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via molt camí per correr a les bones, i
no convenía exagerar a fi d'arribar a una
Espanya gran.
El canvi que s'esta fent és admirable, i es
no aun del calor a fixiante que reclama un
se.. ·bate de chufa y un bailo de mar. Es el ven ben clar per tota la nostra Catalunya.
1 ~gido trimestre en que mejor conviven las
A vans el moviment patriotic era una forc;:a
cla e:s ·ociales bajo 1 dosel de una igualita- que anava de les grans ciutats, sobre tot de
ria fraternidad. Ni el potentado puede os- Barcelona, als pobles, an·ibant devegades
t.entar ·u prerro()'ativa en una estridencia amb prou feines alcor de les montanyes, que
do reto amenazador, ni el arte ano deja de
empre é lloc aon han arrelat mé enfons
ser tan rico como el R ey del Petróleo ante le llibertat dels pobles.
la onri a do un' sol tibio y acariciante que
D ones ara aquest moviment patriotic e
e po a en las flores como un primer be o de tran forma radicalment, i és a dintre dels
pasión romántica.
poble aon la llevor forta i sanitosa d'amor a
Primaverita mía, divinidad de amar, es la no tra TelTa grilla i grifola.
contigo y por tí que los poeta cursi entoAuen de poble en poble pels llocs mé
nan u
nde ha candoro a a la ninfa de arreconat de Catalunya ~ trovaren que per
los bl on 1 ~ 0~ ·abellos y ojos glauco , qu abe
ot, principalment en mig de la joventut
del amor lo~ ·ccretillo . La diosa flora con el plena ele vida anitosa, s'han despertat per
céfiro al v ju au ctea en las fronda de Venu
a la Patria el fill · de la Terra. Jo'ls escolAfrodita, y ba;;ta ya por hoy de poe ía; tava amb l'imima glatint d'entu iasme senquien m~Ls quiera ·aber, que a Becqu r lo tint-lo · com enviaven a la ciutat alenade
preguut y santa· Pa cua ·. Y un . me• de d 'amor purí im .
Mayo, r fulgente, puro .
I ague t moviment febró que se sent per
Sin distingo· d ninguna e p ecio, podemos tota Catalunya, e obreix d'ella i el sentireu
afirmar uo es la primavera, la soberana si po::;eu la má sobre'l cor de Valencia i de
niií.a que c. paree por doqtúer flores y ri ·a , Mallorca, aon la Patria tampoc és morta í's
ol y ombra que para mí quisiera; pues no desperta, i'n urten alenade vigoro es d'ala tengo, que el sol me ea leve.
mor per ella. P er sota la Terra valenciana,
A ves, lirio , perro , gatos, todo en ella igual que per tot Catalunya. mé cada una
ncuen ra un excelso poeta, que en prosa o en son ca al, cada cú vol é er com és, com
ver o da rienda uelta a su imaginación exu- els hi ve del pa at, amb sas costums propie ·,
berante. in ir má lejos, sostiene un escri- que cada una val més per sos fills, perque
tor evillani ta, apellidado Pérez por má
Déu els hi ha dat, que qualsevol altra de
seña , que hasta «el paciente asno, perora forastera.
en fl orido periodos de oratoria primaveral» .
I me paraule , al parlar de Valencia, són
No ta to , Pórez , no tanto .
les mateixes que vo ho dio amb igual amor
DELTA i esperit germanívol de Mallorca, i lo que
vos die de nosaltre , de Catalunya i de no tre germans de Valencia i Mallorca, vos ho
die del Rosselló, amb ven més alta avui per
tenir entre nosaltres a aque t catala, gloria.
al pre ent de la civilització de tota la Terra.
poble lliure, donant-te un dels indrets més
Dones, si, senyor , no perque'ls etzars de
hermo o clcl meu Univer ; ensenyant-te a · la vida en hagin separat de les telTes rossellenc;:ar ~ el ten terrer a pobles que amenac;:a- llone:se , deixen de ser catalane , com les
ven e -clafar ota so peu brutal la tova d 'ací baix, les que faldegen el Canigó. No hi
fe omia , i tu no ha · agrai:t els meus amoro os vol dir res que ells i no altres formem part
afany . Torna, done ·, al no re d'aon t'he de do E tat diferents .
tret, ense qu'hagis sapigut alTibar a la pleNo cal dir-ho que abans de !'existencia
nitut de ta grande a.
d'aqueixos dos Estats, que avui e les parMes aixo no va ser, perque no podía ser teixen, ja sobre del món hi eren les dues
obra d Déu l'abanclmtar-nos.
telTes, fent-ne una sola, i gue aqueixa maI així n trobem que l'indiferenoia que teixa telTa segueix fent una sola gleva amb
, hi havia aqtú per le co.-es de casa va de a- la mateixa anima noble, amb la mateixa
pareixent, donant lloc, per ültim a tm mo- sang que corre bullenta per se venes, amb
vim nt d 'portador.
el mateix cel que le enllumena a totes dues
Any enrera aque t moviment 'havia ini- i amb igual braholar d'ací d'allá de la seva
ciat n difer ents llocs de Catalunya, encara tramontana.
Done ·, german de Catalunya, per llei de
que sen e gran expan ió, a can a, pot é ser,
de que aque t de vetllament d'amor de Pa- Déu, lo qu'Ell va dar unit, un dia o altre
tria, inioiat en el ventres de le grans tornara a unir-se.
ciutats an ava a le poblacions sccundarie ,
¿No acabem de veure com se desfan els
di ·fre. at ,- molt vegad s, amb moviments poble cansats de vida mentidera, mal cupolític de baix vol, volguent molts homes, sits i mal apedac;:ats perla forc;:a de les espaque no s'aconhortaven de no fer paper, per ses? Dones, vindra un altre temps en que 1
pobre que fos aque t paper, dintre de Madrit, Roselló torni a ser de no altres o nosaltres
sortint diputat o senadors i fer creure als del Rosselló.
¡Qui ho sab! Tantseval!
eus elector · que, dient-ne tma de freda i
una de calenta al Govern, se conseguirien
P ero, malgrat a tot-hom, vindra aque t
moltes co e¡; ti.til per Catalunya, que hi ha- temps .

Primavera, primaverita mi a
Por Zcus, que ya tenomo.· aquí a la primavera, turgente y oloro a omo una ninfa
r cién lavada . B lla e ·tación para los bardo. ·
que pulsar suelen la lira de Romeo ¡oh Julieta!
En ·ta estación, preci amonte, muchos
poetas in.-ustanciale debieran tomar el exprés del sentido práetico, hacia la tielTas
próvida. d lo· ver o macho que llaman
~
.
la co as por u nomb r e, porque ID.ll'en
u tede · que apellidar al ol ardient Febo,
a un apartado de coles, alfombra de esmeraldas ... pero el rito poético de la bella durmiente, que se llama inspiración, lo quiero
así : quien manda, manda. Claro e ·tá qu
esto de la in piracián e una fruslería ta11
lemental como e a imágene. torpem 11te
barroca que se veneran en mu ha igle ·ia ·.
Antigu amente in piraban las m u ·as; hoy en
día inspira má.s un huen n'egocio, por muy
pro awo que sea.
Aun en nuo tra época, i queremo · pa ·ar
por eruditos, debemo .. apechugar a prueba de
indigc ·tiones con la mismísima «Me.-iada »,
de Kolp tock; en realidad no es e to muy
yanqui para que re::;ulte eriamente tÍ.til;
sin embargo, siempre vivirán lo genios y
lo héroe· para los editora desapren ivo y
algtma oveja má o menos cándida en el
redil de los inmortal · : sabios calvos y arti tas m lenudos, honor y venta de semanario ilustrado·.
E la primavera, el bello gesto incipiente
y virginal de lo ideali mos más puros. Es
un renacimiento de viri~idades, in el bochor-
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De los juegos florales
DI CURO DE
D. ANGEL GUIMERÁ
He aqtú el di curso de gracia :
«Senyor : Tenim un any més del· Joc·
Florals de Barcelona . Un any mé de la
vida do no tra Catalunya.
I cada any, tal día com avui, ense dirno -ho amb paraule - nns als altres, meditant-ho sense que'ns ~;m·ti al exterior, en·
diem cls que estimem amb forc;:a la no tra
Pat.ria p er ·obre de tot lo creat, llevat de
l'amor de familia : en· diem, torno a dir : la
nostra T crra va fent ·ami dintre d'aquest
Univers del que forma part, perla má de
Déu mateix colocada aon e troba. I no altres:, cada any que avenc;:a hi veiem mé
clara la no otra p er ·onalitat i com concreta
les ·ove linie caractcrí ·tiques en 1' anima
dels homes .. .
Dcsprés d'tma forta sotragada, en la que
va correr la ang, va venir una mena d'ensopiment en la nostra Terra, semblant fins
que tot lo que'ns era propi havia d'acabar,
desapareixent p er sempre, com i el Déu,
creador dels pobles i de les races, s'hagués
cansat d'asperar un suprem despertar de Catalnnya i li hagués dit : Jo't vaig engendrar,
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