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Tots els trevalls firmats són de la

responsabilitat deiç seus autors. No 's retornen
eis originals

d'^j^gost 1910
I

Is

la nostra Patria,
ja sia pels ideals de catalanisació,
ja sia per 1' esperit activ'íssim de
les nostres accions o per la fortalesa
de la nostra rassa, s'ha fet digna,
per damunt tots els restants paísos
hispànics, d' adquirir un lloc preemi¬
nent i posarse enfront 1' Europa; de
P

a

que

Europa culta qui obre 'Is

ses

omnímods

bras¬
les modernisacions,

a

les corrents futures i

a

seus

la llum del

Demà.
Gabriel Alomar

lacions

en

turisme ^
Un
fou

el

afírma

profèaquestes axiomàtiques reve¬

ticament

la

seva

ens

intensa obra El Fu¬

1' Evangeli de Catalunya.

cas

indicadíssim d'

asserció,

formidable

Homenatge de
l'indeleble 20 de Maig. Aquell Home¬
natge, essencialment català, va esser
un

dels moments més trascendentals

de la nostra vida i que

perdurarà en
r historia política de la nostra nacio¬
nalitat. Tot el poble va sentir, a
l'unisson, un vívid anhel de renovació,
i aquella entusiasta multitut, qui re¬
presentava quasi bé íntegra la ve¬
ritable Catalunya, donà un magnífic
exemple d' unió i altruisme com mai,
podser, hagin somniat les nacions
europees. Tota aquella forsa colecti¬
va, encantadorament optimista, sota
1' esplèndida blavor del cel llatí en
un

bell fiorird' esperanses,

va

'1

seu

pensar

i el

seu

concreta¬

ensomni

en

aquesta paraula de paraules, magni¬
ficada d'

i porpra:

Catalunya. Na¬
aquella evolutiva pre¬
cipitació havia de fracassar, car era
prematura i espiritual. I, al sucum¬
bir, vingué lo que tenia que succeir:
1' odi dels partits antagònics, el con¬
tagi amb els polítics de Madrid,
Tàparenta concessió d'una partm íseor

turalment que

ra

dels nostres drets promesa per un

home

hàbil, la mort d' un venerable
apòstol, la diversificació d'idees teo¬
lògiques i els inevitables personalis¬
mes. Les sàvies oracions parlamen¬
taries que 's pronunciaren a les Corts
espanyoles, van caure dolorosament
al

buid, foren

l'Alsament
te

am

una

llevor estèril. I

que va

batejar el doc¬

poeta Maragall an aquella potenta

Manifestació,

Emperò, malgrat 1' equívoc,
moment que provablement
senyalà l'inici d' un altre definitiu,
minà.

aquell vigorós signe
del temps, fou, podser, 1' Enfonzament més greu que ha tingut de re¬
sistir la Pqtria Catalana, car aquell
signe signé '1 gènesi de 1' inacció i
desorientació que posteriorment do¬
an
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fou

moment

d'

ben acreedor

esser

perpetuat en marbre i en bronze T
d'esser enaltit amb un cant modernís-

Un altre

que

ilegal, d' aquella campa¬
nya dissonanta i contraria a 1' opi¬
nió pública. La guerra d' Africa foü
injusta perquè fou obra del Govern
i no de la Nació, com digué en Pere
campanya

Corominas

el

en

seu

sereníssim dis¬

parlamentari, I això es lo que
vegé òbviament, sense necessitat

curs

d'exègesi, el nostre poble. Ademés el
tendenciosaraent opost
a tota
aquesta mena d' aventures;
ell, al veure inassequible P armisti¬
ci, s' ha emmirallat en les fórmules

nostre

poble

es

de milicia dels Estats Units i d' An¬

glaterra, i ha encès, allà, la seva
llantia votiva.

Carlyle, elogiant al Dant, diu
que r Italia pod parlar perquè pro¬
duí '1 seu Poeta, mentres que '1 Tsar
de totes les
mero

infinit

Russies, amb el
de

seu

nú¬

baionetes i canons,

pod parlar encara; quelcom de

gran—escriu—hi hà en ell, però es
una grandesa sense veu.
Per això, mentres els elements
ignars entonaven himnes tirteus a la
campanya del Rif, Catalunya, la Ca¬
talunya qui 's nodreix am les aures
de 1' avenir, alsava psalms d' amor
la Pau.
Aiximateix quan

ta, 1' Espanya sense

1' Espanya Mor¬
pietat, profanà'l

dogma de Jesús en la qüestió Fer¬
rer, i el «no mataràs» devingué un

paradòxic com tantes altres vol¬
tes,—aquella qüestió qui ha deixat
una penetranta sentor i una gran
taca de sang que, com les mans de
Lady Macbeth, ni tots els odors de
l'Arabia podrien confondre, ni totes
les aigües de 1' Occeà serien sufi¬
cientes pera la seva ablució—Cata¬
lunya, la Catalunya Jove, dissenyà
un
ample gest negatiu, un noble
gest irascible qui tingué 1' alta vir¬
tut d' unirse, al d' Europa i d' énfonzar
definitivament el règim reac¬
cas

2

seu

s4rse

12

car encara que un

i governar, les taques homici¬

També Barcelona, la

ORIENTACIONS

Ciutat-Llum

L'estat individual de totes les classes
de la

societat, necessiten, pel seu desen¬
rotllo, físic y moral, una completa lliber¬

tat

geogràfica, la Ciutat doble de lliber
tat i catalanitat, la sumptuosa urb
mediterrània, ha sofert impertèrriels anònims

urbicides

i ha

apocalíptica vibració

laus marmòries i

una

suprem,

gran

els

pa¬

hòrrid tremolor

un

els chors de torres;

tit amb

en

i ho ha i-esis-

serenitat i

un

valor

i s' ha enfortit lentament

en

ell dolor.
I si

Catalunya en algun període
no s' ha fet digne'de la cívica Euro¬
pa, es perquè una mà oculta i lliberticida 1' ha desviada de la

seva

ruta;

emperò, al fi, com guiada per la di¬
vinitat dels déus, sempre hà trovat
el ,seu camí rectilini,
minat per

dolsament ilu-

que

hi

No

pera'l

solament

la

posem tota

nostra ànima i hi buidem tota

progrés

obrar lliurement

Per

doctrines

l'àm¬

de

re¬

dempció i de pau, lavorant hardidament pera conquerir les seves aspi¬
racions autònomes, traduídes en peti¬
cions, les quals són la nostra volun¬
tat justificada; aquestes peticions que

se veu,

tat

a

la Gran

del Santuari de la

enderrocar

aquests circs d' es])ectacleH barbres
—mereixedors tant sols de que en res¬

simple evocació les caracte¬

rístiques i meritíssimes teles de Goya
i Zuloaga—aquests llocs qui són la
deshumanisació de les plebs, fins a
devenir temples d" Art; i allavores
la nostra esplèndida Catalunya, gei •
mana de la Grècia i ungida per la
propria mar clàssica, beurà en la
copa d' Europa '1 licor transubstanciat,-i a travers el món, totes les
ciutats esculpiran el nom simbòlic en
els pòrtics on somriu la Palas Athenea, com en una alegórica consagra¬
ció.

de manifestarse

d'esser un
afany; ja que al realisarlo topa am la re¬
sistencia de l'estat constituït que li regula
com

les funcions d'una

no passa

es,

manera

injustament ar¬

bitraria.
Havem

passat quasi un segle, creguts

havem assolit la llibertat que neces¬
pel seu desenrotllo: no passa
això d'esser una tradició, o una hipòtesi:

que

sita l'home

realitat, es diferenta.
*
*

Avui,

en

ple sigle, XX l'estat espanyol

està

organisât y regit per un règim cons¬
titucional, que sembla que garantisa totes

l'individuu, no es aixís.
politics militants que ho
regoneixen, y pei això, dubten de l'eficacia
de la llibertat, mentres se dictin les lleis
regulisadores, baix un principi monàrquic.
Y, aqui precisament està la dificultat
de poder gaudir d' una completa llibertat:
per això 'Is homes pensadors, verdaderament lliberals, trevallen per 1' instauració
de la República en les nacions.
Nosaltres, que no 'ns mou altre ideal
que la llibertat de Catalunya, com a cata¬
lans que som, no podem esperar cap regoneixement del dret individual, que 'ns
vingui d'una política com la que 'ns go¬
Molts són els

verna

avui:

ja

que

ni les demés regions lo¬

teñirla, encara que's conformin amb el
constituït; y por pura
rutina creguin que viuen dintre un com¬
plert règim de llibertat.

gren

sistema del govern

Precisament les circumstancies actuals

JosKi' Tiiakhats
—————————————

la

's borra mai,
vegada ha entrat en el cor, perquè duu
si un segell divi qui'l fa etern, impereamor a

patria

no

una

en

desig

aquest

les llibertats de

L'

y

les futures societats.

a

dar els fonaments

com a

els actes de la

minorarse, fent aixís més vigorosa y útil
la vida propria, per donar vida y estabili¬

la

ti

tots

en

s'ha vist en totes
èpoques, que com més lliure ha pogut
l'home, moures dintre de la societat, més
la societat ha sigut preponderanta, y
aquestes societats agrupades són les que
han format les nacions, més floreixentes y
més poderoses.
Avui, donades les circumstancies ac¬
tuals, influides pels avansaments de 1' in¬
dustria, de la ciencia y de les arts; són
més les necessitats que té de manifestarse
l'home, no solament, en la manera d'obrar,
sinó també en la de pensar y en la de sen¬
tir: y aquestes necessitats les sent, per el
això,

Bretanya com a medi de descentralis^ció i asseveració de 1' existencia
ètnica. Cal que sense oblidarnos de
Siiissa i Fransa ens preocupem dels
problemes pedagògics pera consoli¬
pera

en

les

1' home tal

Cfultura; i lluitem

societat

vida.

aquesta terra munífica i forta, incul-

Eàcocia i Irlanda demanen

la

1' època actual, sinó
pera '1 seu propri ser
perquè la calitat que té dintre la natura¬
lesa, la mateixa naturalesa '1 destina a
seu

Mes,

nostres

demana

també l'individuu

fora dels nostres més purs amors en

cantli les

ho

afany poderós que té de perfeccionarse y

r estel eplfiinic.

Cal, doncs,

tots els ordres.

en

qpi descriu la nostra magna òrbita

en
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espectre tornés a redres-

des 1' acusarien novament.

uaa

"

ANUNCIS A PREUS CONVENCIONALS

la gloria septit com les explossions portaven

afirma
Catalunya sobreposantse a les al¬
tres nacions ibèriques, es la protesta
de la darrera guerra marroquina.
Després dels rescents desastres colo¬
nials, -Catalunya no podia avenirse a
les estridències, bèliques d' aquella
cas

de

a

jorn el

tament

sim de Walt Whitman.

no

espanyol,

un

lui

i'50 Ptas. Trimestre

Fora

ï

cionari

SUSCRIPCIÓ

Qlrona

Extranger

j.

CATALUNYA DAVANT L'EUROPA
E. innegable

REPUBLICÀ

NACIONALISTA

ceder.

Rizal

evidencien tota la llibertat que

's pod
esperar d'un sistema com el que tenim.
Ningú dubte que '1 govern den Canale¬
jas, es tingut pel més lliberal que hi pod
haver dintre la monarquia, fins a l'extrem
de que la còmica popular li posa un peu a
ens

CATALANITAT

2
a

república

obstant y
estú

'1

ferma més

altre dins el trono. No

y un

això, veiem que'l dret de l'home

arbitri,

de Barcelona, com molts

no

tancies.

santa

veiem, que s'ordena per part de

indigna

imposició^de

indiscjiti-

quefe dels radicals barcelonins, iin-

Totes les coses, en

tissima i visionaria torre de la

blica, prostitueix aquest sagrat nom a I'Jm-.

de

0

gons

mecànic: de la mateixa manera, se¬

1'

d'imposició

actualment,

nim el govern

berhi dintre la

com

in

acte tal

no

hauria
seu:

defensor de la Democracia, fa cas omís de

•

la voluntat de la

ciutat,

del

com una

seu

candidat,

defensen la

manté '1 nóin
bofetada als que

y

justicia, tantsols pol prurit de

demostrar que quiere qohernar, y que^oSe'ns dirà que

havem dit, te¬

més lliberal que pod hadinastia: pregunto jo: quina

diferencia hi hem

trobat, amb el govern

ciadament té

les

quedat mai el govern, de proibir
manifestacions de la prempsa, quan li

ha

convingut? Ha quedat alguna vegada

de

privar reunions

Ha

sòspendre conferen¬
cies quan li ha semblat bé?
Y no's digui, que això són mides pre¬
o

cap

a

com

propries de paísos lliberals;

són

lor, ja

serien

que

cans,

limiten aquestes
facultats d'una manera molt senzilla, com
hem observat moltissimes vegades, ja sia
se

titol de

soprimeixen,

o

plans econòmics, o bé de tranqui-

pública.

Per

aquest motiu, crec que nosaltres,

podem esperar
de cap govern com l'actual, cap regoneixement de la nostra personalitat; ni cap
petita concessió de política o administra¬
ció, ja que es evident, que de la mateixa
manera que avui l'otorgarien,
un altra
dia la suprimirien; y això no seria una so¬
lució pera les aspiracions de Catalunya.
De manera que'l nostre trevall dintre
Catalunya té d' esser perquè sens regonegui la nostra personalitat com a nació:
dintre l'unitat espanyola, y aquesta unitat,
seguida y governada per un règim repu¬
blicà, que es l'únic que pod garantir 1' es¬
tabilitat de les nacionalitats espanyoles.
autonomistes

catalans,

no

peròïno

política,

aquèst

y encara en

'."ja-

una

insignificanta mino-

m.iisi-

republi¬

intensament republicans, hem de fer
afirmació

concreta, y es: que entre

monarquia dirigida

per

les circumstancies han cam-

seva

Francament; nosaltres molt

s'infrangeix el dret constituït.
Per això 'Is pobles moderns, que aspiren
a fer concert entre 'Is paísos avansats, de¬
sitgen que la pública voluntat, sia I' única
que regularisi les funcions de les sociétats:
y no que, com a cosa feudataria, se tracti
al poble, segons les circumstancies reco¬
manin al quefe del govern.

siderant que

no es

i

poder executiu, y aquest es el que castiga

pais determinades garanties; demà con¬

la

imposicions:

politics honrats,

evident, que si avui, en vir¬
d'una ordre qualsevol, se concedeix a

però això

xista.

una

es

desgra¬

judicar qüestions
cals, trets d'aquest immens remat Icrr^u-

perquè un pais ben organisât, té'l seu

Doncs,

vots que

ria'lá que podrien

una

quan

a

o una

y

aconsellada j)er

República conduítia

impostors, dictadors

dèspotes, ,no¬
saltres, 'intensament republicans, preferi¬
ríem la primera.
y

"V-

■

La oandiílatura den Carner

En 1'
se

ruina de cementiri abandonat
ranta de

aplec del Vendrell

va

proclainar-

tual i

am

les vides

nit

Passa

pesar

no pre¬

de que '1 motiu seria

patriòtic,—perquè surà

1' elecció par ial
d'aquell districte, sinó pera demostrar, una
vegada més, la forsa incontrastable de la
guanyador el

nostra

seu nom en

potencialitat. Desde la desfeta »lc

Solidaritat, semblava
litic català

cions

anava

que

divagant

1' element po¬

cisterna

precises, y fins havia servit

d'arj|u-

ment als nostres eterns enemics pera

1' existencia del

poblema català,

neg^r

que es

pallissos i roquets escarlata; al fons el
palau bisbal, am la mateixa patina i el
mateix color de sol que
del campanar, o
escales

dor

En la pau

litic
ves

català,

una

que

conclusions y

reacció dc 1'

sen-

esperit

manté ben enlaire les
la

seva

es

mals; després apropant els lla¬
raig qui brolla, sentint la dolcesa de
l'aigua sobre'l pit, beuen llargament...

estrets,

Passen les

de les tculaudes roges

o

Davant meu, corrents,
estontolat

de la tarde, d'un

primavera,

en

creuen

la plassa

l'ampla portalada, d' apòs¬
tols somnolents, en. la Catedral d'on resso¬
na a intervals, reposat i monòton, un cant
pla, d'una primitiva litúrgica, o 'Is sons de
l'orga, queixosa, imponenta, fondament
humana, qui porta als cors no sé quina
de la pared,

groc

psalmeja

canticela presosa,

qui

un

seva

pidolació

allargant là mà

passa; encara, a

filosa, qui
fus, com

po¬

fent rodar el

$'e-

centuries

indiscutible

una

am

vers

Els he
enfilat l'un
en

el

de

roses:

qual hi havia

les

flors que

va;

vaig

pared, i com tornaven a desa¬
parèixer tots dos cap a la plassa, am la
seva

càrrega de flors; branques

S' abocaren
sa

la

plas¬

pel carreró; de baix passaven

ara

una,

altra, soles

ara

des, amagantse tot seguit vergonyosos...
Ella alsà '1 cap i no 'Is vegé. La vella
li cullía

flor

una

Somrigué la

'1 rosari tot

supervivent a de

llegendàries.

El

...lles

pines,

per

seves mans

Miquel

Oh, la sonoritat de les campanades de
hores, en aquella plassa silenciosa!

de les idees. Infelissos de nosaltres!
tindríem les planes buides sempre. So¬

bre tot si havíem de

prou

dempció:

y

bres

anteriors, la seva protesta, però re¬
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ensi.mps

pels seus enemi. s, enemics

de Catalunya, com un o;acle

ke

el te¬

rreny

representen la seva futura rq

en nom.-

Palol

i discutit seriament

ideals que

ja,

roses...

tractat

galitat y la justicia.
C.tT,\L.tNrr.VT ha fet constar

de

es¬

esser

tot

verb dels moderns

de les

Senyors: hi hà coses que no més poden
pendres en broma. Nosaltres al fundar el
nostre setmanari, prou crèiem que tot calia,

intens ambient a favor del triomf de la le¬

com a

com¬

ABDOMEDARIES

v^òlades de pardals.

Catalunya,

sagnaven

l'inútil sacrifici de les

pjantalls

per

el

pensar en

iluminat:—Les ha cullides?..,

gistrals de doctrinarismo nacionalista;

nosal¬

degué

pillet de la crossa, preguntà al

pany, tot

ijorenetes, les hores esdevenen

per

nena:

romàntic, l'adolescent enamorat,
que estimaria...

tres, els seus deixebles, com a Hissons ma¬

religiosa atenció

volgués dirli: les

Cauen hores sobre la Ciutat.

infinitament, com si les escoltess'allunyen, poc a poc, reverendes,
per les mil escales tortuoses dels carrers
Veins, lluny, lluny, fins allà baix, a la Ciu¬
tat nova remorosa, i's perden.
Se senten

inquietut

com se

forgen, allí, les hores;

les anuncia,

com

petita campaneta primer, com
queixa de rodatge invisible, després,

una

una

precursora

d'una

que

que's cargola, que's romp, en fi, en
aquell sò definitiu i profond: nang, nang!
eloqüenei'a, ijena,

am

si

estudiant

inexplicable de la majoria radical del
Ajuntament de Barcelona, y 's va formant

la prempsa barcelonina, la qüestió de
municipal. Van

per

com

han tirades per tu...

que

tractat

pas

pillets li abocaren al da¬
munt, la corona de les seves roses furta¬

escoltada

extensament

vestit de

son

ara ! !

ploguent les protestes contra '1 procedir

essent

velleta;

dol;
àristoeràticameni; exquisida...

captaires de la porta de 1' iglesia,
pels escòlanets argentvius, pels esparvers

Continúa

Municipal do Barcelona

una

d'una divina palidesa,

i,

somrient claror dins
sa va

amb

nena

les portes de

esgrana
una

una

la direcció de la Banda

Banda

l'assuinpte de la

les serventes, les co¬

o am

hermosa, alt

era

xis estem ara!

Insistint sobro

-

a

—Ara, ara!
Va sortir

pensarnos.

POLÍTIQUES

la

barana de

Mn que

NOTES

senceres

de rosers!...

per les simpaties
dimanados del seu noble ca¬
ràcter y representació, que ha sapiglit
conqueiirshi. Manca tantsols el formuló¬
me de la votació, la que 's present d' un
contingent quasi absolut al seu favor.
La minoria nacionalista
republicana
tindrà una forsa patenta més en els escons
del
Congrés espanyol: versat en les
qüestions parlamentaries, am 1' autorit'at
que li dóna la seva rectitia y
juntament amb el seu talent y la seva for¬
sa de voluntat, la seva paraula ha
d'esser
,

aquell feia esquene-

veure com

districte, com

P. P. P.

abaix, cullía

ta al de la

de Girona:

personals

fioriment meravellós

l' altre més petit li trenca¬

Ressonen

del

un

1' esguerrat desde

representar 1' opinió quasi unàiil-

ma

1' esbojarrament

seguit intrigat; els he sobtat,
en la tanca del jardí del
palau

l'es

tant per

per

—Si, sí, espèrat^—deia l'un.
—Ara passarà—deia l'altre...

el

repeteix la mateixa pidolació,
igual tò, una vella arraulida sota la
filo.sa, qui esgrana'l rosari tot fent ro¬

dar la

un,

d'una idea.

captaire, brut, pollós, assentat damunt els
parracs,

brandant 1'

crossa,

desaparèixer portats

emoció i dolcesa.

amb

en

...I els dos

lentament,

a un,

i beneficiats,

Diminuts, sota '1

la

han passat dos
petits pillets; han travessat la plassa de la
Catedral, cap al palau bisbal; jo'ls he vist

dels

internantse per

seus

colegiales i se 'Is miren; en
el Sol progecta ratlles violentes.

el carrer,

—Ara,

canonges

sana

seus

legiales.

A l'amorositat del sol de

bandera.

El triomf del Sr. Cainer

carrers

una

vis al

d'ales.

seva

tat novament

i

gòtics, hi nien les orenetes; i més
alts que elles, en el cimbori del campanar,
,0 en el blau immens, les parelles d' espar¬
vers, se persegueixen enzelats, irnmòvils

l'aplec del Vendrell s'ha efectuat

l'explendorositat imagina.ble, deixant

ten els

finestrals

tenció, 1' existencia de Catalunya cornj a
Y, com a vivcnta resposta,

tejóla

tortuoses

de flexe retallada.

0

l'iglesia,

am

1' altíssima pared
les lloses de la plassa; a

monacals, entre'ls quals per les cimes de
una pared, surt la copa verdissima d' un
llorer, o 1' extrany minaret d'un convent,
ara sos panells simbòlics de gall anuncia¬

bones paraules però ab mala in¬

nacionalitat.

s'hi paren

mig hi hà una
els coloms blancs, o

graonada, sota

Verge,
omplen una ampla pisci¬
llatzerosos am l'aigua aquella ren¬

na; uns

en

qual, juguen els escòlanets del
chor, estridents de crids i de color, am sos

baix

Davant la

provinciana—qui 's fa estimar

on

reverent

negar, am

per un

entorn la

orienta¬

sense

com un

*

dos brocs de font

segles.

pel benestear—es olla:

Catalunya, s'ha posat al
com

d'aquelarre, sobre una orla de

arcàngel apocalíptic, colós, aplanat

èls

tant noble

indesxifrables, les lloes de
exemplars i enlairades.

abismal, jo he vist 1' Iglesia

la pau

costat,

im¬

que

lletres

En visió

trici don Jaume Carner. Tota 11 forsa do

cisament,—a

sol, ressonanta de silenci

bisbes, i cavallers, qui resten, esculpint
llurs adargues am colors dé gri sobre la
herva, o cantant am psalms de barbar ri¬

la candidatura del nostre eminent pa¬

seu

reverbe-

—

les lloses dels sepulcres d' abads, i

posen

repre¬

tot lo més, son treiíta

per quan,

seves

voluntat

seva

concret, aquest número no té cap

cas

lo que 's presten a ser arbitraries,

tan per

l'aó,

les

ventives, perquè contestaríem, que aques¬
no

la

Barcelona:

a

rellotge fosforescent com un ull
ciclop; la plassa buida i anorreada-—

laboriositat

Dotze hores!

Catedral,

seu

miserere de

senta la dels trenta mil

mil vots adietes

anterior?

litat

cacicjuisme, fa
'1 més masell

que

verna.

Ara bé:

biat,

noto.ri,

y

tolerat duivant els cacicats anteriors al

o

ties.

tes

i)úblic

es

personalitntn\ havent coinba'fut

constantment al

es¬

consideri que les
llibertats, no deuen estar en ús, té la fa¬
cultat de sospèndreles, y si això li sembla
massa abusiu,
també disposa lleis de jurisdiccions que no desdiuen de res amb un
estat permanent de sospensió de garan¬
constituït, cregui

recomanació segons

á^devadcs

de coordinar les nostres

y

aecions: de manera, que sempre que
tat

per

les circumstancies, ens poden creure

privats d'obrar,

director al senyor Ban Jpsó

posar com a

*

la vella plassa de la

Ciutat, viuen de romanticisme. L'al-

meva

sentir manifestantse per medi de

qualsevol altre medi ver¬

disciplina a les hores, i qnan sonen hores
senyalades (les dotze, les quatre!) ara una,
clara com cristall, ara altra penetranta,
metálica, i altres, i altres diferentes, di¬
verses, les campanes veines se donen un
sant-i-senya de disciplinada
exquisida...

PROVINCIANA

Y té més valor

aquesta persona, 1'

quan

nosal¬

pera

amb el

bal

a

valor

un gran

guent per lema en el seu escut el de Repú¬

la prempsa o per

un

LITERATURA

superioritat, limitacions a la manera de

pensar y

tut

poden pensarse,,

la voluntat d'una ciutat.

ble

propria disolució y de la propria impo¬

tencia.

qüestió política, interes-

en quant es una

encara

local,

no es pas

la

Catalunya.

tot

a

Aquest fet té
tres,

^

Aixis
la

sinó fondament

de pen¬

seva manera

aquesta qüestió, que

sar en

d'unes corts constitui¬
dos, que al cap y al fi, encara que conven¬
cional, seria la voluntat del pais; sinó de
l'albur d' un ministre, que us dicta,
aclareix y reforma .la llei, de la manera
que li sembla més apropriada a les circums¬
a

la

encara

Pels

com

sobre les garberes de mill,

els esper

les

Les hores solament espanten a les aus
pas,

Hi hà convents veins,
Mes

atiplades

pera

qirí tenen

contestar

am

campaveu

de

la

parlar de /' ajtmtament
més jocosa que podeu

cosa

En les prop
tint

passades eleccions, pressen¬
això, alguns elements varen presentar

candidat

a

concejal

a un popular estatista
pels progectes que donà
proclama, molts dels quals, el

fraternal (estatista
en

la

seva

ajuntament actual, si va per aquest camí,
posarà en pràctica) comsiderant que seria d
més serio i el més

Varen

entenimentat de la colla.

fer tapiñada

pera que no

sortís! Ai¬

Si ell hi havés

sigut, fos de la minoria
volgués, tenim la seguretat de que no
hauria firmat el progecte d' emp^'èstit d' un
milió de pessetes, per trovarhi a faltar picandó.

Com

afamades de silenci!...

es

en

no

hauria deixat

de crocant,

aquella

mena

tic, de

pelegrí,

que

suro

fer aquell sortidor

de pessebre aquà¬
té la culpa de tot.

CATALANITAT
Com que

ja sembla que som una gran
ciutat, hem de fer com els grans! Emprèstits!

Perquè diguin: es serio creure que 'I
Ajuntament d' avui pod comprometre per
quaranta anys V Erari Municipal?

Un amable

Manresa,

es

Bages-Ciutat, de

company

queixava de

redactessin en
de festes d' aquella
feia unes observacions
que

castellà ^Is programes
ciutat i sobres això

justissimes.

Aqui, la prempsa soi-dissant regionalista,
està escrita en castellà... per esser la llen¬
gua oficial i cal confessar que aixis surt
ella: i dóna la coincidència de que
blicans autonomistes

carlins.
tots els

En

'Is

fan lo mateix,

repu¬

com

xeflis, recepcions i bellugaduries?
Al menys V higiene en sortiria beneficiada.
—Que ja fa falta.
no

.Ta tenint

la

a

Se

podria

essita molta voluntat per

la

riiocràtiques

ALS JOVES

lensa d' acullir

d'

Ens diran que es que no saven

escriure

el català?

Lo que no saven
i

amor

mi

aquestes paraules plenes

ves

donarvos

xen a

escriure

es

el castellà...

hauria d' esser;

destament, jo

us

espero que am

1' apoi de tots

Es d'
a

ternal i la revolucionaria. La que

assenyalaré

Catalunya

i que

i la que

les for ses proletaries.
Fins avui, els joves, no meditem les
necesitáis de la vida, no pensem en que
demà serem homes, i haui'em d' atendre
a molts punts que de joves no 'Is havem
hagut dè necessitar; pei això es d' una
gran trascendencia que 'Is pocs que més
0 menys sentim
a dintre'1 cor aquestes
ansies de regeneració, procurem organi¬
sâmes i fer tots els possibles pera que
aquells pobres joves germans nostres que

la
marxa de Carles i el Ruge el Infierno. Totes
dues classes de meriendas són protestatives
ans que
tot, i totes dues tenen el bon acert,
els seus organisadors, de celebraries a la
montanya, lluny de la ciutat, allà on pu¬
guin cridar més fort i fer més xerinóla, sen¬
se que ningú se n' enteri.
Avui els carlins van a fer broma a les
fonts de no sé quina ermita. Diu que aquests
aplecs són generals, i quasi quasi s' assegu¬
ra
que don Jaume, am V espasa nova, vin¬
drà pera passar revista a les for ses am que
podria comptar per una propera campanya,
cas de que en
Canalejas, enviés definitiva¬
ment el clero espanyol a .. Roma. Nosaltres
am tot i els
escarafalls que han fet, ni 'ns
en haverem adonat, a no haver
sigut unes
fulles, plenes de romanticisme passional, de
alocucions patrioteres, d' admiratius i vis¬
ques, però tant faltades, ai! de sentit comú,
com de bon gust,
i com d' ortografia, que
diumenge repartien pels passeigs sortint de
missa de dotze, i que s' han vingut escam¬
pant tota la setmana a la porta de V Iglesia
a les devotes que anaven a les Quaranta ho¬
res.

proposa

tornarse ronc

am

Es lo que ells sé deuen haver pensat:

a arma

es

plena de xistos si-

Degut

Ja ha resolt el
tes als

conflicte: Fent pagar mul¬
veins ja V hi sembla que resistirà la

malura de la pesta.
no

passa'I

carro,

aon

tiraran les

escond/raríés els veins?
No hi

fa

joves hi

som atrets per

vida; tots aquets

viuen apartats de tot, i per

0

altré, aquests joves ingressin dintre
farom

secció

una

traspassar a 1' altra, i

Eafel Albiol

LLEGINT LA PREMPSA

«caus»

som

si

no som

Tots els nostres

en

Remy de Gourmont, aquest ta¬

raules.

A^'egis aquest petit retall.
«Dubto de

triomfin

veuen am

què aquest

la

es

causa

es

lo

de nostra desorga-

que

tots ells volen.

Pensem, amics, que nosaltres som els
joves de 1' Avui i hem d' esser també 'Is
Demà, i

no

que

reformes, ben insignifican¬

tes per altra banda. El moviment no tin¬
drà importancia sinó quan sia dirigit per
-

catalans, qui són
sef més aspre,

diferenta, podmenys fina, però molt més
una rassa

enèrgica.»
regoneguda la supe¬
rioritat de Catalunya sobre 'Is altres paisos ibers, car ella es uua terra d' acció i
es

I

dejlabor que no pod pas avenirse amb el
silenci letal de les velles ciutats malaltis¬
ses.

estem pas en un de

1' estat proporciona

Aquesta tarde,

ja

que

ell

no

ho fa, ja que ell

no

les nostres forses

ara

1 fer
que

ens

com a

nisant els elements catòlics.
ÎÎ:

respectar per lo que som i pel dret
tots tenim.

Pensem que no

hem de fer

com

fins

existeix aquesta mala costum, la
qual fins que som homes o ens considerem
tais

no

'ns llensem

la lluita social de la

emplear els diners d'aquesta

sat i obert als

o no

vida;

's llensen

no, no

seguirla aquesta mala costum, i
que no

vulguem

procurem

's segueixi, perquè d' ella

els resultats existents;

a

en

procurém

vé¬

orga-

nisarnos, i aixis a 1' esser homes tenir

particular amic Dr. Diego
Rniz, al pendre part en el IV Congrés in¬
ternacional de malalties
drà lloc

ves

de 1' avanir trobaran

de constitució y

disolució de la familia

neuropàtica.
Hi ha

enviat

ademés, les comunica¬

cions següentes:"L'interferencia cerebral y
el deliri d'exclusió. La descendencia pato¬

lògica dc Goya. (Contribució

ja

un

cami tras-

a

P estudi

freniàtric del

geni). La psico-potología del
religiós professional.

La Junta Administrativa del

Montepiu
Dependents del Comers, y I'Industria,
d' acord amb lo prescrit pels estatuts de
1' associació, ha disposat la colocació de
sos capitals en la sucursal de la «Caixa de
de

Pensions y

Estalvis», a qual fi ha solicitât
obtingut d'ella la corresponenta llibreta.

y

*

Hem

sigut galantment convidats als

'1 barri de P Argenteria cele¬
y demà.
Tradicionalment, de totes les festes de
carrer que en el present més d'
agost se
vénen celebrant, a Girona, sempre ha si¬
gut la de P Argenteria la de més anome¬
nada, degut al zel y interés dels organisa¬
dors, y a fe que enguany ha estat molt més
festeigs

bra

en

que

ahir, avui

a

clou de la festa ■ avui tindrà lloc

el Teatre

que

Principal

un

esplèndid ball

promet veures concurregudíssira.

Pera amenisar la festa han
tractades

les

sigut

con¬

anomenades

orquestres Els
Mongrins, de Torroella, Nova Armonia, de
La Bisbal, y Art Gironí, d' aquesta Ciutat.
Una sola nota discordanta

nyalar, y es la de

esser

no

cal

se¬

redactats

en

idioma català 'Is programes y

ens

cartells de

la festa.
t*

Organisât per la casa «Simplex», de
Barcelona, dijous, dia primer de setembre,
y a les nou y mitja de la nit, tindrà lloc
en el Coliseu Imperial, d' aquesta Ciutat,
un concert de piano y orga a càrreg dels
mestres concertistes Artur Marcet y Sal¬
vador Pedrola, executant un notable pro¬
grama de música clàssica y moderna.

La societat

Senyor Arcalde!
Miri que es una
Ferreries Velles!.

porqueria '1 carrer de
Escorxes de meló, to¬

màquets... confitats

demés adminicols

y

«Figueres Sport» celebrarà

avui, diumenge,
una carrera
ran

a

les quatre de la tarde

's disputa¬
Campionat de velocitat, la

ciclista

els socis el

t-

en

la que

tot',' completament tot, s' hi aglomera: els

qual tindrà lloc en la carretera de Madrid

pobres caixistes que confeccionen aquest
Setmanari, en vista de les perfumantes olors
que hi corren, han acordat en junta general
encarregar 1' enviu a una important casa

a

Frausa, amb

metres y

de

poder

componar am

més desahogo.

¿Perquè serveix '1 bando dictat
vostra

excelencia;

que

tal volta

caderneras per comprar

no

el següent

telegrama

Andalucía:»

a

recorregut de dèu kilò-

adjudicantse premis amb obgec-

En el

concurs

hípic que am motiu de la

festa, tingué lloc el passat diumenge, a La
per

hi han

escombres?

El Consell de P U. F. N.

un

tes d' art.

extrangera, d' uns aparells higiènics a fi

*

quatre vents qui serà la

mentals, qui tin¬

Berlín el pròxim octubre, hi de¬
senrotllarà '1 següent tema: Lleis generals
a

*

una

potenta forsa; i lavorant nosaltres, els jo¬

'àT'

El nostre

*

'ns

podem imposar

a

Tajan, una merienda campestre, a
republicans gironins
protesta als aplecs qui vénen orga¬

a

pi-esta '1 seu apoi, aprofitenmos nosaltres,
organisemnos pera que arribi un dia, que

les cinc, tindrà lloc

a

la que concorriran els

l'obrer 1' apoi pera una bona instrucció;
doncs

Federal Naciona¬

la Font

'Is lliberals espanyols

que

am ses

Per tot el món

superiors

pels seus homes.

Huida que cap any.

preciar, desde '1 Mercure de France,
parlant de 1' actual qüestió religiosa espanjrbla té, pera Catalunya, unes fortes pa¬

nosaltres els

nosaltres els destructors.

la

pera

Republicana».

Com
Fins

en un estat

caure

'Is hi donem vida, i sols nosaltres ma¬
teixos ne som els únics perjudicats; no es¬
pereu pas de que aquest mal desaparegui

nen
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imprescindible

Palamós, Agost 1910.

que

paguin la multa i que
la pesta 's quedi a cada casa... Magnifie!
Escolti: Costaria gaires diners, desinfec¬
tar cla vagueres, fer inspeccions, i prepararse pera evitar el
contagi i pera resistir el
primer simptoma?
Costés lo que volgués, no li sembla millor
manera, que

es

aixis, lentameiU, arribarem al fi desitjat.
Jo veuré am plaer que d' altres joves
ajhi més habilitat que jo, recullin aquesta
iniciativa que tant nobles resultats pod
arribar a donar, i que ben prompte de vin¬
gui un fet 1' organisació d' aquestes joven¬
tuts a Catalunya.

d' inutilisació i de mal viure pera tota la

com a

res: que

diferentes seccions

associació, i allavores de 1'

fundantse, ont especialment els

que van

avui que

«

Y si

que

tàmbé 'Is

cions, avui en tots els pobles són més i
més els «caus» plens de corrupció i de vici

aquells paisos

possibilitats de que la
pesta 's pugui passejar per nostres comar¬
ques, té alarmat al Govern. Aquest, tramet
ordres series a sos subordinats pera evitar
el contagi; i el nostre arcalde redressa 'l seu
f ront, mostra son talent i dicta un Bando.

1'

les nostres males organisa-

a

homes del

La noticia de les

en

lent

nisació, i això

plena de coratge,
caliptics.

extens, deuen haver

an¬

política, artística, cooperativa, socie¬

estem tant mancats.

més».

esser

aques¬

aquest motiu es necesarhi que amb un pre¬
text

pobres obrers avui desgraciadament

gust aquesta corrupció, i aquest mal, per¬

tota la fulla a més de

caràcter ben

sen¬

piri, les dones podran arreglar V arròs i a
V hora de fer broma, tindrem un element
comensgr,

un

joves

tin també les necessitats de la vida de que

«:mentres, alli dalt, l' element mascle cons¬

Ipera

joventuts, deuen haver de tenir

aquesta secció pera ferhi incorporar molts

apartats de les lluites

socials, s' incorporin entre nosaltres i
els

an aques¬

tes

perquè en P estat actual

per

viuen distanciats i

lista

sa¬

taria, estudis, sport, etz., i fins recreativa,

social, obra que està en una
organisació en molts punts del món,
dóna uns resultats meravellosos com

gecte divertirse als acords de la Marsellesa

's

incorporar als joves

d' estar dividides

de la vi la

gran

per

els desitgen llibertat

terra y

El (Consell de l'Unió

directament

procurarem

que

ens preocupem

pera reivindi-

tes
mo¬

ob-

té

Pera fer

'Is joves
quelcom més

necesitat

gran

significa i de lo

pertoca.

ens

com

una

que

obtenint el resultat que a tots

idea, i

una

quelcom
tingui un bon

o menys

darnos i arribar al fi de nostra campanya,

engrandiria.

perdonin.
Hi hà dues classes de meriendas; la fra¬

obstant,

no

sàpiga més

^ue es en sí; única fórmula

desenrotllo ben extens

un

un,

■convenciment de lo

a

mà

una

cada

que

de la vida social i moderna i

mestra, car les me¬
poques facultats d' obrer, m'impedei¬
en

seva

Catalunya

joves nacionalistes

i avensàdes, perquè alli sien

i
que cada jovè en reculli lo més essencial;

la benevo-

us prego

bondat. Ving solament

y

de lo que

de cultes!

caràcter purament rao-

un

discutides i estudiades punt per punt,

AL POBLE

trovar

i

de joventut, i que aquesta

llern, que hi càpiguen totes les idees de-

vosaltres, joves,

dalusos y

part de tots.

activament
els pobles s' organisin i 's fundin

"joventut tingui

etz., etz.

fos oficial la religió catòlica,
alguns d' ells no defensessin la llibertat

èxit,

necessitat que,

soma

|issociacions

expla¬
nar vos el meu pensament i anhel pera la
vida social; al ferho, no us penseu pas

no

Es de

COLABORACIÓ

ds

Federals nacionalistes de

luden cordialment

ÍPera arribar an aquesta victoria 's nején tots

DE

un

óposarshi.

quin dia faran la talla¬

saver

resoldre obtindran

a

Republicana «Joven Andalu¬

cía»—Sevilla.

sens cap

|)erquè, contra la raó i la forsa res podrà

da d' arbres?

A
que es

problemes

pajarera. Recuiro!

una

les nostres, pu¬

que

obstacle, i allavola forsa dels uns i la dels altres,
més fàcil la victoria, i tots els

ens serà

Devesa. Ben

llengua oficial!»
Còm si no fos oficial la monarquia i ells
no
fossin republicans, federals, carlins,
'Còm si

■

sortidor

un

vingut sia. Ara 'ns hi arreglaran un monu¬
ment a Diana. Molt bé. Després 'ns hi volen
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