol;
humil i esclau. Als vostres peus, Se[nyora.

besa,

US soc

Ningú diria, tant refiats avui, que en
la reforma al

quietut de ma misantrapia

record el bes que

'1 balans del cicle parlamentari,

les violències
en

a

la

caient els sons

debatre! afortunadament la vella

política madrilenya, pod descansar plàci,daa.ent en les delicies de l'estiueig sabore-

en

el rubí

Desde
any

exil, l'aleig d'uma oreneta
paisatges ver[lenians.

passat,

me'l perdonés!...
Miquel de Baloi.

Aquest

en mon

duu emocions dels vostres

me

mai he esperat,

en

Missatge,
JOSEU Tharrats

la revissió

dia

existeixen, regintnos a nosaltres, y que

de setmanes

tràgiques, en la amenassa de

són

un

aiitoJegrada-

invasions d'

expatriats, en 1'

insult constant y una

pugui haverhi, y tot un
palpitant a resoldre.

viu y

amb el
proble¬

sol, del meridionalisme: per convencens
d'ame¬

en

peus sagnaven,

j Amor de martiri,

ens

aberracions

tes, a pesar de totes les ruptures

Senyor, jo voldria poder estimar!

no

fer de nostra

populars, pod haver entrat a I'encasillat de
y de les lletres mor¬

Oh,

Naturalment, que, com a homes mo¬

derns,

de violències

ricana per

Es cert que no

d' estar dispostos

pament politic: essencialment, som cata¬
lans. I devem considerarnos, per aquesta

y

les flors

Jo creuré

absoluta,

seguir, a pesar de totes les con¬
tingencies possibles de perills, y sofri¬
ments y desconsideracions que per la seva
servitut poguein merèixens. Aquesta en la
sola qüestió de principi que déu separarnos 0 ajuntarnos am qualsevol altre agru¬

civils

dels homes no'ns cal vèurels vestits

ara, que es

Senyor,

sempre a

GIRONINS
nistes radicals en

y

de guerres

les bones intencions

enllueinat,
m'ubriagaven

meus

tragué

als altres, a manifestarse pels
de totes les ciutats d'Espanya am

amellases

de

coses

una

me

nacionali¬

Catalunya, patria nostra, quina

una

bandera

ELS NACIONALISTES

categòrica

que

El Sol m'ha

he sentit

ni

tat, am totes les seves prerrogatives y
JoSKP

vi

Concordat,

Vaticà que

no'm duu ni'l record d'un

politiques,

com a

dels periòdics

als antis y
carrers

meu cos

meu

les redaccions

en

La reforma del

tot el

y que en

dogma indis¬

cutible do les nostres creencies

l'existencia de

qui per desmentir lo con-,

deixen de trevallar noblement en la

Mes,

asentar, com principi axiomà¬

ideals,

pas

bé.

l é aont

ban sigut tenebres en el
Bietat, Seny ori

la realitat, y sigui una garantia de
constant trevall y de progrés indefinit.

fets; una mà barroera y

madrilenys s'ha acabat el conspirar tam¬

nostres

cions y

es

no

Aixís

plenes d'or de Sol y de sang de roses,
plenes d'alegria y de temptació,

y

sol, totes les coses?

Aquell esperar una data, aniversari, en
qual podien repetirse fets gravíssims ha

petjat espines,
siguent ple de roses

els

plerta harmonia entre ics nostres aspira¬

mon

tonalitats de

trari.

pel goig del camí

,

glosarlo, i clamar: Oh mar, oh gloria, oh

Catalunya!; tot deixant divagar

meridionalisme, que exagera am les

Jo he

nosfrum-m'os tant amable descompòudrel,

forsa de

nostre

ma

la constitució

en

debats

sola

coratge pel novell camí...

meu

havessin tingut de

vida.

aixis, hem de confessar que

cls recodrs dels

goig dc la Joventut

Bietat, Senyor!

avui dia, més que'ls problemes dc
critica històrica y de fiestamas conti'a

res

seva

passat, y am ella la por de repressalies y

esperit

l'hora, consagrà '1

a

foisa y

3om

política dc l'Estat, y dongui satisfacció als
llògics afanys de nacionalisme, de
una política, en fi, aon s'hi trovi una com¬

i

meu

l'he sentida perfumà '1

poliíica catala¬

0

la

l'inquelcom greu y desconegut, els
polities, havíem sigut victimes del

la

siguent jove, al cor he tingut

que

na, y

una

de dubte,

jeu Eucaristia de dolor y amor,

dicament

modernes,

any.

goig de l'amor...

jii he scbut,

primitius del Catalanisme; d' aquell pre¬

Felip V

Qulxols,. d'aquest

jtn l'inquiet brollar de sa omnipotencia;

lluny, gloriosament, dels temps

fet viva davant l'actuació

en

terés de

Acotes les negreses de la senectut,
^■|o,
que. en la turtura de la penitencia
^le dut la sang meva al més xorc repòs

I

boques, oh! pensar tot això y hapogut contemplar am bata y babut-

homes que

com

Pietat, Senyor!

publicà, de Girona.

EVOLUCIO

de carrer del Ture estava en

nosaltres, també, els que seguíem ab

jo he pecat d'oblid!

després, quan el nombre d'elles,
considerable, auguri una definitiva funda-

del «Fuente de

gronjantse en el balanci, (ndormiespirals de fum del tabac,

xes,

seves

fi de

nom

cantse sota les

JO PECADOR...
5. Feliu de

el

y

totes les

Al vèurels

convocar,

curi

aquest ample vers que davant

política, de la nacionalisació.

Flor natural d«ls Jocs Florals de

llibertats; d'un cambi de règim que pro¬

qui

activament per solucio-

mou

tal

'1 marmòric vers del meu

la

Cata-

idiarlos, sempre, naturalment, baix el punt
'jde vista, indispensable en la nostra orien¬

's

les planes de

s'envíin,

que

pels carrers de Madrid, de guerres civils
en les montanyes del Nord,
de pronuncia¬

verlos

quin setmanari rebrà també

adhesions

totes les

en

èpoques de conspiraeions y de barricades

Alcolea» y

M. Audal

ella,

en

inmaginació de vells febrosos amb

seva

j'tots
els poblemos que s'agiten en l'ordre
•del
y

africanes, havien pogut
renovellant la

hora de por,

ments cantonals

tació

vida for¬

una

una

¡platònic: té format estat d'opinió sobre

totes les forses

De tots

tenir ells

fet la futu¬

lunj^a Jova, rebent la fortalesi. de la Mar,

la claror del Sol llati. Es la

tant

no es pas

de futures lluites

directors

activar solucions pràctiques
als conflictes del trevall; de 1' olitenció dq
lleis modernes que girantisin les nostres

amor a

catalanisme, ja

a

ciutadans

un

material, de cultura, de benestar, de

dia,

en

imperiosa, sobre de tot, per

garantir els drets comunals,

viaranys de progrés, mo¬

nous

El nostre

les forses que's constitueixin.

necessitat

obrin

pau.

y

'1 constituirse
Societat, els nacion ilistes republicans,

ta y

ral y

trovin ga

que

destrueixin totes les actuals iniquitats,

que

y que

y

Per això creiem que

Estem

la

ells, el dia

la l'ormidal)lc labor aloina-

on

La Doble

va a

política trascendeixi,

a

suficienta, n'nonradesa

sortiran* del

riana.

mors

que

estem segurs que

ideals, i Catalunya, dintre la

dels nostres

líció del propri Estat espanyol: lleis, en fi,

d'aquesta Ciutat, estan retrets de

cosa

una

demés terres

Girona,

a

descontents de la política activa dels

que

directors

Jo

obstant

no

insinuació

De la coleccló

Duixols.

"Marbre»" premiada als Jocs Ploráis de ¿ani PeÜu de

Î p'''
CATALAliílTAT
Organisadora:
Ramón Almeda, president; Josep Sainbola,
tresorer; Ramón Forn i Joaquini Pió, vo¬

La Flor Natural

cals; Frederic Trigás pbre., secretari.

vien els

Pel Consistori i Comisió

Gerona 31 de Juliol de 1910.

De

Viver,
sant

honor i

cortesía, a la millor poesia que's
presenti a concurs. El qui ne sia guanydor
deurà feme ofrena

de

Jocs Florals de

dama ó damisela

a una

Sant Feliu de Guíxols

elecció, qui será proclamada Reina

sa

de la Festa
II.

Premi del

Consistori;

un

d'art decoratiu al mellor trevall

en

objecte
prosa,

de tema lliure.

PREMIS

Avans de la Festa
La festa dels Jocs Florals, celebrada a
la ciutat de Sant Feliu, avans d'ahir es

pera lo nostre
cial atenció.

JBXTRAORDIN ARIS

De la

Premi del limo. Sr. Bisbe de Gi¬

III.

60 pesetes à la mellor memoria que

rona;

descrigui en català ó castellà «els benefi¬
cis religiosos y materials que deu Gerona
à les Ordres Religiosas. »
VI.
Premi del Exm. Ajuntament de
Gerona; 50 pesetes, al mellor trevall lite¬
rari sobre

fet històric de la Ciutat de

un

Gerona relacionat

el reynat

am

de D. Mar¬

Id. de D. Frederic

V.
dor del

Regne;

Rahola, Sena¬

artistic, al mellor

un gerro

sonet de tema lliure.

Id. de D. Bartomeu Bosch,

VII.

Se¬

Regne; 100 pesetes a la mellor

nador del

biografia del jurisconsult gironí D. Tomàs
Mieres.

Manel de Bofariill,

Id. de D.

VII.

Senador del

Regne,

objecte d'art a la

un

composició literaria que de manera mes
sentida ficsi I' orientació moral

qu' ha de

empendrer nostre poble pera conseguir la
política.
VIII.
Id. de D. Dalmau Iglesjas,. Di¬

rehabilitació social y

Corts pel dissricte de Gerona; un
objecte d'art al mellor trevall litprari so¬

putat

4.

a

económic-soeials

bre el tema ^Institucions

necessaries i convenients pera

mes

tat de Girona i medis
seva

mes

Centre

del

Id.

IX.

Gerona y sa comarca; un

X.
de

la Ciu¬

aptes pera la

implantació.

mellor

Catalanista de

objecte de art a

poesia patriótica.
Id. del Orfeó Gironi;

art, a la mellor composició
mixtes

cinc

veus

nor

segon,

un

objecte

musical a

(tiple, tenor primer, te¬

barítono i baix, fent que la tes¬
tiple no pasi del mi bemol) am la
Cant dels joves den J. Maragall.

situra del

lletra del

Id. del «Circolo Católico de Obre¬

XI.

objecte d'art al mellor
trevall literari sobre '1 tema «Ventatjes
ros

Gerona;»

de

socials

i

obréis

i

un

políticas de la Agremiació dels
medis pera establiria en nostra

Ciutat».

un

XII.

Id.

cuadro

a

de D. Prudenci Beftrana,

l'oli original del donador,

al

mellor trevall en prosa.

Id dol «Hotel Peninsular»; un

XIII.

objecte d'art al mellor trevall sobre el te¬
ma

«Genesis y

desenrrotllo del barri del

NOTES
Les condicions
son

relatives a l'envio de

les acostumades i consagrades

ja per l'ús en aquesta mena de festes.
Les

composicións deuràn lemeters al
del Consistori (carrer de Santa

Secretari

Clara, 5, tercer) per tot el dia 1 d'octubre
d'aquest any.

i'

Se
quan

publicarà un cartell suplementari
s'hagin rebut altres premis de que's

té noticia..
■î

L'acte de
brarà el

dia

repartició de premis se cele¬
primer de Novembre, festa

Totsauts.
El

nom

cartell
El

del Jurat

se

farà

publich am el

suplementari.
consistori nomenarà

tècnica

importancia, i de la seva
trascendencia cultural, n'hi hauria prou,
diguent que la bella festa de poesia fou un
acte essencialment popular. La ciutat de
seva

Sant Feliu

se

sentia tota interessada per

l'explendor de la mateixa, y aquest inte¬
rès palpitant, se vegè prou clar ja molt
avans de començar la festa, en que l'espa¬
iosa sala d'espectacles del «Cassino Guixolense» estava plena à vesar, d'un pu¬
blic en el que hi havia representació de
tots els estaments socials.

La comunitat del

poble de la festa que
celebrarse, podia veures bè en
aquella hora, en que entre les flors y drepimè, plantes y ornamentacions festnoses,
se veian
formiguejar en aquestes belles
confusions de les grans solemnitats dél po¬
ble, les gentilissimes guixolenques de tots
els estaments, i els homes de totes les pro-

una

comisió

competent pera'l fallo del tema

musical.

A
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fessias.

I no solsament de Sant Feliu, sino que
de tots els pobles del encontorn, i deia
nostra ciutat, hi acudí la gent, ^significant
que l'amor a la poesia i a les coses de sen¬
tit català son vives entre nosaltres; i que
les festes dels Jocs Florals, son encare en¬
tre les usuals solemnitats de festa major,

pel

dels autors premiats, comenla poesia gua-

noms

que acompanyava

n^dora de la Flor Natural, «Jo pecador»,
de la qual n'

apaudiment xardorós, y el poeta, pass.l a
retj-ullir el seu merescut premi, en mitg
d'.áquella expontània y afalegadora mani¬
festació dè simpatia.
; Un
cop a Postrada, el president del
JÛVat, feu entrega £xl poeta Palol, de la
Flor Natural, un pomposissim cactus blanc
(uíeus labispiuss) lligat ab una magnifica
llàssada blanca, bellament decorada, y.
encapsada ab la llegenda de Primers Jocs
Flqrals de Sant Feliu de Guíxols».
j Al rebre el poeta de mans del senyor
Bm-trana la Flor Natural, el publie repetí

le| manifestacions xorderoses de simpatia,
y iidmiració al amic Palol; manifestacións
q^c s'acentuaren el baixar aquest Postra¬

da, y fer ofrena de la Flor, a la gentil Re¬
gina de la Festa.

La Reina, y la Cort d'Amor

/ Aquesta, acompanyada del braç del
y els acorts de la banda que
exíecutà la marxa nupcial del Tanhauser,
v'4 pujar a Postrada, montres aümentaven
els aplaudiments, que's feren sentir nutridiSsims, fins que ja a Postrada, la gentil
sobirana, y les seves bellissimes amigues
de la Cort d'Amor, prengueren seyent en
els seus respectius setials.
Aleshores, el Secretari del Jurat mosén
vL·er, feu la proclamació de la Reyna, en
f^or de la senyoreta Rosa Batet y Vidal,
acqllint el públic aytal proclamació ab

pc^ta Palol,

nous

aplausos.

gentilíssima regina, vestia una riqifis^ima toilette color blau, ab grans fiors
b|odades y la graciosa testa auroilada per
l'¿ir dels seus cabells, era coberta gracio¬
sament perla mantellina blanca de-riquiLa

ssima lloada.
Abillades ab

no

menys

1' hora de començar anava acostantse.

saltres, y a la ciutat de Sant Feliu, el lectíV pugui formarsen un concepte just.
^rèn elles les senyoretes Maria Llaussà
Galofré, Agna Ball-llovera, Josephina Ro¬
maguera, Josephina Cubies, Remey Dan¬

L'entrada de la que havia de ser nome¬
nada Reina de la Festa, acompanyada de
la seva Cort d' Amor, preduhi entre les

gentades un moment de viva curiositat; i
entre aquell vehullir de la multitut, plè de
calor i d'alegria, ben aviat apereguè pel
pàs central de la platea la comitiva for¬
mada pel jurat calificador, comissió orga¬
nisadora y autoritats.
Entre 'Is que formaven la referida co¬
mitiva, a la que'l public saludà de aplau¬
diments, hi veyerem al president del Jurat
D. Prudenci Bertrana, al vis-president i
diputat a Corts pel districte D. .Salvador
Albert, al secretari mossèn Francisco Vi¬
ver, individuus de la Comissió organisado¬
ra y president de la Cambra de Comerç,
Reverent Senyor Rector, Comandant del
canoner «Temerario», Quefe de la guarni¬
ció militar y guardia civil, y altres numeroses representacions.
Mentre el Jurat y les autoritats venien
seguint en els sitis colocats en les taules
respectives a banda y cada del escenari,
la banda, del Regiment de Vergara, execu¬
tà viveses composicions
L'aspecte que presentava l'escenari
era magnífic.
Demunt d'un fons de cel
blau, s'elevaba entie grans palmeres y
plantes tropicals, el setial de la Reina de
la Festa, cobricclat per un gran dosser
carmesí; que remataba una corona. El
fons del dosser, les barres catalanes, ve¬
nien a constituhir el fons de la cadira de
la Reina, que estava elevada sobre una

graderia encatifada.

presidint del Jurat senyor Bertrana, pro¬
nuncià com de consuetut, els mots de:
S'obre la Festa
El ¡ resident del Jurat, l'eminent pro¬
sador don Prudenci Bertrana, s'avansa al

public, i comcnsà, ab gran atenció per part
del public, la lectura del seu magnífic dis¬
curs pi csidencial, bella página digne de la
ploma del nostre escriptor, quina intensi¬
tat no'i 3 permet reduir a les poques quar¬
tilles d'aquesta ressenya.
Un fort aplaudiment, coronà les hermoses par.-, ules del discurs del President, y a
segit, ei reverent Francisco Viver, comcn¬
sà la lectura de la memoria de les tasques
del J urat.

Desprès d'un bellissim preàmbul, en el
feu notar la trascendencia de la poèti¬
ca festa, com a obra de educació popular
y do enfortiment deia llengua catalana,
passà a fer un comentari critic de les com¬
posicions escullides entre les 185 que pre¬
sentareu à conc.trs, y que foren premiades
pel Jurat.
que

re-

com un remell que perfuma 1' aire^
d'inspiració; perfum de flor veus de lira
que pugen, cercant un lloc moltenlayre,—■
diu— aon cal
que tothom dirigeixi la
mirada, y que es a '1 únic lloc, ahont hi

troba resó la bellesa j' aon

pera que prou coneguts com son entre no¬

Les derreres

paraules del Sr. Albert,

que als acords de la
cendexen del trono.

marcha triomfal, des-

La sortida
Una gran gentada esperava, a la porta
del local, la sortida de la Reyna y de les
dames de la Cort d'Amor, les quines, ab
llur acompanyants se dirigiren al domicili
del Sr. Batet.
El landó ahont anava la Regina, s'
omf li de rams de flors bells presents d'cor¬
poracions y admiradors d'ella: aixis com
també foren obsequiades ab fiors les gen¬

tils dames de la Cort.
En la casa del Sr.

Batet, la Reyna, ob¬
sequià ab un explèndit Itmc al seu corteix,
y als poetas que concorregueren a tant
hermosa festa, y 1' alegria durà llarga¬
dexant

ment.

la estranya

recansa,

que

deixan, al finir, totes les coses belles.
Desde les nostres columnes, ens cal fe¬
licitar coralment, a la hermosissima Re5ma
de la festa senyoreta Rossita Batet, y a les
bellissimes senyoretes de la Cort d'Amor,
ver pomell de flors en plena primavera:
tinguent la seguretat que no ha pas d'esser
d'un sol dia el regnat d' ella, sinó que per¬
durarà en l'esprit de tots els guixolecs, els
quins, deposant aquell dia definitiu, tota
lluyta ó rivalitat que entre ells podían
haber fet espurnejar les pasions polítiques,
feren acatament tant sols a la bellesa
la poesia, ànima de totes les coses.

y a

NOTES SOCIALS
ASAMBLEA ESPERANTISTA
Tindrà

ilfercés Gener, Rosa Vicens, Teresa Rei'x|,ch, Cai'me Pasqual y Mercès Monfoit

ij Fent cadena de belleses, les gentils

da-

de la Reyna, se colocaren a banda

y'bandax
trono.
'
Quan aixis estigueren situades,

y en

lloc

en

ciutat, una
Esperantista'ls dies

aquesta

Assarnblea Provincial

14 y

15 del corrent.

La Comissió

organizadora prepara al¬

festes en honor als forasters, que

gunes
sembla

seran

molts.

S'ha confiat

la

presidencia d'honor al

arcalde

senyo

sà, Josephina Ferrer, Angeleta Mo.rera,

També s'anuncia la
asamblea dels

ta

Pujolar

senyors

donaran relleu

an aques¬

distingits esperantistes

Vallès

y

en

vinguda
y

Bremont, que

aquestas festes.

el

pifiblic s' acallaren les manifestacions d'enitfesiasme, el poeta Palol, s'avançà a lle¬
gí" la seva poesia que publiquem en altre

AVIS
La Junta Administrativa del

llóch.
de

uha franca ovació.

venirloshi l'acord pres en sa

Les

de prorrogar

composicions premiades

Fou concedit l'accèssit a la flur natural
la poesia titulada «A una primpcesa» de

laïque resultà autor D. Mariàn Grau, si¬

gnent llegida pel Senyor Can y ellas.

^ D. Joaquim Folc y Torres, estimadísiïn
cqmpany nostre en la prempsa, fou
guanyador del premi del Ajuntament, ab
laj^composició «A l'Ampurdà» de la que 'u
donà lectura el seu ar.tor, siguent aplau-

«Montepiu

Dependents del Comers, Escritori

i A la primera- estrofa, un silenci profont
sé feu entre la gentada que atentament'
và- escolt.'ir fins al acabar, prenii:mt al
araich Palol, els seus magnífics versos de

a

de

es

p.tssen per T ànima de la concurrencia,
com unaoració de bellesa: la multitut aplau
dit una volta més a la Regina y al poeta,

rana, les gentils dames de la

n:^s

1' aire

purificació».

riques vesti¬

Cort d'Amor
portaven també mantellina. Tasca difícil
(4lJicar com el bon gust, l'esplendor y la
gracia se reunireu ab incomparable armo^'a; sols apuntarèm aquí els seus noms,

que

s' ajunten entorn el soli

ment

ments, y aixis meteix que sa amiga sobi¬

quelcom que atrau al poble, quelcom re¬
vestit del atractiu de les coses espirituals.
Mitja hora avàns de que'l acte comen¬
cés, l'espectacle que oferia el teatre del
Cassino, deia bè prou l'exit de la festa;
pronostic que s'anà accentuant, a mida

Colocats els individuos del Jurai y les
autoritats en els seus llocs respectius, el

Mercadal de Gerona».

trevalls

jove semanari motiu d'espe¬

anava a

ti l'Humà

seguit, procedí, el propri mossèn
a l'avertura dels plecs hont hi ha¬

era autor el nostre com¬
pany director en Jliquel de Palol.
L El seu nóm fou, rebut pel públic ab un

premi anomenat d'

Flor natural,

matissos que

yal, afegeix—regna l'arraonia admirable¬

y

!..

3

Industria»

nos

prega

y

1'

fem públic, pera co¬

neixement dels companys a

qui pugui condarrera sessió

fins el primer d'octubre pro¬

l'admissió voluntaria de socis sens re¬
cap mena.—Basta¬
rà solicítarho de la Junta per mediació de
ses membres o dirigirse al local social: ca¬

per

quisit ni certificació de

rrer

la

del

Progrés, 7, I." '2.®, de 9 a 10 de

nit, tots los días feiners.

didisini.

Obtingueren altres premis, D. Eduard
Jaume, D Joaquim Folc, D. Vicens
Piera, pels seus respectius trevalls «Les
fdt'ventes», «Matines», y «Ohint el Credo
Girbal

La

nostra

vagi

tota la Prepmsa Catalana; més afectuo-

den Bach».

per

El premi del Casino «La Constancia»
s'adjudicà, al-pulcre poeta geroní D. Josep
Tharrats, per vuit magnífics y cisellats
sonets, de la colecció Marbres dos dels
quals foren llegits pel seu autor.
Els altres premis s' adjudidaren a don
Ramón Vinyes, D. E. Serrat Banquells y
Dl Josep Isern y Geli, de Castell d' Aro.

sarnent encara per

EI discurs de

tres de

gracies

coral salutació;

més

la Gironina, y am més

tota la que fassi, com nosalti-es. Catalanisme lliberal. Tots els nostres
oferiments, serien pocs en comparansa am
efusió per

la nostra voluntat: esperem que

dintre la

obra que venim a empendre de propagan¬
da política, hi trovareni sempre les mos¬

companyerisme de que ens farem

dignes.
A l'alsarse '1 vispresident del jurat,
D. Salvador Albert, es saludat d'una salva
,

durà llargs moments: Al
silenci, el Sr. Albert, ab una veu ela-,
ríssima y fortament musical, comensa la
seva paraula, remerciant a la espiritual
régina de la festa qui havia aceptat 1' ofe¬
riment del poeta, y a la Cort d'Amor, per
quines senyoretes tè l'orador una lloansa
de pagà adorador de la bellesa, y quina
oració lesultà la nota mes intensa de poesia
que's havia dit fins allavores: ja lloa de
les gentileses y de les gràcies,—diu—«dels
seus ulls adolescents, somniadissos, oberts
a la ilusió del viure, tendres cors agitats
per belles esperanses: dintre els diferents

d'aplausos,

ferse

que

tingué lloc a Llansà
gran míting nacionalista republicà. Hi
prengueren part D. Marti Carreras, D. An¬
toni Llorens, D. Felip Rodés D. Pere Co¬
rominas y D. Joaquim Salvatella. No cal
dir la veemencia y sinceritat que posaren
en les seves paraules, constituint una in¬
tensa manifestació de les nostres idees, els
aplaudiments formidables que reberen del
cullissim públic de Llansà.
Dissabte passat,

un
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