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REDACCIÓ. Pujada
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a

Any 1
;

El

malestar, l'aplanament psíquic
què'ns aclapara les nosti-es energies
en els dies grisos de Ics tempestats

xar

aparatoses.

manifestacions
vida. Podser
.són res més
rebrollaments de malures anti¬
eren

sé si

el

espanyol dura¬
supersticiosa maledicció
de la bruixeria que podéren llensaili,
fa molt temps, els calvinistes o lute¬
rans de Flandes y d'Alemanya, o'ls

rà

no

encara

en

cos

la

lieretges
des

que desde les fogueres alsales plasses de Toledo o de Ma¬

en

drid

llengo^iaven am ge.stes d'endia la religiosíssima figura de
Felip 11: mes lo que sí savem tots, es
que s'ha mantingut visionari del seu
passat, que'l duu com una adarga de
pedra sobre'1 portal del seu vastíssim
palau en runes, y que tota ingecció
de serum vital elaborat en l'Europa
nova, que se li inocula, produeix ne¬
ínoniat

cessàriament

ell crisis doloroses y
transtorns fortíssims. Aixís podria de-

poble,

de vida

Espanya, es un cas
malalt de tant respirar aires de cel¬
da, abatut per dejunis, torturat per
silicis, anorreat per supersticions, re¬
signat per lectures pietoses y creencies; y en aquest cos malalt, tota in¬
a

tant de femení

Perquè

vasió de vida ha de convulsionarlo:

.porta molts segles de lluites religio¬
ses.

Espanya,

es una

y tota la seva historia
santa Creuada aventurera, y

avui, estacionada, viu,
record de la
Fins

seva

an

ella

encara,
avui

pel
els

més hi hà

pobles

obstacle que
desenrotllo dels pobles?
un

es

mo-

que no

s'oposi al

A

Espanya tal vegada sí, puig
que cs un sol problema'l que'l com¬
mou y el que l'interessa;
el-proble¬
ma religiós:
aquest problema que es
precisament l'histerisme de les rus¬
ses.

En tots els

pobles forts, tot arreu
on se santifica la Llibertat
y la vida;
tots els pobles que han comensat ells
mateixos la seva historia, y no tenen
etat-mitja que anyorar, han pres la
religió en el seu verdader sentit ca¬
tequista, com un fre en les passions
3
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d'inútils.

com

rentment

involucrades, apenes si hi
cà'l nom dels múltiples anhels hu¬
mans a realisar y a debatre.
Perquè no plantegem bé les lluiíos,'nosaltres que les sentim, y per-

se'n

ftp fa gaire. Que Catalanitat S(\pigui empendre aquesta tasca política
am Jovenil coratge!
Diego Rutz

Aquí
Groya

en

Espanya,
dels toros,

en

l'Espanya

de les

iglesies

els patis de les
cases nobles,
per això no'ns commou
veure desfilar pels camps en erm les
caravanes d'emigrants, que
fugen de
les fàbriques tancades, com no'ns
commouen ni'ls
fusellaments, ni les
revoltes: en cambi es superstició y la
espanta un anatema. Perquè no hi
hà

una

no

lli es!

reacció

o

en

en

contra? No hi es,

Any

han baixat aquets

principis

la voluntat de la

en

Però,

a pesar

relaxació

plassa pública.

suavisar els caires del

a

teixa condició de

rigidesa, el sentiment

ment

l'ànima del poble, que seria com-

en

plertamcnt impossible borrar la conscièn¬
cia de la

seva

auto-catalitat, obtinguda en
pacient laborar de ja més de mig segle.
Mes, desgraciadament, avui tots han
presenciat culpables claudicacions, no ja
de procediments, sinó de
principis, y que
el

han servit d'esUraul

(davant l'acusació no¬
patriotes conscients) a una multi-

ble dels
tut

enlluerrada de brills

raetàlics, per ofe¬
homenatges y refrendar la mala acció.
L'integritat dels principis catalanistes se
rir

ha vist

seguir

pera.

aviat,

massa

una

que era un obstacle

orientació determinada,

afanys, ilicits, si's mantenen en
Catalunya, de dominació y de go¬
vern: y com a cosa
accidental, de medi, de
maquiavelisme, s' ha deixat de rccó la pu¬
resa de l'ideal, tal volta lo
que més devia
éncrgullir, y s'ha procurat destenyir, fins
a oferir
dubtes, la bandera catalana. Aques¬
ta desvirtuació,
naturalment, se trova,
envers uns

de

nom

tantsols

de les

branques en que se
ha dividit el catalanisme militant: si fos
en una

comú, si també aquesta claudicació s'ha¬
experimentat en l'altre branca, alla¬
vores, sens més remei, hauria sigut precis

vés

retornar

la fundació de la «Nova Catalu¬

a

sentiinios, els que admetem a ce¬
gues, en absolut, la creencia de la Patria
Catalana, la consagració d' esser, nova¬

nya», y

ment

cuatro locos.

uns

Afortunadament,

com

gica,.y's concretava
limentar la

seva

a

dogmatisar,

base històrica y
y

totjust,

y a po-

natural,

com en

la de

poble,

avui dia

y

una

heterodoxia s'havés intentat

plantejar,

s'hauria pronunciat una tal anatema da¬
munt el front
no

culpable, que 1' imaginació
pod preveuren els gestes condempnato-

ris ni la fulminació de la sentencia

Contra'l fanatisme vell, hi hà'l
fanatisme dels intolerants; contra la

lable.

supremacia dels més inútils al nostre
entendre y sense més trascendencia
ni fersa que la que nosaltres hem vol¬
gut donarli, hi hà la rebelió cega y ob¬
sessionada per un sol obgecte irreal
dels altres; y de les seves lluites, apa¬

ment

inape¬

Chateaubriand,

patri està

en

com

relació inversa

el senti¬
a 1' ex¬

tensió

aixís

geogràfica de la mateixa patria: y
també, amb el sentiment catalanista

ha passat que

s'ha esmortuit

indiscutible dels
el nombre de

en

la rigidesa

principis, a mida que
prossélits ha augmentat, y
seus

que

es

nos¬

possible

una

de la nostra

tinguem de

essèn¬

pensar en

s'hauria.de menester

el

pera reac

revulsionar la concieccia catala¬

o

Y

dintre la
amois

y

actuació, tots els nostres
els nostres odis.
seva

Al posarse en contacte am la

necessàriament

va veures

els principis

un

realitat,
pecat d'ori¬

patriòtics, sinó po¬
catalanisme, que'l feien incom¬
patible am la vida pública: y era, que fins
allavores, s' havia quasi exclusivament
preocupat de fer conscient al català, de
gen en

no

lítics del

català; deixant de banda ferio

que era

conscient de que avans que
me.

No

es

pas

català,

era

ho¬

suficient programa avui,

per

conduir muUituts, la sola afirmació de

una

nacionalitat; més qüestió d' historia,
o dret natural,
que no pas qüestió

filosofia
a

Demostra

nacional,

no

el

en

hauria, també, sigut més dolorós el
desengany, si la desconsideració al princi¬
pi patriòtic havés partit de la branca cata¬
lana, que, emp Itada de Llibertat, té avui,
na.

tentés presentarse

algun seu candidat a la
lluita pública, allavors, es just regonèixerho, tenia un imponent aspecte d' auste¬
ritat y de tribunicia rectitut. Si allavors,
d'entre aquell conjunt de romàntics, ocu¬
pats en contemplar més el munt de runes
de la passada gloria nacional que no pas el
mateix present, y menys encara '1 futur,

ja he dit, el prin¬

cipi nacionalista s'ha encarnat ja
tre

donar,

Quan el catalanisme, encara, no h.ivia
eijtrat en el ple període d'activitat fisiolò¬

na¬

cionalista ha cristallisât ja tant intensa¬

esfors que

11

rigid

ideal, podser allavores incompatible am la
lluita política moderna per la seva ma¬

cia

EVOLUCIO

a encarnarse

de que ha vingut aquesta

desvirtuació tant gran

Tarrasa establia bases pel cas de que in¬

convens,

y
es decorativa
la corrúa de mendicants a les portes
-

tor—Alexandre Plana—ho recordava

y'a fer assambleòs,

no

"

ANUNCIS A PREUS CONVENCIONALS

toria?
de

anhels y les lluites modernes, car no
té pas les portes tancades a Euiopa,
mes, es que la vida dels
derns té una sola Gaceta?

12

la part
viva del nostre poble, d'aquest esfors
inútil per coses d'ultratomba? Perquè
no creu que es
precís esmersar el seu
vigor en quelcom més trascendental
y-més terreny, y enterrar d'una ve¬
gada y.per sempre tota la nostra bis

historia.
arriben

o

gut qüestió religiosa la revolta de
Juliol l'any darrer, y les pertorba¬
cions biscaitarres avui, y ho seran
les que puguin venir durant molts
anys encara, y tot això, totes aques¬
tes coxivulsions
neuròtiques, tenen

,

El

acció política

Núm. 2

2

Extranger

^

en

duirsen que es una repulsió
tota la seva actual vivesa.

i

l'SO Ptas. Trimestre

...!...

Fora

règim de gerarquía: l'iïome.
lliurement, conscientment, se l'ha es- què elles no són per coses dignes de
cullida, no li ha pas imposada un .¡esser debatudes?
Jo'm pregunto: y bé, sí, cal preoEstat; aixís ha esdevingut un creient
y no un fanàtic. D'aquesta manera iiuparse del problema religiós; hem
les nacions han viscut amb equilibri
'|i^parat l'iglesia de tota acció civil, y
de totes les seves energies y tots els Ai'a, què? quin
pas ha avansat la Rcproblemes s'han réduit sempre a sol- ,i|ública? quin dret ha assolit l'obrer?,
ventar el benestar corporal, es a dir, ¿liem pogut proclamar la llibertat de
terrenal, dels seus súbdit?, car hà |fetes les nostres idees?
regit sempre'ls seus destins amb el i.; Afortunadament a Catalunya no
cervell y no amb el cor.
,.,^liienim grans romanticismes passats
Malhauradament, Espanya, so- ;?er encegamse; aquesta lluita relifreix aquesta neurastenia religiosa,
^iosa que també sofrim, ens es encoaquesta .supremacia de la sensibilitat J^enada y podríem molt bé despènsobre la seva forsa muscular deguda
|4rems d'ella. Si aixís fos, nosaltres
a l'èxtasi malsà de la seva vida
con-_j^Íptes pera rebre les corrents eurotemplativa, y això malmena totes ses |p:nes, no podríem essor els conductors
energies. Pei- l'interés d'Esparya'ï J^T^Hes per la vella Espanya?
problema ètnic, no'existeix, com no í
Es un moment de vitalitat l'acexisteix aquí'l problema social; lii |it al; si'l poble savés avui despendres
Malthus ni Hervé semblen haver pas- |dcl nervpsisme religiós, viuria fortasat per les nostres terres.
^ ent, car està ple d'inquietuts que
El gran problema de dretes y es-'" lît) sap definir
però que's vol espolsar
querres que en totes les reaccions té
de sobre. Perquè no vol mirar screper base la qüestió social, aquí, en- nament les coses?...
tre nosaltres, té com a primordial
'
Miquel i>e Palol
obgecte, la qüestió religiosa, com es
_
qüestió religiosa la defensa del règim
actual, o la definició de la República:
En algun llibre meu he deixat es¬
y consti que ja no anomeno la de¬
crit que la Política devia esser la
fensa de la causa del Pretendent que
bluita per coses que valguin la pena
aquest ja'l té per lema y ha fet ban¬
(te deixarhi la vida». Un jove escrip¬
dera de la seva paraula; com ha si¬

de renovellament y de
sí! Mes jo crec que no

gues.
.Jo

pas com una

com un

esperéssim y tinguéssim por, a
l'ensemps, de la tormenta propera,
s'ha deixat sentir, arreu, del gran
esperit espanyol com una esgqrrifan
sa precursora.
Un nervosismo extrany sense orientació ni quasi bé
definició, té commogut tot el poble,
nervosismo superficial, característic
d'una rassa anémica, y les convul¬
sions histèriques del malalt, si no són
fortament alarmantes, es cert que són

que

de mirar amb horror la mort,

mes no

si

Han dit que

PREUS DE SüSCRIPCiÓ

1

individuals, com un anhel y un enco¬
ratjament pera enaltir la vida y dei¬

NERVOSISME MODERN

*

■

Girona, 14 dí'Agost 1910

responsabllltirt dels seus autors. No 's retornen
els originals

1

altament

" '

Girona

Tots els trevalls firmats són de la

I

com

r ' " ^

la Catedral, 2, primer
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debatre amb el

candidats:
grama per
da

concurs

d' eleccions y

avui

dia, pod la basc d'un pro¬
conduir multituts, estar funda¬

la

qüestió del nacionalisme: però,
adeinés, són necessaris els detalls, no fo¬
namentals, però si capitals, que s'harmoen

nisin entre

si,

y

ofereixin solucions

tatges pràctiques.

y ven-

'i

CATAL^^iVITAT

Tant

en

la conciencia dels directors del

sillar

No hi

K.

mació, que pròmptament, obeint an aques¬
ta imperiosa necessitat que reclamava la

subvencionar

idees. Les idees

articles

qualque periòdic, on pac als
ditiràrabics y a les alabanses ser¬

defensarse

vida del

vils que

hagi pogut escriure, mes el sol fet

cació

Nacionalisme, va venir una bifur¬
el camp de lluita, y cada branca

en

caractérisant

va anarse

mentava la

a

mida que aug¬

separació, per matissos dife¬

rents, y, a voltes, ben contraris als matis¬
sos

de la branca oposta.

La creació de dre¬

catalanes va esser imposa¬
la realitat, a fi d'assegurar la vida

tes y esquerres

da per

d'el Nacionalisme

Catalunya.

a

Ministres, s'hagi dit Sagasta antigament,
0 diguis Canalejas avui, en nom d' una

tenen

Ciutat, a fi de conservar prestigi en tota
una provincia, ja es prou per admirarnos.

creiem que es en

fa cap

falta, puig

industries que no

UN ATENTAT A
tl futur director de la Banda

Municipal de Barcelona

Proposició d'un intrús

l'Art musical i d'una alevosa ofensa a la
cultura dels

dignes ciutadans, no podem

a

el miting,
o en

en

la contro¬

la conferencia,

purificaries

tenim, ni

y

consti, de passada, que la nostra to¬
lerancia en totes les coses no la rectifiquem
pas al tractarse de la qüestió religiosa:

cap govern

j

nosaltres

som

nacionalistes

són la consciència y

y poca cosa

no's necessita gran

talent, ni gran ener¬

La

la seva oratoria els
parroquians de qualsevol cafè.

damunt tal aberració hi unim la nostra més

sei'ien

del

oficinista y

seu

ries

públic

per

Tot ai.xò aniria

bé, totes aquestes coses

perdonables,

no

obstant, si's limi¬

Mes els

va

partits patriòtics catalans, en lo

afecta

que

Catalunya,

a

y

gada

y per sempre ens

vacanses

transcorreguent

parlamenta¬

sense

gaires im-

presions de caràcter fiançament politic.

I

de

rals

no

convindria

necessiten

po¬

d'una

ve¬

que

convencessim que

centralistes

podem espebó, tant si són aquests llibe¬
no

conservadors, però, en compte de

com

ajudar la política centi alista seva, fomen¬
tar la vitalitat de les

aspiracions nostres.
Joaquim Colomeb

No més dues incògnites suren en l'aire:

oficial qualsevol

orgue

catalanes, es veritat que
d'entusiasme, perquè se
han convensut del fracàs del parlamenta¬
risme, y romanen disperses, per camins di¬
ferents, cercant una solució.
mancades

dels governs

temporada de

a

partits patriòtics ca¬

la constancia virtuts

republicans,

acostumen

Avui les forses

rarne res

gia, y pod esser quefe de la Junta local
qualsevol botiguer, com pod esser, també,
director

ment atravessen els

d'acord y

nostres.

més; aixis

coses

sarse

expedient, caciquejar amb els acordsdels

ajuntaments rurals,

de les

sempre'ls governants, s'haurà vol¬
a l'estat d'inacció que actual¬

estan

Y

aranzel pod afavorir

tenir

,

talans.

tant el kilo, y

s' ha de trevallar pera

aon

po-

silenci aquest assumpte
qui tant afecta a la nostra estimadíssima
Ciutat de Barcelona, ànima de Catalunya.
A la pluja de protestes que han caigut
deixar passar en

qualsevol manera

en

gut referir

aquilatarles

per

Canalejas al parlar de la manca de
l'ideal, a Catalunya, amb el desco¬

neixement que

existeix! les idees

alguna superiotat

versia, en la prempsa

ha
es, perque no tenim
res subvencionable; tota l'acció dels nos¬
tres politics ha de reduirse a resoldre en
favor 0 en contra dels seus adietes, un pe¬
tit

Per tractarse d'un escandalós atentat a

de

fe

partits turnants no'ns, engrandiries.

cap

de subvencionarnos

L'ART

precisament la

aon

En

manifestacions verbalistes de

am

valor marcial que no

un

litica nacional dels

M. Audal

'tampoc

d'existir, el sol fet de poder posar tele¬
d'adhessió al quefe del Concell de

Girona, lloc

han de combatres ni

no

defensar llurs aspira¬

cions.

còmptant remats, ni treient pro¬
porcions, ni am cap regla d'aritmètica:

grames

A

havia vitalitat pera

creiem, nosaltres, en aquestes ma¬
nifestacions, podser incivils de les propries

diputat, nomenar un arcalde de
0., donar una credencial a l'amic, o
un

movimfeut cataratiista estava aquesta afir¬

conñicte amb el Vaticà, y vaga de Bilbao.

j

~

'

Aquesta, purament social, sembla que està
destinada a perdurar ehcara forsa L'ini.tranzigeneia del capital es massa iniqua, y
es profondament antihumà volguer fer en¬
trar a la raó per la forsa de la gana.
Les condicions en què la vaga's desentrotlla, son conegudes de tothom y hem de
.omitirles. Tantsols, nosaltres, fem constar
il'afany de què desigtem una solució paiciflca, que agermani, jiisticiosamcnt, les
lídues tendencies oposades; mes que, dintre
éla, qual, els obrers hi trovin un alè més de
■laire, de vida, y una rectificació al concefte de bestia humana que avui dia, desgra■i ciadament, encara en algun trist cervell
perdura.

NOTES SOCIALS
Creuiiem

mancar

l'obra de la De¬

a

.

enèrgica. L'arbitrarietat dels edils lerrou-

tessin

Capitell barceloní es intolerable,
i ens hem d'oposar am totes les nostres forses que continuïn per aquest carai emprès,

sobradament

xians al

cami de destrucció.

Es

escarni i

un

a esser

purament decoratives, es a

dir, si'ls politics directors

recompensats am lluir una

Ca¬

sobre'l frac, o amb una

creu

la

seva

ambició

o

o

la

credencial de

de concejal, segons
importancia; mes

seva

talunya, la patria dels artistes, que aquests

desgraciadament

regidors antieatalans i antibarcelonins, ens

mig d'aquests politics de poble

vdlguin imposar

de

director incapacitat
i castellà, a una mena d'intrús, comptant
com comptem am i·iósics. inteligentissims i
a un

d'indiscutible mèrit

com

el mestre Lamot-

te de

Grignon, regonegut i elogiat fins pel

gran

Saint-Saons.
una

contra l'elecció

d'aquest tal Teodor San
ignorat de. tothom, i
ridicolament biografiat per El Progre ■

José, d'aquest
tant

senyor

el presenta am .les dots de com¬
positor sarsueler, el cursi genre musical
Meditem les serenes i sinceres paraules
so

qui

ens

pronunciades per Pinsigne Ignasi Iglesias
en la penúltima sessió,
paraules plenes de
veritat i honradesa en les quals narrà de
la trista
cap a

manera

en

tenen d'emigrar

les Amériques els nostres excelents

músics per manca
nos

que

fermament

a

de protecció, i oposemgestions pernicioses

les

d'aquests incultes edils radicals qui són els
principals urbicides de la meravellosa Ciu¬
tat mediterrània, d'aquests edils iniciadors
de l'absurde monument
ombra fatídica
tuàn i tants

quen a

a

qui progectarà una

l'esvelta Plassa de Te-

alties. desacefts qui enderro¬

la Metròpoli.

ha

pas

sigut aixis, y

en

y

nista de serveis i de nòmines.

Tot

formidable protesta

no

d'oradors
rerabotiga, pod havcrhi gent qui neces¬
sita fer coure l'olla, y's fa feudal d'ajun¬
taments, 0 agent de negocis am poc escru¬
pulosos honoraris, o senzillament comissio¬

.

Hem d'aixecar

dici do

perdonable, si no caii en perju¬
tercer; en les ciutats petites la po-

■

que

liiica té la

obra més directa

seva

en

UIOMENTANT

això

UNES PARAULES

per

.

,

I

T.

Jo

no

he

pogut comprendre jamai, ad-

mirantme

molt, com en una Ciutat emi¬

nentment

catalana,

com es

Girona, culte

per

les seves manifestacions, morigerada

per

les seves costums, burocràtica pels es¬
la formen, reduidlssi-

taments socials que
ma

pel

cens

bona terra
ques

de població, hagin trobat tant
les diferentes fraccions políti¬

tornants espanyoles, y s' hi hagin

arrelat tant totes elles.
Bé

es

cert que

'1 nombre d'adeptes

que

,

,

no

,

,

,i

,

■

i

■

I

perquè' callarho, mancats de representació veritat,
en les corporacions populars.
Podser havem callat
venim

ara

igual que'ls de tothom,per
això, apoiarem vostres iniciatives de re¬
dempció,

•

.

^dirigit els diputats

.

POLÍTIQUES

estat

llarg

netament, que no pas que havés donat

per

la prempsa diaria es el

negociacions diplomàtiques entre'l

espanyol

el Pontífex. En,consonan¬

y

cia amb aquestes

allargs a l'assumpte per sort irse
I

ceritat,

me

hi han públiques manifestacions del

nalejas,

com

.panyols,

dirho? A nosaltres quasi no'ns inte¬
ressen, y indiferentment hem vist un dia a
una multitut que demanava la continuació
d'una política anticlerical, y l'altre dia a

que

brillanta manifestació de dònes de Gi¬

rona
ven

moltes d'elles

lo contrari

boniquea,

que

demana¬

Y, posteriorment, hem lie-

g;t que hi han a Girona trescents joves

defensa de la religió,
y fins més de tres mil que estan disposats
a lo conti ari. Aquest
si que, efec¬
tivament, ens agradaria yèurel. Fins la
comissió de Festes pol vinent Novembre,
disposats

a

morir

en

podria mirar d'organisar amb el seu con¬

hagin pogut tenir cada una d'aquelles capelletes,'es ben comptât, y que aquest nom¬
bre ha sigut quasi sempre capitanejat per

lluites de

un

número brillant, consistent en
gladiadors a la Plassa de Toros.

N^ró y
Herodes, dirigiríem constantment cl jiòl-

Nosaltres, espectadors, revivint

caciquets sense malicia, com es cert, tam¬

a

bé, que s'ha réduit la seva obra en enca¬

ser

cap a

teira.

a

la tan¬

I,

negociacions, dintre Es¬

no

per

gent com va fer el govern conservador.
Però aixis com li regonec aquesta sin¬

pensament en un sentit o en l'altre. Per¬

una

com

també els interessos patro¬
conreüar la cultura

a

instrucció de'l obrer

tre'l

capital

procurareqi per.,

y

y

cal fer notar que'l senyof Ca¬
gaire bé tots els polítics

quan

afectin

a

iho fan d'una

es-

han de tractar d'assumptes
una determinada institució,

manera

vaga y

incoerenta.

compte imparcial¬

ment dels conflictes que

paorós problema social,
silenci

detall perquè
el senyor Canalejas després d'afirmar que
no derogaria la llei de Jurisdiccions, feu la

d'escepció:

partidari de

cap

manera

un

greus

que

referencia,

pronunciades

President del Concell de

es

per

Ministres,

po¬

drien molt bé calificarse de temeràries.
Parlant del

que aquest

la raó

problema català,

Per

aquestes y moltes

raons

nir tots els obrers de bona

problema tingués estament,

nifestant, de pas, que a Catalunya

ma¬

no

hi

podeu

voluntat

ve¬
sens;

dubtes ni

rezels, que en el nostre camp hE
cap tothom. Gat.vlanitat dirà la veritat,
publicarà també'l moviment de vagues, sesions de les Juntes Local y
Reformes

Provincial de

Socials, Tribunals Industrials, ac¬

tes de conciliació y

tes

arbitratge, totes quan¬
qüestions socials se presentin y afectin

tant

patrons com a crbrers, aixis mateix,

a

els accidents del

trevall, etz. etz.

Am coratge coinensem,
de la

avens

demana

am

animats per el

«Democracia

gironina» que

veritable serenitat trencar el

ensopiment que'ns tenia atuits.
Obriu els ulls

.

la

realitat, obrers.,, se¬
guiu nostres pasos, no vingueu encare, feu,
comparacions primer amb els faísos redemp¬
tors que

cana;

a

tant abonden, que no tardareu en

somarvos

a

la forsa nacionalista

republi¬

ben coneguda serà aviat nostra acció
nova

del tot, ja

que nous

són els

homes que

podeu

ser

han d'actuar, per lo qual noi
titllats de fracassats, per això

tenim conflansa

en

nostre trevall.

J. Capelua

LL

LA LOCURA DEL

GENERAL ALVAREZ
Té d'esser

alguna

la salut dels metges

cosa

a

o

y pera

I

més bé,, prédis

trovar senyals de locura. Be

cert es, que

deixantse portar pels

seus

pulsos científics, podrien sorpendre
gran

U

de perillós per

alienistes

nostra, la seva facilitat

posició

va negar

y

gú ha de teñirla.

de pensat.

paraules

que'l
aquesta al¬

per creure

per consegüent, acte seguit de-

L'altra manifestació de
unes

esclatin d'aquest

llei

ivia haver esplicat els motius poderosos que
l'obligaven a mantenir en vigor una llei
tant d'escepció, una llei impropria del se¬
gle en que vivim, y ademés contraiia a la
iseva

voltes amaga

a

política,

Y'm cal fer notar aquest

salvetat de que no era

armonía en¬

el trevall.

Nosaltres donarem

_

Tema

temps, però
obrar; creiem just defensar

a

massa

vostres drets per

,

de les

y

I

,

c

que represen¬

regoneguda

_

.

curs,
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I

,

què

LOCALISME

■

lí® I»

panya

non.

■

,

.

mereix la forsa

teu, fins avui

tots els medis buscar la pau y

són altaineni

ens

respecte y con¬

sideració que

y

això l'odiem nosaltres y-ífà
repugnables els seus di-|5í-: '
.
De les discussions que han tingut els
rectoi's; per això creiem que cal no ja des-•
^
trailla, qae's destruir,V ella sola, quan se
política espanyola aquests
Últims dies, convé que'ls catalans ne recufassi 1 buid en tom les seves manifesta^
dues greus manifestacions fetes pel
cions, sinó anularla, am r indiferencia, y
^
President
del
Concell
dé
Ministres,
senyor
aixo s logrará quan no se Is consulti als
'
•'
OtlDcllcjtXS.
politics locals, quan no se'ls cousideii per x^r:
I. Contestant a les aliisions que li havien
res, quan el públic els hi negui talent y no
els hi dongui beligerancia.
catalans senyors CoroYninas y Ventosa invitantlo a que derogués
Vcusaqui com podria anunci irse la
la llei de Jurisdiccions, el President del
qüestió del benestar de les ciutats, es úni¬
Concell va contestar concretament que
cament un problema de filosofia, això es
malgrat esser contrari a tota llei d'escepque'ls çiutadants tinguin la conflansa de si
ció, la llei de Jurisdiccions no la derogaria.
mateixos.
La contestació del senjmr Canalejas no
X. P.
ens ha sorprès gens: els catalans ja la po¬
díem tenir descomptada. Y crec que hem de
prefeiir més que ho hagi manifestat llis i
NOTES
precisament;,

ha enaltit la divina música de

Wagner i Strauss, alsi un gran crid de pro¬
testa i proclami definitivament el triomf
del noble i valiós mestre Lamotte de Grig¬

defensar vostres jus¬

tes reivindicacions am tot el

nals; contribuirem

es

Que Barcelona, la primera ciutat his¬
pànica

nostres columnes pera

.

diputat provincial,
vergonya pera

una

creguessin

se

mocracia, si desde nostre periòdic no us
convidàvem, «obrers gironins», oferintvos

cantitat d'errors

y

veritats

iir
un

nove

CATALAjèlTAT
Sant

Narcís, sinó un cadavre pestilent
lleig, ple de verms.

amagades fins avui: una complerta filoso¬
fia de

manicomi,

com una gran

flor estra¬

Nosaltres

irònica. Mes, també
es ben cei-t que si podéssim veurens amb
els mateixos ulls d'un alienista inquiet y
amant d'aventures perilloses que desde'l
seu alt lloc observa,
com un naturalista,

nya y espantosament

la nostra vida,
la

tres

y

tapat el nas

tranquila en la seguretat de

liniats y

Incipit tragedia no es cert?
Vet aquí tnolts politxiheles admirablement
Mes, vostè

no creu que

ha convertit
en una

un

obra

art

en un

xic

massa

1808-1809 á

humans.

tina

Es
bi-e

podser inverossímil?

es

el
gestes del

passiblement

o en

vieja luz que tots hem,

innegable que ; quest afecte del lliben digne d'elogi y ben caritatiu y

mereixeria que l'Ajuntament
de Girona agrait, premiés els autors quedantsen uns quants exemplars.
que en pac

grollera dels

filisteos. Son ells tan sols qui tenen el
bogeria; y per dret di¬

F. P.

dret de descobrir la

EXTASI EN LA SONATA XIV

Confessem, no més que pera descarre¬
gar nostra consciència escrupulosa que
molt curioses dislocacions cerebrals pod ti o-

DE BEETHOVEN
Record d'una

l'alienista fóra

dgl manicomi, entre'ls
filisteus; desde'l bon burgès d'avui qui té
mig cervell en el ventre y l'altre mitat en
la butxaca fins a D. Alvarez de Castro, de
que'l tenia

el sombrero:
morir»

y

com

exhalava l'alada melodia.

«Por Fernando VII

Al

confessenà també

que

vencer

homes de

ó

sería una

1808-1809 á

una nuecû

era'l -somni serè de

Oh Beethoven! Com

dels hortelans, dels
luz, que no

en

malalt Jesús

com a

y

d'elements

mentat

siderar que era

a

es massa

d'ull clinic, la seva facilitat en pendre
mort, el seu auscultar el mort.
Nos litres ens queixem de que ells ja savíen
a va as d'obrir la tomba que'l cadavre del
cop

el p jis a un

gencM-al Alvarez no era pas una momia,

gaire bé santa, o santa del tot com la de
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cas segon

de

moral

comeses

medi de la imprempta.

per

ha intervingut en el i-epetit judici, ha

que

oblidat

0

confós lamentablement els arti¬

cles del Codi.

ij:

Avui

política,
a

la fu¬

-..H

fi

d'assirtir

a

am

motiu del

concurs

a

organisada

titució Horaciana

ciutat, aniran

a

la festa escolar

de 1' «Ins¬

d'Ensenyansa» d'aquella
Sant Feliu de Guíxols els

nostres fervents amics D. Pere Corominas

y

qual, nosaltres, cridem
l'Audiència, pe¬
procuri posar remei en aquestes

nous en

fa esperar un èxit grandiós

aquest, sinó el

Resulta, doncs, que'l fiscal cada cop

representació

tura entitat.

D. Ignasi Iglesias.

En vosta de lo

En l'esment.d

que

concurs

de 1' «Institució

Horaciana», dc Sai.t Feliu,

pera

premiar
ha

el millor trevall sobre l'escola neutra,

cionalista

ARTÍSTIQUES
l'hermosa

que

republicà senyor Rovira y Vir¬
gili al qual enviem la nostra enhorabona.

espiritual

y

l'aigua qui dormia

Il-

Marguerida Xirgu, gloria

pApxim celebrarà l'epitalami amb un distiqgit industrial de la capital de Catalunya.

diputat de TEsquerra Catalana

Demà'l
D. Pere

Corominas, donarà

conferen¬

una

cia nacionalista en la vila dc Torroi lla de

Montgrí. Aquell acte de propaganda serà'l

*

primpcipesc poeta italià Gabriele d'

El

p;imer d'un seguit quc's proposa donar el
leader de l'Esquori-a per les poblacions més
importantes de Catalunya, sient la prope¬
ra,

provablement, a Banyoles.

muo

:f;

-J;

ciclòpic dramaturg D. Angel

Guimerà ha entregat a

la «Nova Empresa

deiTeatre Català» el drama Per dret diví,

quin s'estrenarà properament Ademés els

de ciu¬

nos|tres principals autors han ofert cl seu
coqcurs a dita Empresa, la qual ja comp¬
ta am notables traduccions, augurant la
triomfanta

resurrecció de la decadencia

del'nostre Teatre.

■

' '

avui nostra ploma. No

malavolensa envers la persona

LLIBRES

qui forsosament tindrem de referirnos, y

En aquesta
anunciat

quin programa publiquem a continuació:
Dia 14.—A les dèu del mati, rebuda dels
Esperantistes en el local de «Gerona Esperantistaro»;

Mestre en Gai Saber,

en

Dia

segueix contra'l setmanari,«Papitu», ens
hem enterat de quelcom anormal, que en
interès de la justicia convé escatir. Per¬

del

,

primer llibre «Joventut», per això re¬
sulta!! molt simpàtica la seva obra y per

traordinariamept quan es el propri fiscal

això li augurem un

dona proves del més lamentable oblid
disposicions legals. Y això precisa¬
ment ha succeit en l'esmentat judici.

1' obra del se¬
Guasc, procurarem comentaria desde

aquestes columnes.

Aucfíencia

municipal del districte de 1'

va

presentar denuncia contra.'l

dibuix que reputà atentatori a la moral y a les bones costums. Sa¬
but es que'l Codi fa responsables dels de¬
lictes y faltes comesos per medi de 1' imp.··cmpta, en primer terme, a l'autor del
dibuix o de l'escrit de que's tracti; en se«Papitu»

go'.i
lia

per un

lloc, al director del periòdic; subsidianent, al propietari, y en darrer cas, a

deixant de
la denuncia

l'impressor. Doncs bé; el fiscal,
ba da la

llei,

va

solicitar en

j's cités com a acusat a l'impressor
seryor Horta. Aquest cornparagué davant
tlel Tribunal, y després de fer notar que'l
fet de considerarlo responsable an ell en

ía Biblioteca Domènech
la venda la novela del nostre

Aixis mateix,
ha

posat ja a

amic P. Bertrana

«Ernestina», quina tra¬

ducció castellana està pulcrement feta pel

periodista en Màrius Aguilar. Pen¬

eximi

infracció
y

del 9

y

Ic,—A les nou del mati, sessió ofi¬
l' una de la tarde, banquet Cham¬

d' honor, regal de «Gerona Espea les 3 de la tarde, passeig pels
encontorns de la Ciutat; a les üou de la nit,
rantistaro»;

conferencia

pública d' Esperanto

a

càrreg

propagandista senyor Dclfi Dalmau,

de Barcelona.

La tasca dels
nostra

organisadors ha portat

a

capital les més eminentes persona¬
l'esperantisme provincial, a les

litats de

sitjant que'ls hi sia agradable l'estada en¬
tre nosaltres.

L'entusiasme

paríame.

la condició

es

primera

pel triomf do tota cosa, y la joventut giro¬
nina esperantista ha savut sempre lluitar
am

sem

fe y

perseverancia per la propaganda
perfecta llengua internacio¬

de la noble y

nal, sient entre nosaltres innombrables els
deixebles y
y que
En els Jocs Florals de

Badalona, ha

obtingut el premi del diputat a Corts D. Bo¬
naventura M.®^

pany

Plaja, nostre estimat com¬

nostra

més franca enhorabona.

ban d'esser demà nous apòstols p'f^r

ella.
Donem
cera

a uns

salutació y

y

altres la nostra més sin¬

enhorabona.
'A-

•J;

En el

•t*

el

adeptes en que compta, avui,

de redacció D. Josep Tharrats. La

quint apariat de l'article «Nervo-

sisme modem»

qu

primer terme, implica manifesta
de l'article 14 del Codi Penal

a

quals donem la més coral benvinguda, de¬

■*

pas

El fiscal

bon èxit editorial.

Quan haurem llegit

-f-el representant de la llei—qui a cada
de les

cial;

seu

nyor

les onze, sessió d' apertura

la Societat «El Menestral».

pagne

cat

a

presidida pel senyor Arcalde cn les Ca¬
ses Consistorials; a les tres de la tarde, vi¬
sita a la ciutat. Museu y Institut Provin¬
cial; a les nou de la nit, vetllada literaria
teatral en l' «Grfeó Gironí»; a les dotze,

la

advo¬
ignori el dret, el perill s'qgrava ex-

Ciutat tindrà lloc, avui, el
Congrés Esperantista Provincial,

grandiós ball en honor dels Esperantistes

El notable poeta y

què si es socialment perillós que un

.

t-

.

-

qual, ni de prop ni de lluny, intentem D. Joap M." Guasc acaba de publicar un
ofendre, encara que sigui precis pel nostre volum de poesies que titula «Pirinenques».
objecte jiosar de relleu sa ineptitut çom a.
Entre 'Is poetes catalans, es en Guasc,
funcionari públic.
A.
el més enamorat y el més fidel interpret
Ab motiu d'un judici de faltes que se
de les nostres montanyes, ànima, ja, del
a

plagut creure de minúscula impor¬
episodis històrics, perquè '1 seu

Diego Ruiz y Prudenci Beitrana desenterradors. Nosaltres admirem el seu segú

aplicable el

quan no es

plú esclatava en el men pit.

d'acert,

ratlles cap

manicomis en fa terra; y

creiem pas necessària pera la
historia es la critica d'un episodi heiòic.
Nosaltres, ens queixem tant sols den

la política acti¬

tigi públics

deia nostra escena, el dia'2 de Setembre

vulgui, doncs, veure ningú en aquestes

passat y oblidar que hi

que no

en

Són ja moltíssimes los adhesions que

lo que

al demanar la condemnació, l'es¬
fiscal tornà a «equivocarse»,al con¬

actriu catalana

tadania, el de vetllar pera que l'aplicació
de les lleis se fassi ab les degudes garan¬

tancia 'Is

cosa

intervingui

va.

en un

cas, que

(S'assegura

l'esperil.

ITn dels més elementals devers

qualsevol historia, els episodis heròics y
els héroes alienats? Ens ha plagut enterrar

criminal, lidícol, lo que us plagui. L'única

republicans de Girona,

Centre que

na¬

y pres¬

de l'Eucaristia

«Contra'l «Papitu»

aquella ciencia

general Alvarez,

de tots els

gran

NOTES

Del Poble Català:

o

«la locura» del

germanor

obtingut el premi, el notable publicista na¬

LLEGINT LA PREMPSA

Mes, en veritat què pod importarnos a
nosaltres joves vèneradors del «je m'en

cessària

la

de

tre les nostres costums forenses. Però es el

Ef nostre

ties

lluny y potent y ells són
efecte insignificant d'una gran causa. Y
ens hi hom girat d'espatlles amb el con¬
venciment de que cap hèroe, paranòic o
massa humà, com Volgueu, es capàs de
portar pèl camí de l'absurde la realitat de
les coses; y am la certesa de que no farà
pas mai tremolar la terra la perturbació
patològica de l'hèroe. Y també tenim el
convenciment de que si un geni nou, no
esperat, arribava, no seria pera nosaltres
la senyal d'una realitat nova, sinó més
aviat la conseqüència d'una necessitat que
no havíem pas sospitada. Aixis creiem ne¬

per

cionalistes

socials,

Josep tharitats

sensata.

origen

prova

excelent bon camí'ls trevalls

preliminars

_

indisposicions es enemiga de pendre medi¬
cines y peí altre part èl seu axioma fona¬
mental es: jo digereixo be, doncs jo soc

ha

practi¬

harmonia;
Ahnunzio, estrenarà en la vinenta tempo¬
l'Amada, al llit de flors, nua sorgia, rada de Tardor tres o quatre obres en vai era possible l'òscul pre,H.^entit,
j.riit,eatres.de París.

comensa? Deixem que'l món
rodi foll tant quant vulgui. Que la vida en¬
tra de ple en la medicina o en fuig? què
pod importar als filisteus? Llur ciencia
arronsa les espatlles quan se li parla de la
seva salut: com que està renyida am les

ens

Van per

de persones

no

havien malalts y

va

aiQmalies »

i al ritme's dei.vondia,

•Mes, què importa aquesta científica tra¬

ben fondo '1 nostie

tre nosaltres.

tenim rebudes de totes les classes

L'Amor, ressucitava a ta

anúlador de voluntat.

fiche» tot això y aquesta o

de

cap mena

■'

ha vist

voluntat, convertit en un

a

el Bliin d'or,

talment el

ningú, etz. etz.; y seria deliciós de veure
elJesús Com

filòleg català D. Jo.iquim Cases Car¬
bó, qui ha permancscut breus moments en¬

celebrà'l ju¬

de cárreg ni adui
cap argument en favor de la seva petició;
y ab tot solicità quc's condemnés al «Pa¬
pitu». Això res tindria d'extraordinari din¬

car

ra

sonòriea emergia ;

d'nn cast albor com

fllosops d'avans y ara y dels critics del

gedia què

zenii^

pali sideral de l'Infinit

ton ànima

dels politics le cafè y dels

ciencia y

se

l'emi¬

a

Î?;

instancia del fiscal no's

a

tingut el gust de saludar

nent

Fateució del president de

dels moralisais y dels politics

de Madrid y

dici;

í'

plata de la Nit

demostradament paranòic
una cinta roja y negra en

divertida cosa'l perfil cli¬
nostres meneurs; dels creadors de

morals y

càlzer d'azntzena en cl

i hressantse cn la

ben curiosa y
nic dels

Impecable polsacló de Risler.

(/ennàtiira s'obria

Ton ànima

y

en

Hem

quart del 684, el que tracta de les faltes a la

els Grists.

ahir, genera]

Comparegut el director

y

mau.

don Joaquim Hort-a!

a

l'article 586,

ví; ells, els alegres crucificad ors de tots

var

procés

dormen en la

vista.

la seva ciencia se
podser arbitrari y
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