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Justificació
Durant el curs 2011-2012 vaig treballar com a becari de pràctiques externes a la
Biblioteca del Seminari Pontifici de Tarragona (BSPT), massa desconeguda, on vaig
poder conèixer de primera mà diverses perles literàries i històriques vinculades a la
premsa del Camp. Em va impressionar particularment la col·lecció sencera d'una revista
tarragonina de principis del segle XX que tenia que tenia per nom Pàtria i de la qual no
havia sentit a parlar mai. Després de fer una primera cerca d'informació, em va
sorprendre que la revista, d'estil modernista i tendència catalanista, s'hagués estudiat ben
poc, i vaig decidir encaminar en aquest sentit el meu treball final del Grau en llengua i
literatura catalanes, realitzat a la Universitat Rovira i Virgili.
L'any 2006, dins el marc de la Tardor Literària, el Departament de Filologia Catalana de
la URV i l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona van organitzar unes jornades
sobre la integració de les tendències modernistes en la literatura local, un factor del qual
es tenia molt poca informació. La conclusió principal era que, malgrat que no es té
constància de l'existència d'un grup modernista amb uns objectius concretats, a
Tarragona també hi va haver presència, i no pas poca, de literatura modernista. La
premsa, en concret la literària, juga un paper fonamental en el coneixement d'aquest
període durant massa temps oblidat. En aquelles jornades ja s'hi van esmentar les
principals revistes literàries modernistes de Tarragona, entre les quals hi havia Pàtria.1
Aquest treball és una anàlisi de la revista Pàtria, i pretén mostrar de manera clara què,
com i per què s'hi publicava. Per tal d'aconseguir-ho vaig començar fent un buidatge de
tots els materials literaris que apareixien a l'època tarragonina de la revista
(posteriorment n'hi hagué una segona a Barcelona) a partir de la col·lecció de la BSPT.
En vaig confeccionar un índex organitzat alfabèticament per autors que forma part del
treball. Aquest índex em va proporcionar una bona perspectiva per poder redactar la
descripció de la revista, i és per això que em causaria satisfacció que esdevingués també
una eina per a futurs interessats en la matèria. Pel que fa a la descripció de la revista, he
intentat oferir una visió general dels vessants estilístics i tipus de textos que s'hi poden
trobar, tractant d'exemplificar-ne la diversitat mitjançant citacions.

1

Sunyer (2006: 33).
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El treball s'estructura en dos blocs principals. El primer, «Estudi de la revista», és la
contextualització i descripció de Pàtria, junt amb la classificació, l'anàlisi dels materials
literaris que s'hi poden trobar i les conclusions que es poden treure un cop feta la
investigació. El segon bloc, «Índex d'autors i col·laboracions anònimes», és el recull
dels materials literaris de la revista indexats i organitzats per ordre alfabètic d'autor.
Finalment, hi ha l'«Apèndix documental», un darrer apartat on s'hi inclouen els escrits
més representatius de La Redacció i fotografies de les diverses capçaleres que tingué la
revista, que són mostra de la qualitat de les seves il·lustracions.
La literatura no es pot comprendre amb profunditat si no es coneix el context de la gent
que la conrea. Cal saber quina és la terra dels artistes i què hi passa en el moment
històric en què es realitza. D'aquesta manera, es poden copsar les raons i les inquietuds
que mouen la gent a escriure sobre uns temes concrets, i d'una manera i no d'una altra.
Al mateix temps, la literatura d'un territori en el seu espai històric genera interpretacions
personals i íntimes d'aquells que hi viuen, que es transmetran al llarg del temps i
explicaran i recordaran quines són les arrels dels qui hi viuran. Que aquest treball sigui,
doncs, una petita peça més per anar ampliant el coneixement del passat literari de
Tarragona i del Camp.
Dono les gràcies a tots aquells que amb paciència m'han resolt dubtes i m'han donat
indicacions, en especial al Dr. Magí Sunyer, tutor del treball. També vull mostrar el
meu agraïment a Mn. Manuel Fuentes, director de la Biblioteca del Seminari Pontifici
de Tarragona, a Sergi Guardiola, que n'és el tècnic, així com també a Joan Maria
Quijada per la seva col·laboració en les consultes del la revista i l'obtenció de les
fotografies.

Marc Llaurador Anglès
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I. Estudi de la revista
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1. Introducció
1.1. Modernisme i catalanisme
A finals del segle XIX i a principis del segle XX el Modernisme va ser el moviment
protagonista de la cultura del nostre país. Els modernistes tenien com a objectiu
aconseguir una transformació de la cultura catalana per tal de modernitzar-la i posar-la
en sintonia amb l’Europa d’aquell temps amb, segons Marfany, una acceptació
indiscriminada de tot allò que era modern pel fet mateix de ser-ho.2 Consideraven
necessari un trencament amb l’anterior generació i amb la Renaixença deixant de mirar
cap endins per començar a mirar cap a fora, cap a la modernitat.3 Aquest corrent literari
va tindre ressò tant en la política com en les diferents vessants artístiques del moment, i
va suposar un procés de transformació de la cultura catalana de cultura tradicionalista i
regional en cultura moderna i nacional.4
Pel que fa a la literatura, a les principals ciutats del país van aparèixer grups que
participaven d’aquest corrent ideològic i estètic amb l’anhel de crear un nou art català
emmirallat en les literatures europees avançades, adoptant i treballant amb els corrents
innovadors que els permetessin trencar amb les normes establertes de la Renaixença.
Se sol situar l’inici del Modernisme cap a l’any 1890, malgrat que el nom ja havia
aparegut esmentat l’any 1884 a la revista L’Avens. Josep Yxart, Joan Sardà, Narcís Oller
o Apel·les Mestres, entre d’altres, són alguns dels noms que s’identifiquen amb aquest
Modernisme primerenc que encara haurà de cedir pas a la següent generació per tal
d’assolir la plenitud del moviment.
És a partir de la dècada dels 90, amb la segona etapa de L’Avens, que els modernistes ja
prenen plena consciència dels seus objectius i la seva ideologia. Destaquen el grup de
Santiago Rusiñol i Raimon Casellas; així com Massó i Torrents, Casas-Carbó, Maragall
i Cortada.
Com afirma Marfany, al mateix temps l’aparició del Modernisme era «la manifestació
més clara del fet que aquesta burgesia havia començat a modernitzar-se».5 Ara bé, cal
observar també el Modernisme en la seva dimensió nacionalista, entenent que «la
2

Marfany (1986: 75).
Marco (1983: 21).
4
Marfany (1975: 34).
5
Marfany (1986: 94).
3
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societat l’endarreriment de la qual preocupava era la catalana, i no pas l’espanyola». 6
Una Catalunya que necessitava recuperar el seu caràcter genuí per poder esdevenir una
societat moderna.
Si bé és cert que el Modernisme va quedar interromput amb la desaparició de L’Avenç
l’any 1893 i a causa de certa malfiança de la burgesia, el moviment modernista va
reprendre amb força la seva activitat poc temps després especialment al voltant de la
revista Catalònia, el primer número de la qual aparegué el 25 de febrer de 1898, i que
apareix com a hereva de l’Avenç però sent ara ja «un òrgan al servei dels modernistes
catalans».7
Els modernistes es trobaven enmig de dos corrents aparentment contradictoris: el
decadentisme, fruit de la crítica i al rebuig a la societat; i el vitalisme, vinculat a la
intervencionisme social lligat al vessant nacionalista.
Pel que fa a la convergència del Modernisme amb el catalanisme, segons Marfany, la
idea bàsica al respecte és que la tendència a la disgregació dels grans estats
plurinacionals i a la independència de les nacions petites era un signe de modernitat i,
doncs, que el nacionalisme català no era un moviment reaccionari, sinó, al contrari, un
d’essencialment modern.8
A partir del canvi de segle el Modernisme es

desvirtua com a tal i comença a

dissoldre’s, tot i que no es pot parlar d’un acabament, sinó d’una disgregació en
diferents corrents politicoculturals, com el catalanisme. Marfany afirma que a mesura
que aquest s’organitza, entre 1989 i 1901, en un moviment polític modern, el
Modernisme queda subsumit dins d’ell.9 La mateixa revista Catalònia reapareix com a
«periòdic nacionalista liberal».
Ara bé, com Marfany indica, en confondre’s amb el catalanisme, el Modernisme s’hi
diluïa, perdia identitat, força i intensitat. Així doncs, conviuen publicacions literàries de
productes modernistes amb d'altres que són inequívocament literatura regionalista. Es
va produir un estrany aiguabarreig en el qual la distinció entre els autors que maldaven
per crear una literatura moderna i europea i els que s’aferraven a una literatura

6

Marfany (1986: 95).
Marfany (1986: 107).
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costumista era poc clara. Tothom quedava incorporat dins una comuna literatura
catalana i catalanista.10 Marfany afirma també que «a causa d’aquestes contradiccions,
el Modernisme en el sentit estricte del mot no torna ja a ser un corrent coherent i
sostingut, identificable amb un grup concret d’intel·lectuals. L’actitud segueix
manifestant-se, però en intervencions individuals i inconnexes».11 Cal que interpretem i
contextualitzem la revista Pàtria en aquest Modernisme «diluït» i mesclat amb el
regionalisme, apadrinat pel catalanisme i poc cohesionat.

1.2. Modernisme i catalanisme a Tarragona
Segons Magí Sunyer, no es pot afirmar, per ara, a Tarragona, «l’existència d’un autèntic
grup modernista, o sigui, no l’actuació d’uns quants artistes que seguien de manera més
o menys mimètica les novetats que entraven des de Barcelona sinó un grup cohesionat
amb personalitat pròpia [...] que actués o tingués intenció d’actuar a partir d’uns
principis formulats».12
Cal citar, com a principals precedents literaris de la ciutat, Josep Pin i Soler i, ja d’una
generació posterior considerada la darrera de la renaixença en convivència amb el
primer Modernisme, la de Josep Yxart. Posteriorment, però, no és fàcil d'agrupar
artistes tarragonins que siguin clarament «modernistes». Noms com els de Joan Ruiz i
Porta, Bernabé Martí i Bofarull, Lluís Benaiges i Francesc Carbó formarien part del
Modernisme literari del canvi de segle, i són tots col·laboradors més o menys assidus de
la revista Pàtria.13
Les publicacions locals que existiren al tombant de segle són la principal font
d'informació sobre la vida literària del moment. Coneixem les revistes (algunes d'elles
impossibles o molt difícils de consultar) La Crónica Teatral, L'Aucell, Lo Niu, Lo Camp
de Tarragona, Pàtria i Gent Jove. També els periòdics republicans federals La Justicia,
La Avanzada, La Senyera Federal i Tarragona Federal poden resultar útils, tot i que en
menor mesura. Magí Sunyer ajusta però la llista de revistes literàries modernistes
afirmant que ho són plenament Gent Jove (de la qual només se'n conserva un número),

10

Marfany (1986: 119).
Marfany (1986: 130).
12
Sunyer (2006: 20).
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Pàtria i Lo Camp de Tarragona que, tot i que no és específicament literària, dedica a la
literatura un espai important.14
És important contextualitzar el naixement del catalanisme polític a la ciutat en un
sistema electoral de torns entre liberals i conservadors a nivell estatal, però amb una
presència considerable de republicanisme federal, que a Tarragona venia de la mà de la
Joventut Federal.
Mercè Costrafeda afirma que la vinculació de societats com Les Quatre Barres amb el
catalanisme polític s’observa al comprovar que socis col·laboradors habituals de les
publicacions editades per aquelles societats esdevenen els principals impulsors de
l’Associació Catalanista de Tarragona i sa Comarca.15
Cal tindre en compte també que, a nivell econòmic, la ciutat es troba en el moment de
l’inici de les activitats dels catalanistes en un període de depressió vinculat a la plaga de
la fil·loxera i els efectes del desastre colonial.16

14

Sunyer (2006), p.33.
Costafreda (1988: 31).
16
Costafreda (1988: 25-26).
15
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2. Pàtria
2.1. Descripció de la revista
La revista Pàtria nasqué com a portaveu del Centre Recreatiu Catalanista Les Quatre
Barres17, una entitat tarragonina de caire catalanista, barreja de club polític i d'ateneu,
on s'hi realitzaven balls i festes, exposicions d'art, representacions teatrals, i on s'hi
impulsava l'excursionisme i el folklorisme.18 Les Quatre Barres es constituí l'1 de gener
del 1899 i es va dissoldre cap a finals del 1903. El van fundar un grup de joves
aglutinats al voltant d'Antoni Quintana i Rufas, que en va ser el president. Un any i mig
després de la fundació del centre, uns quants dels joves que en formaven part, i d'acord
amb la junta directiva, van decidir impulsar la revista.
Si bé el director oficial de la revista era Antoni Quintana, a la pràctica qui la dirigia era
Lluís Benaiges i Vila, un jove tarragoní amb vocació literària i convicció catalanista.
Lluís Benaiges va trobar en la revista una eina molt útil per promocionar la seva
activitat literària, i esdevé així un dels autors més prolífics de la revista.
El primer número sortí el 18 d'agost de 1900, vigília de Sant Magí. La redacció i
l'administració quedaren instal·lades en el domicili de Les Quatre Barres, al núm. 6 de
les Escrivanies Velles. Quan aparegué, el preu era de cinc cèntims i la subscripció per
una anualitat, una pesseta.
La qualitat literària de la revista es veu reflectida en noms com els d'Adolf Alegret, Pere
Lloret i Ordeix, Pau Delclòs, Bernabé Martí i Bofarull, Josep M. Folch i Torres, Valeri
Serra i Boldú, Agustí Maria Gibert, Ricard Roca, Joan Mercader i Vives, Francesc
Carbó, Alfred Opisso i Joan Poblet i Teixidó, entre d'altres que són portaveus de la
cultura catalana a Tarragona.19
A partir del número 13 (19 d'agost de 1901), la revista quedà oficialment desvinculada
del Centre, i es traslladaren la redacció i l'administració al primer pis del número 6 del
carrer de la Nau, domicili de Lluís Benaiges, que n'esdevingué el propietari.20 S'amplià
el subtítol, «Revista Mensual Ilustrada». A partir de 1902, la revista canvià de format.
17

N'hem normalitzat l'ortografia, apareixia habitualment escrit Centre Recreatiu Catalanista Las Quatre
Barras.
18
Sobre Les Quatre Barres, vegeu Quintana (1992).
19
Sobre tarragonins il·lustres, vegeu Güell, Rovira (2010-2011).
20
Quintana (1992: 126).
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Si, amb l'excepció d'alguns números extraordinaris, la revista s'inicià amb números de
vuit pàgines, a partir de 1902 passà a tindre 12 pàgines amb un nou format més gran, de
20 x 26 cm. S'incrementà la col·laboració amb noves firmes de prestigi, com les
d'Alfons Maseres, Ferran de Querol, Joan Ruiz i Porta, Narcís Oller i Mossèn Alcover,
entre d'altres.
A finals de l'any 1902, Lluís Benaiges anà a viure a Barcelona, però seguí dirigint la
revista. Josep Oller i Domingo, també soci de les Les Quatre Barres, s'encarregà de la
redacció i l'administració. El darrer número de la revista va publicar-se el desembre de
1903, segurament a causa del fet que Lluís Benaiges es trobés fora de la ciutat.
Posteriorment, l'any 1908, a la ciutat de Barcelona, ell mateix reprèn una segona època
de la revista, de la qual n'hem pogut consultar alguns números. El format és el mateix
que tenia fins al moment però, sembla que per causes econòmiques, s'hagué de deixar
de publicar definitivament el mes juliol d'aquest any.
Pel que fa a les il·lustracions, la revista solia publicar una fotografia de tema tarragoní a
la primera plana, originals normalment dels socis Antoni Quintana i Josep Oller i
Domingo, i que són mostres directes molt interessants de l'època. Altres vegades
apareixien dibuixos, gairebé sempre de Casimir Aymamí i altres vegades d'artistes com
Hermenegild Vallvé i Ricard Olivé. En són mostres ben vàlides les capçaleres de la
revista i els dibuixos de la sobrecoberta, de Casimir Aymamí primer i de Josep Balanyà
Cabré després, són d'estil modernista i amb motius catalans i tarragonins.21

21

Vegeu l'apèndix documental.
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2.2. Els materials literaris: tipus i estils
La revista Pàtria conté una gran varietat de materials més o menys literaris dels quals es
pot fer una classificació ―en alguns casos poc fàcil de determinar― segons el tipus de
cada publicació. Per tal de fer-ne una descripció aclaridora els hem distribuït en les
següents categories: poesia, prosa literària, crítica, folklore, la recuperació dels clàssics
i, finalment, els materials vinculats a

la història, els monuments i les tradicions

tarragonines.
2.2.1. La poesia
La revista fa des dels primers números una aposta per la poesia jugant a dos nivells: si
bé és cert que hi apareixen poemes d'autors ben consolidats, de la ciutat o d'arreu del
país, la major part de la poesia publicada són obres poètiques de tarragonins, molts
amateurs, que troben en la revista una manera de compartir les seves humils creacions
amb el públic reduït i conegut de la ciutat.
Pel que fa a les col·laboracions o publicacions, de vegades inèdites, d'autors (vius o ja
difunts) destacats d'arreu de Catalunya, es poden remarcar quatre poemes de Jacint
Verdaguer, dos poemes de Josep Yxart, dos poemes d'Antoni Maria Alcover, un poema
de Miquel Costa Llobera, dos poemes d'Apel·les Mestres, un poema de Josep Girbal,
tres poemes d'Alfons Maseras, un poema de Frederic Mistral, dos poemes de Francesc
Matheu, un poema de Xavier Viura, nou poemes de Plàcid Vidal Rosich, «La
Falugueta» de Josep Aladern, dos poemes de Ramon Suriñach Senties, un poema de
Manuel de Montoliu, un poema de Marià Aguiló, cinc poemes d'Evelí Dòria i
Bonaplata, un poema de Ramon Masifern i dues gloses del jove Josep Carner; entre
moltes d'altres col·laboracions d'interès que, com afirma Magí Sunyer, ens permeten
comprovar que la revista estava ben relacionada.22
Hi ha una gran abundància de col·laboradors de la ciutat. Eren, d'una banda, els
mateixos dirigents de la revista; i de l'altra, ciutadans que enviaven les seves creacions
a la redacció perquè sortissin publicades a la revista. Destaquen, perquè són obres
tarragonins coneguts, setze poemes de Lluís Benaiges, vuit poemes de Joan Mercader i
Vives, tres poemes de Bernabé Martí i Bofarull, un poema de Ricard Roca, un poema de

22

Sunyer (2006: 36).
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Joan Ruiz i Porta, dos poemes de Joan Vives, un poema de Joan Oliva i Bridgman i tres
poemes de Pau Delclòs.
És problemàtic el fet que, com afirma Sunyer, no disposem de llibres de memòries de
protagonistes, atès que la mancança sovint aboca a la confusió. D'alguns noms i
pseudònims que apareixen sovint a les publicacions modernistes no en sabem res, ni tan
sols si realment eren de Tarragona, i això representa una dificultat més en l'intent
d'establir llistes i composicions de grups.23
La temàtica dels poemes cal situar-la en aquest aiguabarreig definit per Marfany,24 una
mescla de l'herència modernista (decadentista i vitalista) però amb un apadrinament del
catalanisme que, en el cas de Pàtria, es trasllada cap a un regionalisme força explícit
que protagonitza moltes poesies amb tocs constants de nacionalisme romàntic.
Així és en especial en el cas dels poetes de menys anomenada, els emprenedors de la
revista que en diverses ocasions aquest amor i compromís per Catalunya el concreten a
la ciutat de Tarragona, duent a terme així un intent de cercar la catalanitat en la ciutat
mateixa allunyant-se del caciquisme i immobilisme imperant a la Tarragona del
moment, amb el perill que això suposa pel fet de ser el catalanisme un moviment
d'origen barceloní, tal com afirma Marfany.25 Trobem, a tall d'exemple, «A ma patria»
de Lluís Benaiges i «Oda á Tarragona», de Joan Oliva Bridgman, així com «Á la bella
Tarraco. Oda» de Joan Mercader i Vives, que planyent-se de la poca consciència
patriòtica dels fills de la ciutat la col·loca com a origen i mare de les altres poblacions
del Camp:
Bella Tarraco: quan mirant tes filles
veus que s'aixamplen com la Reus hereva,
deus dí orgullosa, del meu cor sou troços;
son filles teves que a plorar t'ajuden
les dures penes d'una raça indigne,
gent malestruga que jamay recorda
les Patries lliures,
ni avens dels pobles, qu'es la pau dels homes. 26
(Pàtria II, p.143)

23

Sunyer (2006: 22).
Marfany (1986: 119).
25
Marfany (1986: 128).
26
Ens hem mantingut fidels a l'ortografia original en totes les citacions de la revista.
24
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També podem esmentar, en aquest mateix sentit, «Tarragona», d'Alfons Maseras i «Als
Tarragonins», de J. Delpont, malgrat que els autors no siguin tarragonins. Com és
previsible, sovint els poemes centrats en Tarragona fan especial menció al seu passat
imperial, idealitzant-lo de manera romàntica.
La poesia concretada al territori, però, no la trobem temàticament reduïda a la ciutat
capital, sinó que a vegades (i en molts casos per la procedència dels col·laboradors) el
Camp de Tarragona o altres localitats de la zona passen a ser els temes centrals d'alguns
dels poemes. Així ho veiem, per exemple, en el cas dels sis cants sencers del poema «La
Falugueta» de Josep Aladern, la publicació de la qual entusiasma els dirigents de la
revista «ja que, al reconegut mérit del celebrat poeta, té qu'anyadirshi la nota simpática
de desenrtotllarse l'acció del poema en lo Camp de Tarragona, ahont ha begut gayre bé
sempre l'inspiració nostre poeta». (Pàtria II, p. 108). Es poden destacar també altres
poemes vinculats al territori del Camp, com per exemple les singulars obres poètiques
que tenen temàtica castellera de Lluís Benaiges i Ramon Miró, totes dues intitulades
amb el mateix nom: «Els xiquets de Valls». Benaiges descriu amb versos com es va
formant i aixecant el castell, i acaba amb dues últimes estrofes carregades de sentiment
catalanista:
Es que al mirar l'alta torre,
lo poble, que es catalá,
veu lo símbol de sa rassa
en els braus xiquets de Valls
Jo'ls hi vist: son de ma patria
els més sapats, els més braus;
quan ells lo castell n'axecan
no tingueu por, no cau may.
(Pàtria II, p. 16)

Ara bé, aquesta concreció de la pàtria en la ciutat o el territori concret no evita
evidentment que durant els tres anys de publicació apareguin poemes que exalcin
Catalunya i els catalans. Trobem, per exemple «Pro-patria» de Joan Vives, «Amor de
Patria» de Francesc Mateu, «Pro Patria» de Mn. Jordi o «Als germans de Catalunya», de
Carles de Llamby. També s'hi publicà el «Lo cant a la senyera» de Joan Maragall en
motiu de la vinguda de l'Orfeó Català a Tarragona.
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Una de les altres temàtiques destacables dels poemes publicats a la revista Pàtria és la
religiosa. Cal contextualitzar la revista dins la ciutat arquebisbal i en un temps en què la
gran majoria de la població viu arrelada dins la religió i les tradicions catòliques per
poder interpretar aquesta poesia adequadament. La majoria de poemes de temàtica
religiosa són, en aquest sentit, lligats amb la vida quotidiana que, en especial a
Tarragona, tenia espais temporals essencialment vinculats al cristianisme. Així, per
exemple, apareixen diversos poemes vinculats a les grans festivitats cristianes com ho
són el Nadal, la Setmana Santa o Corpus, com «La festa del Corpus», de Ramón
Berguedà. En el cas concret de la ciutat, les figures dels sants patrons, sant Magí i santa
Tecla, apareixen també homenatjats diverses vegades, en especial al voltant de les seves
festivitats, com per exemple dos poemes titulats «Santa Tecla», un de Lluís Benaiges i
l'altre de Pere Lloret, o el poema «Sta. Tecla Protomártir», signat per J. B. P., així com
una col·laboració d'una monja del monestir de Pedralbes, Sor. Eularia Aninzu, titulada
«A Sta. Tecla verge y proto-mártir», que és al seu torn una de les poques
col·laboracions femenines a la revista. Pel que fa a sant Magí, apareixen el poema «Sant
Magí», d'Alfred Opisso, i «L'aigua de Sant Magí», de Joan Mercader i Vives, que narra
en forma de vers la tradició d'anar a buscar l'aigua a Sant Magí de la Brufaganya:
Diu que van ab gran catxassa
per pogues més relluhir,
qu'al entrar á Tarragona
cantarán tots ab dalit
las cansons de nostre poble,
que'n tením també un sens fí.
(Pàtria II, p. 114)

A més a més, hi ha diversos poemes religiosos publicats dins de Pàtria que no resten
lligats en cap festivitat concreta, i d'altres que manifesten les impressions a vegades
místiques de la vida del creient, com el «Cántich Quaresmal» de mossèn Jordi, un dels
poetes de caire local més prolífics a la revista. És necessari també tindre en compte la
col·laboració de clergues amb certa anomenada com ho són el venerable Joan Collell i
Cuatrecasas, de Vic; mossèn Anton Navarro, de Vilaller, qui acabarà sent al cap d'uns
anys premiat als Jocs Florals de Barcelona i proclamat Mestre en Gai Saber, i mossèn
Antoni Maria Alcover, de qui trobem els interessants poemes «Sols l'home» i «Sómni».
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En la poesia publicada a Pàtria hi sovinteja també el tema amorós. L'aparició de tot
tipus de poesies que giren a l'entorn d'aquest tema s'explica, en bona mesura, per la part
important que juguen a la revista els col·laboradors aficionats, que recorren sovint a
aquesta temàtica, tal com s'evidencia a les obres enviades als «petits concursos». De
poemes amorosos podem esmentar-ne, per exemple, «Amorosa», de Salvador Borrut i
Soler, i «L'Amor», de Bernabé Martí i Bofarull. Si bé és cert que no són, en general,
gaire destacables qualitativament, són mostres d'una classe de poesia senzilla pròxima
als lectors.

2.2.2. La prosa
De la mateixa manera que passa amb la poesia en vers, la prosa literària que apareix a la
revista és fruit de la combinació d'alguns autors d'alt nivell amb altres principiants de
tercera o quarta fila que, malgrat que no tenen el potencial literari dels altres, sovint són
la millor eina per apropar-se a la realitat i per a poder copsar quin era la vida cultural del
moment i els interessos i apropaments a la cultura que feia la gent del territori. D'escrits
en prosa dins de Pàtria en trobem de tota mena i de dimensions molt diferents, i de
molta disparitat temàtica.
D'autors d'anomenada dels quals apareguin publicacions en prosa a la revista Pàtria
n'apareixen uns quants. Es poden destacar, per exemple, dos escrits de Josep Yxart, «El
Canigó» de Mn. Alcover, un escrit d'Alfons Maseras, dues proses de Narcís Oller, una
prosa de Marià Vayreda, fragments d'un escrit de Josep Aladern, una prosa d'Enric de
Fuentes, una prosa de Genís i Aguilar, tres proses de Ferran de Querol, un fragment de
La riallera de Ramon Pomés, una prosa de Robert Robert, una prosa de Marià Vayreda,
així com dues proses de Josep Maria Folch i Torres.
De la mateixa manera que passa amb la literatura en vers, eren molts els tarragonins que
hi enviaven escrits per tal que els els publiquessin a la revista, malgrat que aquest
gènere literari no resultava tan atractiu per als principiants com la poesia en vers.
Destaquen les disset proses de Lluís Benaiges, els dos escrits de Joan Mercader i Vives,
tres proses de Bernabé Martí i Bofarull, cinc proses d'Agustí Maria Gibert i tres proses
de Ricard Roca.

15

Cal també remarcar la publicació de tres proses d'autors estrangers. Malgrat la poca
quantitat, són una mostra de l'interès literari dels dirigents de la revista i de
l'emmirallament amb a la prosa europea, que al cap i a la fi és el model modernista. En
aquest sentit, a la revista hi podem trobar traduïts per A. B. (potser és Albert Bonet) «La
mistayre», del danès Hans Christian Andersen i «Lo niu del poeta», del poeta francès
Richard O'Monroy; i traduïda per Valeri Serra i Boldú la prosa «Crysantema», d'Amalia
Rossi.
La temàtica de la prosa publicada a la revista Pàtria és, com en el cas de la poesia, fruit
de la dissolució del Modernisme en diferents corrents, en aquest cas força vinculada al
territori com a recerca de la identitat nacional, apadrinada pel catalanisme.27 Cal
esmentar, però, l'aparició de més proses de caràcter decadentista que no pas poesies.
2.2.2.1. Articles catalanistes
La temàtica catalanista en la prosa és menys explícita que en la poesia versada. Si bé
Pàtria, a diferència de Lo Camp de Tarragona, revista federalista més centrada en la
política, és una revista literària, apareixen algunes proses de caràcter assagístic que
tenen interès pel fet de tractar el tema polític mitjançant la literatura. Això ens permet
analitzar el posicionament de la revista davant la situació del moment i l'ús de la prosa
literària dels col·laboradors a l'hora de tractar aquesta temàtica. En presentem alguns
exemples tot seguit:
«¡Refém!», del Montblanquí Joan Poblet, fa un símil de la situació comparant les
diferents regions amb diferents arnes d'abelles, en què cadascuna té la seva manera de
fer i el seu lloc on resguardar-se, i així la feina surt ben feta. En canvi, quan un pagès les
intenta posar juntes perquè siguin un sol eixam (l'estat modern) tot s'espatlla i apareixen
els conflictes:
Però un pagès [...] pretén que tots los aixáms ne fassan un, sens reynes
ni ordre, que totes les abelles depositen sa mel alhora en lo gran
colector y viscan sense celdes en un arroplech, obehint una regla qu'
ell de fora estant los hi imposa.
[...]
Guerra als ruschs, guerra á les celdes! y á aquest crit del conreuador
inepte, han desaparegut les families, les cases payrals, los gremis, los

27

Marfany (1986: 119)
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municipis, les regions. Guerra á les bresques! y s'ha xafat y espolsit la
organisació que cada nació s'havia dat.
[...]
Refém, refém lo rusch: apleguèmhi l'aixám, y en ell, dins de casa, ab
lleys nostres, tota mena de drets, individual y colectius, tindrán sanció,
la garantía, lo respecte, la efectivitat en fi, que'ls darrers tingueren ja
en aquells temps en que Catalunya era rica y plena.
(Pàtria II, p. 95)

«Ni defallir ni delinquir», un altre article de Joan Poblet, menys literari i més polític,
escrit amb motiu de la continuació i millora de la revista Patria el gener de 1901, anima
els lectors a seguir lluitant pel país:
No podèm defallir, perque Deu, [...] qui'ns ha fet llegar lo pensar y'l
sentir de las vellas generacions; Deu, qui'ns los ha fet conèixer i
estimar, [...] no ho ha de voler que defallim.
[...]
No ho vol tampoc la nostra terra estimadíssima, a la que en migrades
tornes d'havernos alletat, de mantenirnos e infundirnos la sanch de la
rassa a que que per llarchs segles ha dat vida.
(Pàtria II, p. 3)

En un altre article, signat per J. B. P., es desenvolupa el discurs al voltant del concepte
catalanisme, tractat des d'una perspectiva literària i on abunden també metàfores i
símbols. Aquesta prosa és al mateix temps interessant pel fet que ofereix un apropament
a l'afectació i l'estesa real del moviment catalanista en la societat:
Y'l Catalanisme, tant si riscan como si rascan, s'imposa, arrela; y lo
que a mitjans de la centuria passada era una herbete de migrada flor,
perduda en l'hermás, sens gayrebé bálsams, ni olors ni fulles, ni
siquera somoure la gleva, poch a poquet aná grifollant arreu, y avuy
s'ovira ja arbre frondós, coput y de soca valenta y robusta, y ab prou
força y aguant pera sobreviure tromfador a les rufaçades dels
temporals y ales conjures de ponent, observantse, que a cada
embranzida forta ab que'l colpejan y atupan los mals vents, se sent
arreu una fonda quexa, com un ¡ay! de ferida, esgarinxada ó
arrencament de carn viva. Es que l'arrel de aqueix arbre s'estiragassa
avassalladora per endins y per llarch, esfondrant y sollevant lo terrer
pera afermarse més y pujar amunt, amunt la soca y extendre'l ramatge
fins a tant que puga dar amorós ajoch y cobricelar á tots los catalans.
Espelte qu'es un bé de Déu y de cada primavera sa figura se presenta
més gegantina y imponent.
[...]
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y 'ls catalans fa molts sigles que son tals, ab carácter, costums,
llengua, lleys, dret, historia, terrer, y en fí tot quant constitueix una
nació.
[...]
A nosaltres no'ns toca més que donarli'l crit de benvinguda, deféndrel
y propagarlo per tot ahont arribe nostra acció, puix honrar la patria
nadiua, es, com ha sigut sempre, virtut per tot fill. Aquesta es la
convicció que tením y seguirèm alimentant fins que, recobrats nostres
drets y llivertats, puga desaparexer pera sempre més la espaventable
paraula Catalanisme.
(Pàtria III, p. 14)

Dins de la temàtica de caire més obertament catalanista trobem també proses escrites al
voltant del tema de la llengua catalana. Després de la recuperació realitzada durant la
Renaixença, és interessant observar com es demanen nous passos per convertir el català
en una llengua completa, definitiva, també amb la seva pròpia ortografia, tal i com ho fa
J. Ll. S. en l'article «La llengua catalana».
Axecada del jas del anorreament, la llengua catalana tenía un aspecte
que si no era el d'un mort tornat a la vida, era ben bé' l d'un malalt que
ha arrivat a la agonía y que per miracle torna a eixir per carrers y
plasses. Mireula bé; els que la estiman la veuen tant aflaquida, tant
malmesa, tant desconeguda que ni li gosan posar la seva propia roba.
[...] Va vestida a tall de castellana. Porta disfressa...
[...]
Els qui's guían per alguna per alguna regla poden dividirse en dos
grupos: 1er el dels classicistas y 2on el dels modernistas. [...] Y
mentres tant, tant amb els uns com amb els altres, la llengua va
disfressada.
(Pàtria IV, p. 29-30)

2.2.2.2. Decadentisme, simbolisme i paisatge28
Una de les principals vessants del Modernisme va ser la tendència cap al decadentisme,
corrent que tendia a mostrar les cares menys belles de la realitat, utilitzant moltes
descripcions en to pessimista, seguint models romàntics. Potser algunes de les proses
que apareixen a la revista en són les marques modernistes més visibles. N'apareixen
diverses, com «Fatalitat», de Jordi de Montnegre, que descriu la vida desgraciada d'un
marginat.
28

Sobre decadentisme i simbolisme, vegeu Castellanos (1983: 537).

18

Va náixer entre mitj de la vergonya y de la bruticia; y unas mans fetas
per acariciarlo, lo llensaren al carrer [...] com creix una pobre planta
abandonada en un camí, trepitjada per tothom, perseguida per la
desgracia, insultada per la ditxa.
[...]
¡Pobre desgraciat que 'l mon considerava com un rebuig! Pobre ánima
condemnada en vida per l' olvit! [...] Palpant la realitat se 'n havía
adonat de lo impossible de realisar los seus somnis, de lo difícil d'
esser estimat ell, un ser tant despreciable, per més que dins d'aquellas
parets plenas de bruticia, si tanqués una ánima tant gran.
Y va morir y quedá al mitj del carrer com quedan els gosos, y la
societat dotada de sentiments innobles com á tal lo tractá.
[...]
Y aquella dona per qui havia sofert tant, per qui havia mort, segui
alegre 'l seu camí, lo destí li senyalava l' oposat, un camí sembrat de
flors i embaumat de felicitats i d'aromes.
(Pàtria II, p. 68-70)

D'una manera semblant R. Homedes Mundo planteja al seu text «Contrast» una situació
dualista que té com a protagonistes, d'una banda una noia que mor malalta amb només
vint anys, i de l'altra una parella de casats que celebren el casament a un altre pis del
mateix edifici. No és difícil entendre que aquests eren textos que tenien, pel seu
caràcter sentimental i emocional, un èxit més directe entre els lectors malgrat que
puguin basar-se en tòpics literaris molt habituals.
El metje havía dat notícias dolentas; la malaltia que de molt de temps
minaba l'existencia d' aquella noya de vint anys, caminava ab passos
agegantats. Una seca tos surtía del seu pit, síntoma segur que ja la
mort preparava sa dalla pera pegar lo colp fatal.
[...]
Al primer pis, aquell día s'havía casat la pubilla ab un rich comerciant.
Lo saló estava destinat pera la festa, estava enllhuernador de riquesa;
tot era alegria y bon humor.
[...]
Això passava en lo primer pis, y en aquella cambra de la mort,
mentres abaix se perdia l' última nota de veu, la pobre noya
agonitzaba, y al ressonar los frenétichs y entussiastas aplausos ab que
premiaren los convidats dels dos artistas, fóren contestats per un mar
de llágrimas nascudes dels fons del cor de aquella infelis mare, de la
pobra noya que havía mort.
(Pàtria II, p. 70-71)
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És també habitual la identificació dels sentiments i les emocions amb el paisatge i els
fenòmens temporals, seguint de nou la petja romàntica. «Aubada y crepúscul» n'és un
senzill exemple escrit pel tarragoní Lluís Benaiges.
Tot just lo sol guaytava á l'horitzó com trayent son disch encés de
darrera las montanyas, quan la Mercè despertá aquell dia alegre com
unas Pasquas.
[...]
No era somni, no; la mateixa carta que'l carté li havia ensenyat,
portava en son si tot aquell día, que, comensant alegre, acabava tan
trist per la Mercè.
[...]
Y trista y aclaparada per la desgracia, tot rellegint aquella carta, la
Mercé vegé'l sol moribunt que tramontaba enviantli'ls últims petons
d'aquel jorn que ab tant alegre aubada comensá y finía melángich pera
succehirlo ab lo més trist y llarch crepúscul.
(Pàtria II, p. 56-57)

Aquesta vinculació dels sentiments amb el paisatge pot arribar a anar més enllà, els
ambients exteriors poden endinsar-se en la interioritat de les psicologies. Alguns autors
modernistes opten per fixar-se en aquestes introspeccions de caire simbolista. El
tarragoní Francesc Carbó29 deixà l'empremta de la ciutat en algunes de les proses més
interessants aparegudes a la revista com ho és «Quadret. Nota modernista», on la
passejada a prop de la muralla esdevé el pretext per entrar en un món de fantasia
producte de la imaginació afectada per la fenomenologia del paisatge de la matinada.

Viuda la nit de son breu nuviatje, sospira, y deixa caurer son negre vel
de dol. Jo sospiro també.
¡Quin quadro tant hermós!
Al costat del sol ixent, s' estén la fosca silueta de la ciutat, dibuixada
sobre l'esmortuida llum de las primeras estrellas. Com fochs follets, 's
vehuen, ça y enllà, pálidas llumanetas, y 'ls finestrals clareijan.
Y torno á la ciutat. Y al passar, pensatiu, fréch-a-fréch de sas murallas,
veig, velada de sombras, una figura il·luminada per mágichs
resplandors. Com reyna, está sentada en artístich sitial, al cim de la
rica escalinata de marbres de colors; y hermós estol de verges,
formant-li cort, la cercan, y tiran á sos peus, grapats de flors y
fullaraca.
[...]

29

Sobre la literatura de Francesc Carbó, vegeu Domingo (2009: 89).
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Tot queda trist ¡molt trist! Las llumanetas que brillan ça y enllá,
s'apagan una á una; callan los cants d'amor...
Y jo, allavors, segueixo mon camí, rasant per la muralla, y ab lo cap
febrosench y peresós lo pás, m'endinzo per los carrers foscos y
solitaris de la ciutat, que dorm.
(Pàtria II, p. 103-104)

També de Francesc Carbó, és apreciable una reflexió que l'autor fa embadalit davant la
màgia del dia que es pon i cedeix pas a la nit misteriosa, un text titulat «Crepúscul».
Ja fa estona que 'l sol s' ha enfonzat darrera de las montanyas; los
núvols estesos á últim terme van perdent son encès color. A dins de la
habitació hi regna ja la fosca y van acudint a mon cervell afadigat tot
un aixám de recorts tristos... M'atanso á la finestra pera respirar l' ayre
flayrós del camp. Pel caminal van desfilant sileciosament las negras
siluetas dels pagesos que tornan á llurs casas, després d' haver passat
lo día sota d'un cel de foch, regant ab gotas de suor la terra caldejada
¡Quina quietud més feréstega s'estén per tot arreu! (...) La nit ray; sa
tristesa está plena de poesía.
(Pàtria II, p. 63-64)

Lluís

Benaiges

publicà

«Nocturn.

Impressió»,

un

altre

exemple

d'aquest

«impressionisme» literari molt romàntic que provoca en els protagonistes reflexions
introspeccions. En aquest cas, la observació de la nit li obre les portes de l'ànima a la
transcendència.
Més que'l sublim tránsit del dia, quan lo sol tramonta la serralada,
omplint lo cor d'agradosa tristesa, m'agradas tú, nit misteriosa. Fas
bategar mon cor, fás despertat la meva ánima. Y sento un goig intens é
indefinit al assaborir tota la ideal vaguetat y quietut teva. Aleshoras tú
¡oh nit! sabs parlar á l'ánima. A l'ánima enamorada y no sab de qué.
[...]
Jo sols sé que t'alenada fresca, ton cel y estrellas, tas armonías, ta
calma y ta melángica llum, tots, tots forman aquest conjunt imponent
qu'es l'incomprensible himne que despertant mon ser, li fá entreveure
á la meva ánima la ma de l'Infinit. Que 'n tú, nit, tot es gran.
(Pàtria I, p. 25-26)

Aquesta focalització dels textos en els paisatges no la trobem exclusivament en autors
de Tarragona ciutat. Dins de «Impresió de nit», el montblanquí Joan Poblet també ens
ofereix una perspectiva de caire impressionista centrada en el paisatge concret de la
Conca de Barberà, que descriu amb estima. La visió del paisatge li permet retrocedir en
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la història i aconsegueix compilar els esdeveniments passats més importants de manera
literària.
La Conca dorm als nostres peus, suaument acaronada per lo dols
resplandor de la celestía. La lluna, entelada sa fás de regina per
les blanes tofes qu'al sobreposarse enfosqueixen llurs vores,
amaga en lo misteri dels espays qu'entre ls bromes y'l celomplir
de llum, la hermosura de sa claror.
[...]
En aquest inmens dilhuiment de la claror y de la vida, que tot ho
fa apareixer somort y trist, a altes hores d'una nit quieta y
tranquila, acariciats per lo fresquet ventijol, nunci de la rosada,
de colzes a la barana del artístich mirador, quin bó d'estarhi, ab
bons amichs!
[...]
Lo ventet, qu'ha espolçat lo firmament, pàra sa volada, la lluna
banya de sa clara llum lo terrer estimat de la comarca. A son
esclat, un hom diría que apareixen, convocats per les pausades
campanades de la nit, y sobre'l robustíssim mur de llur castell
proper, les ombres venerandes dels cavallers del Temple,
vetllant com set segles enrera, la dormida de llurs vassalls; y en
lo cim del Puig de Prenafeta semblen lluir los alfanchs moreschs
entre la blancor inmaculada de kaiks y turbants...
(Pàtria III, p. 135-136)

2.2.3. Els discursos
Durant la primera època, la revista va actuar com a portaveu de Les Quatre Barres. És
per això que es caracteritzava per la vinculació amb el centre, que es traduïa amb
l'aparició d'apartats que hi feien referència. En aquest sentit, apareixen tres discursos
amb motiu de la vetlla commemorativa de la fundació del Centre, celebrada la nit de
Sant Josep de l'any 1901. Aquests discursos ens permeten saber quin era l'ambient del
centre i d'aquest cercle de persones compromeses amb la cultura a la ciutat. Un dels
discursos és de Francesc Carbó, que remarca la necessitat de treballar per a exalçar
«l'Art, qu' es lo pa del esperit y dignifica als pobles, y per damunt del Art, aprop del cel,
nostra immortal bandera y 'l nom inmaculat de Catalunya» (Pàtria II, p. 80). J. Vives,
després de teoritzar sobre l'estat del progrés i l'art, diu fent referència a la ciutat que
«nostre terrer reviu, avuy que sembla que nostra terra nadiua, nostr' aymada Tarragona
vol romprer los motllos que migradas intelligencias y pobres cervells li posaren y que
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l'han tingut tants anys somorta», i continua dient «desterrèmla aquesta apatía, aquesta
fredor que fins avuy ha sigut la característica dels tarragonins» (Pàtria II, p. 91). És
també destacable el fet que es queixi de la fuga d'artistes de Tarragona i del Camp a
altres països. Aquest fragment de la continuació del discurs de Vives és una mostra
d'aquesta fase del Modernisme que consisteix en refermar la consciència patriòtica per
elevar-la a les altres cultures europees:
Protegím més als artistas que no'ns mancan, y sinó miréu, y mes n'hi
haurían sino donguessim lloch á que hagin d'emigrar á altres paíssos
en busca de lo que á sá patria sels hi nega; no abandonem á nostres
industrials y ajudémlos á que's pugan posar en condicions de
competirhi ab los de fòra, donèm la ma á nostres pagesos, als
representants histórichs de nostra terra del Camp; fem tot això,
enlayremnos enlayrant als altres y haurèm enrunat aquesta barrera
qu'avuy se diu que'ns separa de l'Europa.
(Pàtria II, p. 91)

Apareix també un discurs de Lluís Benaiges que reafirma la voluntat cultural del Centre,
que pretenia esdevenir un referent per als artistes de la ciutat. Cal valorar la bellesa del
contingut del discurs, amb un to marcadament modernista. És també una exaltació del
catalanisme centrat en la ciutat mateixa de Tarragona, ciutat que, segons Benaiges,
aspira a ser un autèntic planter d'artistes.

Catalans de bona mena, tarragonins de cor, sacerdots quants oficieu en
lo temple de l'Art y de la Poesia: Veniuhi aquí á nostras festas, veniuhi
aquí á nostras festas, veniuhi com que si 'l poble sens Art n' es any
sens Primavera, fem que Tarragona siga l'eterna Primavera, ahont
vinguin á aspirar la flayra de son jardí de tots los indrets de la terra;
vinguin com á vols de papellonas tots los enamorats de la Bellesa,
vinguin a xupar la mel de sas bonicas flors i pugui dir tothom ben alt,
que Tarragona es lo rich planter per hont s'hi cullan las més flayrosas
toyas en l' universal Jardí de la Bellesa.
(Pàtria II, p. 80-81)
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2.2.4. Reportatges d'excursions
Antoni Quintana i Martí afirma que els directius de Les Quatre Barres sentien afany de
«promoure entre la joventut tarragonina l'interès per l'excursionisme a fi de conèixer
millor els valors culturals i històrics de les contrades tarragonines»30. A la revista
apareixen relatades sovint de manera molt literària un total de quatre excursions. Els
relats ens permeten, a més a més de conèixer el recorregut que feien, apropar-nos a la
realitat d'aquell grup compromès amb la cultura i la terra. Ens obren les portes a detalls,
i sovint apareixen fotografies preses per ells mateixos que publicaven a la revista amb la
intenció de transmetre allò que s'ha viscut als lectors.31 Dues de les cròniques són de
Lluís Benaiges, «Notas é impresions d'excursió (Altafulla-Tamarit-Torredembarra)» i
«Una excursió á Santas Creus. Notas y impresions»; i dues són de Josep Oller i
Domingo, «Recorts d'una excursió a Sant Magí de la Brufaganya» i «Recorts d'una
excursió al Santuari de la Verge del Remey (Alcover)».

2.2.5. Esdeveniments
Com que els emprenedors de la revista eren tarragonins compromesos amb l'activitat
cultural de la ciutat, és interessant observar la vinculació amb esdeveniments notables a
la ciutat. Aquests articles ens ofereixen, a més a més de la informació local, visions més
particulars des de punts de vista literaris. L'exemple més clar el trobem amb la vinguda
de l'Orfeó Català a Tarragona, fet que entusiasmà tots els ciutadans i, evidentment,
també els directius de la revista. Com a proses literàries, d'aquest esdeveniment concret,
es poden anomenar, totes del número 17, publicat el maig de 1903, «L'Orfeó Catalá»,
de Lluís Benaiges; «L'Orfeó Catalá», d'Adolf Alegret; «En Lluís Millet y l'Orfeó
Catalá», de Lluís Benaiges; un escrit de benvinguda sense títol de Josep Pin i Soler; i, a
la mateixa portada, apareix «Al Orfeó Catalá», que el signa La Redacció. La revista
també publicà fotografies de l'esdeveniment. En són exemples també els números
centrats amb motiu de l'aniversari de la mort d'Yxart, així com alguns escrits escrits en
homenatge a mossèn Cinto arran de la seva mort.

30
31

Quintana (1992: 113-114)
Quintana (1992: 115) reprodueix algunes de les fotografies.
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Respecte als esdeveniments, també cal destacar la secció «Crónica» ―«Crónica del
Centre» mentre és portaveu de Les Quatre Barres―. És un recull de notícies d'interès
vinculades a l'actualitat i la vida literària de Catalunya i Tarragona.

2.2.6. Interès pels clàssics
Una altra característica de la revista és l'interès que senten els dirigents cap als autors
clàssics catalans, una herència evident del romanticisme de la renaixença que segueix
marcant els moviments culturals del país. Hi ha la secció «De nostres clasichs», on hi
trobem, durant tot l'any 1902 i fins al gener de 1903, fragments del Llibre del gentil i els
tres savis, del Libre de la primera e segona intenció, i del Llibre de mil proverbis de
Ramon Llull; de La història de Leander i Hero, de Joan Roís de Corella; del Tirant lo
Blanch, de Joanot Martorell; del Dotzè llibre del crestià, de Francesc Eiximenis;
diversos poemes d'Ausiàs March; del Llibre dels fets de Jaume I; de Lo somni, de
Bernat Metge; de la Crònica, de Ramon Muntaner i, finalment, del Curial e Güelfa.
Observem que és un recorregut pels escriptors més emblemàtics de la literatura catalana
medieval i tardomedieval, una manera interessant de descobrir una part de la història
literària poc coneguda per la majoria de lectors.

2.2.7. Crítica
Pàtria, com a revista literària que era, també incloïa apartats dedicats a la crítica de
publicacions. La principal secció de la revista dedicada a la crítica era «Bibliografia»,
que durà des del 19 d'agost de 1901 fins al 15 d'abril de 1902. La petita secció es reprèn
amb un nou format a partir del setembre 1903 i fins al darrer número, el desembre
d'aquell mateix any; i passà a anomenar-se «Notas bibliográficas».
Les obres de les quals apareixen crítiques sense autoria són Los salms de David, de Mn.
Tomàs Sucona i Vallès; Semprevivas, una una corona literària amb aportacions de
diversos autors en homenatge a Antoni de P. Vila i Huguet; Humorísticas, d'Antoni
Ribera i Castells; Branques mortes, d'Eveli Dòria i Bonaplata; i La vida al Camp, de
Ramon Masifern. Trobem crítiques signades amb les inicials J. P. i T. de les obres
Cartas sobre nuestra situación política, de Francesc Maspons i Anglasell; i de La
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cuestión catalana, de Guillem Graell. Signades per M. J. B., La virgen de les Sogues, de
Valeri Serra i Boldú i Clichés, de Ferran de Querol32. Amb les inicials B. M.
(probablement és Bernabé Martí), el Llibre d'Amor: Cants íntims, de Manuel de
Montoliu, hi és ressenyat. Finalment, LL. B. (probablement és Lluís Benaiges) són les
inicials que signen les recensions de De la vida; La Riallera, ab altres petites historias
del nostre temps, de Ramón Pomés; Odas paganas, de Josep Aladern; i Croquis cubans,
de R. Suriñach Senties.
També dins de la prosa de l'àmbit de la crítica, encara que no es troba dins de cap secció
concreta, apareix «Llegint á Walt Whitman. Impresions» una crítica personal que el
folklorista català Valeri Serra i Boldú fa del poeta americà, dividida en dues parts que es
van publicar el novembre de 1902 i el febrer de 1903.
2.2.8. Folklore
L'interès per la cultura popular es trobava a principis del segle XX en creixement, i el
fet que a la revista Pàtria dediquessin publicacions a aquest àmbit és també una mostra
qualitativa i una prova del fet que la revista es trobava en sintonia amb els interessos
culturals del moment.33 La secció folklòrica s'inicià amb un escrit de M. J. titulat «Folklorisme», on s'agraeix la tasca dels principals folkloristes, en especial de Valeri Serra i
Boldú, que col·laborà amb la revista cedint part dels materials recollits:
L'adjutori qu'ha prestat á PATRIA ab sos bonichs treballs, y l'havernos
afavorit ab la remesa de algunes d'aquestes composicions de son
bagatje literari, be prou que'l fa merexedor de que les hi donguèm a
conèxer en la primera fila de la secció folk-lòrica qu'inicièm, ab lo
favor de Deu, en aquest nombre.
Estèm ben segurs que serán del gust del lector, y que més de quatre
rialles hi fará ab les Cansons de ronda, com més de cuatre batechs li
dará el cor á les d'una altra classe, també bellíssimes.
(Pàtria II, p. 121-122)

De fet, destaca realment la la col·laboració de Valeri Serra i Boldú, de qui es publicaren
els escrits a vegades inèdits «De una cartera de viatge» (una carta amb aportacions
folklòriques que envià als dirigents de la revista), «La copla popular», «"Los segadors"
32
33

Vegeu Corretger (2006: 51)
Molas (1986: 9)
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y Mossen Cinto», «Jochs del temps de la infantesa. Missa missera», «Jochs del temps
de la infantesa. La escudereta», «Jochs populars de "sport"», «Lo joch y la cansó de "Lo
mestre"» i «Lo ball rodó d'Artesa».
Unes altres publicacions ben característiques i visibles que apareixen a la revista són les
reproduccions de pàgines musicades del Cançoner popular, d'Aureli Capmany, que
col·laborava així amb la revista. També hi col·laboraren el tarragoní Agustí Maria
Gibert amb dos articles folklòrics sobre la vila de Constantí i M. Marrot amb dos
articles titulats «Corrandas pirinencas», i s'hi publicà també «Lo Salomonet de les
Matines», conegut article de Jacint Verdaguer.

2.2.9. Història, monuments i tradicions tarragonines
Una de les expressions del catalanisme de la revista, enfocat i concretat a la ciutat, és tot
un conjunt de textos i articles que tenen més vinculació amb la ciutat de Tarragona, que
tracten especialment temàtiques tradicionals, històriques, o bé que fan referències a
monuments emblemàtics de Tarragona.
Una de les seccions més destacades en aquest àmbit és «Furetejant per les golfes», que
és considerada «d'interès» per Virgili i Sanromà34. Aquesta secció de Joan Poblet i
Teixidó, que generà un total de tretze articles, és el fruit de la recerca arxivística del
montblanquí, un apassionat de la història que se serví de la revista per compartir
coneixements i descobriments. Els articles analitzen períodes concrets a partir de la
documentació, que a vegades també hi apareix transcrita. La introducció d'«Una
fermança original», el primer dels articles, és l'exposició dels objectius de l'empresa:
Lo pesat del cercar y lo árit del desxifrar los documents de
passades centuries arreconats en los polsosos sostres morts de
les cases antigues, pastura de tota lley de bestioletes, la major de
totes l'home ignorant que'ls destrueix, no té solzament per
compensació l'estudi qu'ab ells se fá de la manera intima de ser
dels nostres avis y llurs associacions, sino també la d'ençopegar
de tant en quant ab fets curiosíssims qu'ensemps donan tema
pera llargues barrinamentes als aficionats á encaparrarshi y
distreuen al simple tafaner. Algunes n'exhumarèm, si Déu ho

34

Virgili (1980: 48)
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vol, de batxilleries d'eixa mena; que quisú hi fassa'ls comentaris
mès escayents á ses aficions.
(Pàtria II, 120-121)

Aquestes publicacions tractaren diversos períodes històrics del país tractats des del
detall i el realisme que ofereixen els documents de l'època, i potser el més destacable és
l'apropament a la Guerra dels Segadors, que ocupà cinc dels tretze articles.
A més a més de la secció «Furetejant per les golfes», hi apareixen altres articles, que tot
sovint vénen ja especificats sota etiquetes com ara «Nota tarragonina» o «Crónicas
tarragoninas». Hi destaca la participació, entre d'altres, del tarragoní Agustí Maria
Gibert. També és interessant la «Commemoració del 28 de Juny de 1811. (Fragments
traduits de varios autors)», un conjunt de textos breus aparegut el 15 de juny de l'any
1901.
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3. Conclusions
Havent indexat i analitzat la revista podem constatar, en primer lloc, que la premsa
literària apareguda al llarg del temps al nostre país és una autèntica mina de dades de la
qual no es pot prescindir. Aquest treball és una petitíssima aportació a tota la feina que
s'ha fet i cal encara fer en relació a la seva investigació.
Pàtria juga un paper important en el coneixement de l'activitat i actualitat cultural de la
Tarragona de principis del s.

XX,

en concret la que fa referència al Centre Recreatiu

Catalanista Les Quatre Barres, entitat de la qual n'és la portaveu durant un temps.
Constatem gràcies a la revista Pàtria que a la Tarragona del tombant de segle hi havia
activitat literària fruit de les motivacions culturals d'un bon grup de tarragonins. Aquesta
literatura estava en sintonia amb l'activitat literària d'arreu de Catalunya, i cal que sigui
inclosa dins del Modernisme.
La revista és un autèntic reflex local del procés de confusió general a tot Catalunya
resultat de la coincidència de les tendències més essencialment modernistes amb d'altres
que, sota l'apadrinament del catalanisme, s'apropaven a la literatura costumista i
regionalista. Pàtria és una bona mostra de la concreció del patriotisme catalanista en la
ciutat de Tarragona i, per extensió, el Camp.
Gràcies a la publicació descobrim gran quantitat de materials literaris amb marca
tarragonina que van més enllà de la prosa i la poesia i s'endinsen també en àmbits com
la crítica i la investigació folklòrica, fet que ens n'indica l'alta qualitat. A més a més,
sabem que la revista estava ben relacionada perquè hi col·laboraren artistes de renom
d'arreu de Catalunya.
Pel que fa a la prosa i la poesia que es publicava a Pàtria, es pot afirmar que la revista
jugava a dos nivells: apareixen tant obres d'autors ben consolidats com d'autors molt
menys coneguts, molts d'ells tarragonins amateurs, fet que ens proporciona nous
coneixements sobre els autors locals de principis de segle. La temàtica habitual de la
poesia local és la patriòtica concretada en el territori (Tarragona o el Camp). També hi
abunden poemes amorosos. És en la prosa literària on trobem més mostres de literatura
marcadament modernista, especialment de tendència decadentista i simbolista. També
hi apareixen diversos textos catalanistes de caire assagístic, així com uns discursos
pronunciats amb motiu de l'aniversari de Les Quatre Barres que, juntament amb els
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reportatges d'excursions que feien els dirigents de la revista i els articles vinculats als
esdeveniments culturals, són testimonis de l'ambient i la vida cultural de Tarragona.
Pàtria ens aporta dades i reculls inèdits vinculats a l'incipient folklorisme al Camp de
Tarragona, així com aportacions folklòriques d'arreu del país. També hi ha una gran
quantitat de textos vinculats a la història i els monuments de la ciutat que són mostra del
patriotisme concretat al territori. Cal destacar també l'interès pels autors clàssics
catalans dels quals es publicaven fragments d'obres apropant el coneixement de la
literatura a tots els lectors.
A Tarragona, a diferència del que passà en altres ciutats catalanes, res ens indica
l'existència d'un grup modernista ben delimitat i amb uns interessos específics marcats;
tampoc en trobem cap referència a la revista Pàtria. Ara bé, podem afirmar amb
contundència que sí que hi havia un cercle d'artistes productius ―podem esmentar,
entre d'altres, Pere Lloret, Adolf Alegret, Pau Delclòs, Agustí M. Gibert, Joan Ruiz i
Porta, Alfred Opisso, Antoni Quintana, Bernabé Martí, Lluís Benaiges, Josep Oller,
Ricard Roca, Francesc Carbó i Joan Mercader i Vives― que compartien motivacions
literàries de tendència modernista i catalanista, i que Pàtria va jugar un paper important
en la seva projecció.
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II. Índex d'autors i col·laboracions anònimes
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Criteris d'elaboració
En aquest índex hi són recollits tots els articles, poemes, narracions, ressenyes i altres
textos més o menys literaris que apareixen a la revista Pàtria, ordenats alfabèticament
pel nom normalitzat dels autors o bé els pseudònims que els signen.
Com que l'índex pretén ser una eina senzilla i eficaç per a la consulta, hem unificat les
diferents signatures quan era clar que es tractava de la mateixa persona i les variacions
s'explicaven per la inexistència d'una ortografia definida. Quan, en casos com alguns
blocs d'inicials, no es pot afirmar amb seguretat de qui es tracta, hem escrit el nom del
probable autor seguit d'interrogant i entre claudàtors. Els articles que no duen signatura
es troben a l'entrada Anònim.
Ens hem mantingut fidels a l'ortografia dels títols de les publicacions, que van seguits de
les dades referencials ―any, número, data i pàgina―. Posteriorment, afegim la
classificació dels materials segons la seva tipologia i, en alguns casos, breus
explicacions o descripcions.
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A. B. [Albert Bonet?]
Cansoneta, any II, 12 (15-7-1901), p. 102. Poesia.
Del vano de la Sta. E. P., any IV, 16 (4-1903), p. 40. Poesia.
[Sense títol] Si de nin no fos creyent..., any IV, 14 (2-1903), p. 21. Poesia.

A. D. i M.
La Primera Comunió, any IV, 16 (04-1903), p. 47. Poesia.

AGUILÓ, Marià
[Sense títol] Pel pont de llum misteriosa..., any IV, 16 (abril-1903), p. 41.
Poesia.

ALADERN, Josep
El Camp de Tarragona vist del campanar de Reus (fragments), any IV, 18
(4-1903) p. 64-66. Prosa literària.
La Falugueta, any IV, 22 (10-1903), p. 111-114. Poesia. (Cants 1r i 2n)
La Falugueta, any IV, 23 (11-1903), p. 123-126. Poesia. (Cants 3r i 4t)
La Falugueta, any IV, 24 (11-1903), p. 134-137. Poesia. (Cants 5è, 6è i epíleg)

ALBERT I T., A.
Pensaments y Corrandas, any IV, 24 (12-1903), p. 142. Poesia.

ALCOVER, Antoni Maria
Sols l'home, any III, 5 (25-05-1902), p. 56. Poesia.
Sómni, any IV, 13 (1-1903), p. 3. Poesia.
El Canigó, any IV, 16 (4-1903), p. 39-40. Prosa literària.

ALEGRET, Adolf
Lo fossá dels Jans, any I, 1 (15-1-1900), p. 2-3. Història, monuments, tradicions
tarragonines.
[sense títol], any II, 11 (15-6-1991), p. 96-98. Història, monuments, tradicions
tarragonines. Dins de «Commemoració del 28 de Juny de 1811».
L'Orfeó Catalá, any IV, 17 (05-1903), p. 52-53. Prosa literària.
La Mare de Déu, any IV, 17 (05-1903), p. 57. Poesia.
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Baldomero Baró, any IV, 19 (7-1903), p. 78. Prosa literària. Amb motiu de la
mort de Baldomer Baró.

ALEU, Miquel
Per ma patria, any II, 8 (19-3-1901), p. 62-63. Prosa literària.
AMPURDANÈS DOLS35
Aubada, any I, 1 (18-8-1900) p. 5. Poesia.
Cantars, any I, 2 (15-9-1900) p. 16. Poesia.
Plany, any II, 6 (15-1-1901) p. 51. Poesia.
Prech, any II, 7 (15-2-1901) p. 58. Poesia.
Vesprada, any II, 13 (19-8-1901) p. 111. Poesia.
Somni, any II, 16 (15-11-1901) p. 145. Poesia.
A una Ampurdanesa, any II, 7 (20-11-1901) p. 82. Poesia.
Jovenívola, any IV, 15 (3-1903) p. 30. Poesia.
Cantarellas, any IV, 19 (7-1903) p. 82. Poesia.
[Sense títol] Tens la cara molt bonica..., any IV, 21 (9-1903) p. 102. Poesia.
Segon Petit Concurs de Pàtria.
Consell, any IV, 21 (9-1903) p. 105. Poesia.
[ANÒNIM]
L'Aplech de Cambrils, any I, 2 (15-9-1900), p. 17. Prosa literària.
Cap d'any, any I, 1 (18-8-1900), p. 6. Esdeveniments.
Grans festas en Tarragona, any I, 2 (15-9-1900), p. 14-15. Esdeveniments
(programa de la Festa Major de Santa Tecla).
L'Aplech de Cambrils, any I, 2 (15-9-1900), p. 17. Esdeveniments.
Protesta, any I, 3 (14-10-1900), p. 22. Esdeveniments.
Desde Barcelona. Teatre lírich catalá, any II, 7 (15-2-1901), p. 58.
Esdeveniments.
La vetllada conmemotariva de la fundació del Centre, any II, 9 (15-4-1901),
p. 78. Esdeveniments.
[sense títol] Que't digui per qè t'aymo?..., any II, 12 (15-7-1901), p. 107.
Poesia.
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Manent (2013) afirma que és Joaquim Delclòs i Dols.
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[sense títol] 13 (19-8-1901), p. 122. Crítica. Dins de «Bibliografia», recensió de
Los salms de David, de Mn. Tomàs Sucona i Vallès.
[sense títol] any II, 15 (15-10-1901), p. 139. Crítica. Dins de «Bibliografia»,
recensió de Semprevivas.
[sense títol] any II, 16 (15-11-1901), p. 147. Crítica. Dins de «Bibliografia»,
recensió de Humorísticas, d'Antoni Ribera i Castells.
Nostras reformas, any II, 17 (15-12-1901), p. 154. Prosa literària. Sobre el nou
disseny de la revista.
[sense títol] any III, 2 (15-2-1902), p. 23. Crítica. Dins de «Bibliografia»,
recensió de Branques mortes, d'Evelí Dòria i Bonaplata.
D. Joan Carbó y Batlle, any III, 3 (15-3-1902), p. 34. Prosa literària,
esdeveniments. Amb motiu de la mort de Joan Carbó.
Gazetilles de folk-lorisme, any III, 4 (15-4-1902), p. 40-42. Folklore.
[sense títol] any III, 4 (15-4-1902), p. 46-47. Crítica. Dins de «Bibliografia»,
recensió de Poesíes, de Joseph M. Coll i Rodés.
Lo Dr. Alcover à Tarragona, any III, 5 (25-5-1902), p. 53. Esdeveniments.
[sense títol] any III, 5 (25-5-1902), p. 59. Crítica. Dins de «Bibliografia»,
recensió de La Vida al Camp, de Ramon Masifern.
Primer petit concurs de "Patria", any III, 7 (20-7-1902), p. 83.
Esdeveniments. S'estableixen els criteris. Formen el jurat Agustí M. Gibert, Joan
Ruiz i Porta, Pau Delclòs, Heremenegild Vallvè i Lluís Benaiges.
Primer petit concurs de "Patria", any III, 9 (23-9-1902), p. 101.
Esdeveniments. Llistat de composicions rebudes i veredicte.
Del llibre Curial y Guelfa, any IV, 13 (1-1903), p. 11-12. «De nostres
clasichs».
Marian Vayreda, any IV, 14 (2-1903), p. 16. Prosa literària, esdeveniments.
Amb motiu de la mort de Vayreda.
Las festas del Jubileu Pontifici, any IV, 15 (3-1903), p. 26. Esdeveniments.
Animam meam dilectam, any IV, 17 (5-1903), p. 54. Poesia. Traducció d'E.
Sunyol.
Caligaverunt oculi mei, any, IV, 17 (5-1903), p. 54. Poesia. Traducció d'E.
Sunyol.
Las campanas de Nadal, any IV, 17 (5-1903), p. 56. Poesia.
L'«Orfeó Catalá» á Tarragona, any IV, 18 (6-1903), p. 69-71. Esdeveniments.
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Idea digna de Lloa, any IV, 20 (8-1903), p. 94-95. Prosa literària.
Troballa arqueològica, any IV, 21 (9-1903), p. 105. Esdeveniments.

ANDAL, M.
[Sense títol] D'aqueix mon l'engany frisós..., any IV, 22 (10-1903), p. 119.
Poesia. Segon Petit Concurs de Pàtria.

ANDERSEN
La mystaire, any III, 8 (15-8-1902), p. 93-94. Prosa literària. Traducció d'A. B.
[Albert Bonet?].

ANZINZU, Eularia
A Sta. Tecla verge y proto-mártir, any II, 14 (20-9-1901), p. 126-127. Poesia.

ARRUFAT, Ramon
A una mare viuda ab motiu de perdrer son fill únich, any III, 4 (15-4-1902),
p. 44. Poesia

ARSAN, Maria Mercé d'
Rosellas, any IV, 18 (6-1903), p. 64. Poesia.
Anyoransas, any IV, 20 (8-1903), p. 89. Poesia.

AYMAMÍ, Casimir
A posta de sol, any IV, 23 (11-1903), p. 131. Prosa literària.

B. M. [Bernabé Martí i Bofarull?]
[sense títol] any IV, 21 (8-1903), p. 107. Crítica. Dins de «Notas
bibliográficas», recensió de Llibre d'Amor: Cants íntims, de Manuel de
Montoliu.

BALCELLS, A.
Siau ben vinguts, any IV, 17 (5-1903), p. 50-51. Prosa literària.
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BALMAS JORDANA, Miquel
[sense títol] Al plá com á la montanya..., any IV, 21 (9-1903), p. 103. Poesia.
Segon Petit Concurs de Pàtria.

BALAGUER, Víctor
[sense títol], any II, 11 (15-6-1991), p. 96-98. Història, monuments, tradicions
tarragonines. Dins de «Commemoració del 28 de Juny de 1811».

BARBERÀ, Miquel
Les batallades de la Capona, any IV, 13 (1-1903), p. 2. Prosa literària.

BASSA I ROCAS, María G.
[sense títol] Quan la viuda no té pa..., any IV, 22 (10-1903), p. 119. Poesia.
Presentada al Segon Petit Concurs de Pàtria.

BAYER, Paulí
Lo jurament, any II, 15 (15-11-1901), p. 137-138. Poesia.

BENAIGES, J. M.
Dos melodías per J. M. Benaiges sobre estrofas del CANIGÒ de Verdaguer,
any III, 6 (15-6-1902), p. 66. Poesia musicada amb partitura. Les estrofes són
«Cant a Gentil» i «Flordeneu» de Verdaguer. Amb motiu de la mort de
Verdaguer.
Himne final de CANIGÓ, any III , 6 (15-6-1902), p. 67. Poesia musicada amb
partitura. És el «Chor final» del «Canigó». Amb motiu de la mort de Verdaguer.

BENAIGES, Lluís [L. B., LL. B.?]
Lo Magí de las timbalas, any I, 1 (15-1-1900), p. 4-5. Història, monuments,
tradicions tarragonines; «Nota Tarragonina».
Els xiquets de Valls, any I, 2 (15-9-1900), p. 16. Poesia.
La bofetada de Sta. Tecla, any I, 2 (15-9-1900), p. 10-11. Història, monuments,
tradicions tarragonines; «Llegenda Històrica».
Nocturn. Impressió, any I, 3 (14-10-1900), p. 25-26 (5-6). Prosa literària.
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Fullaraca. L'Experiencia. Lo Temps, any I, 4 (15-11-1900), p. 14. Poesia.
«L'Experiencia» i «Lo Temps» formen «Fullaraca».
Lo calvari d'un artista, any I, 4 (15-11-1900), p. 30-31. Prosa literària.
Lo Salomó de las matinas, any I, 5 (15-12-1900), p. 42. Poesia.
La Catedral, any I, 5 (15-12-1900), p. 40. Història, monuments, tradicions
tarragonines; «Monuments Tarragonins».
Las flors dels ametllers, any II, 7 (15-2-1901), p. 55. Poesia.
Aubada y crepúscul, any II, 7 (15-2-1901), p. 56-57. Prosa literària.
A ma patria, any II, 8 (19-3-1901), p. 71-72. Poesia.
Discurs de D. LL. Benaiges, any II, 9 (15-4-1901), p. 80-81. Prosa literària.
Discurs a la vetlla de l'aniversari de la fundació del Centre.
Nostra bandera, any II, 9 (15-4-1901), p. 83. Poesia.
Notas é impresions d'excursió. (Altafulla-Tamarit-Torradembarra), any II,
10 (15-5-1901), p. 89. Prosa literària. (Primera part).
Notas é impresions d'excursió. Altafulla-Tamarit-Torradembarra, any II,
11(15-6-1901), p. 98. Prosa literària. (Continuació).
Notas é impresions d'excursió. Altafulla-Tamarit-Torradembarra, any II, 12
(15-7-1901), p. 105. Prosa literària. (Acabament).
Sant Magí. Pinzelladas tarragoninas, any II, 13 (19-8-1901), p. 116-119.
Prosa literària.
Santa Tecla, any II, 14 (20-9-1901), p. 131. Poesia.
Tardor, any II, 15 (15-10-1901), p. 135-136. Prosa literària.
La il-lusió, any II, 16 (15-11-1901), p. 145. Prosa literària.
Lo castell de Pilat, any II, 6 (15-12-1901), p. 46-47. Història, monuments,
tradicions tarragonines; «Monuments Tarragonins».
Las dos nenas (apolech), any III, 1 (15-1-1902), p. 8. Poesia.
Una excursió á Santas Creus. Notas y impresions, any III, 2 (15-2-1902), p.
21-23. Prosa literària.
L'última palma, any III, 3 (15-3-1902), p. 29-30. Prosa literària.
Las dos rosas, any III, 4 (15-4-1902), p. 46. Poesia.
En la mort de Verdaguer, any III, 6 (15-6-1902), p. 68. Poesia. Amb motiu de
la mort de Verdaguer.
La Rambla de Sant Joan, any III, 7 (20-7-1902), p. 74-75. Història,
monuments, tradicions tarragonines; «Crónicas tarragoninas».
40

Una tarde barquejant, any III, 8 (15-8-1902), p. 90. Prosa literària.
En la platja. Simil, any III, 9 (23-9-1902), p. 106-107. Poesia.
Adéu a ma Pátria, any III, 10 (23-10-1902), p. 111. Poesia.
Clar de lluna, any III, 12 (25-12-1902), p. 141. Prosa literària.
Llibertat, any IV, 13 (1-1903), p. 8-9. Prosa literària.
La fábrica parada, any IV, 14 (2-1903), p. 15. Prosa literària.
Las violetas, any IV, 15 (3-1903), p. 28. Poesia.
Pasqua Florida. Ressurexit, any IV, 16 (4-1903), p. 39. Poesia.
En Lluís Millet y l'Orfeó Catalá, any IV, 17 (5-1903), p. 58-59. Prosa literària.
La nit de Sant Joan, any IV, 18 (6-1903), p. 66. Poesia.
Plovent, any IV, 19 (7-1903), p. 81-82. Prosa literària.
¡Sant Magí!, any IV, 20 (8-1903), p. 92. Prosa literària.
Malaltia del cor, any IV, 22 (10-1903), p. 117. Poesia.
La sugestió del retrato, any IV, 23 (11-1903), p. 126-128. Prosa literària.
L'Almanach, any IV, 24 (12-1903), p. 134. Prosa literària.

BERGADÀ, Ramon
Lo monastir de Poblet, any II, 10 (15-5-1901), p. 88. Poesia.
La festa de Corpus, any III, 6 (15-6-1902), p. 70-71. Poesia.

BLANENCH
[sense títol] No hi ha vida de dolsor, any IV, 24 (12-1903), p. 138. Poesia.
Segon Petit Concurs de Pàtria.

BOIXEDÀ, Gabriel
Lo tard ó la griva, any IV, 13 (1- 1903), p. 10. Poesia.

BOLOIX, Jaume
La dona catalana, any I, 4 (15-11-1900), p. 33. Poesia.

BONET, Albert [A. B.?]
La Capona, any I, 2 (15-9-1900), p. 12. Poesia.
Per Sant Antoni, any IV, 13 (1-1903), p. 5-6. Prosa literària.
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La professó de las ratas, any IV, 14 (2-1903), p. 14-15. Història, monuments,
tradicions tarragonines.
Per tú, per tú vaig cullirla..., any IV , p. 15 (3-1903), p. 28. Poesia.
L'Orfeó Catalá, any IV, 17 (5-1903), p. 57. Prosa literària, «Entre-notas».
Sardanas, any IV, 20 (8-1903), p. 93-94. Prosa literària, «Entre-notas».
Nota tarragonina, any IV, 24 (12-1903), p. 138-141. Prosa literària.

BORRUT I SOLER, Salvador
Amorosa, any III, 7 (20-7-1902), p. 76. Poesia.
Esbós, any III, 11 (25-11-1902), p. 123-124. Prosa literària.

CABÚS, R.
L'orgull d'un pí, any IV, 23 (11-1903), p. 129. Poesia.

CALZADA CARBÓ, J.
[sense títol] Tens als braços garbas d'or..., any IV, 21 (9-1903), p. 102. Poesia.
Segon petit concurs de Pàtria.

CANADELL I JACAS, Jordi
Els tres Rossinyols, any III, 1 (15-1-1902), p. 9. Poesia.
Caritat, any III, 3 (15-3-1902), p. 32. Poesia.
Neu, any III, 4 (15-4-1902), p. 42. Poesia.
La mare, any III, 5 (25-5-1902), p. 52. Poesia.

CAPMANY, Aureli
St. Jaume de Galícia, any III, 1 (15-1-1902), p. 7. Folklore, «Cansons populars
catalanes».
Blancafor, any III, 4 (15-4-1902), p. 42. Folklore, «Cansons populars
catalanes».
Lo Comte l'Arnau, any III, 5 (25-5-1902), p. 58. Folklore, «Cansons populars
catalanes».
¡No os fieu dels lletreros!, any IV, 16 (4-1903), p. 42. Prosa literària.
Los Romeus, any III, 7 (20-7-1902), p. 79-80. Folklore, «Cansons populars
catalanes».
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La mort i la donzella, any III, 8 (15-8-1902), p. 91. Folklore, «Cansons
populars catalanes»
Francisca. La flor de Vila-Bertran, any III, 9 (23-9-1902), p. 103. Folklore,
«Cansons populars catalanes»
La filla del marxant, any III, 11 (25-11-1902), p. 127. Folklore, «Cansons
populars catalanes».
La vetlla dels pastors, any III, 12 (25-12-1902), p. 139. Folklore, «Cansons
populars catalanes».
La cançó del rossinyol, any IV, 13 (1-1903), p. 7. Folklore, «Cansons popular
catalanes».
La pena més grossa, any IV, 14 (2-1903), p. 22. Prosa literària.
Santa Agnès, any IV, 14 (2-1903), p. 23. Folklore, «Cansons populars
catalanes».
Jesús y Maria, any IV, 15 (3-1903), p. 34. Folklore, «Cansons populars
catalanes».
El testament de n'Amèlia, any IV, 16 (4-1903), p. 46. Folklore, «Cansons
populars catalanes».
Lo Fill del Rey, any IV, 17 (5-1903), p. 53. Folklore, «Cansons populars
catalanes».
El Rossinyol, any IV, 17 (5-1903), p. 53. Folklore, «Cansons populars
catalanes».
L'hostal de la Peyra, any IV, 19 (7-1903), p. 79. Folklore, «Cansons populars
catalanes».
L'origen de la ganduleria, any IV, 19 (7-1903), p. 80. Prosa literària.
Sant Magí. Llegendas i costums, any IV, 20 (8-1903), p. 86-87. Història,
monuments, tradicions tarragonines .
La filla del carmesí, any IV, 20 (8-1903), p. 91. Folklore, «Cansons populars
catalanes».
Lo bon caçador, any IV, 21 (9-1903), p. 106. Folklore, «Cansons populars
catalanes».
Lo Comte Gari, any IV, 22 (10-1903), p. 115. Folklore, «Cansons populars
catalanes».
Los fadrins de Sant Boy, any IV, 23 (11-1903), p. 127. Folklore, «Cansons
populars catalanes».
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La Porqueyrola, any IV, 24 (12-1903), p. 139. Folklore, «Cansons populars
catalanes».

CARBÓ, Francesc
Crepúscul, any II, 8 (19-3-1901), p. 63-64. Prosa literària.
Discurs de D. F. Carbó, any II, 9 (15-4-1901), p. 80. Prosa literària. Discurs a
la vetlla de l'aniversari de la fundació del Centre.
L'Yxart, any II, 10 (15-5-1901), p. 87. Prosa literària. Número dedicat a
l'aniversari de la mort d'Yxart.
Quadret. Nota modernista, any II, 12 (15-7-1901), p. 103-104. Prosa literària.

CARNER, Josep
Glosa, any IV, 20 (8-1903), p. 90-92. Poesia.
Glosa, any IV, 21 (9-1903), p. 101. Poesia.

CATALÁ
[sense títol] Com que'l carter ha dut novas..., any IV, 21 (9-1903), p. 103.
Poesia. Segon Petit Concurs de Pàtria.

COLL I RODÉS, Josep M.
Cansó de Juny, any III, 3 (15-3-1902), p. 33. Poesia.
Trangul, any III, 4 (15-4-1902), p. 40. Poesia.

COLLELL, Jaume
Lo gall, any II, 7 (15-2-1901), p. 56. Poesia.

COLOMER I FORS, P.
[sense títol] Los casats que van á Nuria..., any IV, 21 (9-1903), p. 102. Poesia.
Segon Petit Concurs de Pàtria.

COMPANYS, Delfí
Lo camí del costé, any IV, 21 (9-1903), p. 100-101. Prosa literària.
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COSTA I LLOBERA, Miquel
L'Arpa, any III, 11 (25-11-1902), p. 123. Poesia.
Poder d'una mare, any IV, 15 (3-1903), p. 27. Poesia.
La ribera de Cantan-y-dormen, any IV, 20 (8-1903), p. 87-88. Poesia.

CRISTIÀ LLOMBART, J.
Agrahiment, any II, 13 (19-8-1901), p. 115. Poesia.

DAROCA GIRALT, Albert
Aniversari, any IV, 23 (11-1903), p. 131. Poesia.

DELCLÒS, Pau
Patria nova, any I, 1 (18-7-1900), p. 4. Poesia.
Germanó, any II, 8 (19-3-1901), p. 64-65. Poesia.
Consol, any II, 10 (15-5-1901), p. 87. Poesia. Número dedicat a l'aniversari de la
mort d'Yxart.

DELPONT, J.
Als Tarragonins, any III, 7 (20-7-1902), p. 77. Poesia.

DOLTRA, Antoni
Verdaguer y Robert, any III, 6 (15-6-1902), p. 65. Poesia. Amb motiu de la
mort de Verdaguer.

DONÀS, Pau
[sense títol] Los butxins de Catalunya..., any IV, 22 (10-1903), p. 119. Poesia.
Segon Petit Concurs de Pàtria.

DÒRIA I BONAPLATA, Evelí
Choissor, any III, 2 (15-2-1902), p. 18. Poesia.
Los caritatius, any III, 4 (15-4-1902), p. 40. Poesia.
La Grua y el Rossinyol, any IV, 13 (1-1903), p. 4-5. Poesia.
El gran vaccillus, any IV, 14 (2-1903), p. 20-21. Poesia.
Lo Llamp, any IV, 16 (4-1903), p. 42. Poesia.
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DURAND, Bernad
Carta del senyor Bernad Durand, any III, 5 (25-5-1902), p. 59. Prosa literària.
A Ramon Masifern.
Las festas del Cos del Bou, any IV, 20 (8-1903), p. 88-89. Prosa literària.

EIXIMENIS, Francesc
Del Tractat de regiment dels Princeps e de Comunitats Lo Dotzén Llibre del
Crestiá compost en lo XIVen segle per lo R. M. Fr. Francesch Eximenis, any
III, 4 (15-4-1902), p. 45-46. «De nostres clasichs».

F. P. P.
[sense títol] Fugím videta meva..., any IV, 24 (12-1903), p. 137. Poesia. Segon
Petit Concurs de Pàtria.

FERRATÉ I GILI, Josep
Lo dia de la banya, any IV, 16 (4-1903), p. 41. Prosa literària.

FOLCH I TORRES, Josep Maria
Del meu llibre (fragment), any I, 2 (15-9-1900), p. 13. Prosa literària.
Mon amor, any II, 6 (15-1-1901), p. 49. Prosa literària.

FORNS TORELLÓ, Anton
A una fadrineta, any III, 4 (15-4-1902), p. 42. Poesia.

FUENTES, Enric de
Fulla d'álbum, any I, 2 (15-9-1900), p. 16. Prosa literària.

GENÍS I AGUILAR, Martí
Flor de Novembre, any IV, 23 (11-1903), p. 122-123. Prosa literària.

GIBERT, Agustí Maria
Gent del camp, gent del llamp, any I, 3 (14-10-1900), p. 23-24. Prosa literària.
Ninou y cap de sigle, any II, 7 (15-2-1901), p. 54. Prosa literària.
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Lo serpent, any II, 13 (19-10-1901), p. 110-111. Prosa literària, «Llegenda
tarragonina».
Notas folk-lóricas de Constantí, any III, 6 (15-6-1902), p. 69-70. Folklore.
Notas folklóricas de Constantí, any III, 7 (20-7-1902), p. 77-78. Folklore
La Torra dels Scipions, any III, 8 (15-8-1902), p. 46-47. Història, monuments,
tradicions tarragonines.
La Torra Vella de Salou, any III, 9 (23-9-1902), p. 78. Història, monuments,
tradicions tarragonines. Fragment d'el llibre Ciutats forenses del litoral cosetà.
Santa Tecla la Vella, any IV, 14 (Febrer-1903). p. 126. Història, monuments,
tradicions tarragonines.
Cosas de casa, any IV, 16 (4-1903), p. 38. Història, monuments, tradicions
tarragonines.
Lo Follet, any IV, 16 (4-1903), p. 44-45. Prosa literària.
Art i Patria, any IV, 17 (5-1903), p. 51. Prosa literària.

GILI GAY, Narcís
Nota grisa, any II, 14 (20-9-1901), p. 130-131. Prosa literària.
Impresió, any II, 16 (15-11-1901), p. 143. Prosa literària.
La darrera carta, any III, 3 (15-3-1902), p. 33. Prosa literària.
Confidencia, any IV, 15 (3- 1903), p. 35. Prosa literària.

GIRBAL I JAUME, Josep
Abril, any III, 11 (25-11-1902), p. 124. Poesia.

GRAU, Marià
[sense títol] A dintre del meu cor..., any IV, 22 (10-1903), p. 119. Poesia.
Segon Petit Concurs de Pàtria.

GRIGNON, Lamote de
Al despertar avuy a matinada, any III, 11 (25-11-1902), p.130. Poesia.

HOMEDES MUNDO, Ricard
Els oronells, any I, 4 (15-11-1900), p. 32. Prosa literària.
Lo Progrés, any I, 5 (15-12-1900), p. 43. Prosa literària.
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Contrast, any II, 8 (19-3-1901), p. 70-71. Prosa literària.
Marinesca, any II, 12 (15-7-1901), p. 106. Poesia.
Recorts d'infantesa, any II, 15 (15-10-1901), p. 136-137. Prosa literària.

J. A. N.
[sense títol] Aula de Sants y de Sabis..., any IV, 22 (10-1903), p. 119. Poesia.
Segon Petit Concurs de Pàtria.

J. B. P.
Cap de núvol. Natura, any III, 1 (15-1-1902), p. 5-6. Prosa literària.
Catalanisme, any III, 2 (15-2-1902), p. 14. Prosa literària.
Lo calvari, any III, 3 (15-3-1902), p. 26. Prosa literària.
La festa de las lletras, any III, 5 (25-5-1902) p. 52-53. Prosa literària.
Sempreviva, any III, 7 (20-7-1902), p. 75-76. Prosa literària.
La Brufaganya, any III, 8 (15-8-1902), p. 88-89. Història, monuments,
tradicions tarragonines.
Sta. Tecla Protomártir, any III, 9 (23-9-1902), p. 98-99. Prosa literària.
La Casa Pairal, any III, 10 (23-10-1902), p. 110-111. Prosa literària.
Mossen Costa y Llobera Mestre en Gay Saber, any III, 11 (25-11-1902), p.
122-123. Esdeveniments.
La llengua materna, any III, 12 (25-12-1902), p. 140. Prosa literària.

J. Ll. S.
La llengua catalana, any IV, 15 (3-1903), p. 29-30. Prosa literària.

J. R. [Joan Roca Camprubí / Joan Ruiz i Porta?]
¡¡Are!!...., any II, 9 (15-4-1901), p. 81. Poesia.

JAUME I EL CONQUERIDOR
Del Libre dels Feyts esdevenguts en la vida del molt alt senyor Rey En
Jacme lo Conqueridor, any III, 7 (20-7-1902), p. 82-83. «De nostres clasichs».
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JOAN
[sense títol] Traballa alegre puntayre..., any IV, 24 (12-1903), p. 137. Poesia.
Segon Petit Concurs de Pàtria.

JORDI DE MONTNEGRE
La fatalitat, any II, 8 (19-3-1901), p. 68-70. Prosa literària.
Nupcial, any IV, 21 (9-1903), p. 99. Poesia.

L. B. [Lluís Benaiges, LL. B.?]
[sense títol] any IV, 22 (10-1903), p. 120. Crítica. Dins de «Notas
bibliográficas», recensió de De la vida, de Ramon Suriñach Senties.

LA REDACCIÓ
Déu vos guard, any I, 2 (18-8-1900), p. 2. Prosa literària.
Aniversari, any II, (15-5-1901), p. 86. Prosa literària. Número dedicat a
l'aniversari de la mort d'Yxart.
[Sense títol], dins de «Commemoració del 28 de Juny de 1811», any II, 11 (156-1901), p. 96-98. Història, monuments, tradicions tarragonines.
Anyada, any II, 13 (19-8-1901), p. 110. Esdeveniments.
D. Pere Anton Torres, any II, 15 (15-10-1901), p. 134. Prosa literària,
esdeveniments. Amb motiu de la mort de Pere Anton Torres.
¡Avant y sempre avant!, any III, 1 (15-1-1902), p. 2. Prosa literària.
Robert, any III, 4 (15-4-1902), p. 38. Prosa literària, esdeveniments. Amb motiu
de la mort del metge Robert.
Verdaguer, any III, 6 (15-6-1902), p. 62. Prosa literària, esdeveniments. Amb
motiu de la mort de Veraguer.
Nostra protesta, any III, 9 (23-9-1902), p. 98. Esdeveniments. Protesta per
l'intent de suprimir la primacia de la Seu tarragonina.
Los Jochs Florals a Sant Martí del Canigó, any III, 11 (25-11-1902), p. 122.
Esdeveniments.
Als nostres amichs, any III, 12 (25-12-1902), p. 134. Prosa literària.
S. S. Lleó XIII, any IV, 14 (2-1903), p. 14. Esdeveniments. 25 anys de la
coronació de Lleó XIII.
Al Orfeó Catalá, any IV, 17 (5-1903), p. 1. Prosa literària, esdeveniments.
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S. S. Lleó XIII, any IV, 19 (7-1903), p. 74. Esdeveniments. Traspàs de Lleó
XIII.

LL. B. [Lluís Benaiges, L. B.?]
[sense títol] any IV, 23 (11- 1903), p. 131-132. Crítica. Dins de «Notas
bibliográficas», recensió de La Riallera, ab altres petitas historias del nostre
temps, de Ramon Pomés.
[sense títol] any IV, 24 (12-1903), p. 143-144. Crítica. Dins de «Notas
bibliográficas», recensió de Odas paganas, de J. Aladern.
[sense títol] any IV, 24 (12-1903), p. 144. Crítica. Dins de «Notas
bibliográficas», recensió de Croquis cubans, de R. Suriñach Senties.

LLAMBY, Carles de
Als germans de Catalunya, any III, 9 (23-9-1902), p. 106. Poesia.

LLANSÓ ROVIRA, Conrad
Íntima, any II, 12 (15-7-1901), p. 107. Prosa literària.

LLORENS, Francesc
[sense títol] La mare que Deu va darme..., any IV, 23 (11-1903), p. 129.
Poesia. Segon Petit Concurs de Pàtria.
[sense títol] Una flor hi ha en el Camp..., any IV, 24 (12- 1903), p. 138.
Poesia. Segon Petit Concurs de Pàtria.

LLORET I ORDEIX, Pere
Esclavituts, any I, 1 (18-8-1900), p. 3. Poesia.
Clam, any II, 8 (19-3-1901), p. 63. Poesia.
Santa Tecla, any II, 14 (20-9-1901), p. 127. Poesia.

LLULL, Ramon
Libre del Gentil e los tres savis. Libre de la primera e segona intenció. Libre
de mil proverbis, any III, 1 (15-1-1902), p. 11. «De nostres clasichs».
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LÓPEZ DEL CASTILLO, P.
L'orgull, any I, 4 (15-11-1900), p. 31. Poesia.
Lo Castell del Coix, any I, 5 (15-12-1900), p. 41. Poesia.

M. J. [M. J. B.?]
Folk-lorisme, any II, 13 (19-8-1901), p. 121-122. Folklore. S'inicia la secció
folklòrica.

M. J. B. [M. J.?]
[sense títol] any III, 6 (15-6-1902), p. 72. Crítica. Dins de «Bibliografia»,
recensió de La Virgen de les Sogues, de Valeri Serra i Boldú.
[sense títol] any III, 12 (25-12-1902), p. 143. Crítica. Dins de «Bibliografia»,
recensió del llibre Clichés, de Ferran de Querol.

MANAU AVELLANET, Lluís
El plany de la Enamorada, any IV, 20 (8-1903), p. 94. Poesia.
En la mort d'una donzella, any IV, 23 (11-1903), p. 128. Poesia.
Avuy quan he obert prest la finestra..., any IV, 24 (12- 1903), p. 142. Poesia.

MARAGALL, Joan
Lo Cant a la Senyera, any IV, 17 (5-1903), p. 50. Poesia. Amb motiu de la
vinguda de l'Orfeó Català a Tarragona.

MARCH, Ausiàs
De les Obres del Valerós cavaller y elegantíssim poeta Ausias March, any
III, 5 (25-5-1902), p. 57. «De nostres clasichs».

MARROT, M.
Corrandas Pirinencas, any III, 8 (15-8-1902), p. 92-93. Folklore.
Corrandas Pirinencas, any III, 9 (23-9-1902), p. 104. Folklore.

MARTÍ I BOFARULL, Bernabé [B. M.?]
Los nens del día, any I, 1 (18-8-1900), p. 5-6. Prosa literària.
Llum al Foch. Fantasias., any I, 2 (15-9-1900), p. 18. Poesia.
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Mal temps, any I, 4 (15-11-1900), p. 33. Prosa literària.
L'amor, any I, 5 (15-12-1900), p. 39. Poesia.
Primavera, any II, 10 (15-5-1901), p. 92. Poesia.
Cansons y Llágrimas, any III, 11 (25-11-1902), p. 128-129. Prosa literària.
Primer Petit Concurs de Pàtria.
Los gegants, any IV, 13 (1-1903), p. 113-114. Història, monuments, tradicions
tarragonines; «Nota Tarragonina».

MARTORELL, Joanot
Del Llibre del valeros e strenu cavaller Tirant lo Blanch: feites les tres parts
per lo magnifich e virtuos cavaller mossen Johanot Martorell, any III, 3 (153-1902), p. 35. «De nostres clasichs».

MASERAS, Alfons
Tarragona, any II, 15 (15-10-1901), p. 136. Poesia.
[sense títol] Naufragàrem tots dos en l'ample mar..., any II, 17 (15-12-1901),
p.151. Poesia.
Balada, any III, 10 (23-10-1902), p. 119. Poesia.
Sant Ramon, any IV, 16 (4-1903), p. 42. Prosa literària.

MASIFERN, Ramon
La musa popular, any II, 12 (15-7-1901), p. 103. Poesia.
MATHEU, Francesc
La veu de Ripoll, any II, 6 (15-1-1901), p. 50. Poesia.
Amor de Patria, any III, 12 (25-12-1902), p. 136-137. Poesia.

MERCADER I VIVES, Joan
En l' álbum d'una noya de quinz' anys, any I, 3 (14-10-1900), p. 24. Poesia.
Tardor, any I, 4 (15-11-1900), p. 34. Prosa literària.
Follíes, any II, 8 (19-3-1901), p. 70. Poesia.
Follies, any II, 12 (15-7-1901), p. 106. Poesia.
L'aigua de Sant Magí, any II, 13 (19-8-1901), p. 114. Poesia.
Cant del poble, any II, 14 (20-9-1901), p. 129. Poesia.
Á la bella Tarraco. Oda, any II, 16 (15-11-1901), p. 143. Poesia.
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[sense títol] Quan sospirava fins creya..., any III, 3 (15-3-1902), p. 30. Poesia.
Festa Major, any III, 10 (23-10-1902), p. 113-114. Prosa literària. Primer Petit
Concurs de Pàtria.
Cusmá lo bo, any IV, 14 (2-1903), p. 22. Poesia.

MESTRES, Apel·les
Nadal, any II, 17 (15-12-1901), p. 150. Poesia.
Preludi de Primavera, any IV, 14 (2-1903), p. 16. Poesia.

METGE, Bernat
De Lo somni den Bernat Metge del XIVen segle, any III, 10 (23-10-1902), p.
119-120. «De nostres clasichs».

MIRÓ, Ramon
Els xiquets de Valls, any III, 8 (15-10-1902), p. 89-90. Poesia.

MISTRAL, Frederic
Frederich Mistral á l'Anton Isern, any IV, 24 (12-1903), p. 142. Poesia.

MOSSÈN JORDI
Lo Narciset, any I, 5 (15-12-1900), p. 39. Poesia.
De amistad, any II, 6 (15-12-1901), p. 47. Poesia.
A la verge Maria, any II, 10 (15-5-1901), p. 90. Poesia
A la ciutat de Lleyda. Ab motiu d'elegir president de sos jochs florals á
mossen Jacinto Verdaguer, any II, 11 (15-6-1901), p. 98. Poesia.
Flors d'asceteri, any II, 16 (15-11-1901), p. 144. Poesia.
Nadala, any II, 17 (15-12-1901), p. 151. Poesia.
Á la creu del molló de Miramà, any III, 1 (15-1-1902), p. 6. Poesia.
En lo monestir de Santes Creus, any III, 2 (15-2-1902), p. 15. Poesia.
Cántich Quaresmal, any III, 3 (15-3-1902), p. 28-29. Poesia.
Pregaria a la reyna de Catalunya, la Verge de Montserrat, per la salut del
més gran y fecont dels poetes catalans Mossen Jacinto Verdaguer, any III, 4
(15-4-1902), p. 39. Poesia.
Al Maig, any III, 5 (25-5-1902), p. 59. Poesia.
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Lo plor de la Mare-Patria en la mort del geni catalá Mossen Jacinto
Verdaguer, any III, 6 (15-6-1902), p. 63-64. Poesia. Amb motiu de la mort de
Verdaguer.
Assumpta est, any III, 8 (15-8-1902), p. 94. Poesia.
Los tochs d'oració, any III, 10 (23-10-1902), p. 117. Poesia.
Pro Patria, any III, 12 (25-12-1902), p. 140. Poesia.
A l'Illa Deurada (desde una serra de Catalunya), any IV, 13 (1-1903), p. 9.
Poesia.
Lo Pinsá contre la Cardina, any IV, 14 (2-1903), p. 15. Poesia.

MUNTANER, Ramon
De la Crónica d'en Ramon Muntaner, any III, 12 (25-12-1902), p. 141-142.
«De nostres clasichs».

MUNTÉ FERRÉ, M.
L'avi, any I, 4 (15-11-1900), p. 32. Poesia.

NAVARRO, Antoni
Enderessa, any II, 12 (15-7-1901), p. 104. Poesia.
Any nou, any III, 1 (15-1-1902), p. 3-4. Poesia.
Hivernal, any III, 2 (15-2-1902), p. 21. Poesia.
Mossen Cinto (Intima), any III, 6 (15-6-1902), p. 64-65. Prosa literària. Amb
motiu de la mort de Verdaguer.
Los Estanys, any III, 10 (23-10-1902), p. 116. Poesia.
¡Neu!, any III, 12 (25-12-1902), p. 134-135. Poesia.
La pedregada, any IV, 13 (1-1903), p. 6. Poesia.

NEBOT, A.
[sense títol] Per progectes, Tarragona..., any IV, 22 (10-1903), p. 119. Poesia.
Segon Petit Concurs de Pàtria.

OLIVA BRIDGMAN, Joan
Oda á Tarragona, any I, 3 (14-10-1900), p. 25. Poesia.
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OLIVES I SIMÓ, Francesc
El ball de cocas, any IV, 14 (2-1903), p. 21-22. Prosa literària.
Nit esventada, any IV, 15 (3-1903), p. 33. Poesia.

OLLER I DOMINGO, J.
Recorts d'una excursió a Sant Magí de la Brufaganya, any III, 9 (23-9-1902),
p. 104-106. Prosa literària.
Recorts d'una excursió al Santuari de la Verge del Remey (Alcover), any IV,
p. 22, (10-1903), p. 118-119. Prosa literària.

OLLER, Narcís
Aniversari de la mort d'Yxart, any III, 5 (25-5-1902), p. 50. Prosa literària.
La confessió d'un ángel, any IV, 18 (6-1903), p. 63-64. Prosa literària.
Ressurrecció, any IV, 20 (8-1903), p. 89-90. Prosa literària.

O'MONROY, Richard
Lo niu del poeta (I), any IV, 21 (9-1903), p. 104-105. Prosa literària. Traducció
d'A. B [Albert Bonet?].
Lo niu del poeta (II), any IV, 22 (10-1903), p. 114-116. Prosa literària.
Traducció d'A. B. [Albert Bonet?].

OPISSO, Alfred
Sant Magí, any II, 13 (19-8-1901), p. 115. Poesia.
Passat i pervindre, any IV, 18 (6-1903), p. 62-63. Prosa literària.

ORTIS I ESTRADA, Josep
La darrera fada, any III, 3 (15-3-1902), p. 30. Poesia.

PASCUAL I AMIGÓ, Emili
[sense títol] Ab la má dreta y l'esquerra..., any IV, 21 (9-1903), p. 103. Poesia.
Segon Petit Concurs de Pàtria.

PEDRET I MIRÓ, Agustí
Retorn, any IV, 24 (12-1903), p. 143. Poesia.
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PÉRPATX, Justí
Barcarola, any III, 11 (25-11-1902), p. 130. Poesia.

PIN I SOLER, Josep
[sense títol] any IV, 17 (5-1903), p. 50. Prosa literària. Rebuda a l'Orfeó Català.

POBLET I TEIXIDÓ, Joan
¡Refém!, any II, 11 (15-6-1901), p. 95. Prosa literària.
Furetejant per les golfes (I). Una fermança original, any II, 13 (19-8-1901), p.
120-121. Història, monuments, tradicions tarragonines.
Furetejant per les golfes (II), any II, 16 (15-11-1901), p. 146-147. Història,
monuments, tradicions tarragonines.
Furetejant per les golfes (III), any II, 17 (15-12-1901), p. 152-153. Història,
monuments, tradicions tarragonines.
Furetejant per les golfes (IV). Recorts de la Guerra dels Segadors
(continuació), any III, 6 (15-6-1902), p. 71-72. Història, monuments, tradicions
tarragonines.
Ni defallir ni delinquir, any III, 1 (15-2-1902), p. 3. Prosa literària.
Furetejant per les golfes V. Recorts de la guerra dels segadors, any III, 1 (151-1902), p. 9-10. Història, monuments, tradicions, tarragonines.
Santes Creus, any III, 2 (15-2-1902), p. 16-18. Història, monuments, tradicions
tarragonines.
Furetejant per les golfes V. Recorts de la guerra dels segadors, any III, 3 (153-1902), p. 31-32 Història, monuments, tradicions, tarragonines.
Furetejant per les golfes VI. Una carta a la Mare de Déu, any III, 4 (15-41902), p. 44. Història, monuments, tradicions, tarragonines.
En la mort de Mossen Jacinto Verdaguer, any III, 6 (15-6-1902), p. 62-63.
Prosa literària, escrit en motiu de la mort de Verdaguer.
Furetejant per les golfes VIII Recorts de la Guerra dels Segadors
(continuació), any III, 7 (20-7-1902), p. 80-81. Història, monuments, tradicions
tarragonines.
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Furetejant per les golfes. IX Recorts de la Guerra dels Segadors
(continuació), any III, 8 (15-8-1902), p. 94-95. Història, monuments, tradicions
tarragonines.
Furetejant per les golfes. X. Recorts de la Guerra dels Segadors
(continuació), any III, 9 (23-9-1902), p. 101. Història, monuments, tradicions
tarragonines.
[sense títol] any III, 9 (23-9-1902), p. 107. Crítica. Dins de «Bibliografia»,
recensió de Cartas sobre nuestra situación política, de Francesc Maspons i
Anglasell.
Furetejant per les golfes. XI «Recorts de la guerra dels segadors», any III, 10
(23-10-1902), p. 118-119. Història, monuments, tradicions tarragonines.
[sense títol] any III 11 (25-11-1902), p. 130-131. Crítica. Dins de
«Bibliografia», recensió de La cuestión catalana, de Guillem Graell.
Furetejant per les golfes. XII Presa de possessió d'un poble al sigle XVII,
any III, 11 (25-16-1902), p. 126. Història, monuments, tradicions tarragonines.
Impresió de nit, any III, 12 (25-12-1902), p. 135-136. Prosa literària.
Furetejant per les golfes. XIII Una Lletra de cambi de mitj segle XVII. Lo
jornal d'un Butxí á la mateixa época, any IV, 13 (1-1903), p. 9. Història,
monuments, tradicions tarragonines.

POMÉS, Ramon
Páginas de ""Lo meu llibre"", any IV, 22 (10-1903), p. 110-111. Prosa
literària. Del nou llibre La Riallera.

QUEROL, Ferran de
Caritat, any III, 8 (15-8-1902), p. 86-88. Prosa literària. Fragment de la novel·la
Caritat, amb una introducció de la Redacció titulada «Un nou llibre».
Conversa, any IV, 17 (5-1903), p. 55-56. Prosa literària.
Forastejant, any IV, 19 (7-1903), p. 74-77. Prosa literària.

R. F.
La bandera, any II, 6 (15-1-1901), p. 50. Prosa literària.
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RAMONET DEL CAFÈ
Lo toch de la Capona, any I, 2 (15-9-1900), p. 18. Poesia.
A mon Benvolgut amich F. Anquisi, any II, 7 (15-2-1901), 58. Poesia.

RIBÉ I MARTORELL, Lluís
La Rosó, any IV, 15 (3-1903), p. 32-33. Prosa literària.
Consecuencias, any IV, 23 (11-1903), p. 129-130. Prosa literària.

ROBERT, Robert
¡A la torre!, any II, 12 (15-6-1901), p. 102. Prosa literària.

ROCA CAMPRUBÍ, Joan [J. R.?]
Diumenge de Rams, any III, 9 (23-9-1902), p. 102. Prosa literària. Primer Petit
Concurs de Pàtria.
Crepúsculs, any III, 11 (25-11-1902), p. 124-126. Prosa literària.
Del meu llibre (fragment), any IV, 14 (2-1903), p. 21. Prosa literària.
Plany, any IV, 16 (4-1903), p. 40. Prosa literària.
Cantada, any IV, 17 (5-1903), p. 53-54. Prosa literària.
Flors (fragment), any IV, 18 (6-1903), p. 68. Prosa literària.
Cant de primavera, any IV, 15 (3-1903), p. 27-28. Prosa literària.

ROCA, Ricard
Del álbum d'un amich, any I, 3 (14-10-1900), p. 26-27. Prosa literària.
Dels quinze anys als vint y cinch, any II, 6 (15-1-1901), p. 48. Poesia.
Gelosia, any II, 8 (19-3-1901), p. 68. Poesia.
Recorts, any II, 10 (15-5-1901), p. 88. Poesia.
Tarraco, any II, 13 (19-8-1901), p. 112-113. Prosa literària.
La clienta del Doctor Retor, any III, 1 (15-1-1902), p. 8 . Prosa literària.

ROÍS DE CORELLA, Joan
De l'Istoria de Leander i de Hero, feta per Mestra Corella, any III, 2 (15-21902), p. 18. «De nostres clasichs».
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ROSSI, Amalia
Crysantema, any III, 1 (15-1-1902), p. 4-5. Prosa literària. Traduït per Valeri
Serra i Boldú.

RUIZ I PORTA, Joan [J. R.?]
La nit de Sant Joan, any IV, 19 (7-1903), p. 78. Poesia.

SALAS, Xavier de
[sense títol], dins de «Commemoració del 28 de Juny de 1811», any II, 11 (156-1991), p. 96-98. Història, monuments, tradicions tarragonines.

SALOM, Pere
Entre mitj d'unas espinas, any IV, 24 (12-1903), p.138. Poesia. Segon Petit
Concurs de Pàtria.

SANPODAU, Antoni
[Sense títol] ¿Has contat quans grans de sorra..., any IV, 16 (4-1903), p. 44.
Poesia.

SERRA BOLDÚ, Valeri
En l'album de la senyoreta Rosa Capdevila y Casas, any I, 2 (15-9-1900), p.
13. Poesia.
Paissatge de hivern, any II, 6 (15-1-1901), p. 47-48. Prosa literària.
De una cartera de viatge, any II, 16 (15-11-1901), p. 142-143. Folklore (carta
amb aportacions folklòriques).
La copla popular, any III, 5 (25-5-1902), p. 56-57. Folklore.
«Los segadors» y Mossen Cinto, any III, 6 (15-6-1902), p. 68. Folklore.
Publicat amb motiu de la mort de Verdaguer.
Jochs del temps de la infantesa. Missa missera, any III, 7 (20-7-1902), p. 7.
Folklore.
Jochs del temps de la infantesa. La escudereta, any III, 8 (15-8-1902), p. 92.
Folklore.
«Jochs populars de ""sport""», any III, 9 (23-9-1902), p. 100. Folklore.
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«Lo joch y la cansó de ""Lo mestre""», any III, 10 (23-10-1902), p. 116-117.
Folklore.
Llegint á Walt Whitman. Impresions, any III, 11 (25-11-1902), p. 94. Crítica.
Lo ball rodó d'Artesa, any III, 12 (25-12-1902), p. 137-138. Folklore.
Jochs populars, any IV, 13 (1-1903), p. 10-11. Folklore.
Llegint á Walt Whitman. Impresions, any IV, 14 (2-1903), p. 128. Crítica.
(Acabament).

SITJAR, Joaquim
La casa, any II, 17 (15-12-1901), p. 151. Prosa literària.

SOLÉ, Daniel
D'un llibre d'amor, any IV, 22 (10-1903), p. 117. Prosa literària.

SOLER, Felip
Íntima, any I, 5 (15-12-1900), p. 42. Poesia.
La Pubilleta, any III, 12 (25-12-1902), p. 142. Poesia.
Marinesca, any IV, 13 (1-1903), p. 3. Poesia.

SQUINA, I.
A una cigala, any I, 2 (15-9-1900), p. 18. Poesia.

SUNYOL, Esteve
Pregaria á la Verge del Remey, any IV, 17 (5-1903), p. 54. Poesia.

SURIÑACH Senties, Ramon
[sense títol] A voltas te desitjo tan petita..., any III, 9 (23-9-1902), p. 100.
Poesia.
Anima, any IV, 22 (10-1903), p. 116-117. Poesia.

TINTORÉ MERCADER, Lluís
[sense títol] Las casas voltant els murs..., any IV, 22 (10-1903), p. 119. Poesia.
Segon Petit Concurs de Pàtria.
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[sense títol] Quan no'm mordassin la llengua..., any IV, 22 (10-1903), p. 119.
Poesia. Segon Petit Concurs de Pàtria.

TORRELLAS
[sense títol] De la flama vora, vora..., any IV, 21 (9-1903), p. 103. Poesia.
Segon Petit Concurs de Pàtria.

TORRES, Pere A.
Sor María del Remey, any II, 15 (15-10-1901), p. 134-135. Poesia.

TOUS, Amadeu
Rostos avall, any III, 10 (23-10-1902), p. 111-112. Prosa literària.

TREBAL
Lo pitjor mal, any IV, 24 (12-1903), p. 138. Poesia. Segon Petit Concurs de
Pàtria.

TRIAS I FÀBREGAS, Joan
Al inmortal poeta Mossen Jacinto Verdaguer, any III, 8 (15-8-1902), p. 88.
Poesia.

TUDÓ I DURÁN, Rafel
[sense títol] Molt trist deu esser morir..., any IV, 22 (10-1903), p. 119. Poesia.
Segon Petit Concurs de Pàtria.

UN TARRAGONÍ
[sense títol], dins de «Commemoració del 28 de Juny de 1811», any II, 11 (156-1991), p. 96-98. Història, monuments, tradicions tarragonines.

UN TARRAGONÍ. J. R.
[sense títol] Sempre l'hivern sol ajuntarne..., any IV, 23 (11-1903), p. 129.
Poesia. Segon Petit Concurs de Pàtria.

61

VALLBONA MONTANER, Antoni
Mar y Terra, any II, 15 (15-10-1901), p. 139. Poesia.

VALLORS, Assumpta de
Nadal, any I, 5 (15-12-1900), p. 43. Poesia.

VALLVÈ, Hermenegild
Ramonet y l'Antònia, any II, 8 (19-3-1901), p. 66-67. Prosa literària.
La sagristana, any II, 13 (19-8-1901), p. 120. Prosa literària.

VAYREDA, Marià
Batieg de foc, any IV, 14 (2-1903), p. 16-20. Prosa literària.

VERDAGUER, Jacint
En lo cementiri, any I, 4 (15-11-1900), p. 33. Poesia.
Lo Salomonet de les Matines, any II, 17 (15-12-1901), p. 150. Folklore.
¿Qué es la poesía?, any III, 6 (15-6-1902), p. 62. Poesia. Publicat amb motiu de
la mort de Verdaguer.
La Mort de l'Escolá, any IV, 17 (5-1903), p. 51-52. Poesia.
L'Emigrant, any IV, 17 (5-1903), p. 54. Poesia.

VÍA, Lluís
Nota tarragonina, any IV, 21 (9-1903), p. 98-99. Història, monuments,
tradicions tarragonines.

VIDAL ROSICH, Plàcid
Bíblica, any III, 10 (23-10-1902), p. 112. Poesia.
La Pietat, any III, 9 (23-9-1902), p. 99. Poesia.
Anhels Primaverals, any III, 12 (25-12-1902), p. 141. Poesia.
Renaixement, any IV, 15 (3-1903), p. 30. Poesia.
Triomf de la Sátira, any IV, 21 (9-1903), p. 101. Poesia.
Cants selvátichs. EL misteri dels pins, any IV, 23 (11-1903), p. 128. Poesia.
Cants selvátichs. Amors, any IV, 24 (12-1903), p. 142. Poesia.
Natura, any IV, 18 (6-1903), p. 63. Poesia.
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Comiat, any IV, 20 (8-1903), p. 93. Poesia.

VIROLET
[sense títol] El que no estima sa mare..., any IV, 22 (10-1903), p. 119. Poesia.
Segon Petit Concurs de Pàtria.

VIURA, Xavier
Deslliurament, any III, 8 (15-8-1902), p. 92. Poesia.

VIVES I BORRELL, Joan
Lo cos ó l'ánima, any I, 5 (15-12-1900), p. 38-39. Prosa literària.
Tarde dolenta, any II, 7 (15-2-1901), p. 55-56. Prosa literària.
¡Tísich!, any II, 8 (19-3-1901), p. 67-68. Prosa literària.
Pro-patria, any II, 9 (15-4-1901), p. 79. Poesia.
Discurs de D. J. Vives, any II, 9 (15-4-1901), p. 80-81. Prosa literària. Discurs a
la vetlla de l'aniversari de la fundació del Centre.
Tardor, any III, 12 (25-12-1902), p. 140-141. Poesia.
[sense títol] Sosségat ma esposa..., any IV, 15 (3-1903), p. 30. Poesia.
Vivificant, any IV, 16 (4-1903), p. 40. Poesia.
Discurs de D. J. Vives, any II, 10 (15-5-1901), p. 90-91. Prosa literària. Discurs
a la vetlla de l'aniversari de la fundació del Centre. (Acabament).
Primaveral, any IV, 18 (6-1903), p. 68-69. Poesia.
Aubada, any IV, 19 (7-1903), p. 81. Poesia.
Revifalla y defalliment, any IV, 23 (11-1903), p. 128-129. Prosa literària.

X. J. M. E.
El M. I. Sr. D. Antoni María Alcover, any IV, 13 (1-1903), p. 3-4. Prosa
literària.

XIMÓ, J.
Al mitj d'un bosch molt frondós, any IV, 22 (10-1903), p. 119. Poesia. Segon
Petit Concurs de Pàtria.
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YXART, Josep
Lo veremador, any I, 2 (15-9-1900), p. 11. Poesia.
Nadal, any I, 5 (15-12-1900), p. 41. Prosa literària.
Á una morta, any II, 10 (15-5-1901), p. 81. Poesia. Número dedicat a
l'aniversari de la mort d'Yxart.
Pensaments Inédits, any III, 5 (25-5-1902), p. 55. Prosa literària. Cedits per
Narcís Oller).

W.
Conferencias históricas sobre'l sometent, any IV, 18 (6-1903), p. 69.
Esdeveniments. Sobre les conferències al local de l'Orfeó on ha assistit i
participat Aureli Capmany.
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Apèndix documental
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1. Escrits de La Redacció
Pàtria I, 2 (18-8-1900), p. 2.
«Déu vos guard»
Aymadors de Catalunya, quí 'n nom més escayent podíam escullir pera nostra revista
que'l de PATRIA? Catalans de cor, aquest sol nom nos dona alas al esperit y forsas al cos:
que, jovenets com som, sentim ab tota sa intensitat eix amor a nostra Patria, el que
dirigirém primer envers nostra aymada Tarragona, per axamplarlo fins Catalunya y
engrandirlo al Estat espanyol; ja que, com diu un celebrat escriptor, no pot ser bon
ciutadá de cap Estat, qui no tinga son nadiu terrer, per pobre y miserable que sía, pe 'l
millor tros del mon; com no pot ser bon fill, qui no tinga sa mare per la més bona y
santa de las donas. D' aquí comensarém nosaltres per ser ben tarragonins, que lo demés
ja vindrá; y com qu 'en catalá sentim , pensem y parlem, en catalá será escrita nostra
revista.
Per a portar avant com cal nostra tasca, nos mancarían forsas si no contessim ab l' apoyo
moral y material del Centre Las Quatre Barras, d' ahont ne serém porta veu.
Fetas las anteriors declaracions, tan sols nos resta donar nostre coral Deu vos guard á
tots los que en nostra llengua parlan, á tots els periódichs y d'un modo particular als
tarragonins y als que 'n nostra hermosa llengua 's publican , els que 'ns tindrán sempre á
son costat... no com un company sino com un noy que desitja ferlos companyía.
LA REDACCIÓ

Pàtria I, 2 (18-8-1900).
«Entrelínies»
No habenthi encara, en lo catalá, autoritat que ficsi reglas ortiográficas, en els treballs
els hi será respectada l'ortografia que usin sos autors.

Pàtria II, 13 (19-8-1901), p. 110.
«Anyada»
Avuy cumpleix un any que ab entussiasme y fè comensárem la publicació de nostra
humil REVISTA, la que ab la colaboració de distingits escriptors y dibuixants y
cooperació de suscribtors, ha entrat al segon any d'existencia.
Plaunos demostrar nostra gratitut á tots quants ens han afavorit ab son concurs valiós.
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Contant doncsh ab lo favor de tots los bons patricis, entrèm al segon any de vida, plens
de coratje y entuddiadme 'ls qu'empleyarèm trevallant sempre pera la prosperitt de
Catalunya y per enaltiment de nostra aymada Tarragona.
LA REDACCIÓ

Pàtria III, 1 (15-1-1902), p. 2.
¡Avant y sempre avant!
PATRIA, al recomensar sa tasca d'any nou, endiumenjada y gojosa de sa crexentsa, quín
lema pot escullir més escayent que per expressar lo seu coratge dintre'l camp actiu de
las lletras catalanas, que las paraulas de la llegenda que li hem escrit al front?
Festejada per poetas y escriptors, l'hermosa Catalunya va deixondint á la vidsa, y just es
que, cada hú á la mida y forças de sas espatllas, acudeixi á la noble defensa, sentint com
sentim tots encara, dintre las entranyas y al recés del cor, guspirejar la sagrada flama del
alt amor.
Dexar que entre las cendras s'hi apagui lo caliu, no ho pot consentir cap fill ben nat, y
nosaltres pera rès voldrèm may carregar ab l'afrontós dicteri de bordissenchs.
Avant, donchs, dihèm y avant pensèm anar, potser, á poch a poch mirant ahont posèm
los peus, emperò seguint sempre las petjadas dels mestres, de nostres pares y dels que'ns
precediren en la defensa santa de la Patria, progressant sempre y de cada día més forts y
coratjosos y més aferrats al noble ideal.
Avant y sempre avant, dihèm, per que aqueix es lo mot que'l catalá dú arrèu á flor de
llavi per justa expressió de sas cabals aspiracions; avant dihèm, per que ab aqueix mot
als llavis, aixerida, salta nostra idolatrada Catalunya, del nacrat pirinaych y, fits
constantment sos ulls al orient de hont ix la llum, guerrejadora ab en Jofre y en Borrell,
clamant sempre avant, que tramontana y mestral escampáren per serras y onas, de
cotage y aridesa enamorá á l'alt Don Jaume, qui li feu respectar pels sarrahins exa fonda
exalació del seu cor, desitjós sempre d'anar avant.
Y avant ha dit, escrivint sos furs y dictant sas lleys de mar, y avant, fins allá, á Casp,
quan l'argolla criminal li ofegá la veu al fons de la gargamella. Avant en tots temps han
cridat sos fills, y, avant y sempre avant, repercuteix avuy, mentres se redressa la
mortaviva, enfront mateix de sos enterrador envilits.
Nosaltres, sens sustráurens de lo que hem sigut históricament, y tal com nos engendrá la
Patria, volèm esser l'eco fidel de aqueix cant entussiasmador y ardit, fent encomanadís
al cor de tots nostres coterranis l'afecte y amor que per ella sentím, no cansantnos may,
si'ns ajudan en l'empresa, de cantar sas glorias y enaltirla en lo camp de las Lletras y las
Arts.
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Acovardirnos y recular no fa per nosaltres, que la sanch catalana que corre per nostras
venas, no se ha de tornar may aigua, recordant sempre que l'esperit catalá constantment
voleya cap á las cimallas de la llivertat, però de la llivertat noble, altament humana, de
aquella llivertat que dignifica y engrandeix á l'home y á la societat.
Joves, ben jovenets encara eram, quan sentint lo gotelleig del plor de nostra mare-patria,
plorarem á la seua falda, com hi ploran los infants, sense capir l'intensitat de la
amargura, ni trobar altre motiu, lo nostre plany, que las llágrimas que li perlejavan cara
avall.
Que prou se mitiga'l sentiment de la mareab las llágrimas dels seus petits! Mes avuy, un
xich ja refets, despuntant ja'l seny, y sentint los ardors del amor, frech á frech dels que
duhen lo front arrugat, y més apropats als de nevada caballera, assedegats y
cobejososnostres ulls de vera grandesa, fits als raigs del sol benèfich, ab que festonèja y
brunyèis de oriflama las onas escumosas de nostre mar blavós, y'l cayrell altiu de
nostras serras; avuy, nos toca ja'l rependre dels llavis més granats la frase, y fernos, ab
tot delit, ab los heralts de la Patria, sortinr, á cara oberta, á la defensa dels seus sagrats
interssos, desde las planas d'aquesta revista, que si Déu vol nostres compatricisy amichs
nos afavorèxen, com esperèm, anirèm engandint y agentsant y rublint ab més nombre de
trevalls valiosos, de any en any, com li pertoca á la culta tarragona tenir una revista
catalana que s'ho valga, responent, com responen, escriptors y poetas.
Embraçant l'escut sagnós que heretarem de nostres majors, manejant la ploma, trempant
las arpas y donant lo crit de "avant y sempre avant" ab uns desitjs al cor que no hem de
desmentir ni un sol moment; saludant á tota la pempsa catalana, y en espesial la de
nostra de Tarragona, ab sant entusiasme entrèm al ters any de lluyta. Y com que: qui
dies conta anys empeny, segons nostre aforisme, llançats al favor del públich, sens
amollar la veu, ni afluxar lo coratje, esperant omplir los números del que comensèm,
conforme la mida de nostres bons desitjs, acabèm les presents ratllas ab la lletra de
capsalera:
Avant y sempre avant.
LA REDACCIÓ

Pàtria III, 12 (25-12-1902), p. 134.
«Als nostres amichs»
Arribats á fi de terme, tocant ja la fita anyal, just es que desde aquestas páginas
demostrèm á tots els nostres amics redactors, colaboradors y suscriptors, l'agrahiment
coral, dantloshi á tots las mercès més entussiastes pel cop de má y empenta que cada hú,
á la mida de ses forces, hi ha dut á la publicació de PATRIA durant los dotze mesos
d'aquest any que, morent ja, agonitza.
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La gratitut sincera, tant humana que es per qui's veu afavorit, á uns y altres la devèm, ja
que tots plegats y á l'hora hem lograt treure la barca á port, com si diguéssim, cumplint
la tasca que'ns imposarem y eixint ayrosos de las promesas fetas de bon principi.
Firmes ben respectables dintre'l camp de las lletras catalanas ens han prestat son valiós
adjutori, sense'ls que, segurament, no hauriem may arribat á captarns la simpatías dels
tarragonins, ni la consideració de quants senten encara viu l'amor á la patria nadiua, á sa
llengua, á la seua art y sas cosas totas.
Veritable profusió de treballs y de temes han amenisat aquestas páginas, alternanthi ab
revistes y paissatges de la terra, las dolsas Cansons populars de tradició que tant li escau
reviure al poble oprimit, donant al ensemps senglas mostras de las obras de nostres
grans escriptors dels temps anyorívols de la grandesa patria, y una bona remesa de
llaminaduras históricas d'arxiu, que potser més d'una vegada percassará algú en cercas
de difícil troballa y adquisició, y la no menos interessant secció folk-lòrica variadíssima
y abundosa, avuy tant estimada per tots indrets y en las literaturas totas.
A tots donchs devèm la gratitut y las gracias y á tots las donem de cor; als uns, perque
han fet llegibles las páginas de la Revista, als altres per que ab lo seu òbul li han
esbroçat lo camí; y á uns y altres perque unificats pe'ls mateixos sentiments d'amor á
Catalunya y a la llengua catalana, han respost á la crida de reivindicació de nostra
personalitat nacional á la que hi juntárem gustosos nostra veu y nostras forsas y
energías.
Convençuts estèm d'haver incorregut en alguns defectes que no sempre's poden evitar,
emperò també sabèm que l'experiencia ensenya sobre tot quan no manca'l dalit y bona
voluntat, y no falla'l coratge y la virior en seguir endavant y sempre més ardits
d'entusiasmes.
Per això es que ara, sentint-nos satisfets y agrahits, ab més força y amor y coratge,
reprenent aquella frase que capsá nostre primer article de Janer, sintetisant nostras
fondas aspiracions y'ls ideals que'ns mouhen, dirigintnos á tots els nostres amichs, ab
més aridesa y brahò que may, los hi dihèm altra volta: ¡Avant y sempre avant!
LA REDACCIÓ
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2. Les capçaleres i les portades

Capçalera dels primers números de Pàtria, obra de Casimir Aymamí. (BSPT)
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Primera portada de Pàtria, obra de Casimir Aymamí. (BSPT)
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Segona capçalera de Pàtria, obra de Casimir Aymamí. (BSPT)
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Segona i última portada de Pàtria, obra de Josep Balanyà. (BSPT)
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Tercera i última capçalera de Pàtria, obra de Josep Balanyà. (BSPT)
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