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LA DEVASTE 
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 

LO QUE VOLEM £ — . . . 
bucions e impostos y volem en fi la faculta* 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 fòrsosa presti servey tant sols dintre de Catalunya.» (Del manifest de la «Unió Catalanista» de ió de Mars de 1897). 

i las ideas Nacionalistas no fossin san
cionadas per un ample esperit de jus
ticia y p'el desitgdellivertat que A n' 
els pobles anima; si nostre credo po-
lítich del dret indiscutible de las enti
tats naturals á gosar del lliure desen

rotllo y espansió que las fá progressar y enfortir; si els 
fets histórichs no constessin en cap llibre, ni sabéssim 
un borrall de lo que las ciencias naturals y políticas 
modernament reclaman; si no tinguéssim idea de lo que 
son dos pobles antitetichs subjectes per vanitats de ra-
ssa y per equivocació de regim a uns mateixos códichs 
y A unas matcixas lleys, ne tindríam prou amb fixarnos 
en 1' actitut dels castellanistas al demanarlos lo de las 
admissions temporals, pera refermarnos mes y mes en 
nostre criteri d'espansió y de llivertat pera tots els 
Pobles. 

Efectivament en aquest assunto nostres farinaires 
reclaman lo que ells creuhenpot beneficiar sos interessos 
Pero al ferho se trovan ab que la petició han de diri
giria á unas Corts formadas en sa majoria per elements 
quins interessos son tan oposats als nostres qu' en aquet 
cas particular, lo que fora altament útil pera la indus
tria farinera catalana, es contrari y perjudicial als in
teressos agrícolas de Castella. Y com que 'Is diputats 
representants d' aquells interessos son els que han de 
concedir ó no concedir lo que 'Is catalans demanan 
crech que, fins ananthi ab tota la bona fé, no aprova
ran una lley qu' atenta á la agricultura castellana. 

Llegint aquestos días la prempsa catalanista; he 
vist com molts periódichs se queixa van de que '1 bloch 
castellanista del congrés no volgués concedir las admi
ssions temporals y tronavan contra '1 govern y contra'ls 
diputats, essent aixís que trovem molt just y natural 
que obrin de tal manera perqué al cap y a la fi els inte
ressos d' ells ne sortirían perjudicats y no hi ha cap boig 
que tiri pedras á la seva teulada. Lo que no trovem 
gens just ni natural; lo que es denigrant pera un poble; 
!o que Catalunya no pot ni deu soportar es que, pera 
reclamar una cosa tan Ilógica y de sentit comú com lo 
de las admissions temporals hagi d' anar A Madrit y 
demanarho A un Congrés format en sa inmensa majoria 
Per gent que no son de casa; per això deyam A n' el co-
mens d'aquest article que en aquest assumpto s' hi trova 
!a millor prova de la necessitat que 'Is catalans tenim 
de gosar d' una Diputació formada tant sols per gent 
de la terra. 

No m' estranya mica que 'Is castellans votin contra 
y se resisteixen A donar lo que s' els demana, com tam-
Poch m' estranya que '1 govern, tot y veyent la rahó A 
!a nostra banda, temi concedirho per els perjudicis que 
a Castella pot ocasionar. Es la consecuencia que 'ns 
Porta 1' estar lligats de peus y mans A un organisme 
artificial que representa interessos contraposats; es lo 
que Uógicament ha de reportar el sistema centralista 

que sofrim; son els fruits naturals de la ridícola cen-
tralisació A que estem subjectes. 

Menties la llegislació estiga en mans d' unas Corts 
formadas d' elements tan eterogenis y que representin 
interessos oposats, passar A lo que passa are ó sigui que 
s' hauran de sacrificar els d' els uns pera no perjudicar 
els d' els altres y com ja de molts anys en aquesta so
cietat centralista nosaltres hi fem el pitjor paper per 
això resulta que qui paga els plats trencats es sempre 
Catalunya. 

S' ha de combatre el mal en sas arrels, s' ha de des
truir el fonament d' aquesta organisació, d' altre mane
ra serAn inútils tots els esforsos que 's fassin pera ape-
dassar lo que no te adob. Aquesta es 1' acció que ha de 
realisar el Catalanisme; preparar convenientment pera 
quan sigui hora la destrucció complerta d' aquet cos 
artificial pera construir després el gran monument á las 
Nacionalitats lliures. 

J. M. 

Absorció centralista 

ODEN el regionalistas entussiasmarse ab 
la frase que ha fet forrolla entre ells: 
la catalanisació d1 Espanya. 

Deu els mantingui en aquestas ilu. 
sions, mes la observació seguida dels 

fets proba que no som pas nosaltres, sino la rassa cas
tellana, la que ha influit y influeix mes, infiltrantloshi 
la seva ánima, sobre 'Is pobles que forman 1' estat es
panyol . 

El poble castellà d' origen semita es absorvent per 
naturalesa. El poble català d' origen ari es individua
lista, amich, com ho demostra en las épocas mes bri
llants de sa historia, de que las colectivitats naturals 
conservin sa fesomia propia, se regeixin per sas lleys y 
s' expansionin segons son modo d' ésser. 

Per xó 1' esperit d' aquella frase es altament despo-
tich, tirAnich y anticatalanista. Ataca á las mateixas 
arrels dels nostres principis que 's fundan en el parti
cularisme, això es, 1' autonomía absoluta de las enti
tats ab carActer propi. ;Com podriam demanar, exigir, 
que se 'ns respecti el nostre modo d' ésser que se 'ns 
deixi gobernar segons nostres necessitats en una pa
raula que se 'ns deixi lliure la vida pera que aquesta 
sigui mes feconda, si volem, nosaltres, esborrar ó al
terar la dels demés? 

La política castellana, y ab això si que ha demostrat 
una constancia y fermesa á tota proba, en totas las épo
cas de sa historia ha procurat esborrar la personalitat 
dels pobles que mes ó menys han dependit d' ella. 

Respecte A Catalunya lo mateix els fets aparenment 
de poca importancia, que 'ls mes sollorosos y visibles 
com al compromís de Casp, la guerra dels Segadors, la 
de 1714 no son mes que anellas de la cadena, que ab 

rara unanimitat han anat reblant els estadistas espa
nyols, hagin sigut del partit que 's vulga, reaccionaris 
ó avensats, monárquichs ò republicans. 

Y no hi poden fer mes. Son organisats d' aquesta 
manera, portan A la massa de las sangs els principis 
uniformistas que informaren las antiguas monarquías 
absolutas del Assia, tenen un ambent, un ierre, una 
tradició uniformista. 

Fins en las ideas mes lliberals que s' assimilan hi 
proyectan 1' ombra de sa rassa igualitaria com passA ab 
las ideas de la revolució francesa y avuy passa ab cer
tas tendencias sociológicas d' emancipació. 

Ab tot y que 1' actual quefe del Gobern de Madrid 
no es castellà 's continua la mateixa política centralis
ta, líntre altres cosas se pot citar la pretensió de tras
ladar A Simancas, un dels mes preuats patrimonis dels 
catalans, 1' arxiu de la Corona d' Aragó. 

Tampoch s' escapan d' aquesta influencia caracte
rística de la rassa, sas inteligencias mes preclaras. No 
fa molt temps un distingit amich nostre y notable filo-
lech, anA A visitar á un literat castellà, verdadera glo
ria de son pais, profont coneixedor y admirador de la 
literatura catalana, y que visqué molt temps en nostre 
ciutat. 

Aquet senyor escrigué en una traducció d' una obra 
alemanya sobre '1 moviment general del sigle passat, 
y com adició A la filosofia en Espanya lo següent: 

«La filosofia mas afortunada, se reduce A dos gran
des nombres: Balmes y Donoso. Ellos compendian el 
movimiento católico en España desde 1834-1835. Entre 
ellos no hay mas que un punto de semejanza, la causa 
que defienden. En todo lo demAs son naturalezas diver
sísimas y aun opuestas, reflejando fielmente uno y otro 
los caracteres, también opuestos, de sus respectivas ra
zas Balmes es el genio catalán, paciente, metódico, 
sobrio, mucho mAs analítico que sintético, iluminado 
por la antorcha del sentido común, y asido siempre A 
la realidad de las cosas, de la cual toma fuerzas, como 
Anteo del contacto de la tierra. Con el no hay peligro 
de.extraviarse, porque tiene en grado eminente el don 
de la precisión y de la seguridad. No es escribir elegan
te pero es escribir macizo. Donoso es la impetuosidad 
extremeña, y trae en sus venas todo el ardor de sus 
patrias dehesas en estío. No es analítico, sino sintético, 
y procede siempre por fórmulas. No siempre convence, 
pero arrebata, suspende, maravilla y arrastra tras de 
si en toda ocasión. Aun mAs que filósofo esdiscutidor y 
polemista; aun mAs que polemista, orador. 

No es escribir correcto, pero es maravilloso escri
bir, y habla su lengua propia, ardiente y tempestuosa 
unas veces y otras seca y acerada. En ocasiones parece 
un sofista, y es porque su genialidad literaria, le arras
tra A vestir la razón con el manto del sofisma. Todo en 
el es absoluto, decisivo y magistral; no entiende de ate
nuaciones ni de distingos; jamAs concede nada al ad
versario.» 

Donchs be, ab tot y reconèixer, com ho demostran 
las anteriors ratllas, la diferencia característica deis 
pobles catalA y castellA, al parlarli nostre amich de la 
autonomía de Catalunya, s' aixecA 1' escriptor castellA 
fet una furia dihent que jamay consentirían tal cosa. 
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L'esperit de rassa ofegant la veu de la rahó. Potser 
avuy l'absorció centralista no es tant potent com en 
altres épocas mes es -degut al enfebliment de larassa, 11 
la degeneració de sa política, quina demostració nas 
clara han sigut Jas úliimas sessions del Congrés, què ab 
motiu d' escorrers el vel que tanca las mes gtans inm 
ralitats, ab motiu del escandols promoguts al parlar, 
del destí dels pin oel bosch d' Ottiguela, ab tor y de
mostrarse el gran pudrimané polítich que 's tanca ves
tit ab llampants discursos y frases efectistas, els dipu
tats reyan continuament els xistes dels oradors, barre
jats ab insults de tota mena, sent tot, tan poch serio y 
tan trist que adhuch ser quefe de la actual situació un 
home que passa per serio un dels ministres, no recordo 
quin, va dir que ja 's podia dir (alguna de las xabacan
das) perque eSl'lb'm CIl familia. 

Verdaderament, entre ells hi domina un verdader 
esperit de familia, egoista, baix, que 's diverteix men
tres malversa 'ls fondos del país y fa lleys opressoras, 
s'enfada quan s'aixeca una veu demanant llibertat per 
las nacionalitats y riu els escandols mes grossos. 

y alió e5 el cervell d'Espanya que volen catalani
sar els no&tres t1amants regionalistas. 

Mes ignocencia ó desconeixement no s' ha vist. 
A. SAYOS. 

lPOBRES INUTILS! 

NTRE la gent mes ó menys obrera s' 
ha fet de moda ayuy el ser radical 
y ab la capa de tenir ideas avar,s,,
das passa cada barbaritat que fa 
escupir de {astich. 

El nivell intclectual esta molt baix en general yels 
que volen professar idea s de primer terme, com que no 
las poden pahir, ensenyan l'orella continuament. Las 
alas son febles y volent ab ellas llensarse a espays 
molt amples cauhen tot seguit arrastranbe després en 
Bach de \ alar. Fora d' un no~bre desgraciadament 
molt contat, tots els demés que volen presentarse forts 
d'esperit y valents pera afrontar el gran ayre de las 
sublims reivindicacions ho malmenan tot tergiversant
ho, autoritaris, atrassats, ignorants com son pera po
der viure en el camp qu' ab sas intemperancias des
honran. 

Cada vaga, cada moviment obrer te '1 general tó de 
• protesta que 'I fa en exlrém simpatich, pel'O son con

tats els cassos en que molts dels interessats no surtin 
ab peus de banch que fan escla!ir la rialla que provoca 
lo ridico!. 

Tot aquest aixüm d'obrers que no saben serne (n' 
hi ha molts) son els que tot y volent ser molt lliures y 
molt radicals serveixen de pedestal ú polítichs, vivi
dors, y demés plagas fomentadas y enlayradas per ells 
mateixos. Ab sas intemperancias portan el descoratja
ment ú n'els que sapiguent 10 que portan entre mans 
han esmersat cnergías en yolcrlos redimir. Y entre l' 
obrer sense solta que crida pel'que sí, aferrat a la opi
nió del últim que li' parla, y l'amo mes autoritari y més 
egoista qui obra ab el fi concret de defensar el seu lloch 
de priviJJegiat, es preferible aquest últim qu" al menys 
te una personalitat definida. 

L'emancipació obrera es una cosa que surt molt 
perqne vesteix y ampla la boca. Es la pedra de toch ab 
que s' enganya ,\ tots aquells ignorants de que parla
"arn. Y la :;aben brodar tant bé 'ls polítichs de cap d' 
ala que darrera d'ells y entre un nuvol de pols quI ai
_'ecan hi rastreja bestialment, la remada obrera que no 
té ideas al cap ni dignitat ni conciencia, per lo tant, de 
lo que fa. Els que s' emportan Ja paLma de fer segulI' 
son els republicans y ho saben fer tant bé, es ;\ dir, la 
coneixen tant l'incapacitat dels obrers que S' ha arri
bat {l pendl'e per molts com a article de fé 'I creure que 
la República y la felicitat social ser;'l tot hu. Desde 'I 
que crida contra 'ls burgesos ab veu de ví somniant 
qui un día ó altre fara lo qu' ara fan ells, fiJls al que ab 
posat de set ciencias diu ser anarquista peró que se
guei. ' al remat perque 's necessari abrassarse als pro
cediments d'evolució, tots confosos en una sola farsa 
:;on la personificació de la inutilitat humana ajassada 
als peus de cuatre ídols y ajassada ab una inconsciensia 
tant gran que ni '1 sotrach de las rialla s dels en!ayrats 
logran despertaria::;. 

LA DEVANTERA 

Prenen la paraula República com a específich quI ho 
cura tot y ho vol dir tot; parleu un 'hora ab cualsevol 
d( ells y tindreu la sol\lció; y fins ~ un punt tant alt son 
ignoMnts qu' arrivan fins a supedif lo mes trascen
dental li Ja idea de república, que no saben lo poch que 
en concret vol dir. ¡Pobre gent, de que 'ls ha ~ venir 
sabernol 

Exhibimne una mostra. 
Ili ha una mena d' individuos que son coneguts ab 

el nom de dependents de corners. Son lo mes insuls 
que hi ha tant en la forma com en el fons. Ni son obrers 
ni deixan de serho y son menos y mes que ells, menos 
perque no guanyan tant y mes per la radícula rahó de 
que hr..n d'anar ben vestits. Son numerosissims com 
tot lo inútil que tant bé 's senyala dihent qui es de lo 
que hi ha més. Com a criats, súbdits, administradors, 
diguesels com vulgui, de l' inmens aixam d' interme
diaris que viuhen del frau legal, figureus si han de ser 
numerosos. Els seus amos (consti qui aquets de que 
parlo 's mereixen amos) naixfan del ventre de Júpiter, 
donchs ells nai xían d'un lIoch mes denigrant que 'ls 
parias. 

La mala calitat d'aquesta gent es filla d'una de 
tantas y tantas aberracions de la Societat que té clas
ses, y en aquet sentit fora injust senyalals ab el dit di
rigit cap ¡í. terra, peró parlo d'un nombre d'ells que 
s' ho mereixen perque s' han acreditat de dignes anal
fabets, tot y sapiguent, ben segur, llegir yescriure. 
Feta aquesta aclaració seguim avant. 

Deya mes amunt que 'Is mes ignorants dels que te
nen per moda '1 ser radicals supeditan a la idea de Re
pública, lo mes trascendental de la vida. Donchs bé; 
una colla de dependents de comers com a classe des
heretada han sentit fiblar demunt seu el fuet dels pri
vi11egiats y ab la mania del radicalisme han pensat as
sociarse en defensa de la seva classe. La idea de de
fensa propJa es inherent ,1 tot '!ier que viu y la practican 
fins els animals mes inmonds; de manera que no té res 
de particular. Es pur instint que no té res de noble y es 
denigrant per l' home obehir sols a instint com fan 
aquets dependents de comers per mes que no 'n puguin 
tenir conciencia. 

Han somnial ab la grandesa d'una associació inter
nacional de dependents de corners. Van per posarho a 
la practica y han ensenyat una orella que no dona lloch 
ú dupte respecte '1 grau d'avens que cals::.n. 

Figureus qui han dividit el fi de la Associació en 
lo polltico y ell lo social; lo polFtico primer. Y han es· 
tablert en ell que pera pertanyer ;í. la AssocIació s' han 
de professar ideas republicanas. Ja no 's pot arribar mes 
avall. Son tant avensats aquesta mena de individuos, 
que per sobre del dret :í. la t'xistencia hi posan un sím
bol desacreditat y ridícol; .r qu' encare que no ho fos 
de desacreditat, ni deixaria de ser símbol, ni deixaría 
de ser quelcom inmensament inferior al ideal d' eman
cipació qu' anulan aquets desgraciats perque no arri
van prou alt pera capirlo. 

Es una aberració tant gran y una negació tant so
lemne de Ja propia dignitat que ni tinch alé pera ferhi 
comentaris. La cosa put y 'm fa fastich parlarne. 

En cuan a lo social, qui ha parlat com han parlat 
ens en l'extrem primer no pot capirne res. Y suposant 
qu' alguna cosa 'n deuhen dir ja que po san capsalera, 
es fatal que sigui una solemne tontería, un plagi, una 
futesa. una beneytería ó un cent peus. 

Son republicans avans que tot. Y jo 'Is daria repú
pública de franch y ,1. mans plenas, peró 'I pa que se l' 
afanyessin trevallant sempre y sempre ab la esquena 
blavejada ab el fuet que 's mereixen. 

R. FOLCII Y CAPDEVILA 

ENGRUNAS 
En noslre edició prop· passada els parla\'am de un 

decret autorisant l'us del calala en las conferencias te
lcfúnicas, telegramas Y teldonemas del interior, decret 
que sense aventurarnos gaire asseguravam sería lletra 
morta, y per si hi hagués algú que 'n tingués el menor 
dubte possehim prova clara y evidenta de la nostre afir
mació. 

Se tracta d'un telegrama, qui ha rebut un amich 
nostre de un seu gerJ11<l que viu ú. Alcoy; diu textual
ment: Fàmilia fdicidadcs. Ell castellano 110 adl/litl'l1 
telegrama cata/cSlI. ' 

Y en Maura que vagi posant a la firma decrets de 
aquesta naturalesa que després ja vindr:i un empleyat 
de 'fflen01' cuant1a a des~T la pe~ita oncessió de tot un 
President de Cancell dè Ministres. 

Y no podran pas dir q~ a Alcoy no entenguin el 
catal:i ja que en aquella terra parlan mes el valencia 
que 'I castella, pero cO,m gue no hi ha pitjor cego que '1 
que no hi vol veure y els empleya s d'Espanya, la in
mensa majoria, van li favor de l' estra per aixó resulta 
y resultara sempre que no circularAn altres telegramas 
que 'ls redactats en nZ01'O. 

Y després sortiran els rotatius de la Villa y Corte 
parlant de la hidra del separatismo y de los hijos es
pLÍreos y altres mots ab que continuament ens obse
quian. Si guardessin las consideracions que tot poble se 
mereix no fomentarian !o que a la llarga els causara la 
mort. 

Continuin per aquet camí que aixó per nosaltres va 
com una seda. 

Si no fos en Soriano, diputat republica per Valen
cia, que en lo Congrés ha mogut un fort escandol, aque
lla casa semblaria un cementiri, perque lo quI es la mi
noça republicana sembla que no hi sigui. 

Ells prou comensaren la llegislatura ab un esvalot 
diari pero, fills meus, tot de cop han cambiat qne ni 
semblan els mateixos. 

Secrets del ilustre qucfe, conveniencias dei partit, 
tactica política, veusaqu1 la causa del seu inexplicable 
mutisme. Es un partit dels que ho sab entendre el par
tit republica, prou se l' hi coneix que va dirigit per 
gent que 'n sab y per personas prücticas, no son com 
nosaltres que sempre somniem y anem sempre amb li
rismes, els republicans son d'aquells que no 's deixan 
perdre cap ocasió pera salvar l'ideal, son homes que 
saben treure tot el profit de las ideas. 

Si guanyem las eleccions-deya en Lerroux, yal
tres celebritats republicanas- l' adveniment de la Re
pública sera un fet. Y, efectivament, la República cada 
dia esta mes ú tres quarts de quinze. Son las victorias 
obtingudas per aquesta mena de procediments que con
sisteixen enfomentar l' inconciencia del poble; els fruits 
corcats d'un arbre plé de malura. Y pensar qu' aquet 
sistema es el quetémes imitadors; yhaverdeveure com 
en nom del catalanisme se fil una cosa molt per l' istil. 

Llegeixo en La Rella[xensa: «La cues tió Carcía 
Faria sembla que va per mal camí y que Barcelona esta 
amenassada ab rebre un agravi mes dels senyors de 
Madrid. 

Los PARTIDARIS DE CONTEMPORISAR AB LA pOLÍTICA 
MAURISTA faran un trist paper si, com es de temer, lo 
govern resol la questió en se~tit contrari als interessos 
de nostra ciutaL» 

Y, volen que 'ls ho diguem qui son aquets partida
ris de contemporisar ab la política lIlaurista? Donchs 
son els regionaJistas; aquells mateixos que la Unió Ca
talanista recomana que se 'ls afavorís durant las últi
mas eleccions; aquells mateixos declarats, per els que 
avuy escriuen las ratllas copiadas, afins de la Unió; els 
mateixos ú qui fins fa poch s'els afalagava pera que 
vinguessin a engroixir els nostres rengles y entre 'ls 
quins hi ha tot un senyor Ponent dc l' Assamblea últi
mament celebrada. 

No 'Is hi sembla que valdría mes callar que fer 
planxas d'aquesta naturalesa? Pobre Retlazxensa, si 
ha de seguir el criteri de la Unió Catalanista; val mes 
que plegui perque fa un quan temps que aquesta col ec
fi'vitat nacionalista ha perdut el nort politich y tot ho 
sotmet al porvcnir elcctoral. 

* * * 
Si, senyors, si, pOl'vcnir elcctoral aquest es el millor 

lema pera sintetisar els trevalls de la Unió Catalanista 
secundada magistralment per La Renaixcnsa y sina 
vegin amb quina fruició dona las navas de disgregació 
regionalista, com per exemple la separa\:Ïó d'En Do
menech y Muntaner de la Lliga Regionalista y la nova 
de que En Carner no acepta el 110ch que l' hi habían 
designat en un Directori que ha de assumir la respon
sabilitat política de las campanya s que de avuy en avant 
fasf>in clsevolutius. 

Y posats a cantar no vindra de una corranda: 
Aquets afalachs y aquestas respalladas, a n'els que 

:l.\'uy se separan del gruix regionalista., no te altre fina
litat que provar si a~b ells poden fer 10 que amb la Lli-



.ga Regionalista no pogueren ó sigui confeccionar, 
quan sigui hora, una candidatura de coalició autono
mista. Convensuts de que 'Is de La Veu de Catalunya 
sempre que se 'Is parla de concordia contestan blorill
,cat a maitines, y convensuts tembé que com ú sol
dats de rengle hi hauran d'entrar si volen fer las paus, 
els nostres capitans generals que, son vius com una cen
tella, no s' hi volen aconsolar de fer de soldat ras y pro
curan, en nom de la germanor, fomentar els odis y di
visions que la política menuda dels regionalistas, entre 
,ells ha creat. 

Es aquesta y no es altre la flnalitat que 's perse
gueix; aquesta y no es altre la tactica dels dos comba
tents. Per actas de diputat, per carreehs de regidors son 
las disputas; las questions de Programa se deixan de 
'banda, y si no que ho digui aquella circular de la Jun. 
ta Permanent en la que 's rocomenava ~\ candidats que, 
'tant sols no havían fet acte d' adhessió a n'el nostre 
credo, si no que fins perteneixen a partits polítichs 
espanyols. 

Pero a n'el pecat han tro vat la penitencia; de fra
,cas en fracas ni las despullas dels regionalista s poden 
arreplegar, s' han d'acontentar ab dir que 's donan 
,de baixa de la Lliga Regionalista sense poder dir que 
han entrat en la Unió Catatanista, y en cambi els ele
ments de mes prestigi y que sempre han sustentat el 
mateix criteri-garantía la millor de la serietat dels ho
mes-s' han anat separant d'aquesta entitat qui un día 
fou la portantveu del Catalanisme. 

Si la questió moral que involucra aquet cambi de 
criteri no fos prou pera refermarnos en las nostras con
viccions, ne tindriam prou ab las consequencias de
sastrosas que ú la Unió Catalanista l' hi ha reportat 
'Una t<ktica tan funesta y suicida. 

Y que vagin sumant victorias els nostres talentarros 
de seca. Per menos d' un xavo que 'ls declaro desajins. 

Si no temessim ofendre als nostres llegidors, copia
riam la pdgilla literaria que 'ns dedica La Tralla y en 
ella podrian veure una argu/Jlclltacló tan sólida que, 
la veritat, deixa enrera ;\ La tramo17tal/lt, tal es la mu
nió de parauladas que 'ns dirigeix. Emperó tampoch 
volém deixar passar las sevas grosserias perque com 
que, pobrets, parlan per boca d'altri amb una clatella
,da ben donada els tindrem quiets per un quant temps. 

Vanem ¡\ lo que fa el cas. Ens diu: «prou pella te
Ilell aú el pes de sa cOllciellcia" y com que aquesta acu
sació no vé jm:,tificada per cap prova direm tan sols a 
n'el autor d' aquestas rat11as que ó demostra l' afirma
ció ó es un VIL CALUMNIADOR. 

~A DEVANTERA 

¿Oy que no 'ls fa gens de gracia lo dels afins y lo 
dels pastetas? Es la millor senyal de que hem lograt 
ferIos caure en un t'idieo!. 

La questió dels suplic'atoris pera processar a alguns 
diputats ha acabat com era llógich, com sempre aeaban 
las questions de minorías y majorías del Congrés espa
nyol: posantse d' acort um y altres y perdonantse mu
tuament las faltas. 

En Maura ja ho sab quina es la manera de fer ca
llar :i las oposicions que avuy s' isti1anj de la mateixa 
manera qui eT\ Salmerón sab de quin modo s'arregla 
pera quedar bé amb las massas tenint a la vegada l' 
apoyo del Gobern. Es una comedia en que tots els ac
tors estan ben possehits dels seus papers; son uns diPU-1 
tats que saben perfectament honrar l'investidura; es 
un poble que necessita aquesta mena de representants 
es la consecuencia natural de las propagandas farole
ras que d'anys venen fent els directors de la demo
cracia. 

Continuin per aquet camí els amidIS del poble, els 
redemptors dels obrers, els arrendadors de llibertat 
que, si el catalanisme sab apartarse dels camins que 
ells l' hi senyalan y sab també euucar convinientment 
al poble eat<,la, tart ó dejorn, la partida es nostra. 

Llegeixo la seguent ressenya de un di~curs pronun
ciat cnl' apat donat pels regionalistas al sru Diretori: 

Proclama la germanor de tots los que pensan com 
ell (no caldria mes que fins pensant igual se disputesin) 
y digué que anyorava als que havent de ser allí no hi 
eran. Fen extensiva la germanor fins ú aquells que son 
enemichs y combaten lo regionalisme. 

Aquet si que guanya a tots els partidaris de la 
germanor; pera lograr lo que demana hi ha un sol y 
aquet es esborrar programas; d'aquesta manera sera 
com farem desapareixer el motiu de la discordia. 

Se declara ab comunitat ab molts espanyols ab los 
quins creu que s' ha de fer espanyolisme. 

V quan un llegeix ai .-ó en un paper escrit per els 
mateixos que ia cuatre días voJian anar junts amb 
aquets elements li venen ganas d' esquexar el diari y 
d' esclamar: ¡¡Ay catalanisme, com té posan y com té 
posaran els que diuen estimarte. Mes te vald,-ia no haber 
nascut encare pera caurer en mans d' espanyolistas y 
de farsants que volen esplotartc. 

Altrament, sempre me ho vaig pensar que '1 día que 
's cansarian de respa11ar als regionalistas, veyent que 
no poden treuren res, foran mes radicals que nosaltres 
matei_·os. Es la tactica dels que no saben hon van, y la 
dels que ho saben massa. 

La tenim molt neta minyó la conciencia, mes neta 
que '1 director de La Tralla que al darrera del catala
nisme, pessic de aquf grapadet d' al1:.'l, ha lograt ferse 
Un motius vivendi. Aixís es com se diuen las cosas, 
claras y netas com nos~ltres las diem. El Cid di.f2l1lto aú¡¡ gallaúa batallas «Cadiz. - Pro-

Estem molt b¿ nosaltres amb nostre conciencia, tan cedente de las Antil1as ha fondeado el vapor coneo 
bé estessim amb els regidors regionalistas que potser J.lfalluel Calvo, conduciendo a bordo el resto de los ca
tamhé 'ns 110garían pera fer de elakc. A n'els de L\ Il10nes espaJ10les que quedaban en Puerto Rico. E~tos 
DEVANTERA poden dirnos els que estan a sou: «apostols son 3, de grueso calibre y tres pequeños. 
neulas» «so/Iliadors d' autol1ul1li(ls de C(!ssillo» «que Al cargarlos ú bordo se hizo pedazos el cabalote 
tenim amiclzs rastrel'S que 'ns voltaJl y llepolejam que sostenia uno de los cañones cay<.'ndo sohre l\lanuel 
cl'itlicols intransigents» «miserables d'esperit » «en- Vazquez, matandolo. El entierro de este marinero fué 
vejosos, y altres parau1adas que demostran el grau d' solemne. 
educació del que las escriu y la falta de rahons mes só- Entre los pasajeros y los tript;.lantes del buque se 
tidac;, empero alló de la conciencia no hll diguin may hizo una cuestación a fayor de la madre del finado, y la 
mes els que tenen un director tan cOI/cient. Companfa trasatlantica ha concedido una pensión vi-

En quant ú alló de: «senyal,mt d'amagat d homes talicia ú la misma. 
que IlO hau comés Illes delicte que 'l de descobrir Vi-,'. . . . . . . - . . . . . . . . . . . » 
vidors 'V dest!lmzasWl'ar hipócr!tas preguntint-ho al ¡Vaja, bucllas! Cuan Son a tirar no·tinguin por, las 
últim que li va tocar la tanda y podr~m convenser de balas son de pasta, pero ¡ay, pobrets dels que tenen de 
que es una l~ella de s.enyalar ci nostre que deixa la es · I n~enejados! Fan com l' he:oe ¡Iegcnda~i qu' avans hem 
qllena blavejada, y a¡xó que no usem t1'alla. dit, fins estan fora de funCIOns son cap.lsos de matar a 

Contin si debfa anar de valent que fins l'escrit de mitja humanitat, ¡ey! rnentres aquesta no sigui contra
vostés fa [arum de llaga viva; no sé perque 'ns sembla ria. 
que han sigut vktimas d'un que desitja esbravarse y, 
com no hu podía (er de cara, ha recorre.frut a La TY{llla 

, segur de trobarhi prou esperit d' aÚ1legació pera fer Els n :publicans del Congrés Ja volen tornar a fer 
amb nosaltres lo que fins fa poch habia fet amb els que brometa. 
avuy li son olills. Are volen promourel- un debatc sobre la lega1idad 

Si es aixís els compadím verament y ens atrevirem de los partidos. 
a recomenalshi que no 'lS fassin aquets papers de com- A qui podrian anarho a e_·plicar ai:ó es al pobk 
parsa que ja 'es prou gran aquet senyor p~ra defensal-- que 'Is aguanta y que 10 matei .. el tractan els uns que 
Se- si pot-tot sol. 'ls altres, aquest es l' unich que pot resoldrer la cucs-

Y are prou que no 'ns quedaría temps pera parlar tió de la legalitat, no pas vostés mateixos amb una 
dels ajins y dels pastl'fas y dels ex-consenadors y de. dotzena de discursos inutils y que sols serveixen per 
tota la colla de prdcticJlS im'elltors dels ous-ferrats. enl!uern[lr j quatre caps \'uits que son els que els volten. 
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Els fets han d'esser los quins demostrin las cosas, 
no pas quatre tonterias ditas en lo Congrés y que final
ment no significan res. 

Els hem de donar una noticia que, si be aparent
ment, sembla que no tinga molta importaneia, la té y 
forsa ja que indica un gran pas pera la regeneració del 
poble catalú. :Me refercixó a la transformació éle la 
Plassa de Toros de Barcelona en teatre d' isUu hon 
si representara ópera, cosa que no deixa d'ésser un 
nou sintoma del renaixement de Catalunya. 

Aquell centre d'incultura y de barbarie que estenia 
sa maléfica influencia per tota la barriada obrera de 
Sans y Hostafrachs, com la antiga Plassa de Toros la 
estengué per tota la Barceloneta, s' ha transformat en 
lloch hont si fa art y per lo tant medi d'educació y per
fecció dels sentits, cosa que hem de celebrar tots els 
que voldriam a Catalunya sana y forta fent vots pera 
que sigui perpétua la desaparició de un lloch hont si 
fan corritias de toros espectacle el mes denigrant y 
vergonyós pera un poble que passa als ulls del mon 
per poble civilisat. 

M' entero per la prempsa que '1 gobern topa amb 
serias dificultats pera pagar els deutes d'Ultramar. 

Sense por d' equivoearme ja casi els puch assegurar 
que no topa amb res, si no que no te quartos, cosa que 
no té res de particular si tenim en compte que Espanya 
no n' ha pagat may de deutes. AI igual que 'ls mals pa
gadors, pensa, qui dfa passa any empeny, y qui sab com 
estara aixó de aquí {t un any; potser de lo que are hi 
ha no s'en cantara gall ni gallina. 

Tot:. els estadistas espanyols pateixen de la matei
xa flaca, de xerrar ne saben mol pero de fer res efectiu 
pera millorar la situació aAictiva del país d'aixó no 'n 
saben un borrall. 

Tots els triomfs oratoris y parlamentaris d'en Mau
ra els podría ben cambiar el país per mitj milió d'eco· 
nomÍas. Ja ,;,eyeu si demano ben poca cosa. 

La sardana perseguida 

li ' endemú de San Joan tinguérem oca
-'. sió de presenciar, a la Plassa Real de 

Barcelona, una d'aquelles arbitra
rietats incalificablcs. 

- -- Estava anunciat pera '1 vespre un 
concert de sardanes <Í canech d' \1lla cobla de Cassa de 
la Selva contractada pel CaCé Espanyol, y es clar, al]{~ 
hi feren cap tota una colla de sardanistes disposats a 
fruir de tan bonica ocasió. Es coneix que la cosa estava 
ben preparada, perque abans de comensarse ja s' hi no· 
tava la presencia de quatre municipals, com si estigue
ssin al aguayt de qualsevol crim, robo ó escandol que 
's tractés de cometre. Pero 'I cas era que anaven ab l' 
intent de prohibir que 's ballés en la via pública, V11-

lentse del pretext de no haverse solicitat previament 
permis, y aixó que ja hi havfa permís pera to~ar la mú
sica y tenir les taules del café ben enfora del establi 
ment, convidant al esbarjo públich que tan de gust 
dona en les nits d' istíu. 

Aixís que comensaren a tocal- la primera sardana, 
y tan bon punt se forma un rotllo disposat a dansaria, 
interromperen eb municipals ab veus defucya, .fm:ra, 
110 sc perlllite. Intentaren allavors cls sardanayres 
ferho assota 'ls porxos, pero 'ls guardies, enfutismats 
pel poch cas que se 'n feya, s' abrahonaren furiosos de
munt d'ells, agafant y portant pres cap a Crt la Ciutat 
el primer que 'ls hi vingué a la ma. La protesta del pú
blich fou general, y mentres alguns companys del de
tingut acudíen a saber que 's feya d'ell, molts alb-es 
formaven noves rotllanes al mitj de la plassa, entre 'ls 
aplausos de la multitut y les notes ayroses de la cobla 
que semblava talment que mantenia l' energía del es
perit de Catalunya en aquells moments perseguit. Eren 
de \·eurc les batusses dels agents de l'autoritat di 01-
vent rotllanes mentre se 'n formaven de noves, fins que 
's vejeren impotents pera detu¡-ar l'entusiasme d' aque
lla gent que no s' a\'cnía Ú prescindir de les bones cos
tums de la terra. Els municipals, desenvaynaren el sa· 
bre, sonaren pitos d'auxili, y no tngaren a prJsentar
se la policia y la guardia civil armada ab mausers, 
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Igual que si 's tractés d'un esvalot de plassa de toros 
ó d'un delicte de rCÍJeliótl ..• 

Si, perque 'I ballar sardanes se devía considerar tan 
criminal, que '1 sardanista detingut, que era nostre 
amich en Joan Soldevila Brascó, honrat treballador de 
23 anys, fou portat :í la presó, y tancat allí entre mitj 
de gent dolenta, per espay de quinze hores. 

Aix{s se deuen pensar fer civilisaciò, perseguint un 
esbarjo honestíssim, que tant dignifica 'ls catalans, 
mentre s'exhibia en mitj de la Plassa de Catalunya, 
dalt d'un tabtado com en qualsevol café cantant, un es
pectacle de pctcncras y demas balls ab castaNyolcs, d' 
alIó que;1 mes d'ésser per nosaltres de mal gust, s' 
acosta a lo indecent. 

Lo ocurregut el dia 25 de Juny a la Plassa Real posa 
una vegada mes en evidencia l' antipatía que tenen 
certs elements forasters a tot lo que siga peculiar de 
Catalunya, y per 'xo pretenen ofegar totes aquestes 
manifestacions. 

Mes ¡endebades! aquell vespre l'esperit de Catalun
ya trionfa, perque les autoritats se vejeren obligades a 
permetre ballar sardanes, y l' amich Soldevila fou po
sat en llivertat sense seguírseli causa. 

i Endevant sempre! 

EN JOSEPH BALARI JOVANY 

Catalunya acaba de perdre un altre de sos fills mes 
ilustres. La llarga malaltía que ha dut al sepulcre '1 
doctor Balari no ha sigut altra cosa que '1 resultat del 
gran esfors intelectual d'escriure la seva obra erudltí
ssima Origcl1cs históricOs de CatalUlla, en la qual hi 
posti. tota l'atenció y tot lo treball de que es capas un 
home de dencia de la se\-u talla. Perque aquesta obra 
inmortal, en la que 's fa l'estudi etimológich de moltes 
paraules y noms propis de la terra catalana tenint ,'i la 
vista 'ls te.·tos del lIenguantje antich, representa una 
gran part de la seva vida passada en els arxius, inves
tigant y prenent notes. En els de la Corona d'Aragó y 
Cie Ca 'la Ciutat, en el de la Cated:-al de Barcelona, en 
els de Girona, de Vich, de la Seu d'Urgell y altres hi 
feya unes estades que Deu n' hi do, y sempre fullejant 
pergamins y cartularis, fent l'estudi del origen dels 
noms de familia catalans al qual s' hi dedica ab especial 
atenció per espay de mes de vint anys. 

1 laventse ofert el premi Martorell consistent en 
20.000 pessetes al millor treball sobre orígens histórichs, 
el Doctor Balari compongué l'esmentada obra valent
se del gran nombre de materials que tenía arreplegats 
en els arxíus y guanya 'I premi, massa petit per cert, 
puig aquella obra no val pas un ~rapat de pessetes, 
perque no 's paga ab res del mon. 

Public<'i també uns opúscols sobre etimologíes cata
lanes, petits, pero rublerts de ciencia y d'investiga· 
cions originals importantíssimes, y altres treba\1s de 
filología catalana no menys notables. 

Aixó es lo que ha deixat escrit pera la posteritat y 
en servey de Catalunya. Sos mérits personals son prou 
coneguts de tothol11 pera que haguem de ponderarIos. 
Presidí /!ls ]ochs Florals de Barcelona y desempenya 
per molts anys en nostra Universitat la catedra de llen
gua y literatura grega; y tan reconeguda era la seva 
erudició, que formava part d'una pila d' academies 
catalanes y extrangeres, y trovantse en una ocasió ci 
Finlandia se '1 cridà pera formar part d'un tribunal 
pera examinar d' ing1és en unes oposicions 

Benhaurada sia sa memoria. 

UN DOCUMENT NOTABLE 

En Lleó Tolstoi ha dirigit, desde las columna s de 
RellUC, una carta als desgraciats soldats de Ru"sia y 
del Japó que combaten ;t la Corea y la Mandxuria pera 

LA DEV ANTERA 

detensar els interessos de dos Estats envejosos que 's 
disputan la sang de duas víctimas, 

Nosaltres que, al mateix temps d'esser partidaris 
de la llivertat dels pobles, hu som també de la dignitat 
dels individuos, no podem menos d' estractar alguns 
conceptes de dit document, per l'amor y caritat que 
respiran envers la clase d~svalguda. 

«Japonesos y russos, molt pitjor que feras, se l1en
san uns contre altres amb l' unich afany de segar el 
major nombre possible de vidas. Milers de desgraciats 
cridan y 's revo1can en mitj de sofriments horribles y 
moren en els hospitals, russos y japonesos tot estra
nyantse del perque 'ls fan cometre tan terribles crims. 
Milers d'altres se pudreixen sota y sobre de la terra, 
ós' ofegan :í n'els mars, inflantse y descomponentse. 
Milers d' esposas, pares y fills ploran, desvalguts y or
fens, als sers estimats de que endebades s'els priva. 
Y, poca cosa es aixó eneare, si 's considera que novas 
victimas hi han preparadas pera identich sacrifici. La 
principal preocupació dels caps de colla de la matansa 
es, per part dels russos, que no s'estronqui ni un sol 
instant el doll de carn de canó que 's necessita: 3.000 
homes cada día son tribut de la mort. Y, tocant al riu, 
els últims soldat s' esperan pera poguer passar per da
munt dels ofegats ... 

¿Fins quan ha de durar tot aixó? ~Quan despertaran 
els homes enganyats pera dirlos. «Vosaltres, magnats, 
ministres, apostols de nostres rel1igions, generals, perio
distas, gent de negocis, tots quants la guerra vos inte
ressi, aneuhi :í n'ella sense sentiments ni pietat, coreu
hi vosaltres els partidaris de la g·uerra ci sofrir y rebre 
las balas dels fusells y la carrega dels canons; nosaltres 
no volem anarhi. Deixeunos tranquils gosar de la vida; 
dei:xeunos conrchuar la terra ó trevallar en lasfabricas.» 
Fora 1I101t natural que aixis parlessin, perque, entre no
saltres, dintre de H.tlSsia, centenars de milers de marcs, 
fillas y esposas, que la guerra ha deixat desemparadas 
y que moltns d' el1as perfectament llegeixen, coneixen 
de sobres lo que es l'Extrem d'Orient y, saben que 
aquesta guerra se fa unicament, pera que gent estran
ya, puguin dema esplotarla, agabellant fortunas cuatre 
negociants sense escrupols, sense que '1 poble rus fas
si cap obra útil. 

Saben-perque poden saberho-que mataran als 
seus com à xais en l'escorxador, ja que 'Is japonesos 
tenen maquinas de mort mes perfectes que las nostres, 
cosa que las autoritats russas, abans d' enviar10s a la 
mort, habían també de saber y preocuparse de adqui
rir oportunament medis de defensa. Sapigut aixó seda 
molt natural dir: «Ja que habeu provocat aquet conflic
te, ja que justiflqueu la guerra p~r l'utilitat que nos 
reporta correu vosaltres aprop del perill, poseuvoshi 
sota la pluja de balas ó vora las minas dels japonesos, 
que nosaltres no volem anarhi, de la guerra no 'n sen
tim necessitat.» 

NOVAS 
«Associaciú J90pztlar Catalanista,. Lo diumenge día 10 

tingué lloch en aqucsta entitat la anunciada vetllada litera
ria-musical que 's ve~¿ molt animada. Se llegiren diferentas 
poesías y travalls en prosa de Guimera, Iglesias, Apele~ Mes
tres, Ruyra, Víctor Catala, Maragall, Guanyabens, Riera, 
Sayós y Sucre. Lo jove mestre Llobera toca algunas de sas 
composicions al piano acompanyat pels Germans Fusté (vio
lí y violoncello) també acompanyat del Sr. Bonastre (fagot) 
tocaren diferentas cansons populars armonisadas per en En
rich Morera. Tots los traballs foren coronats de ¡¡archs aplau
diments, la eoncurrencia sortí molt complascuda del acte. 

-Lo día de St. Joan a las sis de la tarde convocats perlo 
"Progn~s Autonomista> se reuniren el110 local social d'aquest, 
los presidents de diferentas entitats y representants d'alguns 
periódichs per estudiar la manera d'evitar que l'edifici en 
el que esta instalat l'Arxiu de la Corona d'Aragó deixi de 
servir a aytal objecte. Se nomena una comisió composta dels 
Srs. Ferran de Segarra, Joseph M." Roca, F. Sans y Buhigas, 
Pere Bresca y J. Grant quin primer acord ha sigut procurar 
que totas las forsas vivas de Catalunya fassin sentir sa veu 
oposantse a la expoliaci6 d'un edifici que constitueix un mo-

n1,\ment histórieh de la nostra terra y que sembla fet ap6sta 
per aixoplugar los documents que aereditan nostra persO
nalitat. 

-Lo dia 19 del proppassat celebra lo «Progrés Autono
mista» una festa en obsequi a la tnaynada que sera de agra
dosa recordansa per tots los qui assistiren. Hi prengueren 
part los Srs. Oristrell y Grant del Progrés y nostre amich 10 
rondallayre Campmany; lo chor infantil de la «Associació 
Catalanista del Poble Sech, que dirigeix lo Sr. Pons execU~ 
ta amb molta justesa algunas cansons populars eatíllana& 
acabant amb «Los Segadors', 

-«L'Eura». Lo dissapte darrer dona aquesta entitat en 
lo bonich Teatre de las Arts una vetllada a benefici de las es_ 
colas catalanas gratuitas que sosté. Se representaren las obre 
tas en un acte «Sota terrah den Pepet del Carril, «Lo Soma
tent de Girona> den Ferran Agulló y «¡Via fora lladres!:> den 
Manel Rocamora. En la part musical se cantaren y executa· 
ren diversas composicions de Verdi, Haynel, Lamote y altres. 
Adjuntem nostro aplauso als molts que reculliren y esperem 
que dita vetllada los hi hagi reportat lo profit que desitja· 
ban. 

-Amb motiu de la celebració del 16 centenari de las Pa· 
tronas de Mataró santasJuliana y Semproniana, la comissió 
de festas ha organisat un concurs nacional fOlografich pel 
dia 25 de Juliol en quin s' hi concedeixen 19 premis consis
tents en objectes d'art, articles per la fotogratía y algún en 
meta~ic~ a~és de las medallas corresponents; forman lo ju
rat dlstmglts amateurs del art fotognífich. També celebrara 
el día 31 un concurs de Societats chorals concedintse dos 
premis de 500 y 250 ptas. a las que 'n resultin guanyadoras; 
constitueixen lo jurat els mestres Borras de Palau (presi
dent), Viada y CassadÓ. 

-L'Orfeó de Sans domi el dia 26 del passat Juny un 
triat concert en lo local del Cassino U' Hostafranchs dedicat 
als seus. socis protectors y a llurs familias y el quin se vegé 
molt alllmat y concorregut. 

-«Ateneu BarcelanÍ>. La Junta Directiva d'aquesta en
titat ha quedat constituida en la forma següent: 

President, don Lluis Domenech y Montaner.-Vis·presi
den.t, don J oaquím LluM y Rissech. -Secretari general, don 
Lluls María AngeI6n.-Vís.secretari, don Lluis Labarta.
Tresorer, don Joan Vilanova.-Comptador, don 1- Almirall y 

I Forast¿.-Bibliotecari, don Joaquim Duní.-Conservador, 

I 
don Antoni Rubió y Lluch. -Vocals: Don Sixte Quintana y 
Tuset, donJoseph María Draper, don Joan Freixas y Frei
xas, don Joseph Pascó, don Pere Santaló y Castellví, don 
Joan Girona, y don raume Cruells Sellalés. 

-Havem rebut els primers números d'un nou setmanari 
cataU anomenat "L'Esquerra) y que ve a ser l' 6rg:\n dels 
elements que volen representar la anomenada esquerra ca
talanista. 

-Lo Concell Directiu del Centre Catalanista Gracieneh 
ha quedat constituit com segueix: 

President, Ram6n Carot; vls·president, August Fonts; se· 
cretaJÏ, Jaume .Malagarriga; vis·secretari, Camil Masachs; 
treso:er, Lluis Amat y Pi; comptador, Joan Ferrando; biblio
tecarI, Manuel Torné; vocals: Joseph Ponsa y Joseph Coll. 

-«Centre Exc!trsionisfa ele Cata11~nya> Lo divendl'es 
L'''' de Juliol en Joseph Armangué hi llegí la ressenya d'una 
«excursió a algunas comarcas Pirinencas y Serra den Muixa
ró,. Lo dia 7 en Joseph M.A Pericas llegí un traball sobre l' 
enderrocat monastir de St. Pere de Casserras y en Francesch 
Carreras y Candi un altre titulat «El Castell de Burriach,; 
en abduas sessions se projectaren bon nombre de vistas foto
grMicas. 

Ell aquest Centre s' ha constituit una Secció Folk·lorica 
pera .:ontribuir a la formació d'un bon aple.:h folk-lorich en 
tota~ las sevas diversa~ \;Jrancas; la Junta d'aquesta nova 
secció ha quedatconstltUlda enlaforma següent: Don Rossen
do Serra y Pagés, president; Don Ramón N. Comas, arxi
ver; DOll Aureli Campmany, secl'etari; y don Francisco Flos 
y Calcat y Don MelCIOr Rodríguez Alcantara, vocals. 

-El Centre Catalanista «Gent Nova) de Badalona ha pu
b~icat lo carrell dels Jochs Florals d'enguany que deuen te
mr lloch lo día IS d'Agost. Hi Ilguran dotze premis essent 
lo Jurat calificador ell Joan Maragall, president; en Joseph 
M." Roca, vis-president; en]. Ma~s6 y Torrents, en A. Bori 
y Fontesta, en Enrich X. Vidal y Valenciano, en Víctor Bro
ssa: vocals y en Joseph M.a Folch y Torres, secretari. 

-També la «Lliga Regionalista» de S~a. Coloma de Far
nés J:1a publicat lo dels que celebrara lo día 24 de Setembre. 
S'In concedeixen 8 premis y forman lo Jurat els Srs.: en 
Martí Genis y Aguilar, prcsident; en Jonquím Casa¡;¡, Carbó, 
en Bra. Bassegoda, en Salvador Vilaregut. en Ignasi Prim de 
Batlle y enJoseph M.' Bofill, vocals y en Antoni Busquets y 
Punset, secretari. 

-Igualment ha publicat lo cartell de son certamen litera· 
ri la «Agrupació Catalanista d'Olot,. y en quin hi figurau 
dinou premis, essent constituit lo Jurat calificador en la for
ma següent: Francesch Cambó, president; Joan Pons y Ma
gaveu, vis-president; Mn. Salvador Bové, Claudi Planas y 
Font ~ Jaume Novellas de Molins, vocals y Joan Boada, se
cretarI. 

-S' ha fixat pera '1 día 24 del corrent mes la celebració 
al teatre de Novetats de l'acte de repartiment de premis als 
autors llorejats en el primer Concurs -de la Festa de la Músi
ca Catalana organisada per l'Orfeó Catala. -

En aquesta festa sols hi podran assistir els socis de l'Or 
feó mitjansant la targeta de convit que rebran oportunament 
a domicili. 

Eotabliment tipogró.flch de JOI.ph ORTEGA.-S. Pau, 96.-Barcelcna. 
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Mitja acció de So 1'80 er ca a n mero, 
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Barcelona: els mateixos preus, repartintse a domicili. -Aforas de Barcelona, S ~éntims de més per cada envío d'un ó més exet?plars.-Exlrange!: preus dobles.-:-S' envia un sol exe~
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tornan els originals. 
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