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august de Patria podríem cantar, si
el cant es realittat suprema d'emoció vibrant i sincera?. Festa dels
jocs Florals, mentres guardis en
ton cor aquesta trilogia santa, seras
J'heralf i el guardador del esperit de
Catalunya»·;·
Realment sembla que en aquets
períodes hi alelei<l resperit del gran
m~lre Or. Torres y Bagu~s; es Ja
Catalunya ~pirifualista i Cristiana
que parla peV' hoca del g ran artista
que tan jorns de gloria ha donat a
nostra Patria.

deu usar-se tan sols com a armar dedefença en aquells precisos moments que l'obrer ha vist. trepitjat. 1
el seus dPets i ensems quan· de res .
han servit le~ reons expósades
amb senciltesa i cl~retat per un
tribuni:%1 arbitrari .
.
La bagft ans d'esser llei aprovada per les Corts del Regne, ha·
vra estat sempre el drel de la força;
rnés·avui, es pot ben dir qu'es la
fo¡·ça del dret.

Com cap any ha reso nat august,
triomfant en el bell Palau de Ja Mú·
AMIC
\
sica Catalana. el diumenge prop
.passat diada de la festa de les. lle·
•
tres catalanes. Ni hê1 vibrat l'anima
catalana al impuls de Ja miJjesfumhl
·i elaqiien.t a paraula d'un geni de Ja
•
:raça; el mestre Millet. El seu dis--- . .. ... .
. . .. . .. .
..curs presidencial fou un continun
-cant a Ja santa trilogia de «Fe Pa·
.tria i Amor». No podem resistir a
Ja temptació de copiar el perióde
De~de que fou un fet la célebr~
final del discm·s on hi resta retratat aprobació de Llei de bagues pre~
.. -· ........... =·· ... . . .. . .........................
'
el gran po el a, e I gran p~triot a i e I scntada per don joan de La Cierva
gran cristi
el esser ministre
de Gobernació al5
;
Diu a ix ís. «I Be¡teida I u, 1::- esta vintísel d'abril del any mil noucen~
dels jocs f'' forals, que portes i pro- nou. els obres han ting ut un èlrma
Blanques quarteres esteses da. clames l'esperit fecondant de Ca- poderosa no ~ols per a defençar~s~ munt la taula. amb llenguatge contalunya! ¡Beneidil fiila excelsa del en el~ conflicles qu'esdevenen en- vencional m'esperonen a escrrlrer
amor rediviu de nostra Patria! [)e- tre' lis i'ls amos, sinó que també l'article setmanal pel periódic.
Un episodi d'una passejada fruí:neída tu, veu que crides a judici als . per a esser tractat~ amb menys
fills borts que l'ol'g·u!l ce~ra i els em- rigor per p<.ll'l de les autoritats, ca~ da en una de les poques tardes bo..petileix en el no res de. lo bordissenc d'extralimitar-se un poc en llurs n~s del prov passar mes d'abril, èm
i aixut de savò! ¡Beneïda tu que en- atribucions. Abans d'esser legalit!
servira de tema.
.cens encare ~ls espirits ·que volen zada dita llei, .restaven mt>ltes vol~
Anavem fent via cap a Santif
viure en el foc del entussiasme per tes els obrers
obandonats a l'arbri- Susagna un bon amic i el què aixó
.
l'ideal per la v~rirat i per Ja beUesil;
Jratge pas~ io nal no sol~ del~ pa - escriu, petjant IB carretera reial.
Al esser al lloc i punt conegut
per la Parria la Fe i l'Amor. Tres trons . si que també d ' aquetls seus
coses santes que son una sola -en mate ixo~ amic~ .• qui lluny de · pro- amb el nom de Co1>a.den Pa/orneunió ínlima. Derqu~. ¿com estima· .cun1r un millorament raonat, llen - res, un espectacle cu[iós ferí nosriem a la Pairi a sense la Fé en el çaven ld seva obra a .una verdade- tra retina.
'
més enlla inmortal d 'ont lot deva- ra derwta. . :somninut reivindica·
Un carruatge parat al ~u d"un
tla i ont tot ~e g lorifica? ¿Com viu- cion~ fanlastiques i imposibles mur quasi enrunat. carruatge indería sense Amor uquesta fe, ja que d' aicançar. Ara ja resulta done~ finit, car li corresponien honors de
t,Amor es força que iot ho empeny, indi~curible eix formós dret, i dH- tartana, cotxe ¡''nns podrfem anyaencen í co!on:l ? ¿Com sens Amor xosos els obrers si Si1ben fer d'ell dir de conductora, es destacava eia
Jf'ormaríem aquet nucli que uneix als un bon IÍ~, car, no COQ§isteix primera fila.
germans d'un mateix terrer; com aquet en fer estallar conflicte~ a
En la part e.::<terior de. son da,podt·ícm lluitar per a conservar-lt1 cada pa~ enlre 'lls iïs amos, no; rrera, penjava una galleda r un·caii sublimaria en el sacrifici punyent consisleix precisament en regla~ xó farcit de manecs i branilles .·de
del dolor I amb ta sane vessanta; i mentar . i garentir la llibertat del paraigues.
•
corn sense Putria podríem parlar treball fent sempre per maner.a d~
Un gos de presa, malcarat, xa~
amb claretat i fermesa el llenguatje solucionar amigablemel}t dH~ con- to i subjecfat per uAa cadeneta a
de la f'e i l'Amor; amb quin accent flictes amb sos amos; car les
una de ses rodes, maldav a per· despodríem dir bellament i amb since- gues freqüent~ per torben greum~nt ·mgar-se ..
.
.
.
.
-rifat «Pare nostre qui estau en Jo les necessitats me~ ~lementals de
Mes enll<i. uns angel.s graSso· cel»? ¿Com sense aquest sentiment la vida nacional. La baia doncs, nets com els de Murillo en el seu·
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