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LOQUE VOLEM 
olern a llengua catalana ab caràcter oficial y que nan catalans tots los que a Catalunya dcscmpcnvin cárrechs püblichs: volem Corts catalanas no sols 

per eáfauhir nostre dret y lleys civils, sino tot , l c C a t a l a n s s i a n , 0 j u t < r e s ¿££££ 
. . ~ . , I y que dintre de Catalunya « i^ümen ni! mía instancia 'Is plets y causas: volem ser arbitros de istwció fi atera llibert it las n , ï r ' 
oucions e impostos, y voicm en li, la facultat de poder contnbnhir a la formació del exèrcit espanyol, per medi de voluntaris ó d is auintas v llevis' n maV.» I" 
establint que la reserva regional forsosa presti servey tant sols dintre de I iel manifest de la «Unió de ió de Mars de • 

£> çfQi\Q\i í(e{gíioT|àli#tà$ 

O f;i ga i re ter un Jiput.it r 
nalista alunya Sigui 

oi quo si c! : 
gnés á Barcelona no fora tan 
but com ho fou sa mart I? ai 

nos si 1' acompanyavan els seus mi
nistres. Aquestas páranlas pronuncia

o s mes per 1' impn 
to que no dictadas p< ny, provan d- una 
Manera ben patent y clara el desconeixement que tenen 
del poblo y la falsctat de las campanyas bullangu"< 

Ells creuen que, amb un i , una 
campanya d' insults cont: . itblicans, mitja dotze
na de bi ctorals, tol plégal amanit amb 1¡ 
Clamado de una mitja •aulonomí.i, un coi onó-
nsich ó tina zona neutral n' hi había prou pera tedie ben 
seu al poble y ai totíu del viatge de! Rey s' hau
ran pogut b( us partidaris son tant 
inconrientseo'm abans de las campanyas prácticas deis 

• regionalista». 
Kan de mal endevinar eos tan complexas comía 

manifestació deissentimi o poble; actúan (antas 
y tan variadas forsas que SciHssim proíetisar la 
resultant. Fins suposant i 
y educadora sempre será un probli >rs desco-

uts perqué i cada insl ut á trovar
nos en iin periodo en revolució de 
cervells y que per lo tant no s' han fixat encare las 
ideas; per aixó deya que , tas-

, och menos que impossible. 
Y si ens ficsem amb el personal qui portan c! 

gionalistas y amb que la majoria d' ells s' en feren per
qué '1 Estat espanyol perdé 'Is mercats colonials, ó per
què era moda cuatre apyi insats d' 
esperar la vinguda de Carlos VII, ó per altres rahons 
semblants ;i n' aquestas ens convenserem eticare mes 
de qu, '1 viatge no podia donar altre resultant qu* 
que hem vist amb sentiment y tristesa els que voldríam 
veure dintre im poble serlo y concii oun 
Poble de neurótichs y epileptíchs. 

Si, no podia donar altre resultant que la que venim 
Profetisant n< i temps y 'Is fets han 
virnos d' espí i & tots. De la mateixa manera que 
nosaltres amb sinceritat confi nostres errossi 
°ns haguessin equívoc istres proi ruy que 
son ells els que tocan per tot el descrèdit d< 
«iments y ta falsa educació que donan al poble; avuy 
que com sempre han d' anar per no quedi 
"lolch de la massa inconcient y estúpida, tenim dret 
nosaltres d'exigir, per.; Catalunya que no se
gueixin mesredolant per 1' abim de perversió moral en 
que fa-temps se trovan; tenim dret en nom de la Patria 

irlos que abandonin tot lo que sigui font d' incoo-
i exercint tant sols aquella propaganda que fa de 

cad isut y abn a la cau-

tut hi ha hagut aquest dins, de tol 
icterística del 

stre pobl 
¡buit inconeier.tment i 

ta, de Jo que realment es. No 
es i 
a\ i olguem • certa ela 

• eions qui als que 
de inici: 

rancias que ndi-
vidual per altre mostran un gran tiu, no; 
per< is procedirs n' hi ha un que 

utd' 
es y pot 

ser: acti lut no es all: 
ac-

t l ' t i l l 
d e l ' 1714 quai forsas enc

istella y francés 
jue amb las cynas del 

i. com si 
cada dia; paraula, 

que vol d 
P n , ma y 

sapigu h n' hem d' < s-
ar molts de jornals que 

i obtindrem mea fruits qu 

J 

^ ui |à ideà 

á la tarda, quan i i en 
Llotja, tot ador

nat de brancatje y d' embli 
•sta 

Florals, quan entre 'Is 
acords de I j o a n j y viscas á Catalun
ya puji al trono de la poesia la reyna de la festa qui 
entregará 'Is premis als pi ¡iterats qui millor 
hajin can ta t ! Nina y 1'Amor, al
guns concurra lamarán sens dupte: ¿espo 
que un sentiment tan pur om el qui en 
aquets m< , entusiasi 
tresl! í en baixi a per
sonal, coi enciant onda pena 
'Is catalanisl 

Y lama clamació 's fa quan s' ix als 
s del «Orfeó Català», }' en les vetll 

patriòtiques qu :bren en hostr tats d 'es
barjo, extranyesa trova 1* excur ¡ui vi
sita 1' . y encisadores regions de nostres 
Pirinei íontserrat y d 

pira un a \ el ca-
d' aquells pagesos verament catalans 

qui, no havent encara rebut in tinències de gent extran-
•! record; i deu Mun-
fealtat p .res com 

;a vital di tempe 
ian s' admiren les jbyes 

arquitectóniqi. ., hon 

riosos fets ¡' historia d 
monuments de riquíssim gust artístich, avuy mitj en-
runats, testimonis ida, 

Quan un català frueix y admi 
6 y de la i 

dor de ques v desa música popular, 
quan reconceni i seva al n lo que fi 
temps mes ¡menta un 
plaher 

un desitj 
\ehei: -manat en 

i de 
Patria ¡ 

-es pos
sible que ,n el qui 
en aquets mo i entussiasme 
altres [1 de política 

ona!, com estem pi ^da 

cil. 
La pun 

tat, 1' amor •'• la I 
Qüi expi , qui es : at, 

cjuet es 
catalanista. I entre 'Is hipócrita 
no 'n bus i u. 

molt corromput, ningú ho pos. 
ms v de 

con< ies ha escampat i per tot ai 
natural y no trany, pi 

'Is qui ambicie i! rarse ó 
dea nobli 

tarla, puig si ¡' ¡dea que escullissin tin-

de-
sitjos, 

Aqu catalanista, es veuen 
prec "-mar un partit polítich, puig no sols re
presenten una part de Catalunya, la part mes insana, 
sino que com á parcialitat política tenen de lluytar co 

igualment explotadoi 
simpàtiques. 

entre '1 catalanisme-
idea, y misme-partit, explotador d' aquesta 
idea. 

natural y espontània. 
i, aquet es 1' ob-

pccial devoció, 
.'.nisme-partit, secta d' ambiciosos y explo

tadors d' una idea noble, es per nosaltres lomes repug
nant ble. 
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UN TRACTAT 
Inglaterra y Fransa han celebrat definitivament el 

tractat referent al Marroch sense preocuparse de la 
existencia d' Espanya, que per aquells cantons d' Áfri
ca hi té '1 cos y 1' ánima, el seu passatyel seu present; 
y el seu pervindre segons confessió dels propis intere
ssats. 

A nosaltres ens té sense cuydado que s' haigin olvi-
dat d' Espanya en aquesta cuestió sobre aquellas té
rras en las que ni uns ni altres hi tenen cap dret, mes ne 
parlém pera posar las cosas en son lloch y donar á ca
da hu lo que li perteneixi; y sobretot pera injectar una 
dossis d' optimisme en las venas d' aquets espanyols 
contristáis que veuhen perdut el llur pervindre desde la 
celebració d' aquest tractat. 

Escolteume germans de patria grande; (Aquet títol 
vos el dono desde que la visita real ha apaybagat als 
vostres ulls 1' aspror de certas diferencias), escolteume: 

Vos haveu capficat per una cosa sense importancia 
y cal que la pau perduda retorni als vostres esperits 
parlantvos ab el cor á la mà qu' es la manera de parlar 
cuan se tracta de bons germans. Inglaterra y Fransa 
s' han olvidat de vosaltres y es molt comprensible y 
justa la indignació cuan la nova del tractat fou arriba
da, perqué a sangs calentas un home no sab may lo que 
's fa; mes tingueu ben present la mena de relacions que 
vos lliganal África y allavors digueume: que hi fa que 
vos haigin olvidat dos sobrevinguts mentres no vos ol-
vidin la gent d' aquella terra? 

Y en veritat vos dich que las tayfas d' alarbs no 
poden olvidarvos. Vos hi Uigan ab ells vinculs de sang 
y es sapigut y es ben cert que la sanch may se torna 
aygua. Junts y ben amichs haveu passat anys y panys 
y el recort del comú hostatge vos fa amichs eternals. 
Ells á Espanya vos donaren la seva paraula y una llen
ca d' historia de set segles. Ells feren a Espanya céle
bre cuan en ella vivían per las arts y la sabiesa. Ells hi 
deixaren trossos de la seva ánima qu' avuy conserven 
mitg oblidats pero no menys vivents y encare per si
gles y sigles s' aixecaran pera contarho las preciosi
tats de la Giralda y 1' Alcázar de Sevilla y '1 Generali-
fe y la inimitable Alhambra de Granada qu' un rey vos
tre va desfigurar vestintla com de tímicas vellas. Junt 
ab ells heu corregut la pólvora. Sou sanch de la seva 
sang y vida de la seva vida; y sou mes encare perqué 
del maridato-c entre aquell poble y vostres antepassats 
n' heu nascut portant á las venas sang d' uns y altres. 
Sou els seus fills. 

Espanya tota ajassada á ran de 1' Àfrica li brinda 
la constant encaixada de familia y si una grapa inglesa 
sembla interessada en prohibidlo, res hi fa; la grapa 
hi será de per fora pero part de dintre, en el cor no pot 
serhi. La vostra ánima es tota d' ells y 1' ánima d' ells 
es tota vostra. 

Que vos haigin olvidat Inglaterra y Fransa? y be, 
que hi fá? 

Pot succehir per exemple qu' un día vos entreguin , 
sempre mes d' aquellas térras trencant aixis brutalment 
las afeccions profondas nascudas ab motiu d' haver ; 
tant temps viscut sota un mateix sostre. En aquet cas, 

altres que sou tant idealistas trobareu consol tot se- | 
guit ab sols pensar que tot lo qu' es ánima en aquell ;i 
gent estará ab vosaltres: llengua, geni, poesia. Podreu ! 
també protéstame de que vos entreguin y en aquet cas í 
teniu segur la ajuda moral y material dels germans que I 
vos esperarán ab els brassos obt 

Y si com es ben natural y llógich, vos treuhen á tots i 
plegats de lo qu' es en últim terme la casa dels altres; ' 
¡ah!í alashoras podreu fer efectiu el vostre pervindre y i 
per primera volta podreu proclamarvos lliures y total- i 
ment emancipáis no respectant vinculs de sang ni res ! 
pera consolidarvos en térras estranyas sense altre dret | 
que la forsa bruta. Y fins ab un sencill tractat podríau i 
sortir ayrosos de la lluyta; cambiant, per exemple unas i 
cuantas lleguas de terra africana per la Granada dels j 

que si ells no sapigueren conservar com á ! 
homes vosaltres ho haveu sapigut respectar com á ar
tistas 

Si vos trobéssiu en aquet cas tinch las me vas rahons 
pera suposar qu' aixis obraríau sense desmentir la vos
tra historia. Sois ha de menester se' un xich aixalabrat 
un poble pera fer una cosa semblant y d' aixó 'n 
mestres. Recordeuvos sino d' una reyna qu' empenya 
las sevas joyas pera fervos fer un poble gran ó un gran 
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ridícol; y de que la llengua de Cervantes ha adquirit 
tanta extensió perqué els seus compatriotas han sigut 
pastats ab fanch d' aventurers. 

F . y C . 

f^ekdóioqki^ 

1 'erque som reaccionaris els catalanistas? 
Quantas voltas he fet aquesta pregunta á n' els que 

ab tota autoritat ens ho poden dir, per ésser d' ideas 
avansadissimas, y may nv ha sigut contestada categò
ricament; y per mes que jo, per mi mateix, hagi buscat 
un motiu, una rahó per poguer justificar aytal califica
do, no 1' he sabut trobar. Tal volta es que 1' entussias-
me ab que professo aquest ideal nacionalista no me '1 
deixa entreveurer ó es qu' es reaccionari 1' estimar á 
la patria volguentli reivindicar llur llibertat, volguerla 
fer ben gran y rica, aymar la llur llengua mes que to
tas las altres, 1' ésser enemich de tot absolutisme? Ho 
es lo volguer la verdadera llibertat d' un poble que 
pensa y treballa y ' 1 dret colectíu é individual? Ho es 
en fi lo treballar per 1' autonomia de Catalunya perquè 
aquesta puga regirse ab las llcys qu' inspirin llurs ori
gen, carácter}' costums? 

Si la defensa de nostres doctrinas, símbol de lliber
tat, amor y civilisació, es reaccionaria, ahont es el pro
grés que tan anomenan en sas prédicas eixos acèrrims 
é infatigables propagadors de las ideas avensadas? 

Las respostas qu' han fet sempre no han sigut ja-
may fetas ab enteresa y rahonament. Sempre ab ambi-
güetats que sols deixan entreveurer una ignorancia ó 
mala fé; més tingan ben entès eixos avensats que la 
burla ó calificado que pugan fer de nostre ideal, enlloch 
d' ésser 1' arma de destrucció ó desgabell dintre nostre 
camp, nostres conviccions, nostres creencias es refer-
merán més y més, puig que llurs paraulas injustas é 
irrahonables. després de faltar al respecte que tota 
idea deu inspirarnos no lograrán jamay que, ni per un 
sol instant duptem de lo qu' ens he surt del cor. Y en 
quant als nostres actes, tampoch sos propòsits cantarán 
may victoria d' habernos ridiculisat, puig que n' es 
nostre conciencia el guia qu' ens porta pel camí de la 
persecució dels fins de nostres ideas. 

S. MOYA V BURRUT. 
Tarragona Avril 1904. 

ENGRUNAS 
Capítols pera la regeneració d' Espanya. 
Copiem de un diari, el següents brots, d' un llarcli 

y detallat telegrama: 
Madr id 21, 23 30. 

«El suceso más importante ele hoy, entre la gente de Ma-
drid, ha sido la cogida de cuatro toreros. 

He aqui algunos detalles: 
En el segundo toro de la corrida de hoy ha sido cogido el 

diestro Lagartijo.-» 
Segueixen pormenors de 1' agafada y esplicacions 

de la ferida, y després continúan las desgracias: 
«Antes de terminar la curación de Lagartijo fué condu

cido á la enfermen:', el Algabcño en brazos de los monos sa
bios y de algunos individuos de la cuadrilla, herido por el 
tercer toi 1 

Aquesta coj'ida, que per lo vist te molta gravetat 
va seguida d 'una serie de detalls, y tot seguit, altre 
matrimoni. 

nnbién ingresó en la enfermería el Formalito, con frac
tura del dedo pequeño de la mano izquierda.» 

Y per si no tí" hi hagués prou, 1' espasa improvisat 
que se encarregà de matar els toros, 1' hi pass.i lo se
güent: 

«Después de la lidia de los tres últimos toros, que se hizo 
en medio de grandes y continuas emociones, Calecito, que 
fué el que los despachó como pudo, se retiró á su domicilio, 
con la cara vendada, en un coche de punto por no poder ir 
en la jardinera que le condujo á la plaza.» 

Espcrintse que encara no estan llestos: 
«Además de las cuatro desgracias de que hemos dado 

cuenta sufrió también una cogida el banderillero Recalao, 
pero sólo resultó con contusiones. 

A n ' aquet pas 1' abolició de las ron-idas de toros 
será un fet; lo que no será un fet, per anys que passin 
ni per toreros que s' intitilisin, será la regeneració d' 

Espanya cosa que avuy per avuy considerem 1' impos
sible mes grós que imaginarse puguin. 

Toreros idolatrats, polítichs d' ofici aplaudits, ma
nólas xulos y pinxos que fan de las sevas, y classes pas 
sivas, qu' estroncan la vida: veusho aqui tot. Y després 
d' aixó diguem: ¡¡Viva España!! 

Una mostra de lo arreladas, que avuy día, tenen la 
gent las ideas. 

No 'm recorda á quin punt de Mallorca, els filis deis 
mes significats republicans anaren á rebre al Rey y 1' 
acompanyaren desde '1 Giralda fins á terra remant y 
dirigint la canoa en que aquell anava. 

Després d' aixó, un hom ja hu creu tot, 6 mes ben 
dit ja no creu en res; perquè quan considera, que las 
conviccions que avuy s' istilan, son totas si fá ó no fá 
de aquesta categoria, la veritat, 1' hi venen ganas de 
ferse moro, posarse á contemplar, de día el sol y de nit 
las estrelletas, y deixar que rodi el mon y passin els 
anys de vida que al cap y á la fi bestioleta mes bestio-
leta menos no vindrà pas de una ¡¡N' hi han tantas!! 

Y no creguin que 'Is republicans de la isla vehina 
siguin una essepció, ni que aixó sigui esclussiu dels re
publicans, perqué, gruix de mahó mes gruix de mahó 
menos, tot está á n' aquest nivell 

Y ben mirat potser son ells els que van bé, que si bé 
hu considerem no val la pena de pendres res en serio. 
Els uns amb 1' escusa de 1' afinitat, els altres amb 1' es
cusa de la cortesia ja todos somos hermanos. Y la ger
mano es la mare de tots els vicis... polítichs. 

Que si hu había de fer, que si no había, els regiona-
listas afitts, han tingut aquets días mar de fondo per 
sobres del discurs que un regidor barceloní dirigí al 
Rey d' Espanya demanantli 1' autonomía de 1' ensanxe, 
ó sigui: la autonosuya. Y vetaqui que i s de la afinitat, 
que son els que tot essent mes radicals que aquestas 
lletras arreplegan als que 's perden, vinga felicitar ais 
protestants y vinga donarlos coratge y vinga atreure-
ssels camp á n' ells y vinga dilshi que eran els mes ma
cos y axerits del universo y... en fi que qualsevol hau
ria dit que ja menjavan en un mateix plat; empero, 
(sempre hi ha destorbs) vetaqui, qu' els protestants que 
á la cuenta ja las han passat totas (las cuentas) y que 
per lo tant saben de sumar, restar, multiplicar y dividir 
un cop fetas aquestas operacions y de contar amb els 
dits de la ma dreta, perqué no 'n necessitavan mes per 
las pocas ganancias que hi feyan, acordaren donar las 
mes expresivas gracias ais incoruptibles y quedarse 
allá hont eran, acariciant aixis 1' hermosa idea de po
guer un díaJlensar als quatre vents aquell mateix dis
curs, no devant del Rey, sino á nel semicírcol del Con
grés, que es allá hont donan resultat las lluytas. 

Naturalment que aixó feu quedar amb un pam de 
nas als nostres germans de radicalisme qui després de 
alabar tant y tant als radicals afins d' ells s 'han trovat 
amb que aquets no han volgut formar colla, acreditant-
se aixis una vegada mes (no vé pas d' una) de que com 
á talents polítichs y com á dó d1 acert y com á previ
sors no hi ha qui 'Is passi la ma per la cara; fá temps 
que no n' erran cap. 

•-i: -i-

Y bé. preguntaran vostès: ¿perquè protestaren els 
afins d' els afins nostres? Aixis m' agrada que s' ente-
rin de tot; ja 'Is hu esplicarem perquè. 

Aquets senyors regidors que no tingueren inconve
nient en fomentar la divisió haguda en la Unió Català 
ui sia sis anys enrera passant ells á engroxir els rengles 
dels partidaris de la conxorxa polaviejista; aquets ma
teixos que esta van d' acort amb els cinch Presidents 
portadors d' un minatge á la Reina que si fá ó no 
deya una cosa per 1' istil que '1 discurs de dissidència; 
aquets mateixos que contemplaren sense protesta ei 
pacte de Lleyda fet per en Russinyol y en Paraisso; 
aquets que han llegit y rellegit, escrits potser per ells 
mateixos, els articles que forman la campanya oportu
nista y evolutiva de La Veu de Catalunya; aquets que 
han pres part directe en els actes d' enterbolit y mi
grat catalanisme portats á cap per la Lliga Regiona
lista; aquets que han sancionat la desmoralizadora 
campanya electoral feta per els práctichs regional 
tas, are surten escruxits perquè uns quants senyors 
nen la ignosencia de fer un discurs devant del Rey: :JSO 
s' excruxexen? 

üColuminets de carro!! ¡¡Els sants ignocentonü No 



LA DEVANTERA 3 

han de desesperarse? |¡Ells que sempre n' han protes
tat d' aquests medis; ells que per sobre de tot hi han 
posat 1' integritat del seu credo polítich: ells que... no 
sortiren diputats las eleccions passadas: ¡Angela! Veu-
saqui la mare dels ous. Aquesta es la verdadera afini
tat, aquesta la vera abnegació dels que abdican de las 
•sevas arreladas conviccions y palesament s' ajuntan, 
sacrificantse, als acorts de las majorías; això es lo que 
fá que 's trovin agermanats tots els autonomistas... 

En un mateix pilot d' escombrarías, tranquilament 
menjavan una rata y un gat. Ningú hu diría que rata y 
gat poguessin ajuntarse, n' obstant, !' aliment que en 
aquell pilot de miserias hi trobavan, era la clau de l ' 
afinitat de gat y rata. 

Res te" d' estrany que, políticament, siguin afins els 
mes'oposats d' ideas; busqueu la clau en las miserias y 
•ambicions dels homes. 

wn?w«KmmfWWftwiwmw-wmtmwmm í̂w?fmm 

L' Antich Gencetl municipal barceloní 

Conferencia donada d la •Associació Popular Catala
nista* lo 24 Mars /9#4/>£>-ENFRANCESCH P. CURET. 

(Continuació) 
Se dictaren encertades disposicions encaminades á 

reprimir certas costums que no favoreixian gayre lo 
bon nom de la ciutat, com 1' excessiu luxo en lo vestir 
qu' arribà à derivar en prodigalitat, certa mena de 
jochs, aixís com se reglamentà la prostitució, al objec
te de que aqueixa taca indispensable mentres á la Socie
tat existeixin estupits convencionalismes y preocupa
cions tontes, no constituhis un perill pera la moralitat y 
salut públicas, aixis com fessen imposible lo avuy dia 
nomenat mercadetg de blancas. 

Un cop á la setmana los Concellers visitaban los em
presonats pera enterarse de si estaban ben tractats 
aixís com per activar la formació dels procesos. 

Ab lo ben entes y Ilogich criteri que de las llcys 
tenian aquella gent, se comprèn que i poble estigués 
loyós de sas institucions y no sentis gens lo pes de la 
Hey qu' ofega las iniciativas y rompia individualitat, 
<luan van acompanyada* de la obligació imposada en 
son cumpliment, 

Aixís es que 's modificaren los costums, se remeya-
ren las necesitáis, se combateren las exigències dels de 
dalt y s' ofegaren las obligacions despóticas, se feren 
•Bes intimas las relacions de societat y familia, se dona 
mes vida á los arts y mes impuls al comers, marxant 
arreu á passos agegantats la civilisació, debentse 
Principalment á n' aqueixa institució lo predomini que 
'a República de Barcelona, exercia en lo Mediterrani, 
riválisant ab las repúblicas italianas: 

Lo Concell de Cent quan ho creya necessari, sem-
Pre que la patria ó e!s interessos de la ciutat estaban en 
Perill, convocaba al poble í sometent fent la proclama
do del usatje Princeps namque, dit aixís per esser 
pues t a s las duas primeras paraulas del text, ab tota so
lemnitat. Aquest usatje prevenía que quan lo prin-
CeP se trobés sitíat ó tingues sitiáis ais enemichs, ó hi 
hagués noticia de que altre rey venía contra d' ell y 
hagués cridat Jo pais en son socós per medi de cartas ó 
<''iviats ó per altres medis, es á dir, ab focha ó ¡lumina
r e s , tots los homes, cavallers, y paisans que tinguessin 
edat sufieienta y aptitut pera lluytar, tant prest com 
n e tinguessin noticia, deguessin acudir A son socós, lo 
ni^s prompte possible. 

Las íorsas pera la defensa de la ciutat y llurs inte-
ressos, consistían en un cos nomenat la Coronela, que 
formaban los gremis de la ciutat, agrupats baix sas 
respectivas banderas, formant companyías, essentne lo 

nat, lo Conceller primer. 
Los individuos que formaban dit cos militar s' ensi-

nestraban en lo Born, com los romans en lo camp de 
Mart(l). 

La gent d' armas allistada per la ciutat, se mante
c a del sou senyalat pel Concell de Cent. 

La proclamació del Princeps namque s' encarn 
ha de posarla en execució lo Veguer, per lo general, 
donchs en los darrers temps de! Concell de Cent en que 
*quest degué lluytar per la independencia de la patria, 
ai*enassada pels reys castellans, feya dita proclama 
, 0 batlle ó lo Conceller primer ó en cap. • 

Pera la ceremonia de proclamació del Princeps 
namque y axecar los sometents, lo veguer sortia ab 
lluhit acompanyament á recorre las plassas públicas y 
parantse en totas a la llum de mates y bruchs ó teyas 
encesas, qu' alguns servidors ó criats de la vegueria 
duyan á las mans demunt de pals, manaba llegir en veu 
alta lo esmentat usatge y tot seguit donaba lo crit de 
¡Via fora! responent ia munió á n' aquet crit y repi
cant totas las campanas de la ciutat tant dels edificis 
civils com rel-ligiosos y fins las campanetas y esquellas 
particulars. 

Mentre tant s'encenian entorns de la ciutat grans 
fumeias si era de día y fogatas si de nit, senyals ab 
que s' avisaba als pobles inmediats. 

Acabada la ceremonia de la publicació, passaba lo 
Veguer á Casa la Ciutat pera posarse d' acort ab los 
Concellers. 

En aquest cas, s' apressaban los Concellers á reunir 
lo Concell dels Cent jurats. Reunit lo Concell y acordat 
axecar la Bandera de la ciutat, que era indistintament 
la nomenada de Sta. Eulària, per tindré dita imatge 
pintada á la tela, ó la de St. Jordi per esser blanca ab 
la creu de St. Jordi, se deixaba a n-els Concellers 1' en-
cárrech de cuidar de tot en lo Concell del Trentenari y 
A la vinticuatrena de guerra, qu' era una junta extra
ordinaria de guerra; á so de trompeta se publicaba lo 
sometent y s' invitaba al poble á acudir A la Casa de la 
Ciutat al acte de treure la bandera, pera dur la qual ;í 
proposta deis concellers; nombraba la viuliquatrena lo 
ganfaloner, que debía encarregarsen. 

Quan tots los invitats estaban reunits, los concellers 
ab sas gramallas de porpra, se dirigían a la Sala del 
Trentenari y el Conceller primer, prenia la Bandera 
qu' entregaba á 4 membres de la noblesa, los quals de
bían durla enrotllada y estesa sobre llurs espatllas lins 
dessota la finestra en que havia de colocarse. Lo Con
celler en cap marxaba derrera ab la ma dreta posada 
en lo pal A fi de manifestar qu' era ell qui la trej'a. Se
guían després los demés concellers y precedían A la co
mitiva los macers, patjes, trompeters y timbalers. 

Aixís qu' estaban sota la finestra hont había de que
dar posada la Bandera los tres días de consuetut, se la 
pujaba per medi d' uns cordons de seda y or, tenint es
pecial cuidado en no introduhirla dins, perqué una vol
ta sortida de la casa ja no podía tornar á entrar sense 
deixar d' existir la causa del sometent. 

Aquesta ceremonia tenia lloch al so de clarins y ta-
bals. 

La finestra tenia que estar adornada ab un doser y 
domassos de vellut carmesí. Mentres estaba enarbora
da no podia abandonarse ni un moment la seva custo
dia. 

Donábanli guardia constanta, rellevantse per torn, 
la companyia de la Coronela y un deis Concellers ab 
qualcuns individuos de la noblesa, debían vetllar junt 
á ella, tant de día com de nit. Durant aquesta, queda
ban encare en laplassaal menys quatre graellas y en
torn de la Bandera gran profusió de blandons de cera. 

Passats los tres días, se trasladaba la Bandera ab 
gran y lluit acompanyament, portada pel ganfaloner no
menat al efecte A la porta de la ciutat qu' estaba en la 
direcció del cami qu' habia de seguir 1' estol y alli ab 
la mateixa ceremonia, era enarborada en la torre lins 
al moment de surtir al camp. 111 

cada día més en los ports del Egipte y Assia menor, 
convertintse en una paraula la República de Barcelona 
en empori del Mediterrá y obrintse pesantre 'Is pobles 
mes avansats de la Europa. 

Com a petita mostra de lo que Barcelona deu A la 
iniciativa del Concell de Cent, esmentarem 1' establi
ment y construcció de las Drcssanas, en temps de Jau
me I capas per abrigar 30 grans galeras; la Llotja de 
Comers en 1382, construida per atendre A las creixents 
necessitats del comers de Barcelona, dependint deis 
Consuls de Mar. Del edifici primitiu encare se conser
va lo grandiós y hermosissim Saló de Contractacions en 
cl qual se celebra cada any la festa dels Jochs Florals; 
la Casa Comunal, en 1373, hermosissim monument 
gótich civil; 1' Hospital General en 1401; lo Banch Pú-
blich d'els dipòsits y cambis generals, de la mateixá 
época, primera institució en ordre á antigüetat entre 
las similars d' Europa; la Universitat ó Estudis Gene
rals que 's funda en 1450, comprenent los estudis en 
Gramática, Filosofía, Teología, Jurisprudencia y Me
decina, lo Port que fou comensat en 1417, la reclusió 
de las adulteras en una casa nomenada de las Egipcia
cas; la del Hospital de Misericordia que protegí y dota 
desde 1577 y 1' enllosat dels carrers y plassas, tot pa
gat ab cabals propis de la ciutat-

Veritable representació lo Concell de Cent del es
perit lliure y expansiu dels catalans, fill amantissim de 
la Patria catalana, sabia imposarse y fer oir se airada 
veu quan se pretenia mermar la seva llibertat y que
brantar las sevas lleys y prerrogativas, demostrant la 
enteresa y valor civich de nostres avant passats, valen
ta interpretació del enérgich é indomable carácter ca
talà, que no ls tors devant de cap imposició. 

(Seguirà.) 

Associació Popular Catalanista 

Grandissima fou, la influencia que sobre la cultura 
y civilisació de la ciutat de Barcelona en particular y 
tot Catalunya en general, exerci la institució del 
Concell de Cent á qual ombra lo treball perfectament 
honrat y reglamentat, s' expandí en tots los rams de la 
activitat humana; progresan las arts, milloran las cos
tums, la literatura produeix obr. 
rotlla 1' esperit d' Asso gremial, n her-
mosos monuments, las naus barceloninas s' ensenyore-
jan per complert del Mediterrá, mantenint actiu tnifech 
ablospob: costas africanas y del A 

x lo I amos l.lib: 
disputa foukbase de la ¡legislació marítima 
Mitjana, corrent y válit en tot lo Ll< catat y se
guit com 6 la judicatura mercantil de div. 
nacions, tradúhit de la llengua catalina al ilaü 
francés, al llati y ho at per notables cri
ticas ¡ ¡ a n t ich en son género 

Eou conegut. (2.) Lo comers s' afirma 

liles de Hat, 

I ,a 2 * de les conferencies històriques organisades 
per aquesta Associació ana A cárrech den Bonaventura 
Riera, qui explica, devant de nombrosa concurrencia, 
'1 tema: «En Ramón Muntaner y 'ls Almogàvers. 

> Ningú de nosaltres ignora—comensá dihent—que 
'I periode mes brillant de 1' historia de Catalunya, aixó 
es, el qui está comprés entre 1' adveniment de Guifré lo 
Pilós y '1 regnat den Ferran d' Antequera, coincideix 
ab 1' existencia d' una rassa guerrera que per sos fabu
losos y quasi increíbles fets d' armes fou el terror del 
Orient y 1' admiració de la posteritat. Aquesta coinci
dencia significa que '1 carácter mascle y la fortalesa d' 
ánima d' una rassa imprimeix an aquesta un segell de 
dignitat y superioritat que la fa ésser respectable y te
mible, y manifestantse en fets histórichs, la corona d' 
una aureola de gloria que sols dura mentre subsisteix 
íntegrament y sense corrupció aquella fortalesa de ca
rácter. Tant es aixís, que tan bon punt s' inicia la de
cadencia d' aquesta Nació, ja no se sent parlar mes de 
1' existencia ni de les gestes de la rassa dels almug.í 
vars. Podríam dir que ells eren el bras fort de Catalu
nya, els executors de la justicia per lo que respecta al 
dret internacional, els qui feyen respectar el nom de la 
Patria, la guardia d' honor ó la milicia distingida de la 
majestat catalana-aragonesa. 

A continuació estudià 1' origen dels almugávers, 
sens dupte una de tantes races germàniques qui enva-
hiren nostra península després de la dominació roma
na, quines races mes tart, ab la vinguda dels serrahins, 
s' arrelaren fondament en nostra terra, constituint uns 
dels elements qui formaren nostra nacionalitat. 
Explicà també '1 motiu de que la paraula almogávar 

procedencia arábiga y no catalana, puig com 
Is moros vivien contínuament sobressaltats pel te

mor de les incursions devastadores d' aquella gent que 
s 'havia situat en les fronteres de mitjdía, ells devien 

:r els primers d' anomenaria. 
Desi 'escriure'l modo de viure d' aquella 

rassa famosa a peculiar de guerrejar, 
era narració de les empreses militars del 
e !! y de 1' expedició de catalans y arago-

>s al Orient, en les quals se distingiren notablement 
is, y sobre tot en aquesta darrera, 1' in-

trépit Ramón Muntaner, á qui califica M conferenciant 
ia de les armes y de les lletres catalanes», tot 

intercalat ab la lectura d' interessantíssims frag
ments de 1' hermosa Crónica del propi Muntaner, testi» 
moni :il d' aquella grandiosa epopeyn. 



A D I ' V . W T ; 

Ai íer la < rítica dels Ei ts dig>q6! 
ts tal COB 

(coments contemporanis y ;<'> de 
testimonis oculars. Empro la missió de! historiador no 
*s limita i copiar n 9 al peu do la lletra ni A en-

$e y pondernrho í portat de! 

apass 
tudiar fredam. »«BÍ lo que hi hi 

p-procurant descubrir males interpreta1-
adi crítieh, di ¡ científicb, 

puig no h. r 1' historia una sencilla narració ó 
una ••. ¡i y de Ics mes Importants ' 

moits h; 

(ela ftlrtíOj h vista deis éXití admirables de 
llurs atrevid< han vol. 
aquells br gloria , que en 
nostre humil concepte ada. L a gietrj 
quan &' han iet amb indiscutible mèrit actes de positiva 
utilitat al moh, sobre tot si aqueixos actes se refereixen 
al prognes intelectual ó moral. Pero 'te altmogávt 
conrearen I' inteligencia ni '] treball : ja ho deyen clls 
meteixos que . mhometis 

la, sino que sols de fets á 
ida semi 

••i ¡ l o c l i , i, 

tot y poiu la '.ida tan bullan ¡puña
da y a de lie; 
res qui 'I 

nitat, que ja és molt pera una gent com aquella; tota tó 
seva ferocitat, tot el seu vandalisme, tot el seu terrible 

. ho guard tnich. lli ha qui 
que una rassa qui all, sino del p 
y de la g ï vuy indigna, no mere 
bon concepte" a en el seu temps. Si a vuy això 
seria execra! Erári & la civilisació, en aquells 

sari . .Si es cert que 
ii providencials, p'róvidem 

d e . steneia d ' aque l l a rassa. famosa, puig 
ben segur qt \i moit mes á por
tarse á tena la Nació Cata lana , y 
la Con s' haguera vist petita y poch i 
pectada, humiliada pe! poder de Fransa y les •• 
cerrones d' un mal papa. [Qui sao si allavores ja ha
guera comensat á ini' gué 

irtl 

racions, si la serena crítica his-
veritablí fino-

ai . forsa, la vitalitat de la ras -
ta, y cal també i • 

le nostra anti: rio-
risada en L ué que ¡»on domin i s ' 

i .i, y qü< 
mi i 

í de nos 

líesíis Fiarais de Sarceiana 
A N Y Í3>04 

D I C T E 

Un: Premi. • ¡ó min:: i 
Cisma. Accèssit pr imer Núm. 17c : 

• i sègón. NÚQ 'o'cnia. 
Premi. Con 

Corona- . V ;. Babilon 
n. Núnu i 

noríficas, Núm 

Flor nuí unti.--l'remi. Comp 
primer. Número 180. La lilla d< I < a r m e -

era fe
mení. i)7. Viatj 
honoríficas. Núm. 71. Nümer 
Croquis Piren 

Premis extraordinaris.—Una copa art íst ica, 
na del Consistori. Composició número 1<>(). Animas 
blancas . - Accèssit primer. Núm. 61 en la d o t a 
da.- Ai gón. Núm. '228. J u b . 

aordinar is que ofereix el Consistori.— 
Composició núm. I céssrt. Nú
mero 59. Hivernenca .—Núm. 334. l mella. 

- A .c . - i ; . Ntín» ' ' /• Ki onoiiltca. Nú-
d 8o. Coi 

l 'remi O aitamont de 

tifa Núm. 269¡ Estiuhetgi 
;ni de la Linio Catalanista.- 'OM»p03ÍGÍó n 

y estudis . --Accèssi t . Números ft 

litat 
per II llm. S 

ció número 241'. Sant Pau de Narbona, etc . 
Miin-id honorílica ,-i la composició numero W>. L a 

atalunya. 
No s' adjudican: cl premi del Consistori á la millor 

l letra pera un himne dels Jocos Florals; èl premi 
per 1' Fminentíssim Sr . Cardenal Vives, y el p n m j de 
la Lliga Espiritual de Nostra Senyora de Montserrat . 

U escrit y firmat el pi -edicte en la c 
ona, diada de Sáht Jor abril d e l 

pels VI í Mantenedora.- Joaquim Riera y Bertrán, pre
sident. Joaquim Botct \ ;1S <_],, M o r e n 

in de (,)uerol.- Ignasi [gli \nloni l'.ori y 
Fontosln a'l de Montoliu, secretar i . 

BIBLjOGRAFIA 
per Ponipeyus Gener, l ' reu dos 

ida del tempí 
deis S< ¡cullída per i' 
editor de la Bibliotí atalunya 
seto de la mateixa, que sigue extraordinar i ; aq 
óbrete , que no 's res més qUC una recopilació d 
que donaren Uoch & diferentas cansons populars cata-

. entre ellas «La ¡ d' un 
iot d' amor , un c!,. ; a <\s 

cobarts usurpadors que delniaren nostra t e r r a amb tan
ta vilesa com hipe n a n a . 
r ra t iva molt agradosa que fá. que no decaigui ni un sol 
morrit llegidor; es una oi n e d e u 

la biblioteca de tots los nacionalistas cata-
de la del i o m que publica son 

autor en lo llibre «Lev 

IUNT» Pe* Preu 25 cèntims. 
Amb aquest títul ha sortit t. [a Htim pública fo 
volum viu. i. Forman a< 
uncon jun td 1 a ifons, de crítica uns, li

la major part filosóficos, sens 
pretensión p mena, tó qui tolt recomana-

u n d e l s m la óbrela ¡apte lo d. 
titulat Psicoi iental de la guerra» que es 

• contra I 
contra tots aq: ;an, encobrin sas pfl: 

08 instins miserables y ras 
amb lo nom de patria, 
fectes que quedan en los po; 

tiri ala sr: cables 
ipéctar rea ni i rés, posant al 

••; instins selv. : borne. E s u f i l l i b r e 
i que git. 

I l Cancón 
I lar».—Contéaquest ors; , lato

nada , to notes folk-loriques. 
ven al preu de d 

¡ 
II dedica i -lorc, 

i i t a t d i I < •<• aplc-
i s J e S . Llorca, M v,, R. Se r r a y 

Pujolsj Doíors Se r ra , V. Ser ra y 
Boldü, Joan Alzina, Sara I j o a n 

Llongí , 'Au
reli Camprriany y alt) 

« acte den Felip 
e u u n a p e questa obreta fou estre-

\ otiladas, que á cárrech del disolt 

l. Por no haberla yista representada 
ent rant t ampocb en nostre camp d' acció e l fer 

una critica 'ns abstenim de pa r í ame . Remercii 

* Los M.A i .os I 'ASTORES» de O. ¡: «LÀ J Á t 

de i . Descaves. Alguns joves entussiastas del á r t drft-
mátich verdader y volguent per tots los medi s posibles 
possarlo en condicions de que pugui ésser conegut per 

tothom, han comensal la publicació d' una llibliel 
que titu. mas pr imeras obras son las 

OS dilas, la primera, d' ellas ja coneguda per ha' 
ser: -i. en cátala* Se venen al preu de I pta. y 
50 D • t ivament. Els d< 
mateix temps d' agra i r los 1' en 

>r,t, lo volum qninf d de 
publicat com á i • "ip-

tors del I >sat. Conté ia t e r ce ra par: 
Dama dels ulls di le Maurici Jpjkai; Onze men
tidas» d s y. «1 .a 
número 15» de Ida Fü r s t . 

R. 

Demà diumenge, día i'1 de Maig, tindrà llocli en la Sala 
de la Llotja, la tradicional l<"esta dels Jochs Florals, qual ve
redicte podrán veure nostre llegidors en altre part d' aquest 

bre. 
Se diu que la Flor natura! V ha obtinguda cu [can Mara-

' poesia Gltíaa;l& Eaglántinn, lo poeta mallorquí 
Mn. Miquel Costa y Llobera; la Viola, en Joseph Carner: lo 
premi del Consistori, la distingida escriptora Na Cate? 
Albert, coneguda pel pseudònim Víctor Català y altres nrc 
tais En (oseph M.° Folch y Tones, Ramón Surióacfa Senties 
y Gabriel Alomar. 

S' assegura que lo Sr. Maragall farà Reina c i á 
la seva esposa, el qual serà proclamat Mestre en (li 
per haver obtingui los tres premis ordinaris qu' exigeixen los 

1 nts del Consistori dels Jochs Florals pera óbtind 
distinció. 

—En lo «Centre Excursionista de Catalunya» En Rossen-
do Serra Pagès donà la XIV conferencia d' «Tfistoria de 

:ra Català 
S' ocupad' en Ramón Muntaner, refefintne la biografia 

.: interessant;esmentant fragments de la seva 
¿Crónica» i its pera la historia de Catalun 

Al esmentar la «Crónica» que 
i á n' Anfós III, cità la opinió de diversos autors, y 

pres de fer qualques indicacions bibliográficas, elogia 1' obra 
pel UengUatje fresch y agradivol, que lii campeja, avalorat 
per pendre son autor, en Muntaner, importanta part en molts 
dels succesos que relata, de la grandiosa epopeya catalana. 

Acabà sa interessant i 6 llegint diferent de 
la «Crónica», ab atinadas consideracions y aclarint corts con
cepte 

No tñ ha que di la distingida eoncu-
rrenei i del Sr. Serra ab xardol iau-
diments. 

alvocat D. Joseph Soler, donà en 1' «Aplech 
aportant conferencia sobre '1 tema: .-i >ri-

• lo y estat actua] de nostre Dret familiar», 
licitat pei issim travall. 

En la terior, en I.Ini 
naut diserta sobre '1 tema «Kn |aume el Conqueridor y la con
questa de Mallorca . 

—Reunit lo |ur<>t cal loncürs de capsalee 
tísticas pera cartell'', del Orfeó Cata! :na-
nimitat declarar desert dit concurs, cenvocantne un altre ab 
las matee ions. 

Semblà que ' Is concursants, no satisfets ab l' esm 
de prote 

—Le el vinent mes d I ' 
de-Si. Jordi, ; vetllada literaria-musical 
que celebi 

tat Col·legi, la qual ni 
I re fins 1" 

- ' ) • 

—Lo dia ió en I' «Ateneu B 
de I. I nou llibre de Mn. Jacint o Verdaguer, d' 
eterna memoria, ti caristiques», el qual it ja 
á la lo prólech del escriptor Sr. Palau ( U 

¡ syPunf ati-
ire lo llibi 

Lá co o molt : molt 

rebut «La Fabricante» novela per D." l>-
Moncerdá de Alacia. Ne parlarem en el número pròxim. 

PETITA CORRESPONDENCIA 

T. C K'cbut la seva. 
rional. M luedo enterat de la seva y es

pero I • avisan. 
_ A. C. Vil Mar. Vegi las condicions al peu del ma-

iporitá. La Bisbal. Es d' accord. 
M. I uer, Rebut la seva lliuransa de 13 pta?. per 

saldo d any. 
iciació Ci -:. Boy. Rebut 3 ptas. per sal

do. [. mà. Rebut ,* G. Tarra
gona. Rehuí 2 ptas. per aquest trimestre. S. S Kcbut 
2 ptas. B. P . y M. Igualada, id. id. Societat cho.-al del Llo
bregat. Prat. Rebut 1 pta. Queda anotat protector. 

M. A. Casablanca (Marroch) Rebut 1 pta. Li vaig escriu-
rer contes' 1, A. R. \ Rebut 
la seva. S. M. Tana hut 2 pta tatiu 4' 
aquest any. 

Establiment tipográfich do Joseph ORTEGA. -S. Pau,9C—Barcolon». 
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