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Q U I N Z E N A R I C A T A L A N I S T A 
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LO QUE VOLEM 
bucions é impostos, y volem en fi establint que la reserva regional forsosa presti servey tant sol 

«Volem la llengua catalana ab carácter oficial y que sian catalans tots los que á Catalunya desempenyin cárrechs públichs: volem Corts catalanas, no sois 
per 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, 
v aue dintre de Catalunya 's fallin en última instancia 'Is plets y causas: volem ser arbitres de nostra administració, fixant ab entera llibertat las contri-
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 
' „ nrecti servev tant sols dintre de Catalunya.» (Del manifest de la «Unió Catalanista» de ió de Mars de 1897). 

P A U L KRUGER 

¡Ha mort el venerable KfttjfWl Es terriblement do
lorós que 'Is grans homes de 1' humanitat desapareguin 
tan aviat d' entre 'Is mortals de la terra, y sobre tot es 
dolorós que 'Is grans homes, al implorar auxilis al mon 
Pera realisar sos alts fins humanitaris, troven barrades 
totes les portes, com succehi al president acabat de fi
nar, que al fer son romiatje per Europa al objecte de 
promoureT interès dels governs en favor de la justicia 
de la seva causa, trova en tots els centres diplomatichs 
la mes estúpida indiferencia. Y '1 Transvaal, abando
nat á ses propies forces y debilitat pel esfors de son 
heroisme, cayguéen mans de la poderosa Anglaterra. 

La rassa boer era una rassa indomable. Formada 
per una emigració europea, es trova, al establirse al 
Àfrica, voltada d' enemichs terribles. Per un costat se 
veya assaltat per tribus guerreres de salvatjes, y per 
l4 altra estava amenassat pels lleons de les vehines sel
ves. Es natural, donchs, que desde llavors s' acostuma
ren els boers :í la continuada l l u y t a p e r l ' existencia, 
s' enrobustiren per les continuades victòries sobre 'Is 
perills que sempre tenien al demunt. Això, unit á la 
senzillesa de carácter, al amor al treball y demés vir
tuts cíviques característiques de la nacionalitat, contri
buí al ennobliment y poder de la república del Trans
vaal, digna companyona de la d' Orange. EI carácter 
d' aquella rassa, quines gestes y lluytes per 1' indepen
dencia son prou recents pera ésser recordades, estava 
encarnat en la persona den Paul Krüger, qui, per sos 
mèrits extraordinaris, fou proclamat president d'aque
lla república, qual cárrech honorffich exercí durant una 
bona part de sa vida. Si quan era jove causava V ad
miració de sos compatricis per la destresa y valentía 
ab que cassava lleons y feres, durant la vellesa fou 1' 
admiració del mon per sa lluyta contra 1' orgullosa 
Anglaterra, contra '1 poder colossal que ningú mes del 
mon sabia desafiar. Perquè '1 venerable president boer 
fou 1' anima d' aquella guerra en que s' hi jugava 1' in
dependencia d' un poble, que es qüestió de vida ó mort. 
Paul Krüger fou un gran nacionalista, pero nacionalis
ta de vritaf, que no necessitava declararsho, perquè 's 
veya.evidentissímament que no 's conformava ab 1' au
tonomia del Transvaal dintre del estat inglés, sino que 
volia P absoluta independencia de la seva Patria. 

Ell ha vist ab pena y tristesa com desprès d' una 
lluyta colossal ha caygut la seva Nació en mans del po
der británich, pero encara mantenia 1' esperansa de 
que 'Is seus successors, refent ses forces durant un pe-
riode de pau, tornin A declarar la guerra á la metrópo
li y reconquereixin 1' independencia del Transvaal. Y 
en aquest pensament hermosíssim, en aquesta dolsa es-
Peransa, ha aclucat els ulls per sempre mes, á la vila 
de Clarens (Suïssa), deixant en les planes de 1' historia 
un nom inmortal y gloriós. 

TINGUEM FE EN 1/ IDEAL 

EMANAR la salvació ó regeneració 
del Estat espanyol subsistint 1' 
actual règim centralista es cosa 
imposible; fins suposant que las 
personas que exercissin el gobern 

del Estat fossin de talent y bonàs cualitats nofora això 
prou pera aixecar el nivell moral y material d' un cos 
que porta sobre seu el pes fexuch de una organisació 
desastrosa. Pera que aquesta salvació sia factible es 
avans que tot y per sobre de tot indispensable operar 
un cambi en las mateixas arrels de sa constitució. 

La prova la tenim amb 1' home que avuy exerseix 
el gobern d' Espanya: En Maura es home que, deixant 
apart apassionaments, ha demostrat en una colla de 
ocasions saber compendre, quins son els mals, que en 
1' ordre económich, sufreix 1' Estat; y no tant sols ha 
demostrat això sino que ha sabut senya!ai remeyspera 
combatre aquets mals, remeys que no 'Is ha trovat cer
tament en'la terapèutica centralista que á Madrit s' is-
tila, si no que 'Is ha trovat en las fonts de la Ilivertat 
dels pobles y dels individuus, no obstant en Maura no 
ha sapigut aplicarlos á I' hora que podía y devía ferho. 
¿Perqué? Sencil'ament: perqué en Maura com tots els 
polítichs, se veu obligat A respectar una colla de cosas 
que son la clau d' aquet desballestament, las causas pri
mordials de la desmoralisació y la bancarrota. ¿Com 
podrá portar A terme la revolució desde dalt si els de 
dalt son precisament els principals enemichs d' aquesta 
revolució? ¿Com gosa A parlar de la destrucció del ca
ciquisme si es aquet el principal punt que sosté A n' els 
gobernants? 

]o vuv suposar per un moment qu' en Maura tin
gués tota la bona intenció qn- es necessita pera portar 
á cap las sevas promesas; jo no vuy negarli las bonàs 
cualitats y el criteri que son menester empero hi ha las 
resistencias que oposan els interessats hi ha 1' actual 
constitució que s' hi oposa, hi ha una organisació polí
tica qu 'es fá incompatible amb lo que ell predicava. 
Alió que diuen molts de que totas las ideas son bonàs 
si son exercidas amb bona fé es una aberració que en 
aquest cas se posa clarament de manifest; pera gober
nar bé, pera fer obra política de avens y de benestar se 
necessita com á primer element una organisació que 
respongui A las necessitats dels pobles y aquesta no hi 
ha dubte qu' es trova en el lliure desenrotllo y expansió 
dels organismes naturals; després com á complement y 
garantía de las ideas no negarem qu' es necessitan ho
mes de talent y de bona voluntat, mes cal fer constar 
que sense la primera condició de res serveixen las cua
litats de un home per grans que sian. 

Un gran director entre mitj de una pèssima orques
ta, podrá si es vol, dissimular las sevas faltas, empero 
no arrivará may á fer obra artística; un gran polítich 
Obligat á gobernar amb ideas rancias y estantissas 
aminorará els conflictes que la miseria y la desmorali

sació fan néixer empero may podrá lograr ni '1 progrés 
ni la riquesa del poble. 

Es pw lo tant, inútil confiar la regeneració á las 
cualitats de un home, es inútil esperar nostre salvació 
de las promesas dels grans estadistas. La confiansa hem 
de teñirla tan sois en 1' ideal; las esperansas son en 1' 
avenir visibles tan sols somiant un poble fort que amb 
son esfors y energía guanyi la causa que pladeja Cata
lunya 

Lluitem donchs per 1- ideal; lluitem per una Catalu
nya honrada y neta de vicis polítichs; lluitem amb la fé 
que 'ns dona nostre causa y amb las esperansas de veu
re un día redimida la Patria, del nostre cor. Que hi fá 
que 'ns moteijin de somiadors y de visionaris si sois en 
la visió dels somnis podem ovirar 1' avenir gloriós de 
una nova Catalunya. Continuem el camí de sempre fent 
d' inútils en la política espanyola, que '1 mal de las 
arrels no 's cura fent caure aparatosament la fulleraca 
groga. 

J. M. 

DE S! LA UNIÓ FA LA FORSA 

1 ha molta gent, bonàs personas per 
lo general, un xich aymants de Ca
talunya, pero no gayre ficats en el 
moviment catalanista, que en sas 
conversacions es queixan de que no 
trevallin plegats tots els que defen-
san alguna cosa d' autonomía, per

què no 's forma un sol partit de tots els elements mesó 
menos catalanistas, y aquesta mateixa idea defensan 
avuy molts dels que pretenen, y s' ha de confessar que 
logran, dirigir la majoria dels individuos que consti
tueixen la massa mes ó menys numerosa del catalanisme. 
La unió fa la forsa, se sent proclamar pertot arreu, y á 
copia de repetir aquesta sentencia, ja ha passat casi á 
la categoría d' axioma y aixís pot veures com apenas 
ningú es prenia molestia de demostrarla; tot lo mes al-
¡iún orador en el calor del entussiasme farà aquell simil 
conegut dels sarments que 's trencan d' un á un al mes 
petit esfors y que units en un feix resisteixen A forsas 
considerables, ó si no estés per comparacions bíblicas 
podría citar el filat de la corda constituida per 1' aplech 
de dèbils fibras que per 1' entrellassament y la torsió, 
es A dir, per 1' unió íntima de unas ab altres, forman 
aquets llibants que retenen amarrats els barcos de m 
gran tonelatje. 

No fora difícil multiplicar els exemples, pero en veri
tat no he cregut may que aqueixas comparacions ser
veixin per altre cosa que per donar una mica de varie
tat als discursos ó als escrits, per distreure un xich la 
imaginació dels oyents ó dels lectors y evitar 1' istil 
assarrahit d' un tractat de matemáticas per exemple. 



LA DEVANTERA 

Ab un xich d' imaginació es ttoban simils per defensar 
cualsevol cosa; cuan no 's coneixían encare las llcys d' 
añnitat de la moJpflja quunieu y els que sl anamcnávan 
catalanistas y rqmmalistas es tiravan els plats pel cap, 
per rahó dels extrems mateixos á que portan disputas 
d' aquesta naturalesa es van inventar las*H|orías d « 
«esgarrapar tot lo qi »i . < . y 
deya el defensor de la r atalunya es una mare 
que ha perdjít els Seus lilis, ¿quina mare no farà els 
possibles pera tornarlos a tenir encare qué sia d' una 
un y sera tant boja que deixarà que 's perdin tots si es 
que no pot d' un plegat á tots salvarlos?... y el defensor 
de la segona teoría deya: no, Catalunya no es una mas-
re que ha perdut els seus fills, els catalans son els 
fills que hem perdut la nostre mare ;es que nosaltres 
podem consentir que 'ns la tornin trossejada que val 
tant com si 'ns la tornessin morta ó hem d' encaminar 
nostres esforsos á tornarla obtenir tota ella en conjunt 
que es la única manera de que poguem altre vegada 
seguir sas inspiracions y viure la seva vida? 

Y are cualsevol pot ferse cárrech de la importancia 
que pugan tenir els simils pera probar las afirmacions 
que 's fassin. Aixís, donchs, val la pena d' examinar de 
mes aprop çi principi de «la unió fa la forsa» aplicat a 
la formació d' un sol grupo autonomista. 

Per això vaig A colocarme en una hipótesis, que no 
seré pas jo qui diga que está ajustada «1 la realitat, mes 
adoptada per no barrejar unas cuestions ab'altres, vaig 
á suposar que tots, absolutament tots, els que forman 
els diversos elements autonomistas, trevallan de bona 
fe y sens altre aspiració que el conseguir el major be
nestar per Catalunya. 

En aquestas condicions sempre que 's tracti d* ob
tindré alguna cosa per el número d' individuos de que 
's disposi, guanyar unas eleccions per exemple, si que 
pot assegurarse que la unió fa la forsa, en aquest cas 
es molt probable que separadament cada grupo fos ven-
sut y que '1 conjunt de grupos guanyés en eambi als al
tres, en aquest cas sí que procedeix invocar el principi 
de que la unió fa la forsa y s' explica el desitj de for
mar un partit ünich; si 's tractés d' una defensa per la 
forsa dels drets de Catalunya, allavors si que sería 

Aixó, dins sempre de la hipótessis de que he parlat 
al pr incipies molt just y molt posat en rahó, mes en-

9 qut np vol pas uir quédete' de un grupo pu-
tr, ene! bon sentit de la paraula, els actes' 

dels altres, ans al contrari; lo que te u n a forma exter
na semblant, la gent; per mandra de pensar, ho Confon 
a h m o it, y aquell que desitja que sos ideals* 
prosperin no pot ni deu consentir qye aquells actes que 
creu contraris als seus ideals ó quepoden produhir una< 

1 desviació dels mateixos puga la gent per confusió ó lo 
questgaferlensolidari. Aixís, donchs, deu parlarse clar 
sempre y sentar el criteri que 's tinga en totas las oca-
s.ons de carácter, sense que per aixó tingan de deixarse 
de banda, en la majoria de cassos, las formas de bona 
cnansa, que la enteresa en mantenir el propi modo de 
pensar no consisteix pas en fer frases groxudas mes ó 
menos justas y més ó menos ben encertadas. 

J . SANS Y O L I V E R A S . 

U N A PROVA MES 

guer ajermanar elements que son de diferent familia, y 
amb serenitat y fermesa s' emprengués dl una vegada 
la direcció dels que seigM| 1' ideal amb tota sa intensi
tat y amb tota sa puresa, guanyat s 
xorxas, exersint sempre 1' acció edu 
( atalanista amb tant acert venía real 

H u e la experiencia deis ultimi^et^Brveixi de llissó 
ais ilusos que crej'an en una unitat d' acció impossible 

lactes ni con-
a que la Unió 

ENGRUNAS 

ER si á n ' algú I'hi hagués quedat el 
mes petit dubte respecte á las inten
cions que portan els regionalistas y 
als móvils que 'Is guian en la seva em-
empresa, els últims actes per ells 

, t rcalisats, son prou clars pera posarlos 
en evidencia. Els discursos pronunciats al pendre po-

ó dclscarrechs els individuos que forman el Direc
tori, y las manifestacions tetas per la gent de mes au
toritat entre ells, el dia del dinar anomenat festa de 
germanor, son prou explícitas pera que ningú puga 
ésser novament enganyat. 

1.as sevas declaracions no'ns han sorprès gens ni 
mica, empero es precis que ' n parlem pera justificar 
una vegada mes la nostre mes ferma y decidida oposi
ció á tot lo que representi corrents de concordia y carn-

gran part cuestid de número el pogner obtenir la vio- ¡ .arlos com d variants del ea t a h„? '" 
tona »r",'. • . r'."c: toria. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — 

lJero la tasca del Catalanisme no es pas avuy per 
avuy aquesta; jo no sé si molta gent viurà enlluernada 
com fins no fa gayre he viscut jo: en el meu amor per la 
terra catalana veya á tots els catalans com homes pri
vilegiats capassos de las empresas mes heroicas y totas 
nostras desgracias y miserias las atribuía ais forasters, 
;i la gent d' altre terra que havia vingut ú gobernar la 
nostra. Mes es suficient fizarse un xich ab la major part 
dels catalans que 'ns voltan, basta lleigir una mica 
desapassionadament la nostra historia y podrá veures 
com la major part dels mals de que 'ns queixem preve
nen de nosaltres mateixos. Sino que ja es un xich cursi 
la cita diría á semblansa de Hamlet y carregant un xich 
la'frase: hiha molta cosa que put d Catalunya y e ' 
Catalanisme te de tenir avuy per únich objecte el sa 
nejament de nostra terra. 

En mitj d' aquesta atmósfera asfixiant que 'ns en
volta, la propaganda del Catalanisme te d' ésser enérgi
ca, radical, vibrant d' amor á la veritat y á la honra 
desa; per exercir la doble acció de convencer als nos-
tres germans y no deixarse contagiar per sos partits-
presos, deuen teñirse las ideas molt concretas, els prin
cipis que defensi el Catalanisme tenen d' ésser cá'6 
richs, res de mitjas-tintas ni vacilacions y per ai\. 
es possible fer un sol programa hont hi cápigan tots els 
que professin ideas autonomistas perqué sería precis 
fer un programa que vindria estret á uns y ample á 
n-els altres y ningú per tant podría defensarlo com á 
propi. 

Me sembla que queda plenament demostrat que per 
exercir la acció moral que deu exercir el Catalanis 
no es pas precisa una gran agrupació política, ans al 
contrari pot veures com lora aquesta perjudicial per 
aquell principi de que lo que 's guanya en extensió es 
pert en intensitat, mes are pot presentarse la següent 
cuestió ;i la que per acabar contestaré: concedint que 
no siga necessària la unió de tots els elements autono
mistas, loque siseria precís fora que uns als altres no s' 
destorbessin, que cada hu fes el seu camí, sense mútua
ment criticarse, y fins juntantse en cassos concrets sens 
que aixó volgués dir confusió dels uns ab els alt: 

\ diem aixó apoyats en arguments sòlids y en cues-
capitalíssimas y de criteri y „o cap'ntxÒsarnent ni 

PER ODIS PERSONALS com els inconcients, imbuïts pels 
de mala fé y vanitosos, serian d,ent y sostenint May 
considerarem com a catalanista 1' acció de una colecti-
Vitat que busca 1' organisació de las sevas forsas dintre 
els motllos enxiquits dels partits polítichs causants de 
la ruïna moral y material de Catalunya'; may podrem 
considerar catalanista 1' acció dels que, pc-ra portar 
avant la seva obra, aprolrtan uns elements plens dels 

ixos vicis y defectes que '1 catalanisme tracta de 
destruir. A n' els que buscan la salvació de Catalunya 
per medi de pactes y componendas amb sos tradicionals 
enemiçhs, no 'Is consideraren, maV com a catalanistas 
perquè entenem qu' es incompatible 1' idea d' ells amb 
1' ideal nostre. 

Una de duas: ó els que tal fan no saben encare el 
valor real del catalanisme, en quin cas no serveixen 
pera portarlo á bon terme, ó si hu saben no volen, per
què no i s convé, seguir els camins que han de conduir-
nos al definitiu triomf, en quin cas hem de allunyarlos 
també de vora nostre pera que las ideas no 'n sutreixín. 
Y á una d' aquestas duas causas se deu, que busquin la 
sort de la Causa catalana liantla a un partit tan espa
nyolista com el partit conservador; igual ben igual á 
n' els que volían fiarla á tot un Pola vieja! II 

ida día n' estem mes convensutS
: de que '1 nostre 

enter, á tot hora sostingut, es el millor criteri y lluny 
d' empenedirnos, el seguirem amb mes fermesa que 
may pera la salvació del ideal. Cada día a mida que 
van posantse mes de manifest las perversas intencions 
delsregionahstas n' estem mes joyosos de nostre cam
panya y mes convensuts de qu e havem sigut els únichs 
quesensc delallir y amb vera abnegació hem sabut com
batre la maléfica influencia que poguessin exercir din
tre nostre camp, á la vegada q * enlairavam alta y ben 
alta la bandera radical. Tant de bó la Unió Catalanista 
1/ hagués continuat aquet criteri, que avuy día podra 
amb cl cap alt senyalar las equivocacions y aplegar als 
que cansats de correr aventuras evolutivas sentissic la 
necessitat de campanyas mes serias y mes dignas; tant 
debo que 's deixés pera sempre aquesta táctica de vol-

«La Tralla» comunica al públich el cambi de nom 
que fa dos anys tingué Z,' Associació Popular Catala
nista, retrayentnos que abans se deya Associació Po
pular Kc<rio7ialista. 

Es veritat, té tota la rahó: Se deya Associació Po
pular Regionalista ] a entitat en la que 1' actual Presi
dent de la «Unió Catalanista en una vetllada política 
pera conmerar 1' 11 de Setembre de 1714 y comentan 
un article de La Veu de Catalunya parla de ún NE«.KIÍ 

DE LA RIBA y digué tais paraulas als que avuy afala
ga que deixavan enrera á las nostres campanyas des-
catatanisadoras. 

Es veritat, te tota la rahó: Asociado 'Popular Re 
gíonalitta se deya la entitat en la que '1 penúltim presi
dent de la Unió'Catalanista había tractat de tocsinas 
(sustancias vérirtosas) als regionalistas, tocsinas que '1 
eos sá de la Unió había sabut expulsar del seu organis
me, tocsinas que avuy no i s fan cap mal perqué ja te
nen la varóla regionalista empeltada. Y, Associació 
Popular Regionalista s'anomenava, l'entitat que sen 
ti per boca del President de 1' Assamblea de Tarrassa 
que en aquell acte se posa la dignitat de Ja Unió Cata
lanista sota de la taula pera cremar 1' últim ciri en 1' 
altar de la concordia. 

Y tot lo que habem retret anava corejat per alguns 
que avuy escriuen en «La Tralla» als crits de ;¡Morin 
els Perdigotsü Ja veu donchs, que de regionalista no 
mes tenía el nom; els fets y las ideas son els mateixos 
de sempre. 

No hu pot dirho aixís la Unió Catalanista que cuan 
cambia de nom es pera disfressar el seu cambi de fets 
Amb la pell nacionalista disfressa sas intencions, em
pero no hu logra perqué se 1' hi veuen las orellas re
gionalistas. 

No saben res mes els de «La Tralla»? Ens faran 
molt favor en retreure tot lo que srtpigan, pero procu-
rin que no fassin un paper ridícol com han fet suare. 
Me sembla que hi perdren diners; hi ha gent que ha de 
callar y clavarse un parell de punts als llavis. Y si no, 
pitjor per vosaltres. 

• • 

Per si n' hi haguessin pochs, aviat ne tindrem un 
altre; parlo de capitans generals. 

I.' afavorit es 1' Azcarraga, aquell que durant las 
guerras colonials se distingí per son talent en movilísar 
soldats de aqui cap alia. 

Azcarraga es admirado 
por lo mucho que hu embarcado. 

Axis hu deya un radoli del Auca de la Guerra de 
Cuba, perqué aixís hu deyan tembé els estratégichs de 
talé que no 's cansaban de alabar las dots organisado-
ras del allavors ministre de la Guerra. 

Altrement donchs tindrem á la Azcarraga capità 
general y si no hu volen creure llegeixin el com y el 
perqué de semblant ascens: 

«El día 13 del vinent, setembre àlcansa i president 
del Senat la edat reglamentaria pera passar á la escala 
de reserva, com á tinent general; pero en altas esferas 
no volen que un home que ha prestat tants serveys al 
pais, encarregantse del Govern en situacions molt di
fícils, com ho ha fet el general Azcarraga, passi ;i la 
escala de reserva sense rebre un testimoni de gratitut 
pels seus sacrificis en favor del país y de la Monarquia.» 

Sempre esta bé el recompensar sacrificis, empero 
trovo que las recompensas de aquesta mena las ahuria 
de pagar qui n' hi degui agrahiment y no el pais que 
pobret, mes falta 1' hi fan els dinerons per aliments que 
per capitans generals. 

En podrá tirar un tros á 1' olla de tenir un altre ca
pità general si 1' hi falta lo millor que son els medis 
pera sostenirlos. Es lo que deu pensar el gobern. Amb 
el deute que tenim assobre no vindrà pas del sou de 
un capità general. 



I.A I)Ki VANTERA 

Y, vingan capitans generals que després ja vindran 
noves contribucions. 

May dirían amb que passarà el temps, tota la tar
dor y part de hivern, la Escuadra, Espanyola? Donchs 
el passarà practicant exercissis d' entrada y sortida 
dels ports del Nort d' Espanya. 

Es una manera de passar el iemps com qualsevol al
tre; la cuestió és passar tl temps y que caiguin mesa
das; lo demés son trons. 

Igual que las senyoras desvagadas entran y surtan 
de las botigas, 1' escuadra entrará y surtirá dels ports 
del Nprt d' Espanya. Tampoch tenen res mes que fer. 

Are sois falta que entrant y sortin no peguin un cop 
de' cap y s' estabcllin la clepsa,. que tot pot esperarse 
de una escuadra com la espanyola. 

; Enteniment y serenitat que 'Is exercicis son difícils y 
atrevits. 

Ja vos dich jo que n' hi ha un feix de aixó de la cs-

u 

gn térras de allende, el Ebro no 'n tenen prou amb 
las barbaritats que 's cometen en una corrida de toros 
Á plassa tancada, si no que aecessitan pera esvargir el 
calor de la sang torera que portan dintre'1 seu cos, 
que i s toros corrin pel poble á fi y efecte de que sigui 
tant ample com se pugui el camp de acció, fruint axis 
tota la intensitat del salvatgisme del espectacle. 

Y si no enterissen de lo següent: 
«Valladolid 1". Con motivo de la fiesta de Santa 

Marina se ha celebrado una corrida de novillos. Uno 
délos toros al salir á la calle enganchó un sujeto que 
se le condujo al hospital con una herida de 10 centí
metros de extensión en el lado derecho del bajo vien
tre.» 

Are Vostès d i ran : -Be un cop á 1' hospital ja debía 
estar tranquil y arreserat. 

Aixis hu sembía pero si continúan llegint se conven-
serant de que ni á 1' hospital estaba sugur: 

«El último novillo se metió en el portal del hospital 
>'no salió de alli. Derribo un tabique y subió por la 
escalera del edificio. Dentro del hospital ocasionó gri
tos y los enfermos empezaron á pedir socorro. Algunos 
quisieron tirarse por las ventanas.» 

V no copio mes desgracias perqué al costat de 
aquestas, las altres que relata el mateix telegrama, que
dan petitas. 

Ahon son aquells que volen catalanisar á Espanya. 
Que comensin per Valladolit, y si hu logran, ja i s pro
meto que s' hauran ben guanyat la gloria del cel. 

Primer me veuria amb pit de catalanisar 1' África 
entera que una provincia de Lleó ó de Castella. 

Ni dintre dels bots estan segurs els marins de gue
rra: 

Un bote de la fragata-escuela, Asturias, que con
ducía catorce guardias marinas volcó cayendo todos al 
agua. Fueron recojidos por algunos botes sin otras con
secuencias que un completo remojón.» 

Els pobres àngels de Deu: Si ni en una barqueta 
estan segurs, qui els fá anar dintre d' aquellas bestia-
ssas tan fexugasl! Ja es ben crudel el gobern d' espo
sarlos com els esposa deixantlos anar «tot sols- per las 
inmensitatsdels... ports d1 Espanya. 

Lo millor fora que i s fessin ensejar anant en bar-
quetas y quan ne sabessin forsa, aumentar d' en mica 
en mica la categoria de la embarcació. Aix.s, al menos 
no far iananaren orris uns barcos que valen una mi
lionada; n' hi hauria tantas desgracias, tot se reduiria 
eom are anar á pendre un bany de mar. 

Contra <1 Cata 

N un deis periodiquets mes poca-
soltas que per aquestos mons de 
Deu corren, en català s' esenuhen 
y com á catalanistas se tenen, em 

- - — care que de la missa no !a sàpiguen 
l a mitja, s e comenta la nostra tasca en un paragraph 

surant despit, calificantla de descatalanisadora (aques
ta mena de paraulas están de moda) y de fer mes mal 
al Catalanisme qu' una pedregada seca. 

Se veu que 1' autor de la esmentada pseudo verino^ 
sa fiblada', respirant per la ferida com vulgarment se 
d í u y a b excitació-de senyoreta nerviosa, se degué 
creure que posaba una pica en Flandes ó agafàba i cel 
ab las dents ó altre cosa per V isti!, pensant 1' infelis, 
(per que ha de serho aquesthomed· infelísï que "nsfaria 
rabiar de valent y ' n s mortificaría en lo mes intim de 
la conciencia (qu' aixó sempre predican els que veuen 
vinagre) pero lo qu' es aquesta volta, amich (que per 
lxó no havem de renyir) vos haveu equivocat, perqué 
en lloch de protestar de la cossa qu' ab sanas inten
cions ens endossava, fins li donem mitja, 6 si tant vol, 
tota la rahó. 

Efectivament: las nostras campanyas y la nostra ac-
titut, van contra i Catalanisme ó lo que vullgucn, qué 
pel nom tampoch havem de renyir, pero afegim com 
els'escolástichs, distingo; no contra i Catalanisme, 
ideal noble de dignificació» de la Patria, no contra i 
Catalanisme acció de Catalunya, reivindicador de la 
personalitat y del esperit de Catalunya; no, los nostres 
atachs, perquè ho sàpiguen per are y per endevant, no 
van endressats {ni casi tindríam necessitat de dirho) no 
van endressats contra '1 Catalanisme honrat, dessinte-
ressat y digué, ¡ntianzi¡¿cnt en principis, antí-contem-
porisador y anti polítich en procediments, en sos dos 
aspectesd' enérgica é indomable protesta devant 1' 
Estat y regenerador de la Nacionalitat á 1' hora; sino 
que nostre tasca en aquest sentit, ó sia un aspecte de 
nostres lluytes es pera contribuhir al enderrocament de 
lo que ja está en decadencia, de lo qu' está mort avans 
de néixer, 'xo es, del Catalanisme (perquè aixís, pro
fanant aquest nom 1' anomenant corromput, prostitu-
hit, mercantilisat, politicayre y tallat al patró dels par
tits espanyols. 

No 'n volem nosaltres de Catalanismes falsificats, 
no n' admetem al nostre costat de desforras dels vells 
partits espanyols; no hi pactem, ni regatejem ni tranzi-
gim ab las milocas de la Espanya agonitzant; no 'n 
volem de rosegons; no volem servir decapa pera tapar 
intrigas y concupiscencias á costas del Catalanisme; 
estimem una mica mes els nostres ideals, perqué 'ns hi 
havem identificat, perquè no i s defensem á la babalà 
y ab miras interessadas; no i s volem els nostres ideals 
pera ocupar llochs d' honor ni fem servir las nostras 
conviccions pera guanyamos la vida; y aixó ho dihem 
ab molt d' orgull y tenim á gran honra poderho dir. 

Ens en sentim grats de la nostra oposició á tot lo 
que pretengui corrompre ó desfigurar lo Catalanisme 
desviant lo veritable esperit nacional, enmenantlo en 
viaranys hont forsosament rebria una acció maléfica y 
embrutidora. 

Si, som enemichs y enemichs declarats de que i 
Catalanisme baixi de son enlayrat sitial pera llnytar ab 
las innobles armas que 1' Estat ofereix, ni de pactarhi 
vergonyosament ni d' intervenir juntament ab ell en la 
gobernació d' un estat de cosas qu' ens es repulsiu; per 
aixó, hem estat, estem y estarem devant de tot lo que 
en nom de Catalanisme pretengui enínenarlo á la co
rrompuda política espanyola; ni á contemporisarhi ni á 
tranzigirhi; perqué contemporisar es tranzigir, y la 
transacció es la mort. 

Com tampoch podem estar conformes ab els que 
comprenen solzament lo Catalanisme condensat en un 
programa determinat ni ab els qui acceptant dugas Pa
trias, no van mes enllà de la lletra de las Bases de Man
resa. Que de tot hi ha en la vinya del Senyor. 

Y pera sostenir nostre actitut, als quatre vents y ab 
veu ben alta y ben clara, no 'ns fan por las excomunions 
dels tsars y dictadors de nou encuny, ni las embesti
das sordas y á sota má, innobles com á tais, deis que 
no volen traballar d /' ombra, com tampoch ens en fan 
de por las amenassas, ni la cridòria de la plebs, del re-
rriat, deis catalanistas (?) inconscients que pensan ab el 
cap deis qu' están al candelero. Com que ni aixó ens fa 
fretura, ni 'ns debem á cap bandería, niá cap grupo es
tret ni dogmatisador, aixís com tampoch á cap perso
nalitat vestida de poder uiayestálieh, que diría 'i rey 
dels republicans, sino que nostres actes están inspirats 
en 1' esperit del Catalanisme, en lo benestar complert 
deia Nació Catalana, lliure, expansiva, nova y renai-
xenta, per aixó podem enlayrarnos demunt las miserias 
y baixas passions, al maquiavelisme dels uns, á 1' espe
rit petit y rónech dels altres, y & la inconeiencia, estul
ticia y tontería deis mes que s' anat arrapant com 1' eu-
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ra á n' al arbre sant de la causa digna del Catalanisme. 
Xo permetem que baix cap concepte interessat, 

convencional ni equivocat tant sols se pretengui defor
mar lo Catalanisme, y aquesta es nostre mellor tradi
ció y títol de gloria. 

Que 's recordin las nostras campanyas y la nostra 
actitut contra las adulteracions de que i Catalanisme 
ha si-ut objecte. 

Comensant pels pactes ab 1' Estat entre una fraoció 
del Catalanisme, per conducte d' un Polavieja, baix la 
base de migradas, concessions, rebutxant lo fonamen
tal, concessions qu' aprofitavan d' una manera especial 
á n-els qu' en lo complot figuraban, á cambi d' una pro
tecció ó mohiment á lid' aguantar la situació que sem
blava trontollar ab motiu de las resultas de la debeíele; 
seguint per la formació d' un partit regionalista en el 
qual se presentaba lo nostre Programa retallat v sur-
git, que semblaba un pellingo, partit foi mat baix mo
delo,dels espanyols, tallat al mateix istil, compost en 
sa gran part, en sa majoria de gent que no havia capit 
ni podia capir lo Catalanisme, massa gran, massa en
layrat pera enmotllarse en sa carnadura; de gent /or
inant la banca, fabricants, industrials é industrialets, 
botigueis, betas y fils, y burgesets dels barris de Santa 
Maria y Sta. Caterina, gent atreta per 1' aro de que i 
regionalisme,oferia, abun programa administratiu, ros
caba lals dels perjudicis que las guerras y la consegüent 
desfeta vh hi ocasionà, fentlos perdre mercats hont 
podían acreditar la nacionalitat de catalans empeltats 
de jueus; ¿y derei vindicacions de Catalunya? ¡Ah! aixó. 
qu' els importaba! la qüestió son quartos, tot lo demés 
pels somniadors, pels poetas; ells sols se queixaban de 
Madrit per las contribucions, pels aranzels, tarifas, etc. 
y al prójimo contra una esquina; donchs bé, deis pri-

\ mers adulteradors del Catalanisme ne fórem acèrrims 
enemichs y dels segons, dels que ni tant sols sabían lo 
que volia dir Catalanisme, ni 'ls importaba, d' aquesta 
gent de qui ab elocuencia y ab precisió extraordinaria 
se digué que«teníanlasconviccionsalventrell3T i s ideals 
al llibre de caixa», férem constar ben alt y ab energía 
que no tenían res que veure ab nosaltres, tant mes, 
quan acudiren als comicis ab lo nom de catalanistas ab 
totas las lletras, ne protestàrem també tant pel proce
diment, com per la usurpació' d' un nom honiat; y si 
aixó férem ab tota aquesta gent? perquè 'ns havíam d' 
abstenir de reproduirho ara, vista per desgracia, la ac
titut empresa per la "l'uió Catalanista», entitat en la 
qual, hi estabam ab gran joia y ab molta honra, quan en 
ella hi véyam sintetisat nostre pensar y nostres senti
ments,pero abla qualnopodemestarhiconformes avuy, 
pel camí emprés per dita entitat, actitutlamentable, per 
quant no s' endressa aun fi determinat com al menys ho 
feren y á ell hi dirigiren totas sas forsas els regionalis-
tas primitius, els d' ahir 3̂  i s d' avuy, sino anant des
trossant la nostra honrada bandera, arrossegantla pel 
fanch, claudicant y abdicant d' aquell radicalisme, d' 
aquella serietat y noblesa qu' ab tot y sos defectes, des-
apareixían aquestos devant la grandiositat y magnitut 
del Ideal? No, no podem estarhi conformes ab la evo
lució de la «Unió» cap á la Uuyta política, no podem 
consentir la neutralisació, la converssió de la «Unió» 
en un terme mitj, en un fantasma, en un no res; no po
dem callar la repugnància qu' ens causal' afalagament, 
á n' els qu' anomenan afins, à n-els ortodoxos ahir, á 
n' els heterodoxos.avuy, posturejant ab tothom, en li, 
enderrocant ab la inconeiencia y la tontería lo ahir fort 
casal del Catalanisme, y avuy enrunada caseta de guar
da-águilas, encare qu' ab aquestas xorcas, inútils, con-
traproduhents y contradictorias orientacions, qu' á res 
condueixen si no es á un descrèdit del ideal catalanis
ta, siguin com me deya fa temps ab ingenuitat cando
rosa un senyor qu' ocupa avuy un enlayrat cárrech 
dins la mateixa «Unió», adesben meditats d' alta po
lítica, de gran trascendencia y de resultats fructífers 
perla «Unió», quant rumiantlo un xich, no son altre 
cosa qu' una ridícola pallassada, que siab uns els farà 
riure, altres la compadiran, quan la trascendencia de 
la mateixa es y será no altre cosa qu' impotencia, in
comprensió del Ideal Catalanista, y si tant volen, adul
teració de las nostras doctrinas. 

¿Y aixó es fer bé al Catalanisme? ¡Quina noció tin
dran aquesta gent del bé y del mal! 

Y que no 'ns vinguin ab la fantasma de las divi
sions y ni 'ns amenacin ab excomunions urbi ei orbe. 

No 'ns fan por las divisions y desmembracions quan 
sa causalitat se degui á adulteració, á falsificació del 
Catalanisme. 
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Y de las excomunions direm; qu' avesats á comba
tre las arbitrarietats y tiranía del Estat, ho permetem 
tampoch qu' en nom del Catalanisme, se pretengui 
corrompre se significació, desbaratant sos fruytsy exer
cint un altre tirania tant absurda y despótica com 
aquella. Posats A combatre tiranías y asolacions de 
dret, las combatem totas las de casa y fora de casa. 

En una paraula; al lluytar perla teivindicació de 
Catalunya, lluytem també per la puresa, integritat y 
radicalisme del Ideal. 

Vc-Iéni companys desinteressats; conscients y raho-
nables. Fora de nosaltres la inconeièricia, la sumissió 
estúpida del magistcr dixit, que son lo perill me's gros 
délCatalanisme: no la volem, com á fi y efecte de pro1-
páganda de foch d' encenalls y d' entussiasmes de mo
ment, là entrada de grans massas inconcientas dutas 
pel vent de l'à casualitat, ó per conveniencia propia, ó 
per incomprensió del Ideal. 

Y si això, repetimho, es anar contra '1 Catalanisme, 
que 'ns diguin els qu' aixó creuhen lo qu' es anarhi a 
f ivor 

Ni d' inoportuna, anti-patriótica, ni que sígui causa 
del retràs del triomf del Catalanisme pot calificarse la 
nostra actitut. No es inoportuna, al contrari, are en lo 
periodo de propaganda es quant havem de sentar els 
veritables principis y quant havem d' esbrossar nostre 
camí, escombrantlo de roehs y de malas herbas. No es 
tampoch antipatriótica: lo antipatriótich fora conservar 
los defectes de rassa que lamentem y á qual causalitat 
crech que corresponen en gran part los del Catalanis
me las contradiccions que combatem. A ningú que tin
ga una mica de such de cervell se li acudirá calificar d' 
antipatriótich lo que tendeixi á purificar y netejar de 
tota impuresa, una acció destinada al enaltiment de la 
Patria. 

Com mes fals resulta encare, el que 's retrassi '1 
triomf de nostre Causa; que s' ens permeti dir que no 
ho creyem, mes encare qu' aixls fos, preferim retrassàr 
aqueix triomf pera quan los Catalans ne fóssim dignes 
y poguéssim fer una Catalunya gran y culta, civilisada 
en tots conceptes que no pas tot seguit y formar una 
Catalunya miserable ab tots els actuals vicis y de
fectes. 

Y per acabar: som allá hont eram. Ningú ens ha de 
donar ni 'ns pot donar llissons de Catalanisme; cata
lanistas de tota la vida, ab la fulla de serveys ben neta 
pel Catalanisme havem esmersat ab molt de gust tot 
lo que podian donar de si las nostras forças, defençant-
lo en tots terrenos, mes en tota sa essència, aixó es, no 
sols procurant que Catalunya siga una personalitat en 
lo concert de las nacions lliures y on ellas hi ocupi un 
lloch, sino que tinga per endevant un pensament propi, 
un esperit, verament catalanesch, una cultura original, 
propia y una civilisació innovadora. 

No comprenem Catalunya lliure políticament, si 
avans no li precedeix la n i vindicació intelectual y 
moral del seu esperit. 

Per aixó trevallem, per aixó lluytem, y per la vir-
tualitat de la Causa, estem disposats als mes grans sa
crificis de tota mena propis de las grans Ideas, encare 
qü' el qu' aixó digui y firmi, pertanyi A la colla dels 
jovinccls ambiciosos com deya fa uns dos mesos lo set
manari histrió del Catalanisme sevillano. 

FRANCESCH P. CURET. 

Que no som capassos de copiar lo que La Tralla diu de 
nosaltres? Donchs perquè no sigui dit hu copiarem de cap á 
peus; fins amb aixó els farem quedar malament: 

A «LA DEVANTERA» 

Nó; no son capassos els senyors de La Devantera de pu
blicar la Pàgina literaria que 'Is hi dedicavam en un de 
nostres passats números, y no la copiarán, no per temor d' 
ofendre als seus escasos llegidors, com mansament afirman, 
sino per que en aquella página literaria s' hi llegeix el resúm 
de lafeyna del quinzenari y la augusta trascendencia de la 
feyna nostra. De la comparació nc sortirian en mal, y es 
clar, tenen por d' ofendre ah llegidors y no la copian. 

Copiantla no haurian pogut tampoch dir que eran grosse-
rías lo que no son més que veritats ditas ab tot ¿\ desapassio-
nament y la convicció... pero aneu á parlar en serio á n' 
aquesta gent pura! 

Y aném també á lo que fa '1 cas. No per por de passar per 
vils ( ilumniadors, sino pera posarvos sobre avís, senyors de 
La Z)e?;anr0m,devémadvertirvosque quan nosaltres afirmem 
una cosa la veritat hi resplandeix sempre. Tenim rahons més 
que sobreras pera justificar la afirmació que vàrem fer de que 
«prou pena teniu ab el pes de vostra, conciencia», y consti 
que si no las estampem, es pel respecte que 'ns mereix el 
públích que 'ns llegeix. 

Mes d' un que escriu en La Devantera sab be prou [que 
podém justificar aquella afirmació, y fins el que suposem 

autor del solt poca solta, pot recordar molts casos que '1 

d,irho ab tot y 1' anatema de vils calumniadora que 'ns aném 
a guanyar y consti també que apart aquellas rahons y datos 
que posseh.m, nosaltres no tindriam país tranquila la concicn-
cías haguéssim teteom ha fet La. Devantera, més mal al 
Catalanisme que una pedregada á un conrreu ab sas campa-

aiynartrCH a m S a d 0 r a S ' q U e á nó a i x 6 y r e s m ¿ s " o s referíam 
a parlar de la seva conciencia. Si vosaltres li teniu de tran
quila desprès d'• haver a» tetas, no voldria pas pera nosaltres 
una conciencia tan orejada. ' y " " ^ 

m m
N „ ° , r l é m n a U r e tampoch en pecat de personalisme, pero 

" -L« Devantera no ha sabut sustráuressen, obligat 

}erirbaeí n o T r ^ r r r e t , I n t e n S *' « * * « ? * » « f i S , 

q u e ^ ' T r e S x ? 1 "* ^ ' . " * ^ ^ ÍMC^ '» ^ ^ { 

«La tenim molt neta minyó la consiencia, mes neta que 
1 director del . T R A L L A que al darrera del Catalanisme peÏÏc 

A i $ ¿ . g r a P a d e t d ' a l l á , ha lograt terse un modus vivendi. 
tr u Í K ™ SE d l h U C n l 3 S g 0 S a*' c l a r a s y ™t*s CW nosal-tres las dihem.» 

Deixant de banda aixó de claras y netas nuirr els eme ho 

s T a T e eíl ' ^ V ï * <* * " " *h W * * « * * « aixó 
vol dir f„M / -} P C n S a r S < ! SÍ a 1 U C S t ni0dus W"»di 
™ J L V „ t «™ T S q g U a n y a r s R l a vida honradament y á 
au^ ' l nn.tr n-* ï™ C O n t e s t a r a l e™«/°* que aixó afirma 
que 1 nostre Director se complau en afirmar que té á gran 
honor n , h a J 7 s a b u t / l ! a " y a r « e ab sa bona voluntad llochs d* 
tre Zrqu„ l a , v c f ? d a ' ' P'odueixen, afanyantsho, lo menes-
Devaniera U b s ' S t e n C l a ' e I modus ™™di que li diu La 

Y si be aquest dictat no '1 rebutjém perqué la conciencia 
no ns remordeix y perqué explicat queda que es honor lo 
que encobertament han volgut suposar que era un deshonor 
si que horade rebutjar ab tota 1' ánima la maliciosa especie 
de que parlem per boca d altri y de que 'Is escrits de L\ 
TRALLA, y especialment el que tant ha cogut á La Devan
tera, ios inspirat ni solzament ne tingués coneixement nin
gú més que la Redacció nostra (y consti que no forman en la 
Redacció nostra 'ls dignes companys que La Devantera 
aludeix. Ment descaradament qui lo contrari afirmi: v afir-
Tament a 'X1S Devantera' m e n t ¿ a Devantera deseara

i s TRALLA gosa d' absoluta independencia á la que no fa 
coacció el sou qne tant retreuhen els del quizenari de la Po
pular, tent pensar si 1' envejan. En LA TRALLA no »' hi ¡u e a 
á reventar ni a éfllayrar homes, s' hi fa solzament propaganda 
d' ideas, d' aquestas ideas que malgrat la mala voluntad deis 
Purs, creixen cada dia mes, imposant.se per llur bondat y per 
la sinceritat ab que son predicadas. No ho pot diro aixís, ni 
tan alt / a Devantera. ' 

Y acabém, perqué 1' allanarnos seria acabar de felshi pe-
sar en la conciencia ais de La Devantera el fet de que 'ns 
obliguin á ocupar 1'espay que regatejém á la propaganda 
del Catalanisme. ' r b 

Tenim plena conciencia del nostre deber de catalans, v 
sense compassió fuetejarem sempre, siguin qui siguin als 
que s' oposin á la realisació y cumpliment d'aquest deber 

Estem massa alts, senyors de La Devantera, pera que 
arribin hns á nosa tres las vostras paraulas. Tot lo més u 
pot succehir es allò de <qui escup al cel » ' 

Y no se que 'ns creguem á la altura del cel, pero sí tant 
vos abaixeu, arriba que ho sembla , 

Y pera acabar. Enemichs eterns de la lluyta de germans 
y dolentnos de que las exigencias de la dignitat nos hi hatrín 
portat per un moment, advertim á La Devantera que no se-
ran ja mes contestats en LA TRALLA els escrits que a nosal
tres nos dirigeixi mentres y tant de la polémica no 'n puga 
beneficiar la nostra Catalunya. ¡"-s* 

LA REDACCIÓ. 

Ja hu han pogut llegir, tenen rahons mes que sobreras 
pera justificar las afirmacions que feren, empero NO VO
LEN dirho y pretereixen guanyarse 1' anatema de vils calum
niador D aixó en dich saber pendre el pel al públicli 

Be, be senyors de «La Tralla», donchs nosaltres els tor
nem a dir lo que ja 'ls diguérem ó sigui que no son capassos 
de donar cap prova per la sencilla rali ó de que no las tenen 
No mes insults y parauladas de despit poden brollar dé la 
ploma de vostès, insults y parauladas que, quan se 'ls ne de
mana oomprovants, han de callar y fer com are un paper ri-
dicol devant dels que no i s coneixen 

En çambi nosaltres, no tan sols no 'n retirem ni una lle
tra de lo del modus vivcndi „ n o á tí d e n o d o n a r l i ( ) c h 
á torsadas interpretacions, y , , o b j e c t e d e . 
quan nosaltres afirmm una cosa la veritat hi resplandeix 
sempre, s, els senyors de La Tralla si empenyan explicarem 
per pessas menudas lo que vol dir, á l a vegada que ressenya
rem com se guanyan socis de vint duros al mes, espléndida-
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¡¡Que LA DEVANTERA ha fet m e s mal al catalanisme que 
una pedregada amb sas c a m p a n v a s descatalanisadoras? q 

LA DEVANTERA sempre ha fet la m.,t,.;„ „„ 
pre ha sustentat el mateix criteri• „ " 'V At P a " y a ò'u™' 
Sa hu diguessin aixís. Q . ' es Z ^ y que ?S£?JSát£ 
á gaires d as parlant amb un redactor^ostre díg™essi, q é 

a fmCJ? P e n s a v a n 'Kua l que nosaltres respecte á proce-
d.mentsül Qu' es estrany que particularmentSustentin un 
criteri y públicament nc delenssin un altre'l 

De manera que 'ls que defensem amb clarctat v noblesa 
las nostres conviccions tenim la conciencia oreiada? Aques
tas teorías podran .sustentarlas vostès m,^ " r e J a ° d í A1ues 

bé al final, Irevallan pera beneficiad• l2 ! n n . ? m f ^ ™0 

nosaltres que treva..ePm pera V $ S ^ S n S f f T S & 
lans no 'ns h, saben, avenir á ferlo C0JJ fci^L^^ 
ciencia ens dieta y preferim esser ind isc ip l ina ts^e 'h ipó-

« v ñ q U = S t a S c o n s i d e r a c i o n s n o las hem fetas pera convencer 
a vastes perqué ja sabem que no hi ha pitjor sort que '1 que 
no fu vol sentir, las hem tetas pera OHP «1 r,!-,ur u • • i 
jutji 1« actitut nostre y 1' a c t i t u d Costés P C h l m P a r C , a I 

Pera acabar els direm que, sense parauladas ni desvergo
nyiments, els posarem á rotllo com hem fet suara cada ve
gada que, ialtant á la consideració v r ^ V t . ? f ?Á 
mereix, vulgan gallejar sense to"íi l ó T g " ^ " i t campa-
nyas per nosaltres empresas amb la mateixl en?rgTa vell 
viccio de sempre, y si á n' e s de a a Traïu e n e r B , y , 
. ' hauran de « n o « 4 « la H e n g í . ^ ^ g * ¡ ^ 

dirán; per are sols podem dirlos que 'ls mateixos autors de 
la germanor autonomista ja fan unas campanya» contre el» 
regionalistas que deixan enrera á las nostres y com que no
saltres no pensem amb el cervell del amo, ni seguim las co
rrents, ni som catalanistas de circunstancias, ni admetem 
altre afinitat que '1 catalanisme de lley combatérem com fins 
are tot lo que s' acosti á la política corcada dels regionalis
tas sigui qui sigui que vulgi ferne us. 

Y amb nostres escassos exemplars llegits farem mes mal 
que una pedregada al conreu... dels pastetas. 

f Aixó si que no 'ls ha sortit gens igualat.) 

NOVAS 
«JOCHS FLORALS DE LA MÚSICA CATALANA».—Órganisada 

per 1' «Orfeó Català» el diumenge 24 del corrent á las deu 
del matí, tingué lloch en 1' espayOs teatre de Novetats la pri
mera festa de la Música Catalana. 

Lo Sr. Cabot y Rovira declarà oberta la festa endressant 
un bell parlament á la nombrosa y distingida concurrencia 
qu' omplenaba '1 teatre; seguidament el President del Jurat 
el Mestre D. Felip Pedrell llegí un ben escrit discurs enal
tint la música popular, feu atinadas consideracions del con
cepte que 's deu tenir del art musical y de sa educació, aca
bant son discurs dirigintse als orfeonistas, recordantlosh 
que cantant la música popular al ensemps que 's fá art s' 
enalteix la Patria. El Director artístich del orfeó en Lluis 
Millet, llegí lo discurs-memoria fent remarcar las bellesas y 
defectes de las obras premiadas y acabà recomanant als au
tors y músichs que no deixessin de concorre als Certament» 
vinents puig fentho aixís s' honrarían ells y farían Patria. 

El Secretari del Orfeó llegí '1 següent veredicte: i,*'r pre
mi: No s'adjudica—2 n premi: «Canso dels Segadors>, den 
Joseph Sancho Marracó—3.r premi: «Christus factus est>, 
den Domingo Mas y Serracant—Premi extraordinari: «Ado
ro te devote», den Joseph Sancho Marracó—Accésit: «Pec-
cantenme quotidie», den Francisco Araso—Premi ofert pel 
«Ateneu Barceloní»: «Melodías», den Joaquim Grant—Accé
sits: «Cansons Catalanas», den Joseph Cogutl, Pbre.—<Col-
lecció de Melodías», den Francisco Montserrat—Premi del 
«Centre Excursionista de Catalunya»: «Reculls de Cansons 
Populars», den Joaquim Pecanins—Premi de la «Unió Cata- , 
lanista» á la mellor sardana pera cobla: «Idili», den Joseph 
Serra—Premi de la «Lliga Regionalista»: No s' adjudica— 
Premi den Frederich Vinyas: No s' adjudica—Premi de la 
secció Coral del Orfeó Català: Lo guanyaren per mitat las 
composicions: «Els estudiants de Tolosa», den Frederich Al
fonso y «Montanyas regaladas», den Joseph Sancho Marracó. 

Per no adjudicarse el primer premi es concedí la Flor Na
tural al guanyador del segon Sr. Sancho Marracó qui 'n feu 
ofrena á la xamosa Sta. Na Francisca Margarit y Duran pa
ssant á ocupar son sitial d' honor mentres 1' Orfeó entonava 
1' «Himne al Poeta». Totas las obras premiadas toren segui
dament executadas obtinguent totas ellas xardorosos aplau
diments. 

Lo Sr. Cabot dona per finida la festa en un curt parlament 
de gracias, tancantse 1' acte als acorts del «Cant de la Se
nyera» y «Els Segadors». 

—€ Centre Excursionista de Catalunya». El día 14 tin
gué lloch en aquest Centre la darrera conferencia del present 
curs, que al igual que las anteriors estigué molt concorregu
da. En Bonaventura Ribera Pbre seci delegat del Centre á 
Berga, llegí una brillant «Memoria historia y descriptiva del 
Santuari de Queralt» per quin fou molt aplaudit Felicitem 
coralment á dit Centre y en especial als Srs. Torras y Serra 
per lo molt y bé que travallan en profit de la Patria Catalana. 

—A la Societat «Unión Recreativa Graciense» hi tindrà 
lloch lo dia 15 d' Agost diada de la Festa Major un Concurs 
Folk-loric pera las Nenas Catalanas. S' hi concedeixen un 
premi d 'honor á la nena que millor canti una cansoneta y 
dos altres premis á las collas de nenas qu' executin mellor un 
joc cantat ó recitat. Forman lo Jurat en Rossendo Serra y 
Pagès, en Aureli Çampmany, en Lluis Millet, en Alexandre 
Marracó y en Enrich Martí, president de dita entitat. 

—Lo diumenge prop passat se celebra á Navarcles un im
portan mitin orgiinisat per la Unió Catalanista y amb motiu 
de la inaugural del «Centre Autonomista Català» de dita vila. 
Hi prengueren part els Srs. Surribas, Trulls, I.langort, Roca, 
Alabert, Llorens, Joseph M." Roca y Martí y Julià. Els ideals 
exposats foren molt ben rebuts per la inmensa gentada qu' 
omplenaba el local. 

—En la «Catalunyu Federal» s 'hi celebrà el 12 del co
rrent una vetllada necrológica á la bona memoria del hono
rable patrici en Valentí Almirall. Feren ús de la paraula els 
Srs. Gregori, Torra, Verdú, Monegal, Canivell, Coca y La-
porta que foren molt aplaudits per la nombrosa concurrencia 
qu' assisti á dit acte. 

—Ha tornat á reaparèixer la important revista artística 
catalana «Catalunya Artística» quins primers números con
tenen diferents travalls originals y reproduccions de bonichs 
cuadros de distingits artistas catalans. L' hi desitjem llarga 
vida. 

—S' ba publicat el Cartell dels Joehs Florals de Mallorca 
que deuen tenir lloch en la ciutat cíe Palma lo dia lo del vi
nent Agost. Amés dels premis ordinaris hi figuran deu pre
mis extraordinaris ofrena de diversas entitats á travalls en 
vers y prosa. Forman lo Jurat calificador Don Miquel Costa 
y Llobera, Pbre.—president; D. Bartomeu Amengual, Don 
Estanislau de K. Aguiló y Don Gabriel Alomar—vocals y 
Don Enrich Alzamira—secretari. ; , á 

—També s'han publicat dos cartells supletoris alsjochs 
Florals de Moya amb quins arriba fins á vint y nou el número 
de premis oferts per dit concurs. Lo Jurat esta constituit pels 
Srs. Joaquim Ruyra.—president; Emili Vilanova—Guillem 
A. Teli—Joan Maragall—Joseph Carner—Dionís Morató y 
Joseph Roig Raventós, secretari. 

Ettabliment tipográfich de Joieph ORTEGA.—8. Pau, 96.—Barcelona. 
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