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després dol

Consolidada deiinitiva 1 g'loriosament la República de Portugal, constituex una magnífica llissó de coses
pera tots nosaltres, meridionals, i ro¬
màntics, qui portem en el nostre pe¬
nó de lluita, entre altres lemes de
progrés i llivertat, el de Repiiblica.
Hem vist ben d'a la vora la caiguda
.

capdills republicans, i en el'
pròxim triomf de la s'e\n idea: igual-'
ment que l'abnegació cruenta, sacri-j
fici a la futuritat de la seva patria,
en cas de que fos precisa, en" el jorn
de lluita, la sang i la vida propria: i
seus

pular amb un esfors insignificant, en
comparació a les demés revolucions

ria pera

estalvi de sang
humana considerable, i amb una una¬
nimitat

que

ha semlilat única en la

Historia.

Ara, doncs„ un trevall diguificaprofitoses ensenyanses, ha

dor i de

d'esser l'estudi de la

preparació de

popular, dels seus
prolegòmens, de la seva ordenació,

eficíis 1

deies arrels

monàrquiques, i, en fi, de tots els fac¬
tors qui han eontribuit a l'òxit del
mateix.

vell

sim])atía mondial fes
acció del suprem moment

en

Lom

lalla.

lel celler?

branca d'olivera.

l'obtenció de la victoria.

ens

hem adonat del

sc^
reuovc^'

retrocedim

en

la

seva

historia de tre-

Les

flors

seves

d'

desgastament, com la gota
aigua a la roca, de tots els sòcols

monàrquics:—familia reial, miuistres, dictadors, funcionaris, governs,
etz., etz.—i presentantlos davant
l'opinió popular, com i efectivament
ho creu, a models d'egolatrisme i per¬
versió moral: l'infundb' an el cor
del poble una veritable confiansa en

conseqüència. Al feobreposarse o en'
lairarse un capitost qualsevol, no
demanem pas la cèdula, però sí uu
certificat cía íI d'honradesa i dignita

Els

meus

peus

han desfullat la bellesa

de les flors.
1 el sòl ha

quedat sembrat de full(>s com

rissos de cabells.

Îble ironia del vensiit; del covard. . Ells

fervos ofrena, bella amiga des-

1 pera

denyosa, he tallat una brassada gloriosa
de crisantems blancs com flors de neu, de

I no podien pas reivindicarse; cridara
lena veji (pie ells creien noblement aníb

i lluminosos com flors d'or, violacis

grocs

sagrades flors que naixen en els
Ulls vòstrés'·, 'niagendes '(Spni'tlors dol- vici,
les

com

no eren ells els qui havicn fet inútil la seva tasca; meà allò era

liumils: sembreu amor!...

Eficur.

~

flors del bé.

com

després lie seguit el meu passeig pels
jardí autumnal.

I

corriols del bell
En

recó del parc,

un

plassa, un platanar de tendres arbres era

plantat modestament.
Les fulles dels arbres

Les

veremes

estan

properes;

els pàm¬

pols roigs flamegen sobi-e la torra roja, en
els crepuscles primers de Tardor; en la
plana, la corva polenta dels llauradors,
canta una oració de trevall i de pau, en la
beatitut do la tarde.

Llunyanament, llunya-

nament, la vila crepita, en son

panteig de
un esquius

forja, i més lluny encara, com
de llum sobre una tragedia finida, hi hà
una

ratlla de mar.
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Les veremes estan properes:

hi hà

del vostre rostre;

de vostra pell tenuement

vellosa; pell de cera...
I

ne

besat les fulles dels

platanars eren fulles malal¬

Les fulles

tes, de Tardor.
Les dels cims dels
de les

peransa
-

1' espell era verda,

màgic color de la

santa Primavera.,

Emperò les fulles baixes, les malaltes,

tenien

K

aquesta'^Vlsa palidesa, qui irradia

del vostre

gloriós rostre malaltís:
al vostre l'ostre las he admií'at

com

Literatura

I la meva oració de poeta
fervorosa

Malalta.

I

I

en

en vos.

temps pera contenir

de
els

passeig era trist i era solitari.
he pensat

la tristesa dels meus passos
He

pensat'en vos...

L'ampla devesa, tenia'l sòl en alfombra
fulles. Fulles seques que cruixien sota
meus

dolsa

peus perversos,

com

d'una queixa tant

el vostre besar. Malalta. Amiga.

les ho

parlat. I els hi he

—Fulles malaltes! Fulles

amigues!

portador d'una gloiflosa nova!
ireu ignorades en aquest recó

.Jo

soc

Ja

no inoi

bat!
meu

a vos

com

ciana.

El

ofrena a 1'excelsa bellesa del

dit:

Amiga.

Ahir, deambulava per

en

s'ha alsat

morir lentament.

seu

perquè Is joves veremadors eren molt lluny
dé la seva terra, i els vells, dintre les m¿T|
síes tancades no feien més que plorar.; nu^

el blat en la terra e*
ma, mes sí pera cullir el raim raaduj' i aÍF
xafarlo entre les seves mans lliures, sentftla caricia roja del vi futur, i sembrar de

de l'amor. La seva

de .Jovenesa. El

color

oblidat i

han retornat tots els exilats nom

l'es-

plendidesa de la vida. Encara tenin

l'esplèndida ala¬
meda que rodeja en abrassada d'ombra el
minúscul jardí de la nostra ciutat provin¬

enguany

arbres, les dels caps

branques, eitcara conservaven

alegria qui vetlla la madui'esa del's
raims: en la Tanlor passada el fruit d'(¿
s'havia mort sobre les serments. sequea

infinita

plàtans les am¬

ples fulles pàlides com vaig besar devotament el vostre rostre. Malalta. Amiga.

I

Paraules de la tarde

uiia|

joves, amples fu¬

avellutades, tenien la finor de la pell

lles

Divagacions d' un provincià

Noves veremes

junt a-una petita

devotament.

inmaculades.
Rafel Vjdoii.

co¬

rriol.

,

valia que s'interposa en el nos
tre camí de renovació, i obrem^ ei

esveltes, eortisanes,

dels verds macissos i cobint l'estret

vall latent pera

mera

plan¬

ai'tistes, queien en desmai vessant

flors

-

vall de

han ca¬

passos

corriol florit, bordejat de

uu

.

(pii sab si al retornar a, la seva
•ra'Is mirarien am lainatei.xa ironia!...

possible
guirlo en la preparació de la
cit^qmliatiugut lloc, os precís

meus

tació de crisantemes.

usaven:

solt, i, no essent, doncs,

per

dels

parterres. En els parterres, una boja

L'any darrer havien venemat en torra
estrangera, jornalers d'un emigrat sòu en'tre mig d'altres mendicants quina tiistesa!
; fh'ns alii havia arribat la blasfemia qui'ls

desconei;^!

éabells. i\Ia-

.Vmiga.

minat

Aquestes qüestions, que planteja
l'actualitat, han d'esser d' un cqnsi
tant estudi pera nosaltres, a li d
avensar en el camí de la propaganda
|cusava, i els companys de trevall se
eficàs a favor de la República: preci
n'apartaven mirantlos irònicament, am la
sament

raig do sol d'or.

un

trena dels vostres

nna

Li eansanci

que'ls hi han marcat la porta;
^pg p.jien joia d'obriria, de bat a bat,
la taca de l'estigma amb una

intentar, en uu cop donat,

estrenyentse...

Semblava

Es cert

i els hi donés la forsa moral necessa

pel jardí, él soli¬

se

on

nyen tse,

mes,

apropriarnos la seva • confessar el seu delicte; i ells havien fugit
constancia i experiencia.
de la justicia dels contraris...
iles s'havia fet el perdó, i ells eren alI, en primer lloc, einmirallemnds
enl'austera i digna honradesa dels re' itre CO]) en la seva terra tant estimada.
No l'havien pas trovada rejoven ida pel
publicans lusitans, i establim un pa¬
rangó entre'Is nostres capdills, al¬ .seu esfors inútil; ni pietosa per ells, solaguns calificats per ells inateixos de ment: molts dels seus companys, no'ls anarevolucionaris, i que sols ho han sig, rebre: hi havia dol i miseria, i difagut dintre les sessions del Congrés mació en moltes llars... mes ells tenien anmitjansant la seva incultura o la pro¿g pau i d'oblid!
ra nosaltres, i la part més desprovis¬
pria verborrea, i els capdills portuoh, aquell, pa i aquell vi del seu treta de deduccions a aplicar a la causa
guesos,
gloria
de
la
seva
nació
envall;
aquella casa pairal, recés de totes les
nostra.
semps que de la civilisació mondial, tempestes, descans de les seves fatigues,
Lo interessant pera nosaltres,
tant en el camp do la política, coin alegría de tots els seus dolors; aquelles tequi patim el mateix malestar que so¬
de la literatura, com de la ciencia, pj.^g
creu, qui anaven a la mort lenta;
fria Portugal, es, precisament, aquest
com de la sociologia. Aquesta es la
qajna alegria de reti-ovarles. Aquella festa
trevall colós d'adhesió a la forma no¬
piimeia
deducció
qui
han
tiet
molt^j,
ta verema, tot un record d'una vida
va de govern,
quan encara se veia
el seu triomf llunyà: la manera de lepublicans de la magnífica llissó deÇ ignocenta, ara novament a viure, s'ofcría
coses que ens ha proporcionat Rortinj gg
j pensaven:
fer adeptes a la seva causa, tant din¬
gal,
i
nosaltres
considerem
que
tal-;
Sembrem, trevalJem, santifiquem el
tre'1 poble, com dintre les classes
volta
es la més impoitanta i
més o' menys aburgesades, i dintre la
veiidica,^; nostre pa i el nostre vi, am l'amoi'; oh, hoprocurem,
doncs,
desfer
aquesta
pri mes més poderosos, feu com nosaltres, els
milicia, i dintre l'armada: aquest tre¬

Perquè, la revolució en sí, el fet
dels pronunciaments militars, cl fet
sagnant del sotraqueig, la filiació in
actu de la marina a la revolució;
l'armament de les turbes i l'assalt
als llocs reials; en una paraula, la
manifestació als ulls del mó}i del mo¬
ment revolucionari^ es precisament
lo que conté menys ensenyanses pe¬

allà

el gra¬
podrà haverhi blat, i hi haui'à vi no¬

ner

aquest moviment

del trevall desocavament

foc nou;

corrent de

mes

triomfantes: amb un

hà

tar¬

d'arbres, acabava allà ai lluny,
enfonzava'l cr(q)uscle, estre¬

marc

bres, alegria en les finestres; si en

(i, saver, ensemps, pi-cparar l'opi¬
nió extrangera de tot el món, perquè
una

en

què hi fa? si a dintre hi
si hi iià claretat eíi les cam¬

seva casa;

una

L'ample passeig cobert de fulles seques,

d'emi¬

oblida, ha marcat am sang la porta de

la

farda,

el voslre mirar'i.X'om el vos¬

com

tari parc.

grant! De 1' antiga tragedia,, una mà, que
no

de la

tre somriure—he caminaf

pelegrínatíi'o de desterro,

després de totes les llurs amai'gures

en

tempestuosa d'una monarquia auto¬
ritaria, i consolidarse un triomf po¬

seu

!

j

la tristesa

en

da trista

nova.

Oli, quina delicia les primeres veremes,
els

Núm. 11

"
Any

ANUNCIS A PREUS CDNVENCIONALS

:J

nou
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Olrona

provincià.

Sigueu felisses! Canteu la Gloria que'l
venturós despertar ha arri¬

dia del vostre

t

Perquè haveu de saver, fulles amigues,
que
es

ting una estimada que està trista, que

malalta i plora

l'absensia de les fulles i

les flors\

I
la

aquesta estimada meva,

pell del rostre tant fina com

fulles

{ivellutàdes.

malalta, té
les vostres

CATALANITAT

2

gancia del passeig ciutadà glorificarà la • la nostra ciutat; qu'heu recullit totes les
veus i les queixes, que sembla s'hvien atu¬
bellesa del capell que,—nosaltres, flors i
rat a les portes tcncades del consistori; vos¬
fulles, i jo, pobre poeta—haurem teixit.

aquesta estimada meva, malai,a, sent
anyoranses de bellesa .
I viiig a ferla un vers. Un vers de fu¬
I

'flors pera coronar

lles i de

d'or; l'ulles vigoroses que us cim-

hregeu verdejantes en els cims
joves.
Veniu

mi en garba, oom

a

miraries do les

a

feixos de

capell am les fulles daurades per
casc; i els crisantems vermells en la seva
cabellera rossa com una benedicció de des¬
Un

poesia d'una ampla corona pera
a

Veniu

a

garbes, amples i daura--

a

la

en

poble de Girona avui, te la con-

posada

vocals

asociats, serà l'esperit de la ciutat.

en

batin:

«Nosaltres

qui es santa, qui es glo--'

d'

un

som

els únics que

En la memroable

sessió del Ajuntament

la aprobaciò dels pressuposts

muni¬

cronista que
seguit de notes

cipals a regir i'any vinent, el
anarhi, va pendre un

curiosissimes.
Escassament assistiien la

meitat dels

solsament: i d'aques¬
tos once, de bona gana a' haveren retirat
del saló de sessions, la tercera part. Fóra
els tres o quatre interessats en la aproba¬
ciò a ultransa del emprèstit i dels consums,
els demés, silenciosos i conjurats, poc pa¬
eren once

hi representaven.
es tristíssim, senyors, que la vida de

I

la

ciutat,

guin

a

que

els interessos de tots, esti¬

mercè d'aquells quatre o cinc re¬

presentants, als quals, segurament, tots
conexeu,

i als quins no confiariau pas la

administració de els vostres interessos par¬
ticulars. No

eran

pas

rahons les que por¬

discussió, era la valentia del
major nombre de votants, era la imposició

taven

a

la

de la

majoria, arbitràriament, irònicament
poble que'ls escoltava sense po¬
pendri part, i tinguent en aquells si¬

devant del
der

qu'una sola veu que'l repre¬
sentés, un sol home que interpretés les se¬
ves necesitáis, un sol clam de lo que ell
demanava; i contra quina veu, hi havia el
nó unánim, de tots; dels de dreta i esque¬
rra; un nó de consigna, d'obcecació, de tos-,

llons,

no mes

sudería.

Oh! senyors,

jo havera volgut veuré en
aquells sillons, un home ab valentia sufi¬
cient, pera incapacitar, a tots els qui par¬
laven: un home que digués altament que
els que no hi assistiren, ho feren per pòr;
pòr del paper que'ls hi feyen representar;
i que aixís com el alcalde cridà al poble a
coloborar en els presupostos, (coloboració
que no se li ha admès, per esser totalment
contraria als seus projectes, i que fins iniquament el recrimina per l'aplause que tribúta al qui's fa eco dels seus sentiments);
vingués ell, i'l crides també a que fes viventa la seva protesta, en aquella hora.
Sembla estrany que haventi concejals
qui porten fa representació republicana de
la ciutat, concejals que porten investidura
regionalista, dugués formes polítiques, en
esencia i

en

de consums;
una

honorabilitat

esperit contraries al impost
sembla estrany que haventhi

majoria canalejistíi—la qual

ment deui'á acatar el

segura¬

projecte de llei per
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Fires

insinuar algún
petit moviment pi-ecursor de les Fires de
hi nostra Ciutat. Es veritat que tals prepa¬
Sembla que 's comensa a

ratius

migrats en relació a lo que
de ser les Festes i Fires de Girona,

son

's trova pas per molts
motius, en disposició d' organisar uns fes¬
teigs dignes de la seva importancia. Y es
preferible, tal volta, si la manca de
ambient, d'entussiasme i de medis impi-

més

supressió del impost que'l Sr. Canalejas
les Corts; tots ells un^

acaba de portar a

aquesta

no

deix comfeccionar un

prograimi

que ens

feble escusa P'
fassi quedar en bona situació davant de
esplicar devant dels seus electors la sev-,
tothom, que siguin exclusivament els elemanera de pensar; sobre totes les necessipients societaris i particulars els que fassin
tits que el poble li hi oposa, sobre totes les
lo que puguin dintre el seu peculiar camp
rahons que la preinpsa i el públic ha acli|Jà'acció, sempre d'agrahir i d' encoratjar,
hit, hagin fallat, carregant sobi'e Giron.i|y
redundant, com redunda, en favor de la
aquell grillo, que deurà duj', pesi lo que pe¬

nimament, sense ni una

r

població.

si, casi initg sigle.
Sapiguém, desde ara quins son els vcrdaders repi-esentants del ]joble: per els

valor in¬
trínsec i artistic, es la temporada d' òpera
/
italiana en el Teatre Principal.
qu'han sigut portats alli per un partit, ja )
La llista d'obres a representar jala và¬
será el partit mateix el que'ls hi demana -1
rem donar en el número passat: podém,
rá compte; mes que ens-e sigui a tots una
sols, afegirhi que '1 debut de la compa¬
esperencia, pera preparar els acontexa- \
nyia tindrà lloc ab una representació de
ments futurs.
La Africana. kSerabla també, que la empre¬
Sobre els interessos del poble han so¬
Lo de més

intensitat, pel

seu

j

sa

te escriturat al célebre tenor D. Julià

poble,
ho pagarás, qu'ells ja han sigut hàbils pe- '< Biel, per pendre part en la interpretació
de Tosca.
ra posar a seguretat tot alló dels drets ad- '
S'havia dit que tal volta se posaria en
quirits, i beneficiar als qui son mestres en '
escena una obra de Wagner,
més per les
les artimanyes polítiques. ¿Qne'ls hi fá a )
dificultats que l'epresenta, tal volta se con¬
tots ells, que l'obrer, victima de totes les |
cretarà l'empresa a donar 1' audició de
obligacions, no pugui sopoi'tar les últimes j
breposat interesos particulars; i tu,

j

li posen?
'
Cap dels que avuy s'asenten en aquells
sillons, saven qu'es un obrer: i si es veri¬
tat que molts d'ells han tingut una vida de

que

gabondeig; no hi ha cosa que s'oblidi ab
mes facilitat que la misèria, quan el misese

troba

en

algún fragment wagnerià, segurament en

i

privacions, antiguament; una vida de va-

riós

la vetllada

en

que

's representi Caballería

Rusticana.

-

'

Eu els
prepara

í

variar, se diu que's
1' execució d' algún melodrama
cines,

por

espeluznante, ab el noble fi de completar la
educació artística del poble que li venen

:

proporcionant ab les diferentes i variades

l'abondaneia.

¡No espereu, dons, de ells, la confirma¬ [,pelí coles.
El Centre de Unió Republicana també
ció de lo que desitjeu vosaltres en la qües¬ j

■organisa els seus festeigs particulars en el
■seu ben condicionat local social, tinguent

palpitant; heu d'esser vosaltres matei¬
xos; avui, evitant una traba que's posa a
tota honrada gestió municipal per espai de
tió

quranta anys; demà, dia de portar nova¬
ment la vostra representació al municipi,
seleccionat els homes,

ananthi vosaltres

mateixos, i desinfectant tota malura que

puguin haver deixat allá dintre.
Ells, els senyors del consistori, pel dret
de majoria— per dret divi, com si digués¬
sim—no pas pel dret de la rahó—han aprobat els pressuposts, sobre els quals hi ha
les dos enormes taques del drets de portes
i del

emprèstit: mes arc sou vosaltres els

qui heu de tirar a ten'a el projecte, vosal¬
tres els vocals associats, que no teniu cap
obligació

a

defensar, i que sou la encarna¬

ció viva dels anhels de Girona: vosaltres
que

prestigi han obtingut

la

bé

política, de

Cata¬

manera que

base ferma d'èxit els

son una

a

eloqüència, cultura

seva

y

tam¬

noms

den

Corominas, Vallés i Ribot, Jaume Car¬
Joaquim Salvatellu, Lluis de Zulueta,
Felid Rodés, Moles, Llari, etz., etz.
No'ns cansarèra de repetir que ha de
la base fonamental de la

potencialitat

de les 7'iostres

vocals asociats
la

per

hi pondrán part, serán

Pere

haurien

per

els que més

ser

de Girona

concejals:

tenim la

portará la llum a noves

ner,

Per Vinterés
A la Junta de

entre els partidaris

preparatius fan augurar un
que

Els oradors que

■

E. Fontbernat 1 Verdaguer.

l'arro-

Republicana. Hi

conciencies.

representació del poble de Gi¬

verdadera

Poeta.

triomf,

lunya

De les pròximes

va

altre

rona!»

després Ella, triomfalment, en

pera

intensitat dels

vosaltres. La .Tunta de

fiansa

d'una malalta amiga.

perquè es l'estimada

riosa

ha gran entussiasme

morir glo-í,^
altament i fortament podrà dir a tots els
^
divina joia de 1'auria i qui desde els sillons del consistoid la com-

D'una malalta

glorificar

Unió Federal Nacionalista

mi, (pio us portaré a

blonda cabellera

la

Definitivament, el dia 23 del corrent
a Lleida l'anunciat aplec de la

tindrà lloc

d'Esquerra Catalana d'aquella regió, i la

Tot el

platanars! Veniu junt amb els
rojos crisantems, les corfisanes

riosamenl

1' estimada.
I

mi

sigut enérgica la dels altres en fer

polítiques
L'Aplec de Lleida

mal.

flors.

triaments de Sol.

ha

com

fulles

des

cant.

mi, fulles i flors, a teixir

Ajuntament de Girona, portautla
'^aun camí de veritat i de vida; i cal que sigui enérgica, la vosti-a acció, en fer bè.

Poeta.
Veniu

Notes

sana del

la belle-'
d'un ample capell do fulles i de íloi's.
Perquò elles, no són les estimades d'un

sa

estimades, que teixirem
la poesia d'un ample capell pera la malal¬
ta amiga meva. Un capell qui sia corona
gloriosa de santa; qui sia gíirlanda de ba-

a

pobres noies pro¬

Perquè elles no poden ostentar

crisantems, flors

Veniu

obra, i no teniu pói' als acontexaments,
vos dictará la ralió i la justicia.
Tots l'esperem la vostre gesta: tots ne¬
cessitem la vostre mà, única que avui, tal
com están les lleis, ha d'aturar Tobra mal-

vincianes relluiran d'enveja.

aquests bells

compactes, teniu fé en la vos¬

puig

crisaatems, sereu santifi¬

F.ila.

ts per

lles

dels arbres

considerable, i podrá donar el veredicte de
les mateixes.

tre

I vosaltres,
ca

altres que,

divinisades

Ella.

per

monja novicianta.
Veniu totes a mi, fulles amigues, fulles
malaltes

vosaltres, fulles, sereu

I

el seu front de

rebudes, que pugen a un nombre

cions

sabeu palpablement les necessitats de

contractades diferentes orquestres, potser

idees, aquesta campanya
qu'are s'insinúa de propaganda política
per tots els horitzóns de Catalunya. La
propaganda que's pugui fer desde Barcelo¬
na, no

rèpercutirà

fi de ferlos concients dels ideals

aprop, a

de Patria i I-,livertad que porten
dintre de la

seva

Perelada, de La Bisbal i de Torroella.

Tindrà

;

ide

lloc, també, la presentació escènica
algunes obres teatrals, la part musical

lestant supeditada

alletargats

ànima, pel sol fet d'esser

catalans.
Una

oi-ganlsació potenta i forta de pro¬

paganda del catalanisme i de la Llivertat,
que podria esperar fondadainent obtenir el
convenciment i la comunitat d'ideals en el
més gran

nombre de catalans, hauria d'es¬
en totes les poblacions im¬

tablir centres

portants de Catalunya, ensenistrar an els
joves d'aciuestes mateixes poblacions, que
segurament i desinteressadament s'oferien

aquesta creuada patriótica, a parlar

per

públicament, i anar en veritable peregri¬
nació 0 senciatge aont hi hagués una inte¬
ligencia, una voluntat, un home, que no
hagués, encara, sentida la veu de la Patria
per boca d'un propagandista.
Perquè no es pas precisa, tantsols, la
eloqüència per donar al neòfit o al indife¬
rent una primera noció dels seus devers
patriòtics, ni són de demanar gians condi¬
cions d'orador per

parlar a gents que tenen

inteligencia verge d'impressions polí¬
tiques i d' exposicions d'ideals regenera¬

una

dors.

propagandista hauria de
inclogués
a tot Catalunya, i que contínuament, ab
la pèrdua de la gota d'aigua, hauria d'anar
laborant dintre les raultituts, de la ciutat i
del poble, del pla i de la montanya, de
obrers i de menestrals, per inculcarhi tota,
La campanya

ser com una

extensa malla que

la veritat de la doctrina nostra.
Allavors

podria esperarse, fundada-

ment, perquè seria la conseqüència promi¬
ses

verdaderes, que en el dia que'l poble

hagués de demostrar
va manera

de

i!

mai ab la intensitat

pas

deguda, dintre el cor dels pagesos i mun¬
tanyencs. Es precís anar a parlarlos ben

tació de

en

de pensar,

Catalunya

els comicis la se¬

sortis una represen¬

que

tindria tota la vo¬

luntat, tota la forsa i tota l'esperansa de
la Patria.

a la direcció del nostre
jbon amic el conegut músic D. Tomàs So-

*

|brequé8,
qui, es d'esperar, quedará en el
digne lloc que tots li reconeixem per la

EÍ¿ debats

polítics

i

,

cultura artística.

tota'la bona societat de Girona, i consti¬

Inaugurades les sessions en les cam¬
llegislatives, els diaris han tingut tema
per omplir forses columnes d' estractes dels
discursos pronunciats. Aquets hen sigut nu¬
merosos i extensos, però en ells nò hi hem
trovat rés de nou, digne de comentarse, ni

tueixen

tatit sols

seva

Continuarán la tradició d'
que

exquisidesa

han lograt ab tants anys de persisteir-

cia,'els .Tocs Florals,d' aquest any, doncs
ja, consuctudinari.-iMiciit. logren reunir
• una

perfecta Festa de B.-lle.se.

Aviat el Jurat calificador haurà terminat
la

seva

tasca d' exámen de les

composi¬

bes

alguna frase

revelessin

de les

que

altra aont s'hi

iniciatives, cultura, nova visió

coses...

CATALAmXj^T
terrible infeconditat

Una

planà da¬

paraula, i en va el poble es¬

munt de tanta

dels seus llegisladors que baixin de
l'altura d'eloqüencia i verbositat aont es¬
pera

encastellats, per escoltar els planys

tán

poble que lentament va morint
consumpció.
En Pau Iglesias hi ha repetit conceptes

eterns del

de

propris, als extranys, i

Sessió del

ritat resulta

una

En

valor d'una

excepció honr.osíssima, entre

profits particulars.
Hem passat, nosaltres, la vista per les

seus

parlamentarias, am l'esperansa
de què hi veuriem el nom de nostra Patria,
per si's donaven compte de la realitat del
nostre problema nacional, i li concedien la
beligerancia necessària: no ha sigut aixis:
i,- ni tant sols, han vist un nom català que
pronunciés el nom de la seva Patria, pre¬
sentant la nostra potencialitat nacional ab
els eeus afanys de redempció i de vida.
Ara, ab la discusió de pressupostos, els
debats polítics no hi cabrán: de manera
que la gestió dels noátres diputats s'haurà
de concretar a 1' espectativa de si Catalu¬

ressenyes

sotraquejarse de nou, obli¬
gada per l'inacció dels seus representants.
Si'ls nostres diputats fossin cuneros, al me¬
nos anirien, com una nota alegra i pinto¬
resca, de poble en poble el dia de la res¬
pectiva festa, i parlarien en castellà, i lïauriem de malparlar, pel seu incompliment,
de persones ab les qui no'ns hi lligaria cap

nya comcnsa a

afecte. Mes ara ni

a

de

deixar

un

la

si ell fos un dels industrials a
qui degués l'Ajuntament, defensaria /' em¬
prèstit, pero ho va afirmar i el públic va
Va riure pensant

'I se¬
an'aquelles paraules

amia

Bell solà posava
comprometedores.

nyor

cara que.

.

Hi
Hi

El senyor

Girona tenia

impost de
Saven

Bassols
a

les

dir

seves

el poble de
la .sopressiú

que

mans

consums.

a

tots els

concejals

a...

Tarra¬

gona.

A pesar

de les moltes precaucions i ame¬
nasses, ha passat el 13 de Octubre, Sense que
a Girona hagués hagut res anormal.
Real¬
ment, tot el luxe de precaucions ha resultat
inutil; però encara no s'ha dut aquestes pre¬
caucions tant al extrem d'haverse ordenat,
com

succeí

una

vegada sota V arcaldia del

Bassols, de ferse tirar

seyyor

censura

unànima que Girona ha

i

em¬

prèstit municipal, per l'arbitraria resurrec¬
ció de l'odiós impost de consnms, n'han si¬

discordanta, un seguit d'arti¬
firmats per Evangèlista s'han pu¬

gut una nota
que

blicat

en

l'estimat

No hem de

dels

confrare Ciudadanía.

criticar, nosaltres, l'esperit

articles, respectem més que ningú totes

opinions per més contraries que'ns siguin;
mes hem de fixar sobre ells la nostra atenció
les

per

genda,

sorra

pels

ca¬

la doble malicia en que estan fets.
La mala redacció dels articles de

rencia,

ens

crits de cap

la gent

refe¬

diu ben clarament que no són es¬

literat, però sota el pseudònim,

hi malicia una firma coneguda en la

política gironina,—l'única qui d'esser cert,
estava descalificada pera parlar d'assumptes
del municipi—i per això cal ocuparsen.
3i 's necessitava un contrapès en l'opi¬

pública,—completament contraria al emprèstit i als consums,—enhorabona que recarressin a tots els medis, però mai a l'anò¬
nim qui sempre pod suposar l'autoelogi.
Per altra part, es d'una puerilitat tant
de mal gust la defensa que fa del pseudònim
am que s'amaga'l senyor Evangelista, gtíe
realment fa riure. Diu: «En verdad, tan or¬
gulloso y satisfecho- estoy de ello, que si yo
no fuese hijo de Gerona (!!!) dejaría el pseu¬
dónimo para estampar mi apellido con ft)das sus letras...•!> Com si'ls qui som de Giro¬
na sempre que's té la confiansa en si mateix
i el valor de les propries conviccions no donguessin la cara.
Tota altra escusa hauria sijut bona, càrreg, parentiu, posició social, sia lo que vtdgui: mes en un article ont hi havés la firma
del qui s'amaga en Evangelista, ni s'hi hau¬
ria escrit el «Bienpor el Alcalde^ ni haurien
tingut valor els contundents arguments qui
ad.tia, car l'autor,—qui coneix, bé les lleis,
segons tenim entès,—sabrà bé les primeres
preguntes que fa'l tribunal al testimoni qui
declara en tma causa en pro, o en çontra del
nió

V

processat.
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eseepeió de la Lle¬
si pera comi)laure al pú-

no savem

a

«El Menestral» d'

de la ciutat.

més, aqueixa
ja la orquestra «La
Principal» de f.a Bisbal, i està fent tre-

societat ha contractat

valls pera

El

«Moniepio dc Dependientes del Co¬
mercio, Escritoi'io é Industria de Gerona»
ha nomenat

aquesta part epilogal

pei^obres de Beethoven, Schumann o al¬

tre^ iaí qui no podem pas oblidar.
jSobre'l fons d'una decoració grotesca,

la correcta figura dcn, .Toan
Frigola, èsveltament. Se feu un silenci
hieràtic, i com un suavíssim aleig comensà
Y Allegro dé la notabilissima sonata de
(Irícg qui fou executat pulquèi-riraament i
anijinolta justesa sobretot al final. La delicadissima Romanza fou

una

meravella do

indubtablement,
on se compenetrà més harmònica.nient la
àniípa d'amdós concertistes, ritmant am
consonancia i fei t sorgir acords d'uia claretat encantadora. En YAppa,ssionato, la
cadencia fou admirable, sient interpretat
am profond sentiment i liermosejat amb

dieáió. An

aquí

va esser,

ta

la

8^'
lfenciosament i am dolsa obstinació, la
griïh puresa d'aquells esculptòrics endecassíjabs d'annunzians:
un aiiioro (loloroso, lento,
che lento sia coniO una lenta morte,

VogTlo

de

aquestes paraules.

En el Concert de

Brahms, la labor den

Frigola fou enorme.' En aquesta sòlida

composició sigué on se revelà am més in¬
tensitat la seva destresa, arrancant am vi¬
gor notes, tant transparentment diàfanes
qui donaven la sensació de vibracions hu¬
manes, de lais sonors, de crids ululants,
de ritmessobtils...

foren aixinoblesa i mestria.,

Les obres de la tercera part
am

es^oecialment l'esplèndida Llegenda i l'aris¬
tocràtica i colorida Polonesa.
Fóra de programa,

*
Ai

íi«

ra

la Diputació Provincial
no ha pogut reunirse per falta de Diputats.
Si, vaja com sempre. De totes maneres,
la feina ja 's farà...
Aquesta

sia de

.

fine

(vogTío che piú forte
la morte) e senza inutamento.

senza

e

il.

agilitat una mediocre jota de Saiasate.
que'ls qui hem sentit an

en

Manén, el violinista-hèroe, no podem

pasf establir co:nparanses, no obstant ens
fou molt interessant pera

criteri sobre aquest

Els

Cinema Gran Via
Concert de violí i

piano per Joan Fri¬

formar el nostre

jove privilegiat.

aplaudiments foren francs i entu-

més notable de l'alta societat
dimecres

a

la

nit,

en

gironina, el

la sala del Cinema ti¬

tular, el jove violinista, pensionat per la
nostra

Diputació provincial, don .Joan Fri¬

Miquel Oliva

ra en

una

i el

branca de roses de

Ara, una petita nota discordanta ens
invitacions, per cert re¬

cal observar. Les

gola, acompanyat del pianista don Miquel
Oliva, donà'l concert qui fou oportunament

dactades

anunciat.

anomalia máxime tractantse d' artistes de

.io

voldria

crites

en

poc

incorrectament, eren [es¬

castellà. No comprenem aquesta

teixir, graciosament,

Catalunya, car això sembla una ofensa al

d'elogi a la consagració futura
d'aquest digne deixeble de Viotti, d'aquest
jove qui domina tant hàbilment el dilecte
instrument d'arc, i, a l'ensemps, brodar
uns vocables fervorosos pera'l nostre exquisid pianista.

no4re Idioma. Confiem de la cavallerositat

una

orla

saver

aplauso i a! elogi qui tota la prempsa
públic gironí ha iributat al ferm nacio¬

nalista D. Emili
ta defensa
en

els

el

dels

organisadors,

Verdaguer,

que en

la valen¬

per

qui dels drets de la ciutat ha fet

consistori, contra la conjura de tots

regidors, nosaltres, hi afegim el nostre
i més sincer; per la cnei'gía de

mès gran
les

seves

tat

qui

paraules per l'Interès i la volun¬

vegada

una

conciutadads; i

seva

obra.

Al
A"a

ha demostrat als

mes

seus

per

anàrsen ell del

la noblesa de la

consistori, el poble

compendre tota la veritat;

va

compen¬

al consistori

verdaders representants seus,
frenètic

qui li tributà,

torisació i

una

va

protesta
*

a

i l'aplauso
esser una desautots els altres.

H:

Degudes a la bilis d'un concejal contra¬
riat, en la sessió del ajuntament del diven¬
dres

derrer

preferides algunes

varen ser

paraules contra la pi-empsa.
Nosaltres

protestém enèrgicament de
aquells conceptes i hem de manifestar un
qui si la actual campanya recta
sincera, ha molestat a algú, pitjor per ell

cop mes,
i

car

solsament estém convensuts de la

no

veritat

que

sinó que,

al

s'ha estampat

en

la prempsa,

la nostre part, hem
seguir el camí emprés centre tot lo que
sigui contrari o erroni, pesi a qui pesi i
caiguin les censures qui caiguin.
menys per

de

De la part

criminosa del fer, sabèm que

s'ha presentat al jutjat la oportuna

que¬

rella.
A'

*
V

pels Sr. Fills de E. Garriga,
Miquel Reig, Celedoni Grabiel, Lloreiis Co¬
rominas i

Fill, Ricard Garriga, .1. Vila i

Fill, Benet Bosch, Vda. Domingo Boxa i
Anton

Pons, ha sigut presentada al ajun¬

tament

una

exposicició contre el progecte
presentat per la Comissió

de pressuposis

de Hisenda demostrant l'ínconveniencia de

carregar

impost de

No

consums en

les especies

cigrons, especialment, i lo equivo¬
en

que

dita'Comissió's basa.

publiquem extensament la referida

exposició, qui ja coneixen nosti'cs llegidors

Alexiíndría.

un

Girona.

t.

if;

record perdurarà en nosaltres

Vagin, desde aquestes caríssimes co¬
lumn es provincianes, pera en .Joan Frigo¬
la uha votiva corona de llor helènic, i pe¬

concorrencia, lo

a

Al

cat del càlculs

ment.

selecta

tenim

A'-

ble,pi terraenar.
ün grat

nombrés

pi'imera. necesifat

consums, que

arròs i

de tant artística vetllada.

una

impost de

siaàtes, esclatant en una ovació formida¬

gola i Miquel Oliva, respectiva¬

Davant

les especies de

treurer

del

se

Firmada

tocà am desinvoltu¬

Naturalment

semana

de la .Junta local de

ponencia pera estudiar la fóranula de

una

compositor, florien

vina sonata del nòrdic

mateix executades

sinceritat

oírem aquesta di¬

D. Laurea

í:

dre la necessitat de portar

obra la tasca dc cada artis¬

Durant el temps que

y

en

bellesa.

ben acreedora d'una sincera lloansa.

os

daguer, però han sigut molts els revenedors

Nosaltres creiem

rara

a

Reformas Socials demanaj'en

l'Ctallava

En aquesta

sacrificant els seus interessos...

raefje del mateix,

Duhnau.

Els vocals obrers

Ai

botiguers qui han vingut, a queixarse pro¬
testant d' aquelles paraules.
Diuen: si no 's carrega als parroquians
el preu sobre la mercaderia, resulta que els
botiguers sols, són els qui paguen l'impost, i
aixó no es pas just; sempre, qualsevol ail¬
ment, Than fet en proporció, anivellant lo
que pagava poc, am lo que pagava molt-, i,
ells, més que ningú están interessats en no
fer més critica la situació, encara que sigui

foi' venir dues (irciucstrcs d'al¬

tres, de les de més anomenada.

basant superficials. Nosaltres gustosament

unaitúnica de

concejal, cercant aplausos entre el
poble, va acusar als petits botiguers, de
aprofitarse dels impostos am que's gravarán
en materies
primeres, pera carregar als pa¬
rroquians doble de lo que paguen per aquell
concepte, en especies gravades.
Ja li contestà degudament el senyor 1 e?'-

aquesta Ciutat, celebra¬

H:

substituit

la societat

rá els dies 29 i 30 d' aquest

,

rrers

amenisar els balls que

bli^ens donessin a conèixer composicions

se

quina es?...

Enviar

am

aqiiesta dai-rera part,

hauríem

Hi

va

diviflit en tre.s parts:
la donata en do menor

de yieniawski. Es de doldre que en

gona

riure.

Un

la

això, nosaltres, al llegir el

(leidrieg; la segona amb el Uoncert de
Br|lnns; i l'última anib una Ifabanera de
Saint-.Saëns, i la Llegenda i la l^olonesa se¬

volia dir que

del

primci'a

Pera

amb entusiasme i

Kl programa, ora.

ca

Noves

d'insòíit, merei¬

trascendental, quelcom

'Al'

De

el cjual iii figu-

hapfies Brahms.

lapsus linguc, molt xistós:

anar un

^

donat als iniciadors dels presíiposstos

on

Grieg i Brahms, es (pielcom

avfdesa. Per

aquests consols ens que¬

Hebdomadaríes

un concert

de

xedor de comentarho

la posteritat.

dijous:
rapte oratori, el Sr. Ensesa

den.

cles,

Silenci,

riniobros

aquests
dosjnoms significatius: Edvai'd Orieg i Jo-

Uirona: la seva since¬
nota tiplea^ i li dóna cl

llui¬
tar per les gloides propries en el toi·iieig
de la eloqüència, quan no la supediten als

del

programa hi vegerem pendre relleu

que va exposarnos a

mig del nucli d'oradors que hi van a

¡En la nostra minúscula Ciutat, ciutat

Suposem, no obstant, que pera desvistuar
suposicions dels maliciosos, donat el cas
de que no fossin certes i pera donar valor a
les paraules annóimes, el senyor Evangelis¬
ta donarà'l verdader nom de l' autor, als

les

vinentes audi¬

cions tindranl'amabilitat d haver en comp¬
te la nostra admonició.

.J. T.

haversen dat compte en la sessió del
ajuntament i publicat en la prempsa diaria

per

d'aquesta ciutat, mes, en lo referent a la
mateixa, hem de dir que es una de les tan-,
tes protestes que'ls industrials, venen do¬
nant contra la gestió administrativa del
nostre ajuntament, i una de tantes protes¬
tes i observacions que la matexa Corpora¬
ció no ha tingut en compte.

Agustí Gallostpa.—Sastrkría, Besa¬
do 2.

Fa

saver

a

la

seva

nombrosa

li ha arribat un variat i
esplèndid assortit de genres pera la
present temporada d' ivern.
clientela que

IMPREMPTA

b'

E.

SIMÓ.—GIRONA

CATALANITAT

ANUNCIS

D'

SECCIÓ

VIUDA Y FILLS DE S. FDRNËS S. G

Agustí Gallostra
Trajos exclusivament a mida
Besado 2, y

Peixeterias Velles, L'í. -GIRONA

PLÂ

L. DALMAU

® TALLER DE

®

Vins, Alcools, Tartres*

MÁRBRES DE

MIQUEL QUINTAIMA

METGE

GIRONA

y

Olis

LLANSÁ

Y

país y extraiigeres. ® Espelàpides ® Cort = Keial 4.-giroNA

Pedres del

Rambla d< Alvarez, 2, segon.

—

^

GIRONA

cialitat

en

!

Ú VI

COLL

:

VOLEU VESTIR ELS NENS ELEGANTS Y AM

íí_
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Xocolata Reeonstituienta "EXCELSIOR"
A BASE DE
Es el més

GLICEROFOSIFAT DE CALS I NOU DE KOLA

pràctic i el millor de tots els reconstituients i de tots els xocolates.-Indispensable a les persones
a trevalls mentals, als convalescents i als neurastènics.-Util als infants i a tot el món.
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UNA PESSEïA TS 200 GRAMS
Demanis

en

farmàcies, drogueries i ultraníarins.-Preparat per J.

Dipòsits: Girona; Ortopedia, Perfumería i

DEULONDER, Farmacèutic

Centre d'específics: FIUS, Plassa Constitució, 12.-La Bisbal; FRANCESC

ROURA.r-Olot; ISIDRE CALBETON.-Palamós; SENYOR TOLOSA
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