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LA DEVANTEBA 
Q U I N Z E N A R I C A T A L A N I S T A 

R E D A C C I Ó Y A D M I N I S T R A C I Ó : A S S O C I A C I Ó P O P U L A R C A T A L A N I S T A ; E S C U D I L L E R S B L A N C H S , 8, i c 

I C\ O l i r 1 / í l l F U I ! 'Volem la llengua catalana ab carácter oficial y que sian catajans tots los que á Catalunya desempenyin cárrechs púhlichs: volem Corts catalanas, no sols 
I r" \ l I" \ / l P e r estatuhir nostre dret y lleys civils, sinó tot lo que 's refereixi a la organisació interior de nostra terra: volem que catalans sian los jutges y magistrats, 

L U U U L V U L L IVI y que dintre de Catalunya 's "fallin en última instancia 'Is plets y causas: volem ser arbitres de nostra administració, fixant ab entera llibertat las contri
bucions é impostos y volem en fi 'la facultat de poder contribuhir á la formació del exèrcit espanyol, per medi de voluntaris ó diners, suprimint en absolut las quintas y llevas en massa, y 
establint que la reserva regional forsosa presti servey tant sols dintre de Catalunya.» (Del manifest de la «Unió Catalanista» de ió de Mars de 1897). 

Bon\ ïoir\hï}tial\& 

Temps ha que 's nota qu' en t re molta y molta gent 
que 's diu catalanista hi ha una desesperant unanimitat 
de cri teri en proclamar que i catalanisme ha deixat 
Pera sempre lo período romántich pera en t ra r oberta-
rnent en el camp de la lluyta política. 

Aques ta alirmació ha corregut tan de boca en boca 
y s' ha popularisat tant , que 's té ya com á article de 
fé. D a r r e r a m e n t cl president del Ateneo y celebrat 
Poeta Sr. Maragal l en un inútil aplech de notas sobre 
'1 viatjc d' Alfons XI I I betejat ab el nom de «De las 
reyals jornadas» ho ha sancionat; y la sentencia ame-
nassa invadirho tot , qui sab si ab seguri ta t d' éxit; lo 
que no fora es t rany, perqué ja 'ns havem acostumat á 
veure cl descens del catalanisme oficial. Al millor dia 
'1 veurem estabellarse de cap contra una cantonada si 
no despatxa 'Is gossets que fan de guia . 

Anem á pams. 

No fa gay re temps qu' en aquestas mateixas colum
nas par lava de la diferencia entre Cata lanisme, y cata
lanisme oficial. L a diferencia no ha desaparegut y cal 
teñirla present sempre que 's t rac t i de cata lanisme. 

El Cata lanisme en sí, 1' idea de l l ibertat colectiva 
qu' enclou aquesta paraula , viurà sempre en 1' estat 
e n que viu avuy en 1' anima dels pochs que '1 conreuan. 
Si s< ha donat en anomenarlo románt ich possehit en* 
aquesta forma vinga la denominació, y lins si enclou 
un insult ó té un deix d' ironia aquest titol també 1' 
acceptem y tenim á honra '1 posschirlo. 

S( , m els romántichs donchs, y cu veri tat que no dei
xarem de serho; si a lgún dia 'ns decidíssim á abando
nar el nostre romanticisme, consti ben alt qu ' al mirar 
I' obra del temps passat no diriam qu' havem deixat de 
ser románt ichs , sino que confessaríam sincerament qu' 
havem deixat de ser catalanistas . 

La nost ra manera d' entendre 'I catalanisme es ben 
diferenta de la manera com 1' entén la majoria. Lo cre-
yém sencillamént tasca d' educació y progrés del poble 
català y per això limitem las nost ras energías á la prác
tica deis procediments d' educació; y creyém que no hi 
ha catalanisme en la tasca d' educar al poble en pro
cediments polítichs. L a nostra manera de fer educa pera 
aborr i r sense limitació al central isme, mentre» que la 
manera de fer dels al tres á a' el centralisme '1 protegeix 
donchs 1' acepta més ó menys apaybaga t . En nosaltres 
hi ha ideal, y en els a l t res profit propi; buscan la per
duda com se sol dir . 

Hi ha ent re uns y al tres la diferencia que hi ha ent re 
'1 Catalanisme en si y el catalanisme oficial. 

Enca ra que sigui inmodestia ja se sab que som tos
suts en donarnos el nom de catalanistas y negar que 
Puguin ostentarlo dignament els a l t res . Pe rò en com
pensació acceptem desd' a ra '1 nom de romántichs. L ' 
una cosa vaigi per 1' a l t re . 

To tas las cosas se jutjan per la lley de las majorías 
Però nosal t res no 1' acceptem perquè d' acceptaria hau-

r íam de confesar qu' es certa , la afirmació d' haver de-
saperagut el período romdnt i lh ; això tenint en compte 
qu' al") el nom de Catalanisme 's designa avuy un pout-
pourri de grupos sense intencions clarament conegu-
das. 

Part int donchs de la divisió entre defensors del Ca
talanisme 3r prosélits del catalanisme oficial consti ben 
alt qu' els defensors del Catalanisme som romántichs. 
E n t r e 'Is al tres n' hi han de dugas menas. 

Els uns son aquells que s' han cansat de ser román
tichs perquè no son constans en las sevas conviccions 
—ó no las han t ingudas may—y veyent que la cosa no 
donava s' han tornat opor tunis tas decantantse cap á la 
banda del que cotisava ideas á mes alt pren. Aquets si 
que hi han ent ra t de plé en la esfera de la lluyta polí-
política; son els antichs defensors del Catalanisme qu' 
en aquells bons temps de la Unió Catalanista militavan 
en sos rengles románt ichs com era ella á lashoras y 
respecta ts per la gent de tots els par t i t s perquè com
para t s ab aquots par t i t s - ,¡ una alsada á la que 
ni el baf de la miseria de baix podia ar r ibarh i . A v u y 
han baixat del pedestal y estan a! nivell de t e r r a . 

Els al t res d' aquesta subdivisió son gent que no hi 
han entrat á la lluyta política perquè ja hi eran. No 
han fet mes que cambiar de camp. Son els desahuciáis 
de tot arreu que van en t ra r al regionalisme cuan era 
hora de pescarhi alguna cosa 3' ab el nom de catalanis
tas , regional is tas ó autonomistas segons las circunstan
cias fan lo mateix que feyan cuan eran conservadors ó 
lliberals ó d' un al t re color cualsevol. 

Tots barre ja ts aquets prosélits del catalanisme ofi
cial poden ser senyalats per aquella afirmació tant co
r rent , y dar re rament sancionada pel Sr. Maragall , 
perquè tots plegats forman la creuhada de las nv'tjas 
t intas que gi taneja ab las ideas. 

Pero el Cata lanisme en si, que consti ben alt, no s' 
hi ficarà may en las l luytas políticas perquè deixaria de 
ser lo qu' es; \ els seus defensors son y serán román
tichs; may polítichs. 

R. FOLCH Y C .U 'DKYILA. 

Maij 

Gfràntatióà éàtklà:qà 

NA de les coses que mes mal efecte 
produeixen al llegir la prempsa ca-

•na es la falta de correcció en la 
p.irt gramat ical y lexicográfica, lo 
qual es degut á no haverse conreat 
prou aquesta branca de ciencia, 

puig á mes d' haverse publicat molt poques g ramà
tiques catalanes y encara defectuoses, tot just s' está 
comensant la confecció del diccionari. Així es que aquet 
defecte de nostres escr iptors , tot y essent ben de plàn
yer , es excusable, y dades les circunstancies, molt na

tural y llógich. Mes la bona voluntat ho ha de compen
sar; si tothom té interés en honrar nostra par la , cal po
sar bona atenció en evi tar , tant com se pugui, les fal
tes gramat ica ls y lexicogràfiques. Fon t importantís-
sima hont poden beure 'Is assedegats de purisme es el 
vocabulari de barbar i smes publicat pel senyor Care ta 
Vidal, y an aqueixa obra deurien acudir sempre 'Is qui 
's dediquen á la l i te ra tura cata lana. E s sumament d e 
fectuosa, pero lo poch que conté es bo. E s una bona 
guia que pot servir de molta util i tat , interinament men
t re s' está por tant á t e rme 1' obra grandiosa de Mossèn 
Alcover . 

Mes encara q u e i e s petites e r rades gramat ica ls ó 
lexicogràfiques, com hem dit, son excusables, y poch á 
poch poden anar minvant per 1' estudi constant y guia 
de bons mestres, no obstant convindria posar molt pre
ferent atenció á evitar sempre l'altes <',r;iv'íssimes que 
s' están cometent á cada pas, faltes tan grosses que 
constitueixen verdaders agrav i s á nostre llengua esti-
madfssima. Son tan grossos aquets a tenta ts ai geni de 
la llengua catalana, que 'ns atrevim á assenyalar ies 
pera que tothom els eviti; perdonin molts companys 
nostres , als que no tenim la mes mínima intenció d' 
ofendre; els bons conscils son sempre per li de be. 

E n primer lioch ens fixarem en 1' or tograf ia . E n t r e 
les moltes faltes que 's cometen y que no esmentarem 
perquè no tenen gran importancia, n' hi ha una d' im-
portant íss ima y t; risada que ja ningú 'n fa cas, 
lo qual no vol dir pas que haji pres, com se sol dir, car
ta de naturaleza, lis la formació del plural dels noms 
acabats en 11, que equivocadament s' escriu as, orto
grafia purament castellana, comp] desconegu
da en 1' época d' esplendor de nostra No: al 

sar al plural los noms acabats e n a , conver te r 
aquesta vocal en >. aixísel plural de poeta es poetes% el 
de la bona . etc. Acuesta es 1' 
or tograf ía genuinament catalana, la que ti ri
ta constantment en les obres y documents arxivats dels 
segles anter iors al \ V I I l , l a q u e está conforme ab la 
pronunciació natura! de quasi tot el terr i tor i català, 
rossellonès, valencia y mallorquí. Si la pronunciació 
peculiar d' algunes poques comarques com el Pla de 
Barcelona 'ns inclina á usar 1' ortografia de les as -;per 
què 1' hem de fer prevaléixer , imitant les tendències 
uniíormistes que sempre hem combatudes? Si ademes 
aquesta ortografía viciosa es castellana -;per qué no 
hem de procurar des ter rar ia com els demés barbar ismes 
qui malmeten nostre volgut llenguado? 

Ahont hi ha complerta desorientació ortográfica es 
en la terminació del infinitiu dels verbs de la . ' ¡ . ; l conju-

s, aquells qui en 1' infinitiu duen 1' accent 
tónich en la penúlt ima sílaba. Hi ha qui indist intament 
los fa acabar tots en r y al tres qui sempre suprimeixen 
aquesta terminació. No tenen rahó ni uns ni a l t res . 
Pe ra conèixer quan 1' infinitiu ha d' acabarse en r, cal 
íixarse en el futur: rci/r-c (contracció de veure-é), con
córrer-(\ planyer-ti etc. Aquesta terminació del futur 
no es mes que '1 verb auxiliar huver, qui serveix pera 
formar els temps d' obligació, com ho demostra '1 llen-
guaíje antich, qui separava 'Is elements ab 1' intercala
ció d' al tres mots; aíxís se deya antigament véúre 
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he, plànyer la he'y avuy, cambiánt el régim. los he de 
veure ó los veur-é (contracció d hé), la hi 
plànyer ó la ptanyer-é. Aquells qui equivocadament 
escriuen véurer rep in llur erro sabent que '1 
futur no es pas . i infinitiu 
plànye perquè 'i futur 
existeix. De ma utur, 
se té la regla s< pera 
saber 1' ortografia del infinitiu. 

Un abús que ara 's comet á cada pas es lo thai 
pleu del pronom possessiu llur. Els qui no coneixen 

actament significació, atrets per 1' hermosura 
d' aquesta forma gramatical tan clàssica, volen també 
usaria, empro, desconeixedors del geni de la llengua, 
ho fan tan malament que es una 
shi be ab la diferencia di icat entre'Is pronoms 
seu y llur: el primer indica un sol possebidoç. y '1 se
gon varis, axis parlant de la mare d' una p j diu 

uniré, pero la ni; is ó tres 
us esllwmareú lamarejlur; cl pare y mare 

d' un hom son s< ; els pares y les mares d' una 
colla di a los pares llurs, L' etimologia, prou 
que ho indica: llur, igual que'1 fi , 1 ' italià 
loro, ve del llatí ¡llora: lu plural del pronom 
Ule; significa, donch iriament, d' ells, y indi 
per Lent, vai 
ment clara, 

Volem també cridar ll atenció sobre una altra pa
raula nova d' ara, que per ésser nova ja se i' ha 
mi risada á desnaturalisar en perjudici de i ara 
natural de nostra p lloch de perfeccionar 
nostre llenguatje comensem pe ' ¿qué n ' : 

d' esperar de 1' obra de purifica» 
creyém del cas cridar 1' atencia sobre aquet punt. Se 
tracta d ¡t de idéntica forma 
llatina, pera expressar io qui pertany al conreu d 
camps. Igual qu , donclis, aylal nom es comú 
;i abdós s' ha dir maquinaria agrí
cola que institut agrícola. Cometen, per lo tant, un 
gran error aquells qui diuec .culi agrí-
col, lo qual suposaria un origen .latí agriçolis, q 
ría un disbarat com una casa. ¿No faria riure qui tin-

dedir artist, lionüeid, trdnsfug? I 
léntich. 

V comanant que s' eviti un altre bar
barisme detestable. Que ningú rellisqui usant impensa-

ent el verb sustantíu ser tan vulgarisat, forma 
completament casti sustiuirse sempre 
per la 

Son poques regles les que acaben. . pero fà
cils, \ ; que son les.que mes convé divulgar, pera 
que vajin desapareixent els principal.-, vicis que encara 
fan mal á la literatura patria. 

BONAVENTURA RIERA. 

LLIBERTAT 
Q«' es gran la llibertat, si es verdadera. !Sa puresa, 

que 'n diu de cosas. Si tots els cors 1' aymessin tal com 
lereix, quin pas n inti vers la civilisació. 

Mes, no sembla sino que no vulgui ésser janiay com
presa, puig que 'n t r tant justa y rahon 
es tant migrat y contradictori '! valor que se li dona, 
es tant escarnida pels que mes diuhen defensaria, qu' á 
voltas quant surt de ceris llabis, tant sols inspira indi
ferencia; no perquè ningú puga desniereixerli llur va 
lor; no perquè puga ningú menyspreuhar sa virtut, mes 
si perquè 's demostra que 'n el mon, no hasonat encare 
1' hora de que la verdadera llibertat, ab tota sa hermo
sura y justicia, siga 1' estrella lluminosa, que guihi ais 
homes, vers 1' avens, \ ¡rmanor. 

Desgraciadament, nostre poble, es dels que mes dis
tanciat está d' aquest camí. 

Que 'n fora de nosaltres, de nostre poble, si estés 
gobernat tal com pregonan la inmensa majoria d 
pitostos dels partits, mes lliberals que 's coneixen fins 
are? Que 'n fora de tot lo qui las mans d' 
aytals homes de falsas aspiracions, que fins pronun
ciant mots que tant sols poden inspirar benevolensa, en-
lloch de despertar aqueix efecte, se li nega son just va
lor, puig que no deixan entreveurer mes qu' una malí
cia, un odi contra 1' enemich en ideas? 

Pobres; y que 'n son de pobres de cervell, quan s' 
atreveixen a usar paraulas quina verdadera signifíca

lo la qu' ells li donan, ha d' ess< r garantía y res
pecte per tothom, y ells ho desitjan únicament t 
tisfersos baixos instints, per r, 

intencions. Ni saben, ni poden 

I
|ue primer qui 

:r instrui 
ió, no hi ha respecte pe ¡ n 0 hi | i a 

respecte, pot haverhi llibertat? 
lusanpena, las de as propa-

•i fayor d' ideas, quins 
programas gobernatius als nostres días y en nostre te
rra 's fa totalment ¡mp .plantació. En 

na de tots ells, hi veureu la llibertat. 
possible regirnos per aquells programas*, ¡ 

per justos que fossin, que no ho son pas, tant, si ença 
qu1 admetéssim un gobern per demés bo, un gobern ¡ 

que gobernés ab unas lleys dignas d' un poble eivilisat 
y l , i b l s i b l e 1 ' ' <!• aytal gobern? 
Foren respectadas aytals ileys? No. Perquè '1 
cor del poble no estaria educat en el grau que las tais 

u'sarían. I as lleys, que deuhen refor-
iptted1 haverhi '1 pro 

a vans d' hora. Ellas; de retrato del senti
ment y CÍ\ i] I indi,¡duu. 
_ L ' i r Progrés inconcientment. 

que '1 senti, y qüe demostri ab 
- y privats, qu' está id doctrinas 

lliberals y progressi vas 
!;l P°bI?' t é ': 4ue 's mereix. Si'1 nostre 

es dolent, esta ,á Ja altura del ' educació de nostre po
ble. 

Lo que cal donchs,, no es predicar!! programas- lo 
¡enyarlo; educarlo, ferio digne d' una 

b o n a • ració; encaminando pels viaranys deia 
humanitat, que s¡ es il·lustrat, si posseheix 1' educació 

tr no caldrà propagarlos ei 
rlashi las garantías qu' encloul 

cedeixen, prou qu' ho veurà lo que 's mereix y 
d e d c i ¡orde mellorsort No 

llavors ta,nt babau com are, qu, de jugue* 
e n ac ) ! politichs qU' enlloch de cumplir ab 
son deber donantli cultura, no fan mes qu' engam 
explotant constantment sa bona fó. ,Si compli 
que '1 deber els imposa, nostre poble po.̂  
timent y educació que brequereb y allavo, 

alta de lleys pera 
• puig que.S! 1' ¡ndividuu sap conèixer un dï 

^««pre resp. estimoni de lo inne-
ría una llev que 'i nm »c i i. 

del tal. delicte. q P 

Lo procurarse no es que privin de 
ulcarl1 educació necessari o r d e l 

home, perquè desterri lo-mal intent que I' indueix íl la 

V 'Muetre & \a llibertat, si | a coneJ 
io deuhen pas demà, 

que llur obligació es demostrar lo qu' es. No d< 
demanar llibertat per un poble que no la mereix puig 

seva poquíssima educació no li p, com
plir ab. lo qu' ella mateixa, aria, sino ensenyar-

rla, demostrar y mes qu'en pdraulas en fets 
oque vol dir llibertat, el valor de 1' hermosa y divina 
llibertat 

Y fentho aixis, la massa d, | p o b i e enlloch de vol-
guer, com are, el dret de poguer tiranisar á qui com 
e l»no i respectar a tothom, qualsevulga 

h 7 respectant, 's faria mereixedor 
de la Ibbertat y d' altres cosas qu' avuy tant sols desit-
ja ígnocentment. 

S. MOYA y BURRÜT. 
Tarragona Maig 1904. 

Al hacerle notar que aquella afirmación era muy grave, 
insistió en ella y añadió: 

«No puede pensar, ni por un momento, que nuestra histo
ria se borre en África, puesto que el | le España es-

illi. 
¿Que situación, pues, nos crea el trat 
No lo sí; pero los moros son partidarios de España; quie

ren nuestro protectorado y no pueden ocultar que llevan 
e.» 

No es que estigan malament aquestas declaracions 
pero permeterá que,H digui que no n' hi ha per pen-
dressho á la valenta. 

un baldón para España este l ral ¡alo: asi I 
tinto yo.» 

no nombra no li negarem, empero: no deu pas 
venir d' aquí? Per un baldón s' enfada? 

Vaja, posis sobre si', ó sobre d' allá hon vulga, pas
si revista dels baldons y creguim no s' hi desesperi que 
d' aquesta mena de baldons n' hi han mitja dotzena á 
cada... porta. Estarían! frescos que per un baldón ens 

;n de posar tristos; oh, y sàpiguen com sab de 
cert que en aquellas terra avenir: «No 
puedo pensar, ni por un momento, que ¡mestra /listo
na se borre en África, PUESTO OUE El, PORVENIR DE 
ESPAÑA ESTÁ AI,I. 

Si senyor si, el porvenir de España estd allí y per 
tot arreu hon !a cívilisado no hi hagi fet entrada; per
qué com diu molt be I' intrépido guerrero es la carna
dura rooresca la que 'ls declara germans, es la sang de 
sas venas lo que' ls uneix, es la mateixa ànima lo que 
'Is ajunta, es la rassa progenitors lo que 'ls declara or-

s afins. 
Vuit sigíes de contacte no s' esborran tan fàcilment 

y mes si considerem que amb aquells vuit sigles, s' em
peltaren tan bis sangs, que feyna ens donarían, encare 
avuy, saber quins son els verdaders moros. 

Aquells grans mèrits que 'ns conta 1' historia d' 
Espanya pintantnos com una epopeya la lluyta comen-
sada á Covadonga pel célebre I ) ' . Pelayo y acabada A 

tnadá per el no menos célebre gran Capitán, may 1' 
hi sapigut veure. 

Amb vuiteents anys de lluyta n' hi, A pet treure al 
moros de tot lo mon; com també es ben cert que amb 
vuiteents an}rs de vida n' hi ha per arrelarse tot una 
rassa. 

A Granada no tregueren altre cosa que & cuatre 
moro:, escadussers; el gruix de moros arrivá á adap
tarse tan A n' aquells terrers que hi prengué carta de 
naturalesa no cambiant altre cosa que 1a vestidura, la 
carnadura y la ánima es ben bé la mateixa... tpero los 
moros son.pnrtidarios de España, quieren nuestro 
protectorado y no pueden ocultar que LLEVAN NUESTRA 

RB.» La seva de sang. 

Si hu volen mes clar els haurem de donar aygua; y 
després vindran á dimos que tots som germans. Quina 
parentela tenim á l' altre banda de riuü 

La sort es que aquesta mena do parentela fá com la 
dels cunyats: avuy hu som y demà no hu som. V prou 
que no hi ha res pitjor que 'ls disgustos de familia. Y 
no sé si hu saben que la sogra te mal geriit d' ensá que 
A Cuba va perdre amb honra. 

KUraotatfrane-inglés últimament celebrat -i tret de 
Uno ais guerreros espanyols, essentnc bona mostra, las 

rac,on. letas perol comandant militar de Ceuta. 
Els oferim aquet retall: 

*La Correspondencia de España publica hoy una inte
resante entrevista que el general Bernal n». „ . • • 

, .,? , ", "ernai, que como es sabido 
es comandante militar de <^euta, ha celebrarla ™„ A 

. ,. , . . . '"" v-cle'uaao con un redac
tor de dicno periódico. 

Le habló el periodista del tratado franr-n i„~i --. , . . . . u ''anco-ingles, y contes
tó el general lo siguiente: J 

«Es un baldón para España este tratado; asi lo estimo yo. , 

¿No ho saben? En Mazzantini, I), /-ais com li diu
hen els iniciats, ha feta escolta al carruatge de S. M. lo 
Rey d' Espanya, ab gran aplauso de tes españoles ne
tos y ab escrafalls deis que badán. 

V al innovarli un inspector de policia que 's retires 
del cotxe, digué en Mazzantini qu' ell fora lo mellor 
guardia del Rey; y '1 Rey somrigué. 

¿No hi veuhen vostès un símbol en aixó? 
¡Un torero fent guardia al poder mayesld//co que di

ría 1' altre rey (?)! 
¡Y que 'ls senyors de la Comissió abolicionista va

gin esclamantse! 
Qui negui qu' á Espanya 'ls toros no son la /¡esta 

nacional per excelencia s' equivoca. Sa Historia, la d' 
Espanya, va al unisón ab la del toreig. D ' un sallo de 
garrocha A Trafalgar; d' un pase de muleta á Cavite; 
d' una suerte de varas A Santiago y... se continuará. 
Mancan las sorts de banderillas y ¡ay! la muerte. Tot 
es simbólich. 

Els toreros se codean ab 1' alta societat, ab la no
blesa de la sang, y del diner, ab diputats y senadors, y 
fins ministres y... aturat ploma. 

El poble que trevalla y pensa pateix la pena negra, 
y 's mor de fam. 

Diuhen que '1 capital arraulit va fugint, fugint; la 
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•desesperació s' obra pas, tot trontolla y. . . las p 
de toros s ' omplenan sempre. 

Que 's proclami ben alta y lins inviolable la institu
ció del Arte de Cítc/iares, que i; la visqui viura 
Espanya . 

lis nial patriota qui no vulgui la vida(!) d' Espanya, 
y !a vida d' Éspanya está precisament en aixa. 

; V I V A ESPÁÑAI 

Mes la vida de Cata1 ut lo 
contrar i . 

i'Fora toros, fora polítichs, lora a. , lora 
¡íerats, lora, en li, lo siiníml. ¡Ouin goi 

D a r r e r a la porta hi ha un fus. 
y acabat , amen Je:,; 

La m a r í iniciad I t'mp regionalista un mes en
rera atr ibuida a la discrepancia de parers entre 'Is re
gidors que aquella I en 1' Ajuntament de Bar
celona sembla qi ix avant y que s imbla 

tre ei motiu de la dís 
•,ons diuca i.; la gran m» 

lunalistas son part idaris d ' apoyar al Sr . Maura 
i qu* aqce i scmos t rapred i sposa l ,i veure amb bons 

als defensors de una mitja-arutonomía administrati
va lien entesa f aixis y tot rebaixada y aigualida. Ai-
t&, na iura lment , ha fet sortí 6 als elements 
a'ica/s de la Lliga Regionalista protestant enérgica-
ment de i.in vergonyosa compone tirantse pera 
no sancionar amb la seva presencia aquell pasteieix 
pol ¡i 

Y qui son aquets senyors que no volen anar amb en 
Maura? 

Abans de contes tar permetin que 'Is recomani 5 n' 
els que fá temps se preocupan de las nostres ideas que 
procurin aguan ta r se la Hallas que 'Is vindran als llavis 
y que dissimulin cl Castice que fan cer ts temperaments 
radicals à' oi nvejosos sempre . 

Donchs si, sapigan qi ents escrupulosos 
que no tenen prou pit pera declararse afins amb en 
Maura (are dels pastels y conxorxas s' en diu afinitat) 
son aquells mateixos que t ingueren el fetge de proposar 

Unió Catalanista la célebre componenda amb en 
Pola >. En Domènech y Montaner es qui capiteneja I 
als radicals dé L a Ll iga Regionalista. Aquell mateix 
s enyor que 'ns venia ga t per Hebra; aquell mateix que 
junt amb cl grupo de La Veu de Catalunya si' sorti de 
la Unió Cata lanis ta pera l l iurar batal las políticas y 
a r rep lega r lo que poguessin; aquell mateix que hauria 
posat la noble causa de las reivindicacions patr ias en 
mans de un general espanyol a re no gosa a declararse 
mauris ta . . . risutn teneatis amici. 

Y lo millor del cas es que A n' aquet senyor 
qua t re animetas mes que '1 segueixen, s' els obran de 
bat a bat las por tas del catalanisme procuran ferloshi 
agradosa la entrada en la «Unió••. ¡¡Qui ens hu había 
de dir cinch anys enrera!! 

Con si els sentis á n' els nostres práct icas de la úl
tima fornada:—Que esperan A en t ra r dintre de la Unió 
Catalanista? ¿Que no hu sabeu que j ' acabem de tenir 
fora á tota aquella colla de mals geniots y rut inaris de 
mena que may haurian deixat al catalanisme volar lliu
rement per els espays purissïms hont si lliuran las ba
tallas políticas espanyolas? Ent r in que 'Is a g r a d a r á ; 
amb poch temps, y allissonats pels actes que Vs . reali-
Savan, hem cambiat com unas mitjas. J a no som aquells 
inútils somniadors y tontos com V s . ens anomenavan; 
)' han passat aquells radicalismes exteriorisats en cl 
manifest que redac ta rem quan el tencament de caixas; 
ja no hi son aquells escrupuls demostra ts & n' el mee-
hng de l.leyda; ja no 'n surten de art icles com aquells 
que 'ns publicava La Renaixensa y en els que els rep-
tavam per las sevas moiz igangas y ac la r i amlas atr i 
bucions políticas que Vs . no tenian y pretenian tenir , 
]a no 'I por tem aquell baga tge de conviccions que du-
yam. H e m après de ser práctichs y sabem perfecta-
"len, que no hi ha a l t re cami que '1 que vostès han cm-
P r és si se volen tenir las massas, (de massas n' hi han 
" e r icas , de pobres y de menestralas) y hem acordat 
n ° cristall isar y llensarnos á la vida act iva de la polí
tica. Ent r in que entre Vs . y nosaltres ja no hi ha cap 
diferencia. 

Que n' es d' hermosa la germano; á mi me té '1 cor 
ïobat . 

Es admira!-, s que '1 Japó ha fet en pochs 
anys que representan un periodo curtíssim pera !' h is
toria d1 un noble, pera reo-enerarse. 

Situat á lla.rguissima distancia ísivi* 
lisaeió tenint per rebinas las inhospitalarias planos de 
Sibèria, la degenerada Corea y 'Is estacionats xinos, 
quinas religió y costums son per elis obstacle més - r o s 

a febrer las influencias externas que '1 de sa inn 
*a muralla, semblan que 'I misterios impeíi del Mika-
do dormis el son etern bressolat per 1' oratje m a n , mes 
ab una impetuosa revifalla ha demostrat el poder vital 

a y de com guardaba en son si preu poten-
l cia pera colocarse en pr imera fila entre 'Is pobles mes 

poderosos y eivilisats. 

V ecrt t t |apó ab el general 
pessimisme que aclapara als pobles europeus, sent mes 
d' admirar perqué tambe 'Is innovadors del imperi del 
Sol Ixent han t ingut que lluytar ab tota energia, entu-
ssía.-mey constancia pera descrostonar la rutina y pre
ocupacions que un ¡larch ensopiment habian extes 
arreu. 

¡Llàstima que son poder formidable, sa potencia vi
tal s' hagi hagut de manifestar ab las sempre abomibles 

I as! 

EU que estimem ;i Cala iunva, els que ia voldríam, 
ysta, y emi i saua , els que tenim 

com ;i mirall, son gloriós passat , també voidríam que 
las energías que pera reviure la vida propia, a r reu ha 
m a m k s t a t , no s" estronquessin, n o ' s desviessin y se
guint I: impuls clar y lecondant que sa propia nei 
tat de viure li niar. . :,;ed' míluencias forasteras, 

in endevant , a b dessició y fermesa que támbe te -
osaltres prou rese rva de forsa pera ésser dignes 

que un temps foren espill de pobles lliu
res y avensats . 

Dins del Catalanisme hi ha molts defectes y grossos. 
P roba de que no s' hasapigutdesempel legar d' una pila 
d' influencias que res tenen de catalanistas. 

Un dels defectes es el d' aixecar idols insensant per
sonalitats sense mirar g a y r e si ho mereixen, tot seguint 
la corrent que uns quants , ells sabran perquè, han pro
mogut . Després venen las decepcions, els descrèdits y 
com á coronació '1 ridícol. 

Generalment , per no dir casi sempre, quan un home 
realment val, no es comprés per el poble y lins a voltas 
es odiat per aquet, pero degut A son mérit va endevant 
y t a r t ó d' hora se li fa justicia encara que aquesta 
ar r iba , casi sempre , qüan ja ell no 'n pot rebre esment. 

Mes hi ha que malfiarse deis entussiasméS que pro
mouen els que afalegan el poble ó alguna de sas quali
tats; hi ha que malfiarse deis que sembla que mancan ab 
el poble, hi ha que malfiarse deis que cantan ab el po
ble y ab bella forma, vaja y vaporosa, ab carác ter in
decís, y ab veu melosa rodejats d' una aureola de sin
cer i ta t y bonhomia (que devagades amaga un ánima 
poch envajablc) van fent son cami que no es pas aspre, 
desert y cutamt com els dels g r ans homes sino encati-
j a t de flors com cl de las mitjanias moridoras. . . 
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L' Antich Cancell municipal barceloní 

Conferencia donada ,/ ta «Associació Popular Catala
nista- lo 24 Murs 1904per L N FRANCESC H 1'. C U R E T -

{Conclusió) 

Recordarem 1' hermós y valent acte de lo Conce
ller en Joan Fival ler , devant lo primer rey de nissaga 
ex t rangera , en I 'erran d' Antequera , reclamant en nom 
del poble lo respecte degut á sas llibertats y prerroga
tivas ul t ra t jadas per aquell rey, fet sobradament cone
gu t de tot bon català , pera que '1 detallem. 

L a nacionali tat ca ta lana aixeca sas a rmas contra '1 
rey mal pa re en Joan II, qui manca á sos debers y ju
raments calificantsel en los escrits de la época, euemich 
deia terra. 

L a Inquisició invadeix la Europa , la llatina especial
ment, A Cata lunya hi entra també, pero sofocada pels 
ayres de ll ibertat qu' a r reu se respiraban á p!é pulmó 
hagué de cedir un bon xich en son predomini, oferint 
certas garant ías á n-els acusats (4) los in terrogator is 
eran fidelment recullits y anabá A cárrech de dos sacer-

l4] Historia de Catalunya \ la Corona dt Aragón. Víctor BmU-
Kucr. 

dots vigilar la redacció; l ' a c u s a t coneixia los cá r rechs 
que pesaban sobre dell y rebia una copia del pro. 
de p repara r sa defensa, la proba contrar ia e ra rebuda 
y el Sant Ofici la prenia en consideració en sa sentencia 
y 1' acusat podía r ecusa r lo fiscal apelant de i: 
cia a! Papa. 

Mes ve en F e r r á n lo Catóüch y por ta t d' un zel im
prudent y digne de mellor causa y de son exagera t amor 

i relligió católica, esborra d' una plomada tot lo ins-
tituhit en I' esmentat sentit, ordenant als heret jes que 

leclaressin ells mateixos pera prevenir ia confiscació 
de bens, sens perjudici no obstant de las penas pecu
niarias que resolguessin; el que constituhií en presoner 
de lSaní ¡ [hartábala absolució, se '1 condemnaba á 
cadena perpetua; si 'Is inquisidors creyan que la con
fessin d' un penitent no era sincera, debía ésser decla
ra t fals penitent y cremat viu. Se prohibia comunicar 
al acusat la copia entera de las di ons, y a i r e o 

e s' el citaba y no compareixia s' el condemnaba com 

Ademes revestí A n' als familiars del Sant Ofici d' 
una tal autor i ta t y els hi dongüé tais p re r roga t ivas , 
que la ciutat s' escruixí al veure converti t 1' .Antich Pa
lau Real en es tada de la Inquisició. Los Concellors no 
pogueren menys d admirarse de veure surg i r aquell 
tiránich 3' tenebrós poder en una ciutat lliure, al veure 
aquell es t rany tr ibunal , segres tador de conciencias 
que considerantse com á poder absolut é independent 
entre 'Is poders tots del Es ta t , se disposaba á trepit jar 
furs y privilegis, a no respectar lleys ni costums, d ic 
tant ordres despóticas contra eixos dre ts populars . 
Barcelona, al contrar i de las al t res c iutats llatinas que 
doblegaban humilment lo cap, pel contrar i lo aixecà 
mes alt; aixís es que sempre que la Inquisició intentà 
invadir lo ter reno de las lleys de la ciutat, lo Concell 
de Cent, sapigué feria re t rocedi r . 

I .a disparitat en las relacions entre lo poder real y 
'1 poble s' accentua durant lo sigle X V'l I, en que la mo
narquia espanyola, cau en mans de L e r m a s y Olivars . 
Gelosos los barcelonins de sas inmunitats y cansats ja 
d' aguan ta r la t i rania dels espanyols castellans, decla
ren gue r r a ,-imorf, després del terr ible Corpus de Sanch. 
Lo Concell de Cent fentse in térpre te dels sentiments 
dels ciutadans respon ab virió A la veu ardenta y pa
triótica d' en Pau Claris. 

B e l a guer ra de Succesió, tant fatal A Cata lunya , la 
qual abrassa ab entusiasme la causa del Arxiduch, am-
parantse ab las potencias al iadas. Mes alguns anys des
prés Cata lunya se t robava sola, dividits sos fills en cri
minals bandos, abandonada del arxiduch que acepta la 
corona d' Aus t r ia y del apoio de las potencias; mes lo 
poble de Barcelona avans de rendirse al castellà y al 
francés jura morir . 

Al lavors los Concellrs que durant tantes centúries 
mant ingueren viu y ardent lo foch del patr iot isme, pa
tiren ab sos ge rmans de pat r ia la fam y els horrors de 
la gue r ra , defensantse com á braus y disputant lo te
r reno pam ;'[ pam als invasors que degueren en t ra r á 
la ciutat demunt muradals de cada\ 1 

Per fi P.arcelona caygué , y aqueixa noble institució 
orgull de Catalunya, espill d' honradesa y civisme que 
donà jorns de gloria y benhaurarisa ;í la t e r r a que lo 
vegé neixe, rebé son cop de mort al ésser trepitjada y 
violada la nostra benvolguda independencia y l l ibertat 
pels sicaris y butxins d' allá hont lo sol se pon. 

E r a lo dia 16 de Setembre de 1714, pochs días des
prés de la ent rada de las t ropas castellanas y francesas 
á P.arcelona y á las 3 de la ta rde se reuniren en lo Saló 
de Cent los Concellers Salvador Feliu de la Penya, 
Raymon Sans, Francesch Antoni Vidal y Joseph Llau
rador ab llurs insignias consulars, se presenta 1' inten
dent D . Joseph Pat inó, acompanyat dels nous adminis
t radors de la ciutat y posantse en mitj d' ells sense 
convidarlos ni ;í seure , els hi manifest;! ab llenguatje 
irúmch y altiu, que desde aquell moment havían cessat 
per la ent rada de las a rmas del rey Católich á Barcelo
na, en representació de la ciutat, los manaba per encá-
r rech del mariscal Duch de Bervvich que arr imessin 
totas las insignias consulars, cessessin tota lment ells y 
sos subal terns en 1' exercisi de sos cár rechs , empleos y 
oficis, y fessin en t rega de las claus, llibres y tot lo de
més concernent á la Casa de la Ciutat als nous admi
nis t radors de la mateixa. Al lavors los concellers se des
apropiaren de las claus, llibres y demés efectes p e r t a -
nyents al Consistori, se despullaren de las gramal las 
consulars , y sortiren del saló com á senzills par t iculars 
los que fins allavors habían sigut los pr imers magis-
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tra ts de la ciutat, comensant desde llavors la serie de 
persecucions miserables y crimináis qu' enxopá de sanch 
la terra catalana. 

Com si no n' hi hagués prou, fins los mobles del Saló 
de Cent se cambiaren com se desprèn del úkasc ex
pedit á Madfit lo 28 d' Agost de 1718 que textualment 
diu: «Habiendo entendido el Rey que en las Casas de 
i Ayuntamiento de esa ciudad de Barcelona seconscr-

• n presentemente en un gran salón alto el teatro y 
»asientos que usaba el Consejo de Ciento, manda S. M. 
»que V. E. haga luego se quiten esos asientos antiguos 

se ponga la sala en la forma en que están las de los 
•untamientos de las demásciudades de estos Reinos». 
Aixis anaren desapareixent fins los objectes del glo

riós govern municipal de Barcelona. 
De la nova institució municipal qu' ha perdurat ab 

lleugeres modificacions lins ara, preferim no paríame, 
insistint solsament en que encare que disolt lo Concell 
de Cent, no per això havem perdut son esperit, aixis 
es que las municipalitats qual instauració reivindica lo 
programa de Manresa, deurian inspirarse en 1' esperit, 
no en la forma, qu' aqueixa constantment cambia, de 
1' antich Concell comunal, y si algún infusori inflat ens 
titlla de reaccionaris per aquest fet, li podrem respon
dre: benhaja, la reacció que dona ilimitada llibertat als 
individuos, que protegeix tots los interessos llegítims, 
que expandeix la cultura, qu' obra las portas de la sem
pre lliberal y democràtica Barcelona á la civilisacióy 
.1 las corrents progressivas qu' invadeíxen benélica-
ment los pobles; de la institució que no admet tirans ni 
¿dols de dalt ni de baix, que sab posarse enfront de 
tots los poders, tant del Rey com de l'Iglessia, quan 
aqueixos pretenen coartar la llibertat dels ciutadans y 
mermar sos drets. D ' aqueixas reaccions ne som y en 
volem ser reaccionaris. 
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Seguint la costum establerta lo primer diumenge de 
Maig, que enguany s' escaigué lo dia l."' tingué lloch 
en la gran sala de contractacions de la Llotja de Mar 
aquesta patriótica festa. Molt abans de la hora anun
ciada comensaren á veurers animadíssims los voltans 
del edifici que s' anava omplint d' aymadors de nostra 
patria desitjosos de sentir los cants de Patria, Fi 
Amor que cada any en aytal diada entonan llurs poe
tas La sala presentava un brillant cop de vista, los ves
tits de tons clars de las damas y senyoretas destacant 
sobre el fons fosch dels vestits negres dels homen 
talment l' efecte de la florida de la Catalunya nova ai-
xecantse explendorosa sobre las despullas de lo que fou. 

a aprop de dos quarts de dugas aporesqué el Con
sistori presidit pel Mestre en Gay Saber don Joaquim 
Riera y Bertran y acompanyat dels representants de 

•itoritats locals, de las entitats políticas, científicas-,, 
v artísticas y dels Mestres en Cay Saber. 

Acalláis los naturals aplaudiments produints per la cn-
tradadel Consistori, és declarada oberta la festa, llegint 

danelFolchy Torres lo discurs del president del 
del Consistori d' enguany seyor Riera y Bertrán. 

En ell, comensa negant que en los Jochs Florals se 
-si política, si per política s' entén Ja d' un partit ó 

bandería determinada, mes si aixó's refenix a recordar 
itas gloriosas de nostra aymada terra per des

pertar activitats condormidas y aunar voluntats per l' 
autonomia de la patria catalana allavors si que si fá 
política y se ni deu fer puig que entra de pié en la fi
nalitat dels Jochs Florals. Esmenta algunas de las rei
vindicacions per las que lluita Catalunya, afirmant que 
la causa d' aquesta será sempre gran y justa, en car 
que tractin d' empetitiria alguns polítichs amb prome-

• vagas é incomplcrtas, puig sa grandesa y justicia 
no depèn de cap home per gran ni noble que aquest si
gui. Sosté que la formula del remev social está inclosa 
en lo tema deis Jochs Florals, comparantlos amb los 
de Llibertat, igualtat y Paternitat qu' usaren els an-
tichs revolucionaris. Feu un detingut elogi de la cons
titució de la familia catalana y després de defensar la 
necessitat de la implantació de la autonomia y de vol-
guer rebutjar lo dictat de separatistas acaba son par
lament apostrofan als poders publichs per la deixadesa 
en tot lo que afecta á la vida anímica de Catalunya. 

Seguidament lo Secretari del Consistori en Manel 
de Montoliu llegí la Memoria dels travalls presentats 

fent un detingut análisis dels mateixos després de de
dicar un hermós y encoratjedor cant á la nostra renai-
xensa literaria estudiant los seves actuals tendencias y 
després de dedicar un recort als catalans ilustres que 
finiren durant I' anyada, entre 'Is quals hi ha en Fre-
derich Renyé y Viladot, en Joseph M.:i Pellicer y Pa
gès, en Andreu de Ferrán y Dumont, en Carles Mon
tagut, Na M.a de la Mercé Arteaga, en Caries Renon-
dié, en Enriende Mercadé en March Mir, en Torquat 
Tasso y Serra, en Joseph Coll y Britapaja, Mossèn To
más de A. Rigualt, en Maurici Serrahima, en Ramon 
Tusquets, en Antoni Noguera, en Manel Xuclà y Mau
rici, doctor Mossèn Bonaventura Ribas, en Ignasi Fe
rrer y Carrió, en Joseph de Martí Cárdenas, en Jaume 
Andreu y altres, se procedeix á la obertura deis plechs 
que contenen els noms dels autors premiats: que son 
com segueix: 

Flor Natural.—En Joan Maragall per sa poesia 
«Glosa» qui nomenà reyna de la festa á sa esposa Na 
Clara Noble de Maragall, que ocupa son sitial d' honor 
en mitg de forts picaments de mans: llegi la poesia lo 
distingit actor del Teatre Català en Enrich Borràs; Ac-
césits.~*En Joseph Carner, En Jaume Bofill y Matas y 
En Joan Llongueras. 

En glantina ¡I' or.—En Miquel Ferrà per sa poes'a 
«Cisma», fou llegida pel senyor .Camino. Accésits.—En 
Antón Busquets y Punset y En Oriol Martoroll. 

Viola d' or y argent.—En Joseph Carner per la co-
lecció de sonets titolats «Corones» dels que 'n llegi al
guns l' actor del Teatre Íntim senyor Puiggari. Accé
sits.—Un Joseph Paradeda y Sala y En Joan Maria 
Guasch. 

Per haber obtingut los tres premis ordinaris es pro
clamat Mestre en Cay Saber en Joan Maragall. 

Copa artística del Consistori.— En JosephM.aFolch 
y Torres, igualment quels dos accésits que 's conce
diren. 

Primer premi extraordinari del Consistori.—En 
(iabriel Alomar. Accésit en Jaume Novellas de Molins. 

Según premi extraordinari del Consistori.—En Er
nest Soler de las Casas. Accésit, en Antón Busquets y 
Punset. 

Premi del Ajuntament de Tarragona.—En Llorens 
Ribé y Campins. Accésit, en Joseph Carner. 

Premi de la Unió Catalanista,- En Ramon Surin-
yach y Senties. Accésit, lo senyor Roselló y Roure. 

l'remi del seyoi Bí i. Joseph Gu-
diol y Cunill. 

Se concedeixen ademes dugas mencions honorifiques 
á la Flor Natural, dugas A la Viola d' or y una al pre
mi del senyor Bisbe de Vich. 

Llegi el discurs as lo mantenedor tarrago
ní. En Ferran de Querol un ben escrit travall enatlint-
la gloriosa festa que s' acababa de celebrar. 

:• tots hi hagué forts aplaudiment y lins al final 
hi hagué qui desentona. «Els Segadora. 

R. 

NOVAS 

BIBLIOGRAFIA 
LA VTA. Novela de costums barceloninas 

per Dolors Moncerdá de Macià, decorada per Enrich 
Monccrdá, grabat y estampat de Thomas. 

Dignes de lloansa son els esforsos dels aymants de 
la literatura catalana que no reparant en sacrificis, pro
curan aumentar el ja nombrós catálech d' obras escri-

' tas en nostra llengua. 
Y mes d' alabar son quan logran presentar treva lis 

tan acabats, tan delicadament editats y ab tan bellas 
ilustracions, com ni es bon exemple l' última producció 
de la notable escriptora Sra. Moncerdá. 

«La Fabricanta» quina acció te lloch en el naixe
ment de la actual gran industria barcelonina, se d< 
rotlla suaument, sens esfors. 

Els tipos ion molt ben caracterisats I' ambent en 
que 's mouhen ben definit y ab tot y no haberhi grans 
aconteixements (segons expressió de Schopenhaucr, 
tampoch n' hi ha en las quatre millors novelas que son 
la corona d" aquet genero literari) sa lectura no cansa 
ans al contrari, se fa interessant y lins emociona, degut 
á la veritat, sencillesa y Ucnguatje adecuat ab que está 
presentada. 

Felicitem :i la Sra. Moncerdá y esperém novas pro
duccions de sa ben trempada ploma. 

S' han circulat per la Junta Permanent los nomenaments 
de Delegats de la propera Assamblea de la Unió Catalanis
ta; hi va inclòs lo projecte de Bases y la proposició que pre
senta la Junta; totas las esmenas han d' esser entregadas 
avans del 15 del corrent en la secretaría de la Unió. Com 
ja diguérem las sessions tindran lloch los días 22 y 23 en el 
Teatre de las Arts d' aquesta ciutat; s' han concedit passes 
ais periodistas que vulguin assistirhi. 

—Al Circuí de Propietaris de Gracia s' han organisat 
unas cuantas vetlladas artísticas amb la cooperació del Tea
tre íntim, que 's vehuen molt concorregudas; en la primera 
sessió 's representa la pastorel·la Goethe «Eridon y Amina» 
y «Misteri de Dolor» den Adrià Gual. Lo día avans hi havía 
donat una conferencia sobre lo Teatre lo Sr. Pujol y Brull. 

—Al Centre Excursionista de Catalunya segueix regnantí 
la mes gran animació en los molts actes que se venen donan 
desde comensament de curs; durant aquesta quinzena á mes 
de las llissons que ve donanti en Rossendo Serra y Pagés ca
da dimecres sobre Historia de la Literatura Catalana, si han 
efectuat els actes següents: lo día 29 del proppassat lo presi
dent en Cessar A. Torras llegi la ressenya de la excursió al 
Pich de Bolandrau, 2.600 metres d' alsada, ilustrada amb 
bonicas projecions fotográficas, aquesta excursió fou una de 
las que revestiren mes importancia per esser la primera cv. 
que hi asistiren senyoras y senyoretas com á socis del Centre 
celebrantse després la sessió preparatoria de la excursió á 
Palautordera á Canet de Mar; lo día 6 del corrent si llegiren 
las ressenyas de una excursió á la Font de Bor (Cerdanya) 
den Ignasi Soler y Escofet y la del compte suech Birger 
Morner delegat del Centre á Constantinopla de una excursió 
á la V'all d' Andorra, celebranse després las sessions prepa
ratorias per las excursions de la Assenció; ademes té aquest 
Centre projectadas las següents excursions per la temporada 
de primavera: 

cursió á la Vall de Marlés desde '1 naixement del riu 
fins á son aigua barreig ab el Llobregat; serras d' Estiula, 
Matamata y Pinós en tota sa extenció, días 12, 13, 14 y 15 de 
maig, festa de 1' Asccnció. 

Kxeursió al Canigó, días 12, 13 y 14 de maig. 
Excursió á Sant Llorens dels Piteus y montaayas de Busa, 

días 21, 22, 23 y 24 de maig, Pasqua Granada. 
Excursió á Lleyda, días 22 y 23 de maig, Pasqua Gra

nada 
Excursió á la Cartoixa de Montalegre, la Conrería, Turó 

de Fra Rafael, Sant Fost y Mollet, dia 29 de maig. Recoma
nable als senyors socis del Centre per la facilitat de la excur
sió y bellesa del panorama y dels paisatges que 's disfrutan. 

Excursió i Sant Llorens del Munt, dia 12 de juny. 
Excursió á Castell de I' Areny y la Quar, Sant Romà de 

la Clusa, La Pel'l.i do Montgrony, días 23, 24, 25 y 26 de 
juny, festa de Sant Joan. 

—La Cooperativa Obrera Catalana ha obert ja la seva 
escola catalana en una gran sala de ca 1' Erasme, carrer de 
la Riera Alta, que no duptem donará bons fruits per la terra 
catalana. 

—L' Esbart cantaire «Novell Planter» donará aquet mes 
una bona mostra de sos avonsos en las excursions que té pro
jectadas y que son los : lo dia 8 á Vilafranca del 
Panadés, lo dia 12 á Sitges, lo dia 15 á Vilanova y Veltrú, 
lo dia 22 á Vich y 1' endemà dia 23 allargarà la excursió vi
sitant 1' historich monastir de Sta. Maria de Ripoll. Coope
rarán en dits concerts los senyors Buxó, López y Rabentó*. 

—Lo passat diumenge, dia 7, tingué lloch á la «Lliga de 
Catalunya» Ull que resultà vera-

tble, tant per la califat dels trevalls que composa-
ban lo progne, r li nombrosa y escullida concurren
cia que hi éntrela qual \ coneguts literats, 
abundanthi distingidas damas y senyoretas que dongueren 

nimació á ¡.1 festa, 
La part musical', en la qual se feren sentir belHssimas 

composicions, ana á cárreeh de las Sitas. Mercès Valleorba 
é Italia C 'ls Sis. Santamaría y Jaudenes, que fo-

Precedí .1 la part literaria un ben escrit parlament de nos-
h en Ignasi L. Brichs que sigue molt aplaudit. 

Sé llegiren po n Pere Paláü González de Quija
no, Bori y Fontestá, Viura'y Pelay Bríz. 

Lo di tor del Ti Ir. Borras llegi ma
gistralment la pee- ía I.a. mori ti' /•.';; Joatl ¡t '/' Aragó d' 

i\cnt els honors de la repetició. 
La part de prosa ana á cárreeh dels Srs. Rosselló y Suri-

ñach Senties que llegiren trevalls seus. 
Lo distingit escriptor en Emili Vilanova llegi un quadre 

de la seva col-lecció sen ovacionat. 
La concurrencia que aplaudí xardorosament tots los nú

meros del programa, sorti ineit satisfeta del acte. 
Pel diumenge 29 del corrent n' hi ha altre vetllada projec

tada, que creyem no desmereixerá deia celebrada. 
iré passat al consignar la vetllada que tingue 

lloch al Ateneu Barcelonés, en la rnial se llegi lo llibre pòs
tum de Mossèn Jacinto Verdagiu > istiques, diguérem 
equivocadament que lo prólech estalla escrit pel Sr. Palau 
(lonzález de Quijano, quan en realitat ho es del distingit es
criptor rossellonès en Agustí Vassah traductor de dita obra 
al iran 

—En 1' Ateneu Barcelonés han tingut lloch derrerament 
tres notables conferencias, que la manca d' espay no 'ns per
met ressenyar com voldríam y 's mereixen. 

Anaren ;i cárreeh, respectivament, dels escriptors mallor
quins en Joan Alcover, que diserta sobre: «La Humanisació 
del Art», en Miquel S. Oliver, que tractà «La extensió c in
tensitat del Catalanisme» y del distingit literat florentí Sr. 
León Pagano, que desanrotlM lo tema: «Evolució filológica 
en la k'epúbüea Argentina.» 

Establiment tipográfich de Joseph ORTEGA.—8. Pau,96.—Barcelona. 
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