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LO O U E va LEM 
«Volem la l~engua catalana ab ca~a~ter ?ficial y que sian catal~n~ tots los ql;le a, C~talu?ya desempenyin carrechs públichs: vol~m Corts catalanas, l'lo sols 
per estatuhlr nostre dret y lleys CIV¡]S, smó tot lo que 's refereIXI a la orgamsacló mtenor de nostra terra: volem que catalans slan los jutges y magistrats 
y que dintre de Catalunya 's fallin en última instancía 'ls plets y causas: vQlem ser arbitres de nostra administració. fixant ab entera lhbertat las con tri: 

bucions é impostos, y volem en fi, la facultat de poder contribuhir a la formació del exércit espanyol, per medi de voluntaris ó diners, suprimint en absolut las quintas y i1evas en massa, y 
establint que la reserva regional forsosa presti servey tant sols dintre de Catalunya.:t (Del manifest de la cUnió Catalanista> de 16 de Mars de 1897). 

No 'n volem ~e~ de aven~afi$ a la e~pangoIa 

8 ' L catalanisme no so!s ha d'actuar 
dintre nostre poble despertant l' ani· 
ma de Catalunya si no que;í mes 
ha de procurar desterrar de casa 

, defectes socials y politichs que en 
cert ordre d' ideas s' han extés massa dintl·c la terra 
catalana y que podrían im'adir nostre camp polítich. 

Fins avuy els elements que formavam l'estol de. 
fensor de la patria habiam observat un respecte y una 
consíderació envers tots y cada un dels nostres com
panys que be podriam dir era nostre agrupació política 
espill de colectivitats avensadas y progressi vas. 

Aquesta perfecció social no es patrimoni dels gru
pos politichs espanyols si no que pel contrari ells son 
qui ha despertat odis y divisions pro~ias de paissos en
derrerits y que per contacte han arrelat apoderantse 
del terrer de Catalunya; y tant arrelats y estesos est<in 
aquets defectes que t'l mida que van creixent els ren
gles c atalanistas es mes de temer que im'adeixin nos
tre eamp ja que, sense pensarsho, n' hi han molts d f 

av/!usats /!llderrcrits y sense saberho n' hi han molts 
que.predican per.fecció y propagan defectes. 

Com de fet: Per esscr aV/!llsat, an aquet pais, no 's 
necessita defensar cap idea concreta ni cap teoria que 
representi un grau de coneixements superiors, n' hi ha 
prou ab tenir la rialla als llavis. la burla <Í la boca ó l' 
insult en la ploma; I! escepticisme :xorch, y mes que es
cepticisme, el tant se m' eHdoHa acompanyat de l' 
eterna mofa, dona patent deprogrcssiu. 

Quí vulga sentar plassa d' al.'crzsat 110 ha de fer mcs 
que atacar en una ó altre forma-segons l'urbanitat 
que usi-una idea relligiosa pera que: tot 1101111' hi con
cedeixi el titol {[ quc aspira. D'els individuus es el mes 
avcnsat el que mes renega, de las colcctivitats hu es 
mes la que millor sab burlarse dels que tenen fe, de las 
publicacions la que estampa mes grosserías. Es una 
exepció trobar un descregut que tinga respe<:te als que 
creuhen, es un impossible trobar una entitat ó perió
dich lliure pensador que toleri la lliure manifestació 
de ideas rellígiosas. 

N' hi ha prou ab demanar tolerancia pera que ,"os 
guanyeu el dictat de atrassats r rcaccionarls; l' a'I.'C1lS 
a la espanyola no ha arrivat encare a compendre la di
'\7ersitat de creencÏas ni la lIi"ertat d' exposarlas. Es 
el defecte de una rassa empeltat a la nostre; la gene
ralisació y l'abstracció que caracterisan à als caste
Hans els porta a la tiranÍca unificació de pretendre en
Inotl1arho tot ú una sola fmat~e, l'igualtat, signe de 
Inort, es el seu ideal, y de la mateixa manera que no 
comprenen la diversitat de pobles ab llurs característi· 
cas (llengua, JJeys, usos, costums etc.) del mateix modo 
no <:omprenen ni toleran la diversitat de creencias que 
puguin tenir els individuus. Negan l' autonomfa dels 
Pobles y, conseqüents, han de negar l' autonomia de las 
conciencias. 

S, han forjat un Pl'og,u!s y una ci1'ilistlció ;'l la seva 

mida y qui no l' acepta en un tot ja s' ha guanyat <:l 
calificatiu dc 1'c!lccio/un'i, calificatiu que l' aplican sen
se com v,l. ni com vé a tots aquells que donant mostras 
d'esser mes perfectes toleran dintre una comunitat po· 
lítica diversitat d' ideas 610sóficas. 

Hem de procurar no caure en emblant defecte si 
volem exercir verdadera acció educativa dintre '1 nos· 
tre poble; que may els clements catalanistas cay~tlin 
en semblants erros. Es propi de pobles C'nderrerit y 
poch civilisats aquets odis africans que continua ment 
despertan els (ll'~11sats fi la espanyola; en un país un 
:xich ¡lustrat no "eureu may que sian escarnidas Iks 
ideas relligiosas siguin las que 's vulguin, perquc cada 
hu te '1 dret de tenir las que millor s'adaptin al seu fur 
intern. 

Y dich aixó perque ja fa un quant temps que sovint 
llegeixo en alguns peri6dichs, que segurament estaran 
ben informats, novas respecte a fusions, unions, intelí
gencfas Ó diguintli com vulgan entre los clcmenlos 
avanzados del autollomismo y com que aixó porta 
trassas de tenir cert fonament clonem la veu de alerta 
als nostres companys de causa pera que no 's deixin 
enganyar d'una manera tant barruera. 

Y com que per altre part aquets clCI1IClltos (l'Vall
::ados han estampat en I1etras de motllo paraulada s y 
burlas que fins are no s' habían usat en las publicacions 
catalanistas, ens causa pena y péssíma impresió perque 
escarmentats per l' experiencia ens fa por que 'ns sur
tin mes que avel1Sl/ts desvergonyits, que aquesta es Ja 
paraula que mereixin eIs a7..'cllsats a la espanyola. 

Dintre d' el catalanisme no n' hi han d' haver d' 
m.'cl/sals ni d( c1Zdel'J'crits que aixó no es patrimoni de 
cap ideal perque cap d'ells trevalla per perdre cami ni 
cap d'ells assolin't la compl rta perfecrió del homc. L' 
avens y el progrés dels pobles venen determinats pel 
grau de toleranéia, mutuu respecte y llivertat que 's 
concedei.' ¡\ cada Im pera manifestar y propagar las 
teorías que millor s'adaptin ,i la con..:iencia y que totas 
juntas han de contribuir, sens dubte, al progrés de l' 
humanitat , 

L' home que sab alternar ab personas de distintas 
creencias tenint ab elIas ample esperit de tolerancia, 
per aquet sol fet, s'el te ben guanyat ~ tifol d' aven
sat y progressiu; qui no '1 merei." es el que no sab res" 
pectar las creencias que puga tenir un altre, 

Es mes ;t\'ensat proguessiu y JJiveral el católich que, 
sense transigir en lo mes minim de lo que per ell es 
dogma, tolera y respecta las creencias d'altri que no 'I 
descregut que demana l'extermini ó la privació dels 
que com ell no pensan. 

Cada vegada que sento :'t parlar d' flVCllSats ja tre
molo perque sempre hi vist que en nom de Ja llh'crtat 
han sigut els primers de privar la lliure manifestació 
de las ideas que respecte un punt determinat un hom 
pot tenir. 

No 'n volguem ser d' aVCl1sats a la espanyola. La 
tolerancia Y el respecte a totas las reJligions, predica
da ab hermosa unanimitat per tots els apostols catala
nistns sigui el nostre lema encare que 'ns valgui el dic
tat de reaccionaris donat pels progrcssistas y lliU1'c 
pensadors d'un país com Espanya que encare no ha 

pogut capir quina es la verdadera l1i\"ertat del pensa· 
ment. An ells no 'Is entl-a al cervell que dintre del mo
viment nacionalista catala hi capigan, vivint en perfec
te armania, personas que professin dh-crsas ideas relli
giosas ó filosóficas; ells no hu comprenen ni hu voldràn 
compendre perque 'I dia que 'I poble catala, caminant 
cap a la perfccci6. accpti la Jlivertat complerta de 
creencias y tinga ¡I cada hu el respecte que 's mereix 
aquell dia els ({1'ellsats perdrfan la <:arn d'anyell que 
(ls alimenta y las rastreras passions ab que s' enlairan. 

Que aquet corch no 's fiqui may dintre '1 catalanis
me, Deixenlos, dir als lllVCl'IIls espanyols que ben poch 
ens han d'ensenyar à n'els que tenim prou educació 
política y prou altesa de míras pera proclamar ben alta 
l'autonomia de las conciencias; que 's quedin ells ab 
els seus motllos esquifits que 'ls privan dintre la colla 
duas menas de pensars; seguim nosaltres com fins are 
l'exemple dels pobles lliures que aquet es el mes gran 
sagel1 d' honor que pot portar al front la nostra causa. 

No la volguem may dintre d'el catalanisme aquesta 
ridfcola divisio, establerta tant sols pera millor explo
tar al poble, d' aVCllsats y reaccionaris. Si es veritat 
lo que s' ha dit mil vegadas que Espanya es el país dels 
vice-vcl'sas: que ted' estrany que an els que proclamem 
y defensem la Ilivertat dels pobles y l' autonomía de las 
conciencias ens moteijin de reaccionaris y atrilssats? 
Just es qué sian ells, per antagonisme, els que modcs
tament s'anomenin m'Cllsats y pr(lgucssius. Just es 
que 'ls agarrotador~ de pobles y els unifil:adors de ideas 
sian els llh'cm!s a Ja espanyola. 

J. :.\IALLoFRE. 
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ES RIDIOUL 
En certes coses pot ésser tin~ut el comerç ue Cata

lunya com un element de serietat; y en efecte, segons 
eIs convencionalismes socials, la carrcra mercantil es 
una de les 111es dignes que poden escullirse, y la ciutat 
que mes bull el) trMech de comen; es una ciutat ben 
avensada en el terrer de la civilisaci6; els banquers, els 
explotadors de grans negocis, els agents, comissionis
tes i altres comerciants de altes i baixes categorfes, 
sembla que pei fet d' essérho, ja acostumen li anar ti
bats y ab un si fa no fa ae cert orgull que fa exclamar 
al públic: fes una persona seria •. Jo crech que mes 
honrosa es la carrera del industrial ó del agricultor, 
perque aquets si que son els qui ab la suor de son front 
se guanyen el pa de cada dia; pera en fi, si també 's té 
per serios l'ofici de saber comptar lo guany que s'obté 
comprant ¡i un preu y venent mes car, enhora bona, 
també tindrém al comerç per cosa seria; per o franca
ment, es ben llastimós lo que esta succehint en el modo 
que aquesta gent tenen d'apreciar la dignitat del poble 
en que viuen, y per consegüent, es de doldre l' indife
reneia en que miren la dignitat de la propi a profe.si6, 
encegats ab la lluentor material del or. 

Es una vergonya, aixfs, parlant clar y catal:\, lo que 
veyém en una ciutat tan culta com Barcelona, pera no 





LA n H V . W T E R A 

No ll hi negarem semblant afirmació pero 'ns per-
meterá sü seí/oria (això fa senador) que 1' Indiquem 
que á Espanya sempre s' ha abandonat no tant sols la 
primera ensenyansa si no totas las que poden donar al
guna cosa de profit pera l1 avens y ll educació del poble. 
S' ha abandonatla primera, s' abandona la segona y s' 
en abandonarían tantas com s' en presentessin. A Es
panya las únicas escolas que fan bons deixebles son las 
de tauromaquia*, passat d' aquestas totas ias demés 
estan á 1' altura de Turquia. 

S' ha abandonat la primera ensenyansa!! Vostès 
array: nosaltres que ja comensem per trovarnos ab un 
mestre que no parla com la marc ens ensenyà. 

Si an el abandono y defectes que hi han en totas las 
escolas primarias d' Espanya hi ajunta aquet disbarat 
pedagógich ab que 'ns obsequian á Catalunya els go
vernants centralistas podrá formarse una petita idea de 
1' instrucció y profit que 'n podem treure de las tais 
escolas. 

Aqui hi ha obrer que després de passar einch ó sis 
anys anant a estudi se troba al linal que ni sab el cata
là ni el castellà perqué com que no ha pogut apendre 
las primeras llissons ab la llengua que mes ó menos 
parlava de petit resulta que pert una colla de temps 
aprenentse com els lloritos las llissons de memoria. 

Si no que an aqui ja la dcscontem 1' ensenyansa ofi
cial y qui vol fer alguna cosa de prolit estudia sol lo que 
mes ha de servírli per la seva ilustrado. A lo menos no 
té la feyna d' olvidar las vulgaritats ó las mentidas que 
acostuman á ensenyarnos en las escolas oficials. 

El gobern sembla que té ganas de recalarnos Mont-
juich; si no que de moment fá el querp y vol que tots 
plegats 1' hi demanem ben demanadet y després com 
qui fá un gran sacrifici ens dirá: — V'aja, be; si sou bens 
minyons y no 'm feu enfadar gaire cumplint com á 
/menos españoles potser vos cedeixi una muntanya que 
á mi no 'm costa cap cuarto ni 'm serveix de res. 

V després dirán que '1 gobern no 'ns estima; diguin 
vostès mateixos quant 1' hi podrem pagar aquet 
fiei tant gros que are té ganas de fer per Barcelona. 

V que no es pas d' arc aquesta monumental pensa
da; jo ja fa més de dos" anys que la vareig llegir en un 
periódich escrit en castellà que 's publicava á ( 
anomenat El Regionalista y que si no recordo mala
ment era una especie d' orgue d' en Polavieja, un orga 
de rahons com si diguéssim. 

Tembé hi había un viatge en projecte allavors, per 
això á falta d' autonomia hieu entendida ens prometían 
la montanya que si fá ó no fá bé á ser igual que allò del 
cuento tant sapisut y quin final es: per marfa 

* 
V are que parlem de Montjuich: En Junoy va dir 

que la gloria del regaio era tota pels diputats republi
cans ja que foren ells els que no 's cansaren de dema
nar en meetings y reunions que s' enderroqués el Cas
tillo maldito. 

Jo sempre m' ho había pensat que la montanva en 
tenia la culpa d' alió dels anarquistas, pero are un cop 

'crnno 'n sigui amo y el castillo sigui á terra ja 
poden estar tranquils que de torments ja no s' en parla
rá fins un altre vegada. 

Las víctimas quedaran venjadas enderrocant el cas
tell, y á la li s' haurà fet justicia, perqué era el castell 
qui tenia la culpa de tot. 

Aquets diputados totas se las pensan pera servir al 
poble. Pero també val á dirho, el poble es agrahit y 
els hu recompensa; y si no que hu diguin els trenta 
cinch mil vots que tingueren. 

—Oh—dirán molts—es que hi vá haber tupinada. 
Ilueno v qué: que per ventura els vots legals no va

ren sortir d' uns tupinsl 
Donchs deixemnos de filosofías y convinguin ab que 

las matemáticas no fallan. 
Trenta cinch mil tupins y e! castell queda per nos

altres. 

Constituirse el Congrés espanyol y promoures un 
Piramidal escàndol tot va ser hu. Que si jo no vuy ju
rar, que jo tampoch, que jo no mes vuy prometre, que 
jo tembé, que si jo prometo encare será de certa ma
nera, que naturalment, que las lleys, que la Constitu
ció, que la república, que la monarquía, que etc., etc., 
entre majorías y minorías armaren tal esbalot que alió 
semblava un hospital dl histerichs. 

En Maura prou feya esforsos d' elocuencia, pero 
cá, els republicans tenían 1' arrancada y no hi ha qui 
'Is aguanti. 

Entre 'Is republicans y els carlins las hi cantaren 
molt claras á n' el gobern, fins al extrem de que la ma
joria se sorti de fogó y haladrejant y cridant arriba á 
imposar 1' ordre. 

Aquets republicans son terribles, s' han posat al cap 
que 'ns han de dur la república y si continúan sostenint 
la energía dsmostrada en 1' acte de constitució del 
Congrés s' hu haurán de posar á la cua. 

S' els veu que tenen direcció, la má del jefe ilustre 
s l hi coneix. Fins are el gobern había llaurat pel cantó 
que millor li semblava, pero lo que 's are, ab aquet flo-
ret de diputats al Congrés, creguins que 1' hi donaran 
feyna. 

Are comprench la confiansa que tenía en Salmerón 
ab la prompte vinguda de la República. Hi ha diputat 
dels d1 ell que posat al Congrés, si s' enfada, d' un cop 
de puny trenca un vidre y ab una mirada traspassa 
una claraboya, que segons tinch entès son mes groixu-
das que la cara de un polítich madrileny. 

Hu sento per en Maura que 's 1' encarregat de vigi
lar als diputats perquè més d' un disgust 1' hi donaran: 
jo 'Is soch franch, m1 estimaria mes vigilar un remat 
de toros que nos pas una minoria sortida de mare. 
¡¡Quina trencadissa de campanetas hi haurà!! perquè 
lo que 's el president tampoch farà festa. 

Ab .nxó ja hu saben preparintse á contemplar el 
segòfl espectáculo nacional que després del arte del 
toreo es el mes genui y cl mes característich d' Espan
ya y posintse la má á 1' ermilla perquè en forma de 
pressupostos ens dirán quant ens en fem d'aquesta 
broma que ja cornensa á resultar un xich massa pesada. 

Que al cap y á la ti y je reuneix el Cone 
aquesta es la n ous. ^ | 

Segons tenim entes, durant la present temporada 
parlamentaria», el gobern presentará un | de liey 
pera establir el servey militar obligatori. 

Será una nova conquista ab que 'ns obsequiará la 
democracia espanyola, que sempre acostuma á agafar 
el rave per la íluna, perqué alió d' agafarlo per las 
fullas es una cosa que no hu trovo tant mal agafat com 
això. 

Donchs si, han descubert que la igualtat no permet 
aquestas diferencias y vulgas ó no tot hom que sia fill 
de mare haurà de posarse calsas vermellas y cap al 
cuartel á contar lins á quatre, ò lins á dos perqué avuy 
en día ab els avensos del càlcul militar s' ha simplificat 
la operació y en lloch de dir uno, dos, tres, cuatro diu-
hen dos cops, uno ¡los, uno dos. 

Vostès no 1' entendran aquet sistema democrátieh 
que consisteix en igualarnos las desgracias; tampoch 1' 
entenem nosaltres, pero fills meus, las privilegiadas 
inteligencias dels polítichs espanyols hu han acordat 
aixis, y ja veuran quant sigui 1' hora de discutirho, quin 
seguit de discursos y quina sanfaina de lhvertat, igual
tat, fraternitat, democracia y madre patria. Si en t as-
telar ios viu, com disfrutaría enjegantne un d' aquells 
que servían d" aliment durant una mesada ais assede
gats de república; allá si que i rave no 's podia aj 
mes que per las fullas, perqué tot hu eran. Ni aquell 
automóvil que corría cent trenta quilometres per hora 
feya mes estragos que un discurs dl en Castelar. Afi-
ouríntse que 'n Romero resultava al costat seu un tren 
de carga y podrán formarse una idea de la seva orato
ria. Diuhen que va morir d' un tip de julivert, contin 
si n' había d' esser de llorito. 

Altrement tindrem servey militar obligatori que se
gons els republicans, á la espanyola, (per que jo tembé 
«a goch y may hi defensat semblant erro) resultará un 
gran alivio pel pobre el que tembé hi hagi d' anar el 

rich. 
fa poden suposar que '1 tal projecte, estará articu

lat de certa manera que permeterá an els nchs redi
mirse, mitj'ansan el pauo de cantitats estipuladas, de 
certas mecánicas, guard.as y altres molestias que '1 po
bre haurá de cumplir per ell, pero aixó son cucstions 
de poca importancia que no val la pena de paríame; 
ademes fentho d' aquesta manera s' ajermanan la de-

icía y 1' hisenda que 's una jcrinaudat que 'ls po
lítichs de Madrid tenen molt en compte. El tesoro 
está per democracias perqué n' ha d' alimentar mokas 
de bocas que may acaban la gana. 

Fassin memoria nostres llegidors y recordintse que 
durant las passadas eleccions de diputats á Corts se 
presentaren pel districte de Mataró dos candidats re-
gionalistas; recordintse tembé de la dolsa armonía que 
régná entre 'ls elements catalanistas del districte y de 
las campanyas que feren els partidaris de un y altre 
candidat pera demostrar cada un deis bandos que '1 seu 
era el verdader representant del catalanisme: recor
dintse que al saberse el resultat oficial de Ja elecció d' 
•TÍ Rius y Torres, els partidaris d' en Máristany, asse

guraren que las trampas y tupinadas fetas pels defen
sors del candidat electe 1' incapacitavan pera que ab 
dignitat aceptes un acta tant bruta; recordin en fi que 
'n Rius y Torres no feu públicament cap manifestació 
no ya catalanista si no que ni tant sols del mes tebi re
gionalisme ha parlat may. 

Donch bé, sapigan are els defensors de 1' altre can
didat ó siguin els partidaris d' en Maristany que al par
lar aquet senyor devant de la Comissió d' actas de Ma
drid pera impugnar la del seu contrincant demaná la 
nulitat de la elecció, no tant sols per la coacció moral, 
compra de vots y altres ñiñei ¡as, si no que 1' acu 
demaná que no s' el proclamés, perquè 
NISTA. 

1 vagintne apoyant d'elements afins el nostres com
panys d' ideas que després de disputarse y crearse ene
mistats els surtirá un cabestro d' aquesta natur 
Hi ha home que per una acta de diputat fora capas de 
renegar de la mare que 1' ha posat al mon. 

Que vos serveixi d' experiencia catalanistas del dis
tricte de Mataró aquesta llissó rebuda y no vos enfan
gueu may mes en aquesta Uuyta que sols serveix pera 
crear odis y rencors entre companys, enlayrar perso
nas sense ideals ni conciencia y desprestigiar barrucra-
ment las causas mes nobles y mes justas. 

No volgucu may mes reconèixer altre afinitat que 
'ls catalanistas de lley ó sigui els que ab historia neta y 
coneguda se presentin tal com marcan las nostres 
assambleas. 

Y aixis y tot aneuhi ab moltcuydado. No prengueu 
per vici lo que sols s' ha de fer en circunstancias deter
minadas, 

En carta que 'ns envía '1 Sr. E. Madorell 
reix com las gasta algún dels regidors regionalistas 
respecte á nostra estimada parla, sent de tal índole lo 
que dit senyor ens conta que, avans de publicarho, li 
estimarían se servís passar per aquesta i 

Un periódich satírich extranger, Le Pasquino á 
propòsit de la cursa Farís-Madrit, pública una carica
tura que diu molt en favor de la civilisació espanyola 
(civiliza... com?).—La escena passa á la frontera; en lo 
moment d' anar á entrar el primer automovilista á Es
panya, un toro ab banderillas clavadas, al veure 'ls 
morts que la cursa ha fet, 1' atura y li diu cEs inútil 
entrar á Espanya, senyor •'.chauffeur >\ per fer lo que 
feu, yo y a soch prou.» 

La caricatura com se pot suposar es feta de mà mes
tre, sobretot ab la cara de sorpresa que fá «c/iau/feur 
que sembla que 's posi á cantar allò de: 

Es una delicia 
lo ser espanyol, 

encare son mes cafres, etc. 
Els periódichs espanyolistas de per aquí, s' entrete

nían parlant del bon estat de las carreteras y els es
trangers surten de trascantó parlant dels toros y aixó 
qu' un toro ab una carretera no s' assemblan en res. 

Lo que passa es que 'ls burros sempre ensenyan I' 
orella y esta clar tothom els coneixe; Le Pasquino par 
lant d' Espanya ha conegut desseguida ab qui trac
tava. 

¡Que deu ser trist tenir un vici qu' á tothom repug
ni! Yo no se pas el pá que s' hi dona ab això, però 'm 
sembla que si m'hi trobés me daria vergonya de viure. 

Cultura $}ui<opeà 

culta EuropaS S' ha dit una infinitat d 
das y en totas ocasions y á forsa de repctirho s'ens ha-
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vía arribat á fer creure en la virtualitat d'aqueixa ca
lificado. Y no obstant cada día, veyem probas, que'ns 
convencen de que's complertament irrisoria la tant 
bescantada cultura europea, aixís com purament efec
tista la aplicació que's donu á n'aqueixa frase, pospo
sant la cultura ne diríam moral y de mutual respecte 
entre tots los organismes que composan la societat, á 
n'á la cultura material ó solsament avens ó progrés 
en l'activitat hurrrena, que podrá ser un medi de civili-
sació en lo ver sentit de la paraula, pero jamay podrá 
ésser considerat com á fí, y menys com á la civilisa-
ció mateixa. 

Y aixís veyem, com pobles avensats en arts, indus
tria, agricultura, etc., los seus actes socials ab al
tres pobles, y fins á voltas los interns, no tenen res 
envejable als realisats per las kábilas africanas. 

Ahir, las grans potencias europeas, prenent per 
pretext de que la Xina era refractaria al progrés y 
fins reliigió d'Europa, qu'aquesta li volia imposar, 
consumaren ab tota tranquilitat espantosas matansas y 
repugnants represalias sobre'ls bens, vidas y honras 
dels malhaurats xinos, deixant lo terrer assahonat pel 
dia que'ls convingui repartirse com llops famolenchs, 
las despullas del avans omnipotent Celest Imperi. Pel 
mateix temps, un poble envejós de per sí, Inglate
rra, entraba a sanch y á foch, després d'una desespe
rada y enérgica resistencia, en las Repúblicas Sud-
Africanas, deixant per son pas un rastre de cadavres, 
al ensemps que fam y devastació; y en las Cancillerías 
europeas era desates y fins despreciat, aquell venera
ble vellet, en Krüger, que plorant á llàgrima viva im
ploraba compassió y socós per la seva Patria, espill d' 
honradesa y de valor. Y'l Turch sacrificaba y amb tota 
la sanya de la rassa, ;l milers de víctimas á Armenia, 
pel sol delicte d'esser crisfians. 

Avuy, lo progrés va seguint sa marxa triomfal, pero 
encare ressonan feixugas las cadenas qu'cngrillonan al 
esclau. A Macedònia se lluyta fins á morir per la seva 
independencia, pels seus drets trepitjats pels turchs, y 
cauhen A cents y á milenars devant la major indife
rencia d'Europa, á quina sens dubte maleheixen los 
destrossats cossos dels martres macedónichs, aixís com 
sas mullers y mares quina honra han esquitxat las tur
bas enemigas y de las donzellas quina virginitat han 
desflorat. 

Y fentnos aqueixas consideracions, llegim que las 
potencias han trencat las sevas relacions diplomáticas 
ab Servia, per no volgucr lo nou re)* en Pere Karage-
orgevitch castigar als autors y cómplices del assesinat 
dels reys Alexandre y Draga. Tot lo que sigui abús de 
forsa ho abominem y per aixó reprobém la tragedia de 
Belgrado, encare que lo poble, en aquet cop desgra
ciadament representat per la odiosa soldadesca, tin
gués sobrats motius pera suprimir á una reina prosti
tuta y á un tira digne succesor del rey Milano, pero lo 
que no sabem compendre son las mostras d'horror y 
las exclamacions de sorpresa experimentadas per las 
potencias europeas, perqué aytals fets han tingut lloch 
dins la culta Europa. ¡(Juánt cinisme! ;per ventura no 
val res per aqueixa repugnant diplomacia las mils 
y mils de vidas qu'ha sacrificat en holocausto á la rahó 
de la forsa del sabre? Y dins los mateixos Estats, no li 
diuhen res á Europa, los espantosos fusellaments y 
las horrorosas violencias realisadas pel Tsar de totas 
las Russias, las cordadas d'estudiants rusos duts al sa
crifici á las geladas estepas de la Sibèria? ¿no valen 
res las existencias dels obrers morts ó martirizáis per 
las tropas,que demanaban justicia y reclamaban lo que 
hi tenían perfecte dret? ¿no li diu res la tétrica silueta 
de las ciutadelas de Plewna y Varsòvia? 

No, segurament l'importa poch á Europa, aqueixa 
munió de víctimas anónimas, pero en aquet cas sç 
tractaba de testas coronadas y be siga per por (lo més 
possible) ó be per guardar incòlume l'honor de la diplo
macia; per aixó han aixó han aixecat la veu. 

Y no dihem res del pretext qu'han donat pera no 
intervenir en la cuestió turch-macedónica á causa d' 
haver aqueixos últims empleat la dinamita, ja que tots 
recordem las célebres balas dum-clum empleadas pels 
inglesos á la India y al Transvaal , aixís com lo recent 

bombeig de Figuig. en quin Fransa ha disparat ab mc-
linita, sustancia molt més explosiva que la dinamita. 

Mes no deixarem de reconeixe qu' enbastants pobles 
d'Europa hi ha veritablement cultura. Bélgica, Holan
da, Suissa, ne son una bona mostra, y que dins dl algu
nas grans potencias, sobretot en las mes tiránicas com 
á potencia, y aqui ve lo fenomen, juheixen sos habi
tants de tota mena de llibertats, y aixís veyem al ciu
tadà inglés proclamar la inviolibilitat del domicili ab 
la arrogancia de que: «la casa de un inglés es un cas
tell. Per sas escletxas hi pot entrar lo vent y la plu)a, 
pero i rey no!» 

Y ens espüquem aqueix fenomen de que un poble 
siga lliure ab tota la extensió de la paraula y no com
prengui la llibertat dels altres y '1 respecte que 'ls hi 
deu, quan lo poder suprem en aqueix cas resideix en 
uns cuants senyors, que forman ab los dels altres pais-
sos lo concert europu, tallant lo bacallà pels seus fins 
particulars. Y '1 poble la seva inconciencia, perquè tot 
poble en sa massa ho es d' inconscient, no compren que 
ab aqueixa conducta lo portan á la ruina, y fins aplau
deixen las mes de las vegadas los actes dels seus déspo
tas, barrejats ab himnes y aclamacions patrióticas, 
oblidant que á cada porch li arriba lo seu San Martí; ó 
sino que girin la vista á un poble que jo sé, y que 'm 
guardaré de nomenar, per varias causas, qu' ara está 
sufrínt y expiant las sevas culpas, los seus crims nial 
coberts per una capa d' hidalguía, y que va donant lo 
seu pas, infectantlas sevas nafras ab la baba asquerosa 
dels seus vicis, cap á 1' abim en que cauhen los pobles 
que han cumplert ja son fi, despreciat de tothom, dei
xant sols de sa existencia un nom odiós en la historia. 

Lo día en que 'ls pobles se guardin lo degut respec
te v consideració y juheixin d' entera llibertat aixís en
tre ells com pels seus ciutadans, allavors creurem en la 
cultura europea. 

FRANCESCH. P. CURET. 

C^óriióà ]^[àóior}àlij3tà 

regió tant sols fa una cuarentena d' anys qu' ecsisteix 
y i s opresos ja gosan d' aquestas llibertats, quan nos
tre Catalunya fa tres vegadas mes de temps que te amo 
y en lloch d- obtenir lo que reclama y necessita se fan 
decrets que 1' avergonyeixen. ¿De qui es la culpa? prou 
contestaríam si Berlín no fos una ciutat europea y Ma
drid sigues quel com mes que una vila espanyola. 

MACEDÓN i A 
¡Després de la dinamita, la peste! L ' anatema co-

mensa & produir son efecte, los nacionalistas d' aquesta 
terra 1' han publicat y la gent comensa á preocuparsen 
especialment la població de Salónica. 

Tothom s' está tant com pot de bucre aygua, els 
metges son consultats sobre el medi preservatiu que la 
ciencia ha alcansat per combatre aquest mal y als opo-
tecaris se i s demana suero anti-pestós. 

El mal estar es general com ja 's pot compendrer y 
1' engunia s' ha apoderat de tots, de manera que aquest 
poble es pot dir, viu, sense viurer, puig si be las colli
tes se presentan abundosas, es desconfiase fassin aques
tas, lo que es causa del aument de preu dels queviures 
y que i repós no 's trobi enlloch. 

Quantas consideracions no 'ns venen á 1' imaginado 
al observar 1' estat d' aquest poble que sols demana la 
seva llibertat cosa ben Ilegítima per ésser defensada en 
aquest temps que s' anomena del progrés y la civiliza
do v pensar qu' aquesta mateixa civilísació consent y 
fa que las cosas arribin á 1' extremada desesperació que 
's trasllueix en la conducta dels defensors de lalliber' 
tat macedónica. 

ALSACIÀ Y LORENA 

Llegim que i s deixebles de nacionalitat francesa 
qu' assisteixen á 1' Escola de Química d' aquesta regió 
se i s ha autorisat poder examinarse fent us de la llen
gua materna. Els cursos son donats en alemany mes la 
instrucció práctica en el laboratori s' ensenya indife
rent en abduas llenguas, lo qu' ha fet créixer V entu-
ssiasme dels estudiants de química y á 1' hora ha donat 
grant moviment é importancia á 1' Estudi de Mulhouse 
puig ab aquest sistema tant práctich d' ensenyar, los 
deixebles se prometen poguer alcansar ab seguritat el 
fruyt de sos estudis. 

Pensar que la dominació alemanya sobre aquesta 

NOVAS 
L' eminent Zacconi ha donat set representacions en lo 

Teatre Romea, com á despedida á n' el públich barcelo
ní, quinas han ohtingut un èxit grandiós. Ens felicitem de 
que siga i públich del Teatre Català el que per fi hagi fet 
justicia al gran artista. 

—S' ha encarregat de la direcció del periodich catala
nista Llevant, en Frederich Pujóla y Valles. 

—S' está constituint una entitat, quina comissió organisa-
dora ha comensat sos primers trevalls, á 1' objecte d' instau
rar el Teatre Lirich Català, á quin fi s' han rebut importants 
adhessions tant de Barcelona com fora d' ella associantse 
ab tot y per tot á tant noble idea. 

—La Lliga Autonomista de Calaf lia publicat lo Cartell 
de convocatoria pels Jochs Florals organisats per dita enti
tat, y en quins s' hi concedeixen diferents premis. Forman 
lo Jurat caliticador: En Leonci Soler y March, president; en 
Candi Closa, vice-president; en laurrie Bosch, pbre-, Joseph 
Ferrer y Carulla, |oscph A. Capdevila y Vila, vocalsfen Pe-
re Gabriel, secretari. 

— Lo passat diumenge ,"dia 2i, tingué lloch á Molins de 
Rey un meeting de propaganda pera solemnisar la festa 
inaugural de la novella Associació catalanista de dita pobla
ció. L' acte se celebra en un espayos envelat que la comis
sió organisadora feu aixecar al efecte, quin estaba compler
tament ple. Feren us de la paraula los Srs. Xunietra, vispre-
nident de la Associació; Martínez y Seriña, Serrat, Roca 
(Joan), Baró, Campmany, resumint los discursos lo president 
de la cUnió Catalanista» en loseph M.* Roca. Tots foren for
tament aplaudits. 

—Lo día 21 se celebra lo Concurs organisat per la As
sociació Protectora de la Ensenyansa Catalana, quina se 
proposa celebrarlo anyalment, que fou notable baix tots 
conceptes tant per la cantitat dels concursants, com pels 
profito^os resultats que sens dubte aniran donant, contribu-
hint á la propagació de la llengua catalana y divulgació de la 

ria y geografia de la nostra patria á n' els noys y noyas. 
Guanyaren premis los següents: 
Secció primera.Dictat en calalú pera noys.—Ignasi Balil, 

Jesús Monjo, Andreu Nin, Antoni Franquesa, Joan Sancho, 
Francisco Jové, Camil Llembart, Manel Clauseíis.— Geogra
fia y Historia de Catalunya, Ignasi Balil 

Secció segona. Dictat en català pera 'Is deixebles que. 
assisteixen à las classes nocturnas qnc sosté aquesta As-
so< íació. 

Primer grupo. Ramón Rovira, Dionis Renart, Joseph Co-
lominas, Joseph Fito, Eduart Subidé y Antoni Puig. 

Segon grupo. Concepció Balmas, Angela Garcia, Dolors 
['.almas y Angela Renart. 

Felicitem de tot cor á dita Associació y 1' encoratjem á 
seguir avant en sa patriótica y meritoria obra, en quina, no 
hi ha dubte, hí contribuirán tots los catalans de bona volun
tat. 

—La Diputació Provincial de Barcelona ha publicat un 
manifest escrit en cátela y castellà, promovenuna suscripció 
pública destinada á aplegar cabals pera costejar un monu
ment que perpetuhi la memoria del insigne cantor de \a. At-
lantida y i Canigó, V inmortal poeta Jacinto Verdaguer. 

—Capsan la suscripció l'> Rey d' Espanya.ab 2.500 pesse-
tas y la Diputació fins á 511,000, 

Queda oberta la llista de suscripció á la Dipositaria d' 
aquesta Diputació, la que 's faiá cárrech de las cantitatsque 
's dc:'tinin á la erecció del mencionat Monument. 

— I-lit el local del Orfeó de Sans nostre volgut amich n' 
Aureli Campmany ha donat dugués interessants coníerencies 
sobre 1' origen y historia de la institució del Sometent, quina 
disertació continuará en el mateix local el dia 5 de Juliol, 
per lo que en el vinent numeró'n parlarem mes detallada
ment. 

—S' ha constituhit una ^Societat Catalana de Bibliòfils» 
quin Concell Directiu ' 0: En Pau Font de Rubinat, 
President; n' Antoni Rubió y Lluch, vis-president: n' Ignasi 
de Janer, tresorer; n' Alexandre de Riquer, comptador, y n' 
Ernest Moliné y Brases, secretari. 

— S' están organisat gs de propaganda á la Bisbal 
y Castellar del Vallés, d' acort ab la Unió Catalanista. Lo 
primer tindrà lloch lo dia 29 á la esmentada població de La 
Bisbal. 

—La <Associació Popular Catalanista» ha organisat una 
serie de conferencias á cárrech dels Srs. Sayós, Bozzo, Ma-
llofré, Folch y Capdevila, Julia, y Riera, quins dias, hora y 
tema s' anunciarán oportunament. 

—Per error de caixa sortí lo número passat ab lo 8, sent 
aixis que debía ésser lo 9. En aquest queda corretgit 1' erro. 

—Alguns elements del «Aplech Catalanista», han obert 
una suscripció pera fer una tirada especial del article «Sols 
y ferms», de nostre benvolgut company En Bonaventura 
Riera, publicat en lo darrer número de LA. DKVANTHKA. 

—El dia lo de Juliol prop-vinent á las 4 de la tarde tindrà 
lloch 6 Arenys de Mar la festa de repartició de premis dels 
Jochs Florals, suspesa en l'any darrer. 

Lo que fem publich á prech del Centre Catalanista, per
què arribi á coneixement dels interessats. 

Establiment tipogràfioh do Joseph ORTEGA. - S . Pau, 96.—Barcelona. 
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