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Sutor ia de tíàtklunyà 

ANY 1640 

El dia 7 de Juny de 1640 tingué lloch A Barcelona el 
fet conegut ab cl nom de Corpus de sàttjsf; no '1 relata
rem per ésser prou conegut de nostres llegidors y por
que tant sols representa la convulsió d' un poble can
sat de sufrir els des'acerts de la política del funest 
Compte-duch d' Olivars. Preferim copiar un tros de 
uns documents recullits per los Srs. Corolen y Pella 
que pintan magistralment la situació aflictiva de la na
cionalitat catalana y 1' indignació dels fills de la terra. 

Per ells veurán nostres llegidors la trascendencia 
dels acorts presos per la Diputació de Catalunya, acorts 
que obehian a un plan determinat y que eran fills, node 
la exaltació de moment, si no de un trevall madur en
caminat,a salvar lo que nostres passats estimavan per 
sobre de tot: los drets y In dignitat de Catalunya. 

1 ,a jornada del 7 de Juny ens dona idea de lo que 
pot la exaltació del poble; els fets que posteriorment se 
desenrotllaren, duran el mateix any, provan el talent 
polítích y la diplomacia dels elements directors de la 
Patria guiats sempre pel mes pur y noble amor A las 
llivertats deia terra. 

Continuava encara la ¡legislatura de 1626 á 163S, 
quant la (lateralitat de Cathidiiuya presenta una ve
hement reclamació emperamor dels escàndols y extor
sions del gros exercit que se havia ajuntat en la fronte
ra de França publicantse ab aquest motiu una savia y 
molt llarga resposta que donaren fi la consulta de la 
Diputació los Doctors Fontanella, Cancér, Xammar, 
Gelabert y altres famosos jurisconsults, gloria y llum 
del foro de Cathalunya. Aquells abusos no eran mes 
que una de las mil formas en las quals se manifestava 
la tirania de la ineptitut que pera vergonya de la pobre 
Espanya la portava á la ruina pel cami del despotisme. 

Lo 4 de Agost de 1640 escrivia la Diputació A Don 
Joan Garau y Monfalcó, son agent en Madrid, una car
ta pronosticant grans mals al principat y dient: sols nos 
serveix de consolació eu tantas af diccions lo considerar-
nos sens culpa alguna comesa contra la fidelitat que 
dt vern á nostre Rey y Senyor, á pesar de nostres ému
los y detractors 

Aquell mateix dia escrigué a sos embaxaidors repli
cant & las observacions del comte-duch, qui pret< 
^ue al demanar los catalans que sortissen los soldats de 
':i Provincia demanavan la perdició de aquesta, pus lur 
Presencia en lo Principat era causa de desordres conti
nuats y de molt gran perills en lo sdevenidor. 

Mcntres de tal m queixava la Diputació ca
talana del abominable comportament de aquella verda
dera brivalla; imatge del desordre en que avolotada 
estava tota la nació espanyola, escrivia A las uni
versitats donantlos avis de tots los moviments que 
foyan los exèrcits y armadas de França, á li de no ésser 
sobtats per los enemichs, animantlas á que allistassen 
(•íent y apparellassen armas pera propulsarlos; prova 

clara y ben certa de que no conspirava llavors ab unió 
secreta ab la Franca pera disgregar lo Principat de la 
Corona de Espanya. 

Mes vehent per últim lo pocb fruyt que donava la 
embaixada, la llicenciaren aquell mateix mes, restant 
sols en la cort de Madrid «pera conferir las materias 
»de aquet Principat lo P. Bernardino de Manlleu, diffi-
»nidor general del sagrat ordre dels caputxins en la 
»pro\incia de Cathalunya.» Los embaixadors, al pen-
drer comiat al Rey féreuli encara presents los grans y 
continuats abusos que feyan los soldats en la terra, y lo 
que aixó comprometía la pau general; que ben clara
ment se veya que no podía servarse ab lo seguiment de 
aquells no castigáis excesos  

Com mentrestant continuavan los crims y vio
lencias, sens esperansa de cástieh ni esmena, los dipu
tats del ucneral manaren fer cridas, convocant la re
presentació de tota Cathalunya y citant á prelats, no
bles y homens de vil.is y ciutats á la reunió que d< 
haverhi á las tres horas tocadas després dinar del 10 de 
Setembre del dit any 1640 

Era ja arrivaf lo día 10 dé Setembre. Tot Cathalu
nya acudí pera pendrer una resolució en lo cas difícil y 
periilós en que se trobava, representant als estaments 
del Principat las molías personas que en casos consem-
blants solían esser cridadas y tenir veu y vot en las de
liberacions de la gran Junta dels Brassos. Tant viu y 
tant intens fou lo sentiment que agitava llavors los es
perits que molt nochs deixaren de acudir a la convoca
toria. Militars y clergues, ciutadans y burgesos arriva-
ren oonmoguts y alarmats portant al palau de la Dipu
tació, port y fortalesa del patriotisme català, la veu de 
la angunia que consumía A tots los fills del Principat 
vehent amenassadas las lleys de la terra y las llibertats 
que estimavan mes que lurs propias vidas, Erar) de 
veurer la diversitat dels trajos, la animació dels sem
blants, la vivesa ('els col·loquis y la ansiosa espectació 
la multitut popular que rodejava la casa comprenent 
que de aquella reunió devia sortirne un acord de tant 
pes que de el! ne pervindría lo salvament ó la ruina de 
Cathalunya. No devem entretenirnos a recomptar una 
per una totas las escenas de aquella gran reunió, en la 
qual fou tanta la concurrencia de militars, clergues y 
homens de ciutats y vilas, que "per no caber en la sala 
dels Reys los hagueren de tenir á la sala gran de la 
capella.* Després de varias delliberacións en que, la 
'veritat sia dita, no foren pas pronunciats los llempants 
discursos m'-s propis del assossech dels qui en lo fons 
del estudi meditan que de la passió que en aytals 1 
ments conmou 3- encara menys de la gravedat dels 
vells catalans, se resolgué per tots *riÒ passar per las 
^hostilitats dels soldats, fentse al effecte moltaspre-

ncions per impediria entrada als de Rosselló éïi cas 
»que volguessen tornar en Cathalunya y als de Ar i 
,si voiían entrar per aquella part, anant per ço los Be-
> putats militars á las parts de Gerona y Empurdá y lo 

al á las de Tolosa, Lleyda y Balaguer, de tot lo 
«qual se dona rahó á S. M.. a la Reyna, al printé] 

als consell y grandes d 
La notable unanimitat y armonía ab que foren pre

sos estos acords mostraren una vegada més que la vir
tuosa resolueió dels catalans pera deffendrer los furs 
de la patria se retrovava sempre que un bras sacrílech 
gosava amenassarlos y que no hi havia odis. dissen
sions ni en vejas que poguessen romprer aquella noble 
unitat de parers que en tots temps havia fet laforsa 
de la nació catalana. No era mester més impuls pera 
esbravar sa continguda indignació. Lo ardors dels 
vallers, lo prestigi dels clergues, la influencia dels sín
dics populars remogueren A tots los poblats en lo terri
tori; aixis es que tantost conclosa la reunió dels Brassos 
retrunyí per tot arreu lo crit de guerra tan desitjat per 
aquesta nació no acostumada á soportar semblants in
jurias, com retardat per la sàvia previsió dels magnats 
y prohomens que devant del mon y de la posteritat 
vían respondrer de la prudencia política de aquella ge
neració tan calumniada per la ignorancia y la mala fé 
de sos adversaris. No fou aquella la sublevaeió de un 
partit, fou lo general y justíssim alsamenl de tot un 

'le que reivindicava son dret, portant al front de 
sos estaments las autoritats legals y tradicionals de la 
terra: fou la protesta de una nació injustament menys
preada, que no podent apellar del insult á cap poder de 
aquest mon confia sa causa al Deu de las batallas, lien 
avesat al jou despótico del primer ministre, los homens 
de Castella no comprenían la resolta actitut dels ca
talans y motejavan de rcvoltós ergull la decissió ferma 
y digníssima ab que doman.(van al Rey que cumplís y 
respectas las lleys y llibertats que havia jurat mantenir 
y Ier observar als seus sotsmesos. Aquesta falta de in
tel·ligència de aquella qüestió política no sorprèn tant 

ira com lo inconseqüent furor de alguns scriptors 
moderns que en lloch de investigar las rahons de aquell 
alsament ab esperit de justicia, tenen als catalans per 
rebela!: perqué deííensavan los drets que 
de temps inmemorials, tenían y lo mateix D. Felip jura 
servarlos al rebrer la diadema comtal de Barbedobaj 
I y eíxos scriptors se diuhen y fins se ereuhen lliberals 
y despreocupats! ¡Com si poguessen lo dret y la justi
cia haverne dos pesos y duas midas!... 

Tot Cathalunya se posa en armas, elegint qua • 
plassas; en las quals dins poebs días devía haverhi 1 
xanta mil homens, ço es, quinze mil á quiscuna de aque
llas, restant apparellats tota los alti acudir 
ahont fos mester ab sometent «pera la del¡ las 

honras, vidas y haciendas y conservació de las consti-
»tucions, privilegis y llibertats, conservadas ab tanta 
>sang dels passats.- A I Barcelona se leu una gormando 
de totas las gens dels veynats, que nit y día rondavan 
per tota la ciutat, vint homens per cada quarto, distri
buïts en trenta sis. Tot aixó deyan los diputats al I 
re Bernardino que á Madrit los represantava, afegint 
en la carta la següent enérgica declaració: «En lo que 
diu V. P. que S. M. esta ab los brassos oberts pe-

»abrassar medis nosaltres estám, havém estat y esta-
»rém sempre ab los genolls per terra pera obehirlo com 

afta de In Diputació «1 > ino cie .Manlleu, abda ia del 18 
de Seti 



LA DEVANTERA 

»á faels y lleals vassalls, / is armas en las mans 
«contra los soldats que volen triunfar de nostras hon-
»ras, vidas y hasiendas, y així passar. 
»S. M. será servit ab quens i. 
»traurer los soldats <Íe Ros3ell'> \ las 
«fronteras, que altre; 
«soldats ni dels minis! • 

Lendemád'< -ta carta n i p ^ v s anun-
ciavan pels cantons d 
y tradicional 
que hi havia is, promptariv 
nyas de cavall que per ordre de Sas Senyorias y de 
consell y parer de las personas deis tres estramentsse 
montaren pera subvenir la part de Tortosa y deffensa j 
de aquest Principat, que qualsevol persona de qualse
vol grau, estament ó condició fos, ah 24 horas de temps 
apportás á casa la Diputació las carrabinas y pistolas 
de cavall que tinguessen. ahont las hi pagarían al jusl 
valor sots pena de perdrer cent lliuras, applicadora 
una meytat al acusador y la altre als gastos de la gue
rra.. Fense lèndema una altre crida, offerint dos rals de 
soldada quiscun día als qui volguessen assentar plassa 
de mosqueters en las tropas de la Diputi 

Era lo esclat del roinpiment. Cathalunya cansada 
de patir alsava lo crit de ;;•/« foral 

Un caíala, contra la llengua catalana 

SOLS Y FERMS 

Tot lo que sia atentatori als drets y á la dignitat de 
Catalunya resulta sempre odios pera nosaltres que vol-
dríam á la patria possehida del major grau de llivertat 
possible; las midas arbitrarias ab que sovint fuctejan á 
la terra els polítichs de Madrid son altament dolorosas 
pels defensors de la personalitat catalana; més quant la 
vergassada es obr,a d' un ser nascut en aquesta terra 
allavors al odi y al dolor si ajunta el fast'ch y l1 impre-
sió de repugnancia que un té quant veu en terra ras
trejant arrossegarse un miserable cuch, que no altre 
cosa son els que portant un nom cátala y lilis de terra 
catalana regateijan, pera millor servir ais polítichs 
centralistas, els indiscutibles drets de Catalunya. 

Y d' això 'n tenim un exemple ben fresch. El Presi
dent de la Diputació Provincial de Girona—no sabem 
perqué, ni ell tampoch deu saberlo—ha privat que par
lessin en nostre llengua, als diputats de aquella corpo
ració, exigint que -n las deliberacions usin tant sols la 
llengua castellana. Lo que 'Is goberns de Madrid y els 
enemichs de Catalunya no gosaren fer ab quatre sigles 
de desacerts, are, en el sigle de la llibertat y els drets 
del home, hu intenta, escupint á la patria en la cara, 
un, que per ignominia nostre es nat en terra catalana: 
¡¡Cuanta vergonya!! 

Molt bé estigueren nostres valents companys de Gi
rona al defensar sou dret, molt be argumentaren pera 
fer prevaldré la rahó; mes quant aquesta no vol ésser 
atesa, quant despóticainent s' atenta al dret natural de 
tot ser nascut en país que civihsat s' anomena, quant 
las peticions mes justas y més Ilógicas son contestadas 
arbitràriament ab imposicions capritxosas, allavors s' 
ha de fer entendre an aquet mal català que no es la vo
luntat d' ell qui governa si no la voluntat del poble. 

L- assunto ha quedat pendent de resolució y segons 
tenim entès i Madrid están encarregats de solucionarlo 
y si la gent d' allá dalt aproban la conducta del Presi
dent de la Diputació y ab son procedir atentan una ve
gada més contra 'Is drets de Catalunya es precís que '1 
poble de Girona y ab ell tots els tills dd la terra protes
tin ab fermesa de semblant vergassada. La llivertat 
individual y els drets naturals per un cantó, la digni
tat de Catalunya y els drets de la Patria per 1' altre hu 
reclaman; tant sols sigui per lo primer heu d' ajuntar 
vostre protesta A la que, per las duas causas, formulem 
ab tota 1' anima nosaltres. 

lis hora donchs de fer prevaldré els drets de 1' home 
y la dignitat de Catalunya, an aquet fi demanen & totas 
las entitats de la terra, que ab tota la forsa que 1' Estat 
ens permet, fassi evident y manifesta 1' indignació que 
tots han de sentir per tant arbitrari y despótich proce
dir si de Madrid no revocan 1' ordre del petit Csar de 
Girona. 

o ha sigut mav prudent, y fins repugna 
A la moral, i' ajuntarse ab males com
panyies. Un cop s' han h con-

da I una mena 3' influencia mú
tua en la manera de pensar y d" obrar; 
pero sempre resulta molt mes fácil que 

els bons se perverteixin que no pas que i s dolci 
gueixin el bon exemple. Y no 's necessiten pas argu
ments per demostrarho, perquè sols el sentit comú y 1' 
experiencia 'nsho demostren cada dia. 

Ara be: dada la puresa y santetat de la causa d'é ; 
Catalunya ¿es prudent posaria en contacte ab los par
tits polítichs corromputs.- No creyém que hi haji cap 
catalanista que contesti afirmativament si calcilla un 
xicn Ics conseqüències que això pot portar. 

En primer lloch, la presencia d' elements desacre- | 
ditats en nostres actes de propaganda ja 'ns desacredi-

, per quan el públieh imparcial, al véurens de 
brasset ah mals comp ab mnltíssima | 
rahó; tpts sou nus, y desenganyat dels xerrayres, no 
faria cas de nostres prèdiques. Yeusaqui la primera 
cònseqüi la política de conxorxes; 1' ineficàcia 
de la propaganda, 

Es innegable que mentre '1 catalanisme 's mantin-
seocér y ben honrat, com ha fet 1' L'nio sempre que 

ha anat sola, tothom ens mirará ab respecte y simpa
tía, y 'Is adversaris no s' atreviran á combatrens per
què no tindran medis; per aquet motiu, poch ten 
enrera) A falta d' arguments, no fi •s que califi
carnos de bojos y visionaris; pero ara que han comen-
sat á manifestarse corrents d' inteligencia enire alguns 
companys nostres y 'Is polilicayres evolutius, ara els 
adversaris ja troven arguments, y ab Ilógica incontes
table ens apliquen indistintament els denigrantscalifica-
tíus que sols se mereixen els regionalistes. ¿Qué tal? 
-;lii guanyem alguna vosa ab males companyies? Sols 
descrèdit y excepticisme. ¡Y ay del dia en que sigrii de
finitiva, y reconeguda de tothom 1' inteligencia ab los 
afins que desafinen! Allavores si que vindria per forsa 
fatalment, la total ruina del edifici que ab tants anys de 
treball de propaganda y á copia de constancia y sàcri 
ficis hem comensat á aixecar. Mes aquet dia confiem 
que no arriverá, perquè tenim encari 1 bon seny 

y sentit pràctich de nostre poble. 
1 to es procurar la concordia y germanor e n t r é i s 

bons catalans, que per 'xo aburrím la liuyta esglaya-
dora entre obrers y patrons y les antipaties persofl 
entte 'Is qui professen distintes opinions filosòfiques ó 
rclligioses. Bo es treballar per la solidaritat y unió de 
tots els catalanistes perquè som els primers de rego-
néixer que la unió fa la forsa. Pero de això a pautar 
con !) regionalistes y demés afins corromputs 
hi va una diferencia grandissima, tanta diferencia com 
la que separa nostres doctrines nacionalistes, radicals, 
honrades, de les doctrines y procediments evolutius, 
rastréis, duptosos, indefinits, dels polítichs d' ocasió 
representats per La Veu y la Lliga ex-polaviejistas. 

Estem ben convensuts de que essent honradíssima 
la causa de Catalunya, honradíssims han d' ésser tots 
els procediments encaminats á la seva finalitat. ¿Qué 
hi fa qne siguem pochs en nombre? Mentre siguem bons 
treballadors, la fcyna encara que siga poca será ben 
feta. Si perquè som pochs els bons ens reunim ab molts 
altres que siguen mals treballadors, no hi ha dupte que 
la feyna resultará esguerrada. 

Ja sabem que la tasca del catalanisme militant no 
es gens còmoda, sino que, al contrari, necessita una l'é 
de martri, una constancia á tota prova, una abnegació 
héroyea, una paciencia de sant, qualitats que es sapi-
gut son patrimoni de poques persones Y pera 'lsqui 
no 's dediquen a la propaganda 's necessita tan sois 
honrades indiscutible, bona intenció y un amor á Cata
lunya incondicional y desinteressat; no creyèm tam
poch, dada la manera d' esser de 1' actual generació, 
que aquestes qualitats sien molt comuns. 

Som pochs, es vritat, pero no hi fa res y això enca
ra 'ns honra; ja se sab que les grans causes han comen
sat sempre per pochs adeptes que heroycament han sa-
pigut oposarse A la corrent impetuosa dels mals vents 
socials. 

Som pochs, pero formem un núcleu sa y ferm, y 
precisament es lo primer y més essencial que 's 

necessita pera anar enuevant y guanyar crèdit. 
Som pochs els catalanistes de vritat, pero estem 

ben units sense necessitat de subjeetarnos af cap tiráni-
plina, perquè no tenim mes guia qúe '1 dictat de 

acia y i sentiment de patria, que pera tots els 
, de Catalunya es ideat i eh; y aquesta identitat 

onvicció y de sentiment ens manté units en una co-
ió ferma, sòlida, difícil d' afluixarse com no siga per 

efecte d' aqueixa malehida malaltia social que Mi diuen 
política menuda, que es capassa de fer girar el cervell 
de les inteligencies mes privilegiades y d' enverinar els 

mes nobles. 
Per 'xo nosaltres, moguts pel mes pur patriotisme, 

desitjosos de mantenir ben estretament aquesta cohesió 
que uneix á tots els catalans de cor, als catalanistes ve
ritables, recomanem en gran manera á nostres compa
nys, que desconfien sempre de tot lo que sigui ò tan sols 
sembli política baixa, que no ls deixin enlluernar per 
coToràynes," els ho pret-uém, els ho implorem, pera be 
i i de la causa. 

En nostra comunitat no hi ha dr havci 
taianistes, pro de vritat, ben units formant un sol pen
sament y un sol cor. Quan se 'ns acostin politicayres, 
encara que s' anomenin afins, lo qual vol dir que no son 
catalanistes de veres, no 'ls escoltem, que 'ns enganya-
rfan com les sirenes llegendàries, ens corromperien 
molt fàcilment, perquè porten mala alenada. Si volen 
dedicarse á la política, pero ells sols sense nostre con
curs, que s' hi dediquin, que mentre no fassin cap mal 
á Catalunya no ' l s hem de destorbar per res; pero si 
comprometen el bon nom de nostra causa fingintse ca
talanistes, allavors; no solament ens convé apartárno-
sen, sino que i s hem de combatre. Si així no ho féssim, 
consentiriam tàcitament eis seus actes. 

BONAVENTURA RIERA. 

ENGRUNAS 
Tremolin que tornem á tenir projectes de construc

ció de una nova escuadra. 
Tremolin y comensin á resar per las pobres vícti

mas que han d' ocasionar els nous barcos, y de passada 
tinguin la rialla á punt perquè això de la marina de 
guerra fá com las funcions de teatre, té la seva part 
trágica y la part còmica. Si no que, una y altre, ens la 
fan pagar un xich massa cara, ja que segons càlculs de 
la comissió que ha formulat el nou projecte, els pressu
postos ascendeixen á 700 milions de pessetas que ben 
mirat resulta una broma pagada á pes d' or. 

Pero deixemnos de cosas tristas y passem balans 
del gran projecte: Se con.s,truhiran fs« et tiempo lo per
mite) set acorassats de 15 mil toneladas per barba que, 
per si no ho saben, encare no 'n tindran pera breñar, 
avuy per demà qne vingui la segona edició de Cavite y 
Santiago, els acorassats de las grans potencias maríti
mas que i s doblan ab exés si haguessin de fer cas del 
número de toneladas. 

Aquets set acorassats s' ajuntaran- diu el projecte 
—ab el «Carlos V», el «Reyna Regente» y altres tres 
que actualment se construheixcn an els arsenals, y com 
que qui vá ab un coix al cap de l'any s'hi torna ja veu
ran com no passaran gaires mesos que tots plegats no 
hagin d' anar al quartel d' inv.ilits. 

Se construhiran també tres crehuers exploradors de 
'25 millas per hora pera la defensa de costas y escolta 
de la escuadra, que si no 's refian d' algú que i s remol
qui poden ben assegurar que de las 25 millas per hora 
ens en quedaran A deure veintissis, y en quant á lo de 
defensa de costas ja poden estar tranquils que lo que 
defensaran serán els sous dels que i s tripulin y el port 
ahont eternament s' arrahuleixen. 

S' adquirirán destroyers ysubmarins francesos, que 
si bé bo mirem no 'ns fan cap falta, perquè es una ad
quisició que ja de molts anys la tenim feta; precisament 
es el mèrit mes gros de la marina espanyola destruhir-
se ells mateixos y anar A cap bussons per sota 1' aygua; 
tots ho son de destroyers y submarins. Aquets si que 
s' els podrian estalviar. 

Ademes se construhiran vuyt vaixells escolas de 
marineria, que 's fixaran d' estació en los ports comer
cials més importants; altres tres escolas prácticas d' 
artillería, guardas marins y torpedistas. D' escolas 
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