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REDACCIÓ: Pujada

1

responsabilitat dels

originals

Tots els que
ment

en

intervenen directa¬

el continuu

batallar

segurament,

creuran,

que

propri ideal consisteix

narlo

en

peditat a 1' estat, a la ciutat o a la
familia, necessita encara una mà ex¬
perta que r impulsi la mà seva. Mes

T triomf

en encar¬

r ànima del

penetrar en la

seva

poble; en ferio
mateixa essencia

es

qüenta

precís educqrlo obs¬
tinadament, infiltrarli desitjós de mi¬
es

lloraments socials y

polítics, d'emmirallarlo davant els pobles progres¬
sius, d' anar de mica en mica, fur¬
gant dintre la seva ànima, per enquibirhi les aspiracions nobilíssimes,
que, abstractament, cada ideal polí¬
tic li ofereix y li presenta.
Naturalment que es impossible
de

manera

boines, y fins,

en cas

dels

pensar

de

no

teixa

contraproduent a la
humanitat: mes en quant

teories d' educació

de la

blica, tal volta vindrien
les idees

polítiques
tagòniques.
Per això
fe

es

y

massa

a

les
pú¬

ció del
ficació
amb

més evidenta la mala

seva

conciencia s' ha de

formular la més convensenta

de les

la condempnació més
absoluta, al seu innoble procedir.

protestes,

les induccions, servides

moral—amb

y

El

poble, común infant, s'ha en¬
qualsevol novella llum,
despresa d' un foco creador, o sim¬
plement reflexada: s' ha enlluernat
de paraules sonores y de càntics de
sirena: d' autoadmiracions, suggeri¬
des pels seus propris capdills; y ha
cregut, en la seva perenne infantesa,
que a 1' obrir la mà, y després clòurela, tancaria dintre '1 seu palmell
lluernat de

crim, quan

absoluta;

una

no

explica¬
amb una justi¬

y sempre

inmunitat

o

comptant

impunitat

par¬

En lloc d' esser,

la

conversa

polí¬

tica, el miting, el jorn electoral, una
escola de civiltat, d' amor y de res■

pecte, els braus conductors del nostre

poble han procurat educarlo, cons¬
tantment, en 1' escola de l'intoleran
eia y

el despotisme.

Amb

de 1'

exacerbacions

odi,

naturalment, y com a conse¬
qüència de les injustícies socials ni
a dintre '1 seu
cor, s' han volgut
que,

atenuar

0

mateixes

fer

desaparèixer aquestes
injustícies: amb induccions

al vessament de sang,

se

mulat pera

victoria pas¬

obtenir

una

1' ha esti¬

satgera: amb instigacions cruentes,
r ha atiat tela en mà, verí en el

se

cor, a

la realisació d' accions

ries

les lleis

bri

a
en

que regulen
T ordre social.

contra¬

1' equili¬

Y bé: els

això, conjuntament, en conse¬
qüència a T aire letal que ha respi
1' atmósfera artificiosa creada

culte d' aquesta moderna divinitat:

pervindre, y el modificaria
després segons la propria voluntat:
seu

tot

rat

en

voluntàriament al
No

es

pas un

seu

entorn.

els

flestomar de demo¬

cracia

consignar que '1 poble
sita guiadors, encara; com no
gic, tampoc, afirmar la seva

Arxiu Municipal de Girona. Catalanitat. 21/8/1910. Page 1

neces¬
es

illò-

manca
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ANUNCIS A PREUS CONVENCIONALS

s' ha fet

ha d' abolirse per anacrònica en or¬
dre al temps actual,
perquè es" deprimenta a la dignitat individual
y hu¬

la massa neutra,
aqi esta classe mitja, peculiarment
espanyola, que no es res, essentho mana, perquè les aspiracions y ne¬
totj per quant decanta la balansa cessitats del poble troven barrat el
em ers un sentit
o altra; que no té
pas per arribar fins an ella? No: el
asjàracions y sols obra seduïda per la ])oble es republicà, se T ha fet repu¬
mbmentania impresió; que no té més blicà, fent
responsable a la monar¬
id( al que '1 seu ventre, y que la se¬ quia de
pecats que na pod cometre ni
va tradició de 1' estulticia,
s' ha de¬ ha comès: acusantla de decadencies
paí

esperar:

y

cantat fortament

en

conti'adels ideals

mè lerns de

qui, barroerament, han entregat
al poble a sí mateix, en lloc de diri¬
girlo envers els ideals, menys electo¬
rals, però infinitament més humans,
de

Progrés

í>c('.i<>

Tdibertat y

(le

de

dirigida a conquistar
aquests cer^'olls que no pensen, aques¬
ao va

tes voluntats malaltesV Perfectament:
mes es

que

concordia, de serenitat, d'

amor.

aquests cervells que

pensen, tenen,

no

no

obstant, acció de

gravetat, de pes: y aquestes volun¬
tats

abúliques, tenen,

forsa de la

qui més han pecat de
democracia, han estat precisament
els qui més aquest bell nom han tin¬
gut per lloc comú en els seus discur¬
sos y peroracions: els
qui segons en¬
ganyoses apariencies, han fet un

el

"

una

lamentaria.

d'

rior de la

sentit

seu

an¬

alguns directors de 1' opinió,
que, exercint a conciencia de mals
pastors, am vistes exclusives al seu
egolatrisme y a la seva peculiar in¬
dustria, reflexen en la part de poble
que 'Is segueix un tal seguici d' abe¬
rracions, que segurament en 1' inte¬

"

12

Extranger

Y el punible resultat no

P

a

peroracions impecables,—tot ama¬
gant, una volta més, la perversió del

coincidir

socials més

en

peroració elola manca d' educació
seva

en

ma¬
a

o

seqüència

serbo,

resultaría

2

nacionals, quan la constitució la
considera, ademés d' irresponsable,

Llibertat, que es toleransense
capacitat per empendre aven¬
porten pels viaranys nefasts de la, cfb., y de Progrés, que es humanitat.
tures d' impuls propri:
perquè demos¬
mentida, de la perversió y de 1' odi. Perquè, en aquests moments pseudotra
predileccions per certes classes o
Y, com a un infant, han procurat democràtics, ella, la classe neutra,
hi iià vist perillar la seva eupepsia; determinada
els falsos guiadors adular ilimitadaindumentaria, perquè
ha vist també, perillar de finir en una fecunditat familiar
ment al poble, per captarse més fà¬
préconisa un
cejidres els seus ex-vots; ha vist la
augment en la llista civil seva.
cilment, no ja la seva voluntat, però
Y aixís, veuríem la mateixa man¬
possibilitat de que baixessin els inte¬
si 'Is seus vots: estimular, encara, els
riors o les obligacions ferrocarrileros ca de base cultural en el
seus defectes,
poble, si 's
presentantlos com a
y s' ha espantat d' una llibertat y de tractés del poblema social,de'l econò¬
virtuts, mitjansant 1' enervament de
un Progrés
que corrien, públicament mic, del militar, del diplomàtic.
la pensa popular amb ampulositats
Quina pena pels que de bona fe
retòriques; justificar 1' acció punible amistansats, duent armes sagnantes
y leies incendiaries.
esperen un jorn de major edat del
a que s' ha entregat, en
Ilógica con¬

ferio convensut de les se¬
ves necessitats y aspiracions, que ba¬
tegaran en el seu cor d' una manera

unificar- la

la

en

popular, s' enriqueixen per consa¬
gració propria en seus dictadors, y el

Mes per

inconscienta,

la responsabilitat dels que,

gran

escudats

emmotllarlo recíprocament als
anliels y a la seva voluntat.

1*50 Ptas. Trimestre

Fora

i

de, cultura; y que, com 1' infant, su¬

polític,

Qirona
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L'

seus

Girona, 21 d'Agost 1910

seus autors. No 's retornen

els

SUSCRIPCÍÓ

PREUS DE

Portal Nou, 18
Tots els trevalls firmats són de la

1

y en

la Catedral, 2, primer

a
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del

NACIONALISTA REPUBLICÀ

seva

a

positiva, són

impedir
De

obstant, la

buidetat.-

són capasses, que no
obra

no

en

Y, si no
ho són, de fer

cambi suficients

que aquesta

obra 's realisi.

quina manera, an aquest po¬
bla,- sedent de democracia, se 1' ha

nostre
en

poble!

Qtrina tristesa pensar
que, a vans de comensar 1' edifici

immens de 1'
hem d'

integral cultura patria,

enderrocar

avans

el

funest

casalot, alberg de miseriosos y niu
de morbositats, en quin encara ara
hi va visquent, alegre per desconeixensa

de la

seva

miseria repugnanta,

el nostre
a

que

pobre poble! Y tot, gràcies
les adulacions dels mals pas¬

tors, li han fet
mès gran,
la

que

aixís

era

y que

aixís

am

creure

més fort,

pestilencia, allunyava per
sempre mès d' aprop d' ell, al vil
fet, per exemple, anticlerical? S' ha
burgès, que 1' esplota, que 1' assassi¬
lograt inculcarli la convicció de què
na, que li vol xuclar la sang!
la Ciencia y el Dogma estant en pugSi no fos 1' optimisme gloriós de
naidintre un determinat cervell que la nostra
joventut, que confia en el
pensa: que la Religió no ha d' esser
temps y en sí mateixa, ens rentariem
més que un continuu estímul a la
las mans en 1' aigua del futur: mes
perfecció de la moral natural; que '1 ara, el nostre
optimisme no 'ns ab¬
poder eclesiàstic no ha d' esser supe¬ soldria pas.
rior, com tampoc el militar, al poder
Laurea Dai.mau
civil, poder per autonomia en tots
elsfpobles moderns? No: se li ha dit
que havia de destruir la Religió (y NOTES
no les
Religions) perquè un determi¬
Ara que la calma sembla restablerta
nat clergue ha pecat de sodomia;
havent sigut turbonada d' estiu
que s' ha
perquè una novicia, equilibrada o
disolt sense descarregarse, la forta
agita¬
histèrica, ha saltat la tanca conven¬ ció
que durant uns quants dies commogué
tual: perquè un determinat religiós^
a tota
Espanya arribant fins a tenir les
há pegat a un seu deixeble; tot lo
proporcions d' una revolta a les províncies
més, perquè en aquell convent se del nord; nosaltres, freda y imparcialment
trevalia a més baix preu, o perquè
volem ferhi uns comentaris. Al govern no
li devia convenir per causes
les associacions religioses estan in¬
que nosaltres
ignorem que la manifestació que progecdemnes d' un tribut o d' un impost!
taven
realisar els elements catòlics a
Y com an aquest mateix poble,
San Sebastián se portés a
cap y com que
qui dóna tot el contingent dels seus
hauria sigut una paradoxa
que un govern
vots a la forma republicana, se li ha
lliberal proibís un dret concedit
per la
inculcat r amor a la República? Se '1
constitució, cercà qui li fes el jòc com vul¬
ha fet conscient de que la monarquia garment se diu
y 1' Ajuntament y algunes
seva

POLÍTIQUES

2

CATALANITAT
tragueren del com¬

entitats comercials el

promis demanantli que no autorisés una
manifestació pública pels carrers de San
cis

puritanisme de toleran¬
cia reconeixem el dret que tenien els ele¬
ments catòlics de les províncies del nord a
exteriorisar llur protesta a la política anti¬
clerical del govern per medi d' una mani¬

per veures ara

cumpliment
El

més que som obertament
oposats a la finalitat d' aquesta manifesta¬
ció puig se dóna '1 cas extraordinari que
els clericals pera protestar de la llibertad
invoquin com a dret a ferho el nom de la
Conquestes indiscutibles de la llibertad
són la reial ordre sobre cultes religiosos,
supresió del jurament, la secularisació
dels cementiris y altres reformes que '1
la

actual progecta posar a la práctica
y per totes aquestes reformes que la lli¬
bertat reclama perquè de dret y de raó li
govern

pel motiu que
els elements clericals protesten airadament y amenassen per impedir que aques¬
tes reformes prosperin arribaran fins a
pertanyen, es precisament

aixis ho telegrafiaren els
organisadors al govern, segurament que
de la tossuderia dels uns y dels altres n'
hauria vingut la topada amb els màusers
de les forses que hi havia estacionades
pera fer cumplir la llei; y tal volta a hores
d'ara'ls consells de guerra estarien convo¬
cats pera jutjar delictes de rebelió.
els directors dels

Meditin serenament

partits politics ultramontants, que quan

gent d' ordre y que
necesiten que l'ordre no s' alteri perquè
tenen per perdre, per una causa insignificanta (no considerem causa capdal negar
nomenen

permis de fer una manifestació) gairabé

un

llei, què han de fer
exèrcit de desheredats, què han de

llensen fóra de la

se

tot

un

elements

els

fer

quan

assedegats

de justicia

assistits dè la raó ja han agòtat tots

els medis legals de fer

prevaldré el seu
Que '1 poble cometé excessos, co¬
meté violències, comfessemho, cometé ac¬
tes reprobables que nosaltres som els pri¬
mers en condemnar enèrgicament. Però si
criteri?

ha vessin tingut

les classes conservadores

compte lo senzil, lo factible que es sor¬

en

tirse de la llei y anar a

la revolta, segu¬

rament haurien

tingut una poca de com¬
passió, una mic i de clemencia per aquest
poble, en lloc de llensarli al damunt Panatema y la repressió.
Per acabar; a tots els periòdics orgues
en la prempsa dels partits polítics que se
han considerat atropellats, que s' han con¬
siderat

perseguits, perquè '1 govern els hi

negà '1 dret que tenien de fer la manifes¬

tació, nosaltres els requerim y esperem
perquè ja savem per endavant que

sentats
no

han de

ferho,

'1 dia

que

que

qualsevol

posi

en

perill la llibertat

lli '1 dret d'

un

partit polític cualsevol de

govern

o

atrope¬

aquests periòdics tornin a posar a la capsalera dels
tius

com:

seus

articles, títuls tan sugges¬

Visca la llibertat! Abaix la ti¬

rania!

Joaquim Colomee
*
t.

Un

les eleccions
fes de

:lt

petit epissodi que agitará 1' estival

indiferencia

en

qüestions politiques, seran

parcials en els districtes or¬

representació, la majoria d' ells per

haversp comprovat la compra venda dels
seus

vots.

Ha

siguf, el manteniment de les

clusions
un

con¬

proposades pel Tribunal Suprem,

dels gestes

pel dret del. sufrigi,

les lleis vigentes.
en

districtes, e' 1

certs

més bells
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a

el
lí

p(dia

subsistir, forsosament el govern s ■ ha yist
obligat a actes d' energia, en aquest se|itit
y a posar un remei a tais deficiencias. ■
Nosaltres, particularment, tindrem'la
vista fixa

en

drell. El

dels districtes catalans

un

renovarse

elecció: al Ven¬

T

candidat que

's presentará

|de

dels homes més prestigiosos del
republicà, y un dels qui iipés

nou, es un

nacionalisme

admirar de l'ac¬

ment per

peci

pare

cordes de seda, se divertex balan-

am

sejant

hermosissim

son

cos

flecsar la lluïssor del sol

mirant

y

re-

les fulles de les

en

Els dos homes

espases.

hores

que poques

avants reyen y

platicaven amicalment, are
frissosos un moment propici per

cerquen

atravessarse'l

Resten breus instants

cor.

inmovils estintolats
altre

vegada les

ferirse y tornen

poguer

silenci.

en

les armes,

en

Al

creuhen

espases ressonantes sense

mirantse

a reposar

voltant

d'ells,

regna una

quietut profonda: solsament vibra
el

ayre

robes d'ella que

1'

amb el balanceig toquen

de matarlo. L'altre

els

en

respirs y'l fregadis sedós de les

seus

forsa renovadora de la doctrina nostra.

seva

el fons del

en

florentí,. on jos suavitats d'un paysatge
joyos l'au que'l duel sembli un joc ferotge y
graciós alhora, ella, asseguda en un tra-

allargant

la

el

lluyten desaforada-

l'amor d'ella

consolidació: Ien
Jaume Carner. Y es que sentim quasi |e
cessitat de que vagi al Congrés, aont, en
nom de Catalunya, hi há de portar tota la
han trevallat per

branquillons d'un arbre.
A la

fi,

d'ells

un

greument ferit,
l'home que acaba

cau

una ma vers

l'agafa amb una abrasl'apreta febros:'.ment contra el seu
pit. Y'l llarc .abrás es una afirmació de la

X

dia que se

1' enportaren. Quan he passat
porta, m'he aturat sobtadament
envolcallat pel seu recort y he sentit com
si algú m'agafés pel bràs y'm po3és la clau
devant la

a

la

L'he gir.ada

ma.

que'ls unex, encare que's
l'amor d'una hermosa.
Allavors, ella s'extremex admirada.
Amb uns ulls biillants esguarda furtivament als combatents

mirades

L'ayre
el

vagar

llord, quiet. Sembla sentirshi

es

derrer sospir. Una espesa ca¬

seu

de pols amortalla els mobles. Mentres

pa

tant ell
cos

disolt lentament: la

se

giravoltarà

un

Huirán pels

seus

que

palpable

demunt totes
silenci

un

matex que

dia

coses.

descendents, tan im¬

Juntament

Laforgue

o'ls hi envia geloses

desaparex

y

un

Paris, aquesta tarde he vist

el sol més trist de la tardor

tan

turonet dels suburbis

esguarden amb els

Al

cor

de tothom s'hi

hostatja

una me-

derrorli l^ncolia secreta, indecible, eiernal:

es en
ara

gament am tu. Pobre poeta! Quan rapidament t'has

que

separat dels homes! Tu sabies

la vida

era un

ble de viure.
havies

amable

Tu havies

engany

imposi¬

estimat,

80vb|í|

sufert, havies plorat mentres fe

burlaves de tu matex y

havies somrigut

moltes

vegades. Y després d'axò te n'has

anat

continuar l'ironia

a

en

t'agradava el viatjar, are l'has fet
el gran viatge. Una vegada més deus havclr
somrigut, fent constar que s'exagera molf
la llargària y que cal solsament baxar
cinc pams sota terra. Més are ja ets pols,,
ja t'has restituit a les coses y revius cnam

mil formes diferentes.

Potser up

d'aquets àtoms, que'n altre temps formava
part de la cadena del cos que trasmetia cl^
teus

àgils pensaments, dansa

,en aquest

moment al voltant de la llum del

qué. «L'emperador Cesar, mort

meu

y

fet

qui.¿
terra^,

pot tapar la boca d'un barril», diu, si no
recordo
es

malament, Hamlet, quines cendres

posible que are giravoltin amb cl vent

capvespral

en

ets ni Cesar ni
com

les platges d'Elsingpr. Tu n^
Hamlet, inés devingut pols

ells, igual qu' ells, aportes la cuot^

corresponent a la vida universal. Si ha^

pogut escullir en la teva metamorfosis, sqguraraent hauràs renunciat a la nostra

perioricat dolorosa

y

hauràs baxat

si|.

alguns trams

en

Y

unja-

llavis amb alguna cosa.

Canta

la

am

l'infinit de

en

del mar,

veu

es

la quexa que mor en
d' els

els horitzons llunyans
crepuscles automnals. Viu també en

el

del

cor

sembla

En

altres

deeses
mar.

home

en

els

Vivien

axò que ell

y es per

les coses,

a

s'hi

se

les estima.

unex y

temps diu que hi havien

boseos,

les fonts,

en

el tronc de les

en

el

en

saules, dor¬

mien cim del cristall transparent dels ra-

bells, bressaven llurs
escumoses, y totes
enviaven

manes

a

tarde que una veu

com

Fernand Qreoh

EVOLUCIÓ
HI y

lisme

Una

nit. Hi

hagué

varen

ferse

y

una

s'hostatjaven.
quedaria desert?... Va ferse

un

semblaven

coses

les fonts,
Més,

pas...

le.ici que

les

on

moment

en que

mortes.

Els

totes les

arbres", el

bategaven pas, no vivien
fou ben negra nit, el si-

no

quan

havia tremolat

fugi¬
Am les

poruc quan

divinitats, s'extremí de

nou.

ombres havien arribat veritables

d'altres

deeses, belles

blanques

y

legions
y suaus

també, emprò eternalment tristes: tenien
ells ulls

plens de llàgrimes y en el cor hi

Portaven una ferida mortal.
Totes

se

llensaren

pels reguerols,
mes, en tots
germanes

dels

pas

de

per

a

les

els llocs

on

les

pels boscos,
dins les àni¬

seves

joyoses

havien viscut. Y elles no's

seus

mouen

llocs, invisibles moradores

l'univers, hasta

s'axeca

que

un gran

chor d'altres companyes

Elles

son com

ies

les Sirenes dels

demanant plassa.
Ninfes y les Dryades y

temps passats,

bre, cada font, cada
guarda una...
Al
una

cor

de totes

ona,

cada

ar¬

cada ànima

en

y

coses

s'hi

hostatja

melancolía.

La cambra tancada
Es la cambra ont ell mori. Are es aban¬

donada y

ningú hi

sades,

es

dues branques,

agafant

la

distintes, y a voltes opo¬
de 1' altra, al cómensament de

una

peculiar acció, encara infiuides pel
temps que havien trevallat conjuntament
en

seva

la defensa única dels

principis naciona¬

listes, hi havia una tàcita coordinació de
idees,,en lo que 's referia a, un mdjteÜ as¬
sumpte, que la divisió efectuada semblava
arbitraria y improcedenta. No defensaveri,
les dues branques, essencialment, lo ma¬
teix? No erén, tots, nacionalistes? Perquè>
doncs, havien de dividir 1' acció enlloc de
agermanaria, debilitant aixis els seus esforsos, quan lo que devien procurar, la

Y
na

fe

principi fonamental naciona¬

bé, aquests arguments, adults de bo¬
pels catalanistes a outrance, però am

desconeixement de les necessitats
ques y

socials dols pobles—y,

per

polítP

lo tant,

de

Catalunya—varen promptament esser
rebatuts per la realitat mateixa. Va venir
paulatinament la diferenciació,

y

tota

una

d'assumples tractats diferentment,
el respectiu punt de vista, establi¬
1' existencia justificada de dietes y es¬

gamma

segons
ren

lligades

querres,

idea comú—Ca¬

per una

talunya—però

diferenciades per altres
principis y procediments. Y avui en 1' es¬
tat actual, aquestes diferencies s' han pro¬
nunciat tant, que són quasi irreductibles.
Y es un inconvenient per T evolució pro¬
gressiva de 1' idea estrictament naciona¬
que separantse

entrat després del

cada dia més les dues ten¬

dencies germanes,

odis

congriantse

van

els

personals que necessàriament originen

les lluites
lluites

quotidianes,

electorals.

oblíd per

la

xensa, que

seva

Y

y

més

encara,

arribarà

un

les

dia de

propria comunitat de nai-

impedirà unificar la llur acció

quan

la realitat imperíosament ho demani.

Tant

es

aixis, que avui dia serien necessa¬

ris esforsos de

Solidaritat,

les

en

lista, aquesta mateixa irreductibilitat, ja

colles

ones,

política

dividirse 1' actua¬

va

orientacions ben

cre¬

silenci y'ls seus cosos dorments

mon ne

Catalunya,

a

lista—regoneixement de la personalitat de
Catalunya—deixantse de problemes secun¬
daris, era un ideal comú a tots ells?

llòbrega passà pel

bé de l'ànima dels homes

la vida del Naciona¬

realisació del

plè de joya

por,

últim

ger¬

desaparegueren de la terra. Fugiren tam¬

ren

ulls profonds

bones

l'ànima humana les har¬

misteriosa, agafaren

mar,

seus

entelats,

ones

puscle anunciadara d'una mort immensa

El

vidres

les

cosos en

reunides

monies d'un choral

sens

l'escala dels sèr^.;
podria molt ben sor lue are florissis coifa
tulipà rarissim en un bell jardí de Rottei.dam 0 Haarlen, vigilat amorosament pcj
un bon holandès amic de les flors, qui la
suau mania y la còmica inocenciaT'ubriqguen d'una ironia silenciosa, y que cada
demati't vessa al fons del cor, amb
regadora d'aygua fresca, una gracia senjpre nova. Qui sab si t'ha semblat mellqr
reviure en un sèr pensant. Aleshores dètjs
haver escullit per tornar a veure'l mon,
una d'aquelles plàcides verges que tan i'
encantaven. Y sens dupte, a hores d'aiC;,
vius en els llavis d'una noya asseguda prop
de la finestra oberta, brodant d'esma, en
un petit poble provincià, monòton, y què,
sense somniar, somriu pei ocupar els seus
pena

boyres dels estanys,

les mirades.

el Cran-Tot.

Tan que

elles

les

en

llunyana,

escolten les pa¬

que

tan silenci? Els

A fi d' assegurar

he pensat llar-

y

caricia

una

y mates?...

ció

apa¬

primera

sòn derrer. Més are,

qu'escolreculliment?—Qui m'ha tocat?

seu

tugitiva...—Q,u(}'s lo

passeig...

Després de passejarme tot cl dia pels
garse

dormir la

reçois del

en un

Mithologia
afores le

pols,

estaven aleshores igualment

M'ha semblat sentir

que

la

inmóvil dels ciris.

atentes. L'escoltaven

am

am

l'espona del llit mortuori,

a

Les parets

rets

ois raigs de sol

en

iluminat per la claror

am

seu

gris regna en la cambra. Es el
hi havia la nit que vaig vetllar-

lo, assentat

hora del

pols del

la que aquí plana y's posa

com

foguejantes. Després, s'en va rà¬

pidament
A Juli

ha grinyolat

amistat

vera

POEMES EN PROSA

pany

el llindar...

en

matiu pei

LITERATURA

y'l

extranyamcnt... m'ho aturat porugament

ten

sada y

s' havès

a cap com

s'

vá '1 piible

Com que aquest estat de coses no

legalitat.

festació amb autorisació o sense

que

en

burlat pels encarregats del

s' havia convertit

Suposem per un moment que la mani¬

ells,

a

Mentres dos homes

electo^ials

principi igualatí d' un home,, uh mt,

aont ha de

llibertat.

portat

dè dol. No

lluitar

va

jorns

o

cinti-

robats, havés anat

sang y

conscient

nosaltres no hi tenim

que veure

sortirse de la

o

principi pràctic d' "un vot, un dui

pacifica.

Naturalment que
res

veritable adversari

tenyits de

Nosaltres per un

festació

de

nuant, s' haurien vist

la Ciutat.

a

Duel Florentí

Si la tradició fins ara seghida
proclamar diputat al que presentés péa.

vots, llegitims

perquè podia ocasionar perjudi¬

Sebastián

tual govern.

gegant

encara que

fos més intens que no

primera,

y

'1

revivir

una nova

'1 motiu ocasional
que va motivar la

ja oblidada.

Evolucionada
lanisme

per

envers

una

part de 1' antic cata¬

les tendencies governamen¬

tals del conservadurisme

espanyol, amb

CATALANITAT

«»■

confesstó vergonyanta

una

amb idees

me, y

de monarquis¬
pugnen am la con¬

que

Generalment,

tantes, l'home politic respon, en el seu
principi, a la paraula ciutat-, aixis es qua¬
si sempre, sinó un autócrata un gran actiu
y el veiem, simultàniament, en la direc¬

ciencia del veritable
drat

pod

no

poble, sempre engen¬
llibertat, té ja un programa que

en

satisfer leg modernes necessi¬

pas

tats humanes.

En

ment han admès

traria

una

forma de govern con¬

1' actual, y defensen

a

més

humanes,

dels

partits

la

cambi, els que iranca-

s' han lligat am cap
més o menys indueixen en

y no

que

poli tica espanyola,

llibertat d' acció,

pla

per

idees

a

més de tenir més

tenen

desplegar la

tacta amb

aspiracions

seva

base més

una

política,

am¬

que con¬

socials y

les capitals impor¬

en

ció

de gr-ans

particulars, ban¬
ques, mines, fàbriques, importacions, con¬
tractes, etz. y en tribuna del Parlament o
Diputacions o Ajuntament, quant menys,
empreses,

les redaccions de la prempsa; es ma¬

en

quiavèlic

jesuíta; fa mal

l'egoisme
de que triomfi la seva
obra, costi lo que
costi: y intervé en la política, precisament
perquè li es necessària pels seus fins parti¬
y

per

pitals de provincia,
més

0

duits

a una

La

seva

de pas, que
en

dels ideals humans,
radicals que siguin.

pugna am cap

avensats y

De

manera

gradació evolutiva
se

oblidar

en

disposat

un

germinarhi intensa¬

ment.

les empreses, en

han,

Catalunya,

a

medis

importants, factors politics que de¬
senrotllen teòrica y pràcticament idees
contraries a les nostres. Hi han, per exem¬
ple, els restes impotents del partits tur-

nants que van

subsistint mercès

a

la pre¬

ponderancia

personal, conservada per
inercia, dels antics omnipotents cacics, y
que desapareixaran com a forsa política
per 1' acció depurativa del temps. Hi han
nuclis

adaptats

a

1' idea regionalista, però

incondicionalment adietes

la

a

causa

del

Pretendent,

,y qu,e moriran indefectible¬
ment intoxicats d' intolerancia y d' impo¬
tencia: agrupaments radicals, condempnats
a la seva
destrució, més ó menys llunyana
quan 1' estat de cultura aniquili aberra¬
cions y

utopies. De

y en resum,

manera,

les forses politiques catalanes, oferi¬
ran, en breu temps, una simplicitat que
irradiantla fins

les més altes esferes dre¬

a

redominancia, però

juntades indestructiblement per 1' idea pri¬
mordial de Patria; les detres, podser mo¬
nàrquiques, am tendencies conservadores,
dintre P evolució espontània del temps: les
esquerres, defensant els problemes més ra¬
dicals, si són, natutalment, acomodables a
les necessitats de Catalunya. Y allavores,
lograda aquesta equilibració de forses, la
sempre

autonomia catalana serà fruita
haurem
aire

madura,

tantsols de aixecar la mà

perquè

ques mes,

caigui dintre. Y

ens

tonomia, tot

un

am

en

seguit de solucions, teòri¬

pràctiques altres,

en un

que

deixaran

continuu benestar de pau y

progrés, entrant resoltament
dels

y
el

P au¬

desplegar les ales ala nostra Patria,
viure

donat al

les lleis

cacic,

escrites,

obra,

sols ampararse en
fer ús d'elles, y l'antic

pobles conscients

y

en

y

de

el concert

lliures.

petites

ciutadà, sinó

localisme

que'l benestar de les poblacions rurals es
solament un pi-oblema de filosofia, això
es, quj'ls individuas tinguin la confiansa
de si mateixos.
Això

a

jrod semblar

una

afirma¬

tant

més, la vida?

Y

ho solament

això; fins per dignitat,

l'home ho ha d'anar mai
nacions

sigut

feia.

si soles:

si

sobre de tot predomi¬
l'injustícia, ella mateixa's porta el

per
nés

Per

y

un

pectar entre'ls seus eonciutadants la llureia que

portava.

Mes, aixis
tenien,

tingué facultats

co:n

que'ls

reclam de la

seus

pera

qr.efes

doctrina,
aixis també, el continuu maneig de les
lleis, la constanta intervenció am les ofici¬
nes de l'Iístat, li donà certes coneixements
y per lo tant centes ventatges, sobre tots
els qui tinguent una gran confiansa en les
seves bones obres, han oblidat les lleis, y
saven els tràmits que ha de seguir una jus¬
ta petició que fassin, o una qüestió que'ls
Tribunals hagin de dirimir.
Els

com a

homes,

vegada

una

de

que'ns cal, avui,
y per

caciquisme,

sempre,

que es com

del

poble, malalt, fins
y de l'abulia.

ara,

d'aquest reste
l'últim paràssit

de l'ignorancia

com

seva

més servills, més temo¬

BEL CONGRÉS

'Yaren constituir

una espurna

de feble¬

ha anat

a

trucar a les portes d'aquests

representatius perquè intervingue¬

o'ls aconsellessin; a cambi d'aquest
03

això tant poca cosa!

Y realment el servei

també,
casilla,

y

donava:

se

nominal,
ts vots, obtenir

concessió d'un

gala do la

mes

el vot era, un nombre més
afirmació de vida més,

una

.idicte

aque.'

un

seva

y

en pac

com

camí

a

el

veritable y

seva

missió entre'ls

conciutadans, veurem ben clar l'anun¬

ciat

a

resoldre.
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dies de descans, ha rea-

uns

parescut novament, desde T dijous, el nos¬
tre estimat

colega Ciudadanía, diari

blicà autonomista que

de tota

comprovant

veinal,

alta influencia

lo

avans,
la

seva

la

nos¬

que

millorat, en comparansa de
fa esperar intensos fruits a

acció de

propaganda republicana.

Per ell tots els

nostres més

desitjós de pi-osperitat

y

veements

d' èxit.

Han visitat nostra redacció
dics següents:

'Is periò¬

Tm Regeneración, de Girona.

El G

d'Octubre, de La Bisbal, Setmanari de
Banyoles, Ciutat d' Olot El Programa, de

Hem

.a

sigut, galantament invitats

mateixa

aniversari

am

motiu

dé la celebració del congresset

provincial
esperantista. Tots els trevalls d' organisa-

niés

Gerona Esperantistaro d' aquesta ciutat: y a pesar dels
mòlts trevalls per destorbarlo
portats a
cap per

persones

que

nostres consideracións

fét

la festa cívica

a

a

fi

la
Republicà Tororganisada per la
per

de conmemorar el

concret

mereixen totes les
però que

en aquest

s' han manifestat exclusiva-

m'ènt

mogudes pel personalisme, el contin¬
gent de congresistes fou ben nombrós, es-

aquella, per

l'atac, saqueig y incendi de
les faccions carlines den Sa-

valls.
La festa tindrà lloc avui.
*

Amb el present

fins

reunir

numerós

contingent de
congressistes forasters: estigueren, ademés, representats o adherits totas las agru¬
a

un

Bremón, president de Katalunna Es-

pëi'antista Federado, de Sabadell, y don
Délfí Dalmau, del C. A. de D. del G. y de
la J., de Barcelona; Y rebent, ensemps,
una entusiasta adhesió del senyor Frederic
Pujolá y Vallés, president del Congrés internacionacional d'Esperanto celebrat 1'
any passat a

Barcelona.

No extractare'ls

actes

considérame enterats als

celebrats, per
llegidors am les

ressenyés de la prempsa local diaria, la
que se

n'ha ocupat extensament: tant sols

am que
y gene¬

entre

tots els

com

Congrés, demostrant d'

ta manera la tan discutida

número acompanyem

Barcelona, ELIXIR CALLOL, quina lec¬
tura

als nostres

llegidors, per
aquelles persones
que pateixin de neurastenia, anemia, des¬
gana y debilitat general.
recomanem

esser

Se

d'interès

a

ven en

les

totes

principals farmàcies

LLIBRES
El nostre amic y

correligionari Albert
Quintana, ha tingut la delicadesa de
enviarnos un exemplar de la conferencia
que donà en el Saló Coll, de Torroella de
Montgrí, el dia 24 de Juliol darrer baix la
organisa ció de la lliga Republicana d'aqueTila, sobre Les idees lliberals en la politica
de

espanyola.
La valentia amb que exposa

les idees

nacionalistes, dona una gran importancia
l'obra del senyor de Quintana, de la cual
no tenim res a afegir a lo que va dirne la
prempsa aquells dies.
L'opuscle compta de 36 pàgines y està
pulcrament editat pel senyor Palé de Pa¬
lafrugell.
*

*
*

El

jove poeta de Badalona don Josep

Granger, ha publicat
que

un tomet

de poesies

titula En Inquiefut.

Pensem

ocupàrnoseu..

aques¬

cultura y

cali-

y

drogueries.

l'entussiasta fraternalisació

congressistes, talment

^

prospecte del conegut medicament, de

un

tiguent entre nosaltres, d'una manera pre¬

dominant, els esperantistas de Palafrugell,
Bàgur, Olot, Sant Feliu de Guíxols, etc. y

XXXVil

de

entusiastes del grupo

faré ressaltar

desapareixessin aquells
aquets petits cacics, arredossats en les ca¬

a

Ve altament

tots els esperantistes gironins

si's

que

's publica

repu¬

tra ciutat.

15 de aquest més,

oficials del

la

Després d'

tellanés

per

els dies 14 y

en

un

un gran

contingent d' assambleistas.

ale-

una

mediats, fent

es

metges fent augurar

.lunta Directiva del Centre

Ml'S, al trencar, el poble, el lligam de
aquests agents amb els seus superiors in-

quina

Is

entre

me

ESPERANTISTA

el

y

ha despertat molt entusias¬

íf:

Dr. J.

ha tingut

ell ha pogut calificar d'esperansa,

la colecció pi-e-

Agraim 1' enviu.

tres coses;

que

1' integra¬

Guíxols, L' Estiuada, de
Hilari, Bages-Ciutat, de Manresa
Diari de Sabadell, Revista de
Sabadell, La
Eapita de Sant Carles de la Rapita.

pacions de la provincia, a excepció de 1'
A>mo Kay Espero, d'aquesta ciutat: prenguenthi una part ben personal els senyors

y

a

la

Sant.

X. P.

coneguessin de tota la vida; y a la ve¬
gada lo molt concorreguts que foren i 1'
entussiasme que regnà en tots els a( tes

cics,

visita

una

a

del mati.

Sant Feliu de

rositat.

sous

figura

Sembla (|ue

energia,
per desfemse de

ció

gratuita, mes, si'ns aturem a meditarper-quò y el còrn viuen aquells petits ca¬

onze

y

aixis, tothom en 1' hora que
ha vingut a interrompre la seva laboriosi¬
tat quotidiana, qualsevol dels mil embo¬
lics que les nostres lleis estenen en les nos¬

són,

rosos

fer

a

històrica del Sr. Bosom.

ció han sigut portats a cap pels elements

ben assimilarse les idees

nou

hi

per

això, deiem, es cultura

16 únic

gPá festa

lacai representatiu, que a
d'amistats intiuientes, ha fet res¬

cambi

la

Besalú,

anunciada

metges de la provin¬

Entre 'Is diferents actes que
ran

a cercar recoma¬

justes: elles triomfen

per coses

poc

Ha

vot

la Xin assamblea dc

■ii

coneixement de lo que

y

Pel dia -25 del corrent, està

trucar, dema-

favoritisme, hi hà un agònic per asfi¬
xia y a l'obrir la porta, li dóna una alena¬
da d'aire, que li allargarà encara un ips-

escrúpul, encara, que li han do¬
nat casillos pera omplir, o fulles pera fu¬
mar, y ha fet una cosa y altra sense'l ple

una

molts

va a

que

més

passat, parlant de

fent política retrospectiva,

la porta que

agent, de la societat polí¬

servei, què podien demanar els altres?

el nombre

y

un

t)h, aquesta resignació per respecte a
l'antiga tradició, diu molt poc en favor
del poble! Es que ell, no està convensut

fi, personal, gran

havien edificat, allí dalt, en la
Ciutat; els altres. Ha sigut un agent de ne¬
goci llest, actiu, am poca ignocencia y

vot?
en

0

medi pera arribar a un

tica,

ella, quasi mitològic—no tingués

anatema.

oblidades, en les viles y po¬
menys industrioses, el cacic
ha sigut, no un home que ha obrat—en una
0 altre forma—pel seu saver
y pel seu va¬
ler, no un home que a fet de la política un

ssin

Deicm

Banca,

y

blacions més

homes

LOCALISME

aquella

empresa,

Mes, aquí, entre nosaltres, en les capi¬

sa

M. Audai.

aquella

s'ha

eliminat, perdu¬
fi, ben humà, de la seva
o

aquella fàbrica...
tals

F. Gki artmoner.

encara

pobla¬
còm si'l Govern centralista—un Go¬

y

la

a

•

am

y

rant únicament el

catalanes, aniran discu-

esquerres

tiutse la í

política

y

prestar l'apoi inconscient que havia fins

que

afavorirà 1' increment de la nostra

regirse

es apte per

el trevall; ha deixat de

cacic s' ha esfonzat

Naturalment que hi

tes y

ell

qui sab també la part que li correspon en

ara

pel mateix nivell la

fossin necessitats de lá

coses no

que rera

terreny tant
naturalesa, que forsosa-

per

tes

nàut

que

qui coniribuiren

present tindrà lloc

política; avui

admetent 1' existencia d'

ment la llevor devia

Avui (jue

tots els

a

esplendor d'aquesta.

obligació de donalshi!

parava.

també

com

les

l'home posa un vot sobre tota intervenció

jamai la substancialisació pri¬

felicitar a 'Is organisadors, per 1' exit obtingut y. per
haver dònat d'aquest modo una verdadera
prova de civisme y amor a la ciutat, aixis
puc menys que

vila de

el Catalanisme, sen¬

una

No

els atrassos del mestre. Còm si totes aques¬

tal

per

mordial, desde 'Is seus primitius temps als
actuals, que sols es possible compòndreho
ben

anònima'Is

y

esperantistes que integran el gru¬
Gerona Alsperaníisíaro.

po

cia de Girona: la

la voluntat del poble, s'ha fet
sentir; avui que la cultura priva ja la su¬
premacia del mediocre; y que'l valor de

s' ha establert

que

y

ha passat del nivell

tat dels

perdura en el
poble l'idea de que grat sia an ells tenen
pont a la riera, de que ells han fet que tin¬
guessin carretera fins al poble vel de que
ells y ningú més han pogut lograr que'ls
hi condonessin multes, de que paguessin

vern, per

homicida

mà

no

influencia, però

l'esfors

una

vergonyanta cosa, tal

sol fer el Secretari de qualsevol

ajuntament rural,

ció,

accions, demostrant,
1' ideal, nacionalista no està

política

seva

de la que

Aixis, contra Pacció nefasta d'aquests
homes, calia interposar l'esfors de tota la
Ciutat, y a voltes en la desesperació de

seves

ínfima y

dependent qui planta una petita
botigueta quan la quiebra, am saldos del
magatzem de l'amo.

contingent de la població catalana.
També, ccm s' ha dit, són els que més
graus de catalanisme han mantingut sem¬
totes les

els pobles am

oom. un

culars.

pre en

o en

pretensions, han quedat ré¬

menys

lliberals, avui
dia profondament inculcades en el més
gran
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