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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

Arxiu Municipal de Girona. Catalanitat. 28/8/1910. Page 1

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

Núm. 4

Any

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

