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la doble característica de 

germanor, ar 
fills d'una metcixa rassa, 

No parlém de l' hOJlradés, de la bOl/aft', de l' ener
gia y demés excel'lents qualitat que deuen possehir els 
individus y al ensemps el poble. No 'n parlém, perque 
tot lo que 'n podriam dir està en la conciencia de tot
hom, y no obstant ben poch se practica, Sols ferem pre
sent que 'ls pobles que no poseheixen aytals qualitats, 
no tan sols aquestas derreras, sino totas las demés, per 
més que hi hagi bonas ideas. per més que tingui sabis, 
no' trovan-pa en la condidò tie-gandir tie-Ia preuada 
Ilivertat, ni de saber imposar son respecte. 

La tasca més important, donehs, dels directors de 
l' opinil) pública, si per tals s'entenen els professors. 
els escriptors y propagandistas, es l' educacilJ social, 
sense la qual no hi ha benestar ni redempciò pO::isible. 

BO~AVENTURA RIERA, 

~~~"4!~~~~u~~tW ~~~..J! 

MIRBUl-OS' j' acaban de pasar; es la 
mo.'igangt~ politica de cada tempo
rada, es la turba de explotadors del 

. poble, estits de tots colors; es la 
grotesca yabigarl'ada ul}ió de vi

vidors qUG'n nom ~las ideas s'emporten l¡{ fé y l'es
peran a dels creyents; els Judas, que besan al seu Deu 
. s'ell"en~n per un grapat d'or. 

Mireulos bé: ¿ Veyeu sas caras fastigosas y brutas, 
contr~as per las sarcústica~ riaJladas? ¿Sentíu com 
baladrejant celebran la victoria? Ab teyas ~ncesas d' 
ampll1 flamj1rada y ab esquellots de llauna: ¡cóm cri
çlaJll t udolan yes IlWsscgan en infernal cridorial Son 
llops famolenchs que han fet cas$a d'anyells y are s'els 
menjan; no s'emborrat jan ab vi, es sang del poble, 
carn ignocenta que s' ha prestat al sacrifici. 

Mireulos qué' contents, .quin burgit; de sas golas de 
fera afamada surten crits y renechs; han fet el boti de 
guerra y avuy s'el parteixen: ¡cóm se'l disputanl 

Si, j'han passat; que may més tornin. Arri alla~ po· 
dridura política de totas las ideas y de tots els partits, 
que en nom de las doctrinas més sagradas y més nobles 
buscas tant sols un escambell per enlayrarte, que pac" 
tes ab tos enemichs pt'r satisfer tos vicis, que mercade' 
jas ab lo més sant, que renegas de lo mateix que defen· 
savas, que atias l'odi y las pasions del po1;lle, qu' exi· 
tas la bestia bumana pera que 't defensi y satisfagi las 
teva s vanitats. Arri allà falsos apostols de tots colors 
y de tota las idcas, que sols iOrtiu en días d' eleccio1!ls 
pera recullir la fior primera, privant aixís de fruit als 
arbres, 

Arri aUa, per sempre mercaders sacrilechs, torneu 
als vostres caus de concupiseencias que j' ha pasat l' 
hora de 'iievorar y fer negoci. Deseu las armatost~ del 
escandolj despulleuvos de vostres carnestolencas vesti· 
duras, fora caretas, que entrem altra vegada ¡i l' época 
de propag anda seria y ens feriau nosa. 

Arri tots; . cap al Congré la farsll. 
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'HA acabat ja'! período electoral y ab 
ell la moixiganga de 1l0hansas, in· 
sults, cartells, meetings, candidatu
ras, candidats y tot cuant en barre· 

. ja monstruosa 's presenta durant 
aquest temps ab lm canicter a 'l'assa· 

llador y ab un desfici fora de mida, sols comparable ab 
las moixigangas patrioteras. que no cal esmcntar per· 
que son de tothom prou conegudas, 

<lblL d(ai 4, sc· al citar n fet que no st;lma· 
gar uns de O1ngl\. "'! ~et fet es el de que passa'l 
temps tranquil y ningú's belluga pera conser 'ar ci ca
liu de las ideas que all;\ eu lo mes amagat de la intel1i
g~cia viuhen en santa santa pau, ist llisantse pau
latinament, y tant sols al arribar el período electoral 
s'excita a las multituts y ab una activitat digna de me
IIbr causals posa en commoció a tot el poble, Sils trac, 
tés de propagar ideals, la commoció's procuraria con· 
servar en tot temps, mes com que sols se trada de 
llnytas d'homes, surten els interessats y ab pochs días 
pera -guanyar el cltrrech, es a dir. perque van a gua
nyarhi alguna cosa. corren a fer la tasca de propaga
ció que s'bavfan descuidat fer avans. ('uan no sent 
temps de revolta no s'hi podía Ilnar a pescar res. La 
diferencia consisteix en que'n temps normal els sacrifi
cis ~ fan per tothom, y en el período electoral se fan 
els s:.lcrificis per un matcix y 4'!S cuestió d(aprofitarho. 

S'han fet més mcetings y més manifestacions públi· 
cas de ideals en un mes per un sol partit polítich, cual· 
5e,-ol, que no en un any p~r tots e!s partits polttichs y 
totas las causas plcgadas, y ara que s' ha acabat el 
temps de pogucrse aprofitar, tot quedarú tranquil y 
quiet com si mayh;¡gués passat res. Els candiJatstriom
fants rumbejant Sas dots d'aprofitats, cumplir;.\1l ó no 
cumplir~n ab las p:·omesas qve avans cic ser tliputats 
varen fer pels pobles al propagar hi la petita causa del 
seu nom, emmotlbr{m ó no 'Is seus actes als ideals que 
allayors portaban en el); Ilabis, pero com que ja tenen 
10 que voli;ul, es i'l dir, l'acta ñ la. butxaca, no conti
nuar:m p:!,15 la !)li ió de propaganda, .llu' ~ taut zel se 
varen imposar cuan se tractava del seu profit y fins a 
una no Ilegistatura no tòt'nar:1n a cmpendrer el 
romiatge pels pobles del districte, perque's tractara de 
!tou cte~ònsegutr li acUt. Y els Cà1ldidats..A11e han sOrtit 
derrotats far;ln lo mat~1:; al pr~1l):U:,if ~puta¡.s als 
ad\'e-rsat.is. se quedar~\Q.a ca ~ J\. ~r 'da li ~miJja 
alegant per motiu el desengany, y si algún dia 's deci· 
deixen fi sortir altre vegada, sení pera tornar ;l pro bar 
fortuna en unas novas eiercións. 

Eusaqui tot lo que vol dir periodo electoral; heus. 
aqui la trista condició de las idcas; no sembla sino que 
no's puguin capir ideals st'nse encarnarlos en els homes; 
tant es aixis, <lesgraciadament, que si alguna ex,:epció 
es troba, que no se 'n troba casi cap, es tinQ;uda per 
tothom per un cas patológich. 

Fins ara 'I Catalanisme era tingut per un d'aquets 
cassos, y el nostre estat ens enorgullia, vivint com 
viviam tranquils dins l'única :esfera de propaganda ('n 
que'ns bel1ugabam; la conciencia norns remordia per 
res y constants y serens ens presentavam arreu vestits 
d'un romanticisme que 'ns enorgullia y qui avuy segons 
sembla no sr estila. La nostra tasca era pausada pero 
seguida; nostres sacrifiCIs nO aran remUne'rats ni anav an 
pel carni de serho, pero eran fets ab el desprendimemt 
de la conviCCió, no contavam els adeptes pel sistema de 
las urnas electorals que es el sistema dels partits poH
tichs pere) feyam adeptes convensuts, sense criarnos 
enemichs, qu'es el sistèma dels moviments socials qui 
estant per demunt de lns miserias dels homes, y, en 
una paraula anavam endevant per compte ' d'anar 
endn-rrera. 

Donchs ¿com s(csplica que part del Catalanisme s' 
haigi enfangat, deL 'ant de seguir el camí de sempre? 

La contestacio tal volta es la següent: Hi havjan 
dintre del Catatalanisme uns elements que's deyan 
evolutius y per cuestions que no SOll del cas esplicar 
perquetothom las sab bé prou, tingueren de separarsen; 
aquets elements que 's vestir~n ab el nom de regiona
lístas emprengueren el camí de Ja política men.uda y 
com que la cosa 'ls va sortir bé sembla que part del 
Catalanisme, aquell mateix que se 'ls va treure del 
demunt, deu haver fet el pensament de que no s' hi 
perdia res en probar fortuna y per desgracia ha donat 
aquet pas en fals, sancionat per la que sempre ha si
gut e túpida, Uey de las.majorias, 

R. FOLCH y CAPDEVIL. 

b gaires perfod el 
hom arriba a pel dre 
çi semblava una 
1tf"f# .. al martillo. AIli.~.iq(l.! 
btret\, ab las sevas 
"iscas y morisderu ca;r'èUnrons electorals ymcetings 
de propaganda; arriba d'en MeJla y companys de can
didatura católica ab tot l'aparato que l'argument ne
cessita, grans y qui1om6trichs discursos, passejada de 
dit senyor pel mitj de la Rambla ab cotxe, escampadis, 
sa de lIógit:a contundent perque'ls viscas y moris no 
s'avenülO del tot; propaganda a tot gasto del candidats 
regionalistas; presentació per part dels gremis, dels 
seus candidats; divisions y presentacións de republi· 
cans que no hi est;\nlab aixó de las concordias; retirada 
de arguns que 's presentaban; fe'~erals que's tornan uni. 
taris; unitaris que s'ens tornén afins; fuUas dels 9ue 's 
presenten sense permís del Csar de república (cada hu 
te'l seu); altra fulla dels anarquistas contre'l sistema 
electoral (ab aixó soch anarquista); fulla dels carlins 
d'acdó cootre'ls candH:lats ' católiehs; fullas ... de bro. 
quil per tot arreu, ab perill de tr carse l'espinada; car
tells grochs, blanchs y ver~ll q1,Je a. c da moment 
fan camhiar ls colors de l:1s cantonada ,com si s'en
donguessin vergonya de presenciar tanta bojería; crits, 
escandol, soroll; candidaturas pels carrers, candidatu
ras per las casas, cal'ldidaturas per las casas. candida
turas per tot; per tot eleccions y per tot farsa, farsa y 
més farsa. Total cinch republicans y dos regionalistas; 
la e.t1horabona als afins y que per molts anys pUgAn 
fer semblants atrassos. 

Per sort, després de la tempestat ve la oolma, que 
diu el ditxo, . per una temporada ens veurem lli1Ues 
de tants redemptors y de tan.ta filosofIa impeQetrable y 
de tanta elocuencia tribunicia, y ~s apóstolt de ocasió 
plegaran la trona 1 el poble tornaní. a )a realitat, y 
després de l'anestcssia electoral podní veure com els 
seus dèfensors, fregantse las mlins de gust camí de Ma. 
drid, se diuen:-Hem passat un any m:és esplotanflo¡ 
no tingu~m cap por" encare q~ carn ~r 114rga 
temporada; tal com avans, el poble creu y es~ e9 
eleccions, te confiansa en sos apóstols ne~res y "ol dt
putats. El poble es nost¡-e. 

Y passadas aquesta s n'esperara UMS altra.s per 
veure si te més sort y cons~~uix la ~eva {'edernpci6 sor· 
tida de las urnas. 

Es una bleda soleyada el poble. 

Els dos discursos d'en MeUa, particularm,c:nt el que 
dronuci:\ en el «Tivoli», foren (y no va de ,broma) una 
magnífica defensa de ¡as i(feas nacionalistas. Desde are 
declaro a en Mella com a element afí. 

Si no que totas las afinitats estan de desgracia, 
perque'l pobre MeUa s'ha vist atacat per altres afins 
nostres, y s'àrmat una disputa d'ajins, que un hom ja 
no sab quins son els veritables afins. 

Altre afí, en Vallés y Ribot, ha sigut també com
batut per elements catalauistas propiamente dicho$ y 
per elements catalanistas sense propimne1tte dichos, 

¡¡Que no es ben tríst que'ls elements Afins s'hagin 
de veure criticats d'aquesta manera? Aix6 ja passa de 
ratlla; preguém als que poden y saben ferhp que'ls .pas
sin un corruptiu a fi y efecte de que nois pongui el cas 
de que afins ab afins se barallin. . 

'Vàrem quedar ben entesos y per ells, pels afins, sol& 
Mm d~ tenir miradas de simpatia, si pot ser felhi l'ullet 
y algun que altre gesto expressiu per fensels nostres. 
Aixó eS politica de atracci6 

Que vol dir que durant el período electotal fassin 
el joch dels unitària ¿Que per ventura nosaltres no 
fem el joch dels afins? Donchs cada; hu fa el joch que 
vol; ab aixó ja ho sabeu: a mirar ab simpatia a n'els 
afins y que 110 s'esgarríhin las miradas. 

L'afinitat es mitja vida. 

¿Que no hu saben? En Vallés y Ribot, im el meeting 
que'ls unitaris varen celebrar a la Plassa de Toros, 
va cridar ¡ViVa el Ejército y viva la Marihal 

Minyó, vos retirrrém l'(ljinitnt y vos mirarém ab 
antipatIa. ¡Bó! Si que estaríam ft;escos; abiat ;¡,~ó se"1· 
bTaria a can sexal1ta. 



Si voleu ésser aii, guardeu las formas. 
La veritat sigui dita, no sé pas si sabrlam ferho; 

ab perquè un hom s'ha ¡fet tant an això de mirar a tot 
hom simpatia que contínuament estich sinrpatich. 

Quanl llegeixo els perióich y m'entero de tanta afi
nitat, em veureu llegir am un aire de simpatía que fá 
enternir fas podras. ¡Y pèl carrer! Val més que no'n 
parlem, perquè tot son personas afins lo que passa. 
Simpatía per aquí, simpatía per alia, mokas vegadas 
un te la simpatía a la cara y es troba ab un desafí que 
no s'en adona. 

Pero res. qué hi voleu ferhi, si una errada tot hom 
la pot fer, y ademes que no s'ha pas de mirar tan 
prim. Y que pels que no hi estem fets costa molt de 
cambiar el rumbo déla mirada; s'ha desser molt bon 
actor per trasmudar ràpidament la.fesomia. 

En Zaconi hu hauria fet be aixó; aquell si que n 
un mestre. Nosaltres, pobrcls y alegrets, que'ns dis
pensin si alguna vegada ens equivoquem. 

No'n sabem de fer comedia, y ah tota la franquesa 
que Deu ens ha donat, diem las cosas pel seu nom y 
sempre ens ha agradat el posat serio. 

Com que les lluytas electorals son el medi més ade
quat der fomontar les baixes passions y exterinrisar 

humanes, ens ha sigut molt fácil aquets 
dies observar aquet fenomen en els polítichs que s'han 
barallat per las actes. 

Per un costat hem vist en Salmerón Y ilustre jéfe 
del partit república,actuant qVautócrata en la cuestió 
de les dissensions de Valencia. Tenint ell únicament 
en perspectiva'l resultat de les eleccions, y oblidant 
per un moment lo que sol predicar la lüvertat y demo-

, va redactar un document encaminat a dcsauto-
risar la candidatura deu Soriano en tais le mes, que no 
ho higuera fet tan bé'l Csar de totes les Russies. L'im-
peratíu catégóriéh, la declaració dogmática, la paraula 
disciplina, son el principals conceptes continguts en 
aquell document, lo que'ns indueix a pensar que una 
república regida per un president d'aquestes idees ab
solutistes no'ns faria pas felissos. 

Per altra banda'ls regionalistes o autonomistes (que 
ara ja son tots unsi han treballat desesperadament pe
ra si guanyaven les eleccions; y com que en el calor de 
la lluyta perles actes no s'han recordat tampoch de lo 
que fins ara havien anat predicant, també han fet cas 
omís d'aquell esperit de llivertat, d' aquell tempera
ments expansiu que caracterisa'ls catalanistes de ve
res i prediquen en els meetings (sense practicarho, com 
ja veyémiels pseudo-catalanistes. No hi ha més que 
llegir I.a Veu de \Càt¿llunya de pochs dics abants de 
les ejeccions! 'El dret que tenim d'anar a votar es con-

¡x en obligació d'anar a votar...» «No's pot v.otar 
més que a nosaltres o a'n Lerroux... en cas de derrota, 
els vensuts serrin els qui no hauran anat a votar...» 

Si ells fossin veritablement catalanistes, si fossin 
rates de veres y tinguessin noció de la verdade

ra llivertat, pera fer propaganda electorai havien de 
; se a predicar les e\eeleneies (?) del procediment, 

y aconsellar (no obligar) la votació dels seus, font la 
seva apologia si convingués, pero sense malparlar dels 
contraris, a fi de que'ls electors, espontàniament, ab 
tota la seva voluntat y ben lliures, sense estar cohibits 
ni violentats, poguessin votar qui més bé'ls escaigués, 
pero may atentar a la llivertat dels electors, obligant-
los a surtir del saludable retraiment y féntloshí coació 
per medi de afirmacions molt discutibles. 

Y una gran part del poble, desgraciadament, no ho 
arriva a conèixer que'ls polítichs prediquen sempre la 
llivertat y exerceixen la tirania. 

;Si n'estem encara d'enderrera! |Si n'està dende-
ri"crida la propaganda catalanista! 

En Junoy, I' unitari Junoy, en un mceting celebrat 
Barcelona cl dia de las eleccions, en conmemorado 

e ' triomf electoral dels republicans, digué, entre altres 
desatinos, q u e Ia victoria per ells obtinguda era la vic-
°ria del verdader catalanisme, ja que ells representan 

avens y la civïfisacíó de Catalunya que era la carac-
t , r ísica de nostres passats. 

Ab permis dels partidaris de la concordia dech dir 
a r i aquest afí sobrevingut, que ja no 'ns ve de nou la 
seva garrafal afirmació, perquè avuy en dia, tal com 
van lan cosas, aquí no hi hauran altres enemichs de Ca
talunya qu tyor, nosaltres 

LA DEV ANTERA 

que reneguem d' aquestas lluytas de baixa má que do
nan trenta cinc'n mil vots als vividors politichs; que en
cenen pasions de fera y odis salvatjcs; que proclaman 
1' imperi de la bestiesa y que sols serveixen per em
brutir al poble. Nosaltres, sí senyors, nosaltres que ja 
estem cansats de tanta concordia y de tanta simpatía 
per elemens que fan servir d' escambell á las ¡deas; 
que mercadeijan ab totas las doctrinas y que deíensan, 
per egoismes personals, las teorías que avuy estan de 
moda. 

De Junoys n' hi han molts en la política, de Junoys 
n, hi han massas dintre de casa, y devant d' aquets 
autonomistas d' ocasió y d' aquets defensors de Cata
lunya sois ,hem de dir, encare que alguns vulgan fer 
politica d' atracció, que 's preferible quedarnos mil ve
gadas aislats. que no pas tenir companys d' aquesta 
carnadura. 

Tots ells son igualment farsans. Nosaltres que al 
catalanisme el volem d' or pur cridarem sempre contre 
aquestas barejas ab metalls baratos, sigan de la pro
cedencia que 's vulga, perqué si comenssessim á acep
tar aleacions molt prompte las monedas s' ens torna
rían de llauna y nosaltres no 'n volem fer passar de 
moneda falsa. 

Qui vulga tenir honor politich no ha de recular 
ni un pas y combatre sempre ab dignitat y fermesa á 
tots aquells que per fer negoci vulgan estrafer la 
marca. 

Ab aixó ja hu saben, no reconeixem altre alinitat 
política que ais catalanistas de lley. 

A Madrid tambe ntussíàsmats ab aixó d 
eleccions 3' si hem de creure á • El Liberal••• no tenim 
gobern monarquich ni per cuatre días. 

Diu aixis, el p> de mayor circudacion de 
España, en un article titulat 1 IAV NACIÓN: 

Ha surgido al fin una España nueva, bajo cuyo 
empuje desaparecerán en el Parlamento y en la 
gobernación del Estado ¿os feudos, las corruptelas, 
los monopolios y las desvengüensas de la España 
antigua. 

lia habido al cabo para ¡os hombres de Cuba y 
Filipinas la sanción de que hasta ahora habían conse
guido librarse. 

Saludemos la aurora que amanece y emprendamos 
resueltamente el camino, ya confortados por la Segu
ridad de que un pueblo, cuando quiere, pie 

Y may diran com ha surgido al fin una España 
nueva: donehs molt sencill: per medí de la noble lluyta 
electoral que es com si diguéssim l'incubadora del 
femer politich, el refugium pecatorum de tots els 
vividors, l'enganya tontos de tots els partits que por
tan dintre seu una colla d' ambiciosos que no podrian 
figurar per altres medis. 

Saludemos la aurora qua amanece Si salúdenla 
omaneuli que, de part nostre, dongui recados a l a 

familia, un petonet A n'cls nens y una cossa al gos. 
\Ay aurora electoral', me sembla que has d'ésser 

mes lletja que un pecat, v en cuant ab honor del 
no'n parlem després de tants anys de barraquetas. 

En Silvcla y en Maura, segons d diaris de 
Madrid, están que's donen als dimonis perquè noi's han 
sortit els comptes ab aquestas eleccions. 

Ab tal motiu se parla de dimisions ministerials, de 
crissis política y de digustos en las altas esferas. 

No sé lo que hi haurà de cert. Jo'm penso que no 
arribar;! la sang al riu perqué avuy en día las oposi
cions que s'istilan son de lo més manso que corra, y ja 
veurán com ab mitja dotseneta de discursos més o me
nos forts y ab quatre prográmete regeneradors y ab 
unas quantes frases fortas com la de la ola negra de la 

{OH, quedará tothom content y enganyat y en 
Maura v en Silvela continuarán fentnos felissos, y vin
dran unas altrás eleccions y ningú s'enrecordará per 
res d'aquest hermoso despertar de la opinión, que 
si fa o no fa es un somniar despert com qual 
altre. 

Ya ui en la pas de los sepul· ', que de-, 
que pel cas es igual, perquè han de 

saber que m'hi tornat tan escéptich d'un quant temps 
en aquesta part, que dupto de tot; fins de que I 
existit may ni Cuba ni Filipinas, ni de q cei ta 
la lley de la gravetat, ni de s l " la 
o-uerr. ublicans hagin guanyat a Har-

Els republicans están d'alló mc'-s entussiasmats, per
què en una colla de districtes han triomfat els 
didats. N'hi han que asseguran que avans de fi d'any 
timdrém implantada la República, perquè segons 
diuhcn, ens la portará el ejército y... viurem felissos. 

Mal aventurada l'idea que's refia del ejercitó y no 
;i sos mateixos partidaris; ja la pou 

perar as-entats a la República si se refían de qui 
portin feta y pastada. Aixó sense contar que'ls capi-
tontos del partit son una colla de comodons que tots ti
ran per diputats y tots tenen massa confiansa en pro
cediments tarats. 

Ja'ls avisarem si ac:is vingués la República; per 
are estigan tranquils, que'm sembla que n'hi ha per 
días. Yi si no, el temps ens hu dirá. 

CRÒNICA NACIONALISTA 
MACEDÒNIA 

An OUESTA nacionalitat de Turquia, 
JL com vàrem dir días em 
y en camí de presenciar grans suc-
^ ^ sessos, que pot ser fassen tronto-

"2 t a r " w , , , llar los grans, estats europeu». La 
«Qüestió de Macedònia» está a son comen quin 
será l'> fi? no se sab; el temps ho dirá. 

Pa ja una decena d' anys que s' está promovent en 
molts pobles de Macedònia, baix 1' iniciativa d 

i tres d' estudi, una campanya verament patriótica. Se 
veuen néixer escolas dominicals a las que si donan 

as instructives, las que prompte es cambian o 
converteixen en discussions polítiques, y així, ab aquest 
moviment instructiu popular, en va neixent la propa-

¡ida nacionalista macedónica. Com aquestas escolas 
dominicals están ah relació directa ab el poble, es pro-
bat que ellas han sigut 1' origen de las primeras espe-

' ransas de llibertat. 
Deu anys de propaganda han sigut suficients pera 

arribar a la revolució, que alguns consideran inevita
ble; puig els Comités macedonins han pogut es 
solts, pcr<> misació interior* subsisteix. L' «Or-
ganisació interior se troba establerta a Macedònia, y 
son constant treball es preparar 1' insurrecció; aquesta 
está dividida en Comités regionals, que cuydan de 
distribuí armas, reclutà gent y treballà per íer aixe
car cl poble. Las forsas ab que compta actualment se 
caleu! u mil homens, la major part de Macedò
nia y molts d' ells instruits, els cuals venen a ésser 1' es
tat major de 1' ecsersit insurreccional. 

Com totas las causas nacionalistas, aquesta presen
ta també certas diferencias degudas als temperaments 
o estat social dels homens que més o menys las .capita-

n; mes com aixó son sols a vegadas causas de for
ma }• no de fondo, referent als macedonis hem de dir 
que 1' esperit dels nacionalistas es absolutament en pró 
de 1' Autonomía ya may de la anecsió. Aquesta diver
gencia entre nacionalistes y aneccionistes—ab Bulga
ria no es ben determinada, puig sols s' ha comensat a 
iniciar de uns dos anys ensá. No obstant s' han dat a 

er els aneccionistes per sa impassiencia, provo
cant la revolució abortada de 1' any passat, la que ser-
\í sols per despertar 1'atenció de las autoritats 
íicsar al sultà en la insurrecció macedónica. 

Actualment ha sofert una gran complicació. J. 
plicárem días enrera cóm la Rusia estaba treballant 
/" arreglo; donehs are, ab 1' atentat comès contra el 

entant d' aquest estat, consentit, segons sembla, 
per el sultà, s' ha trobat cl medi perquè aquest, ab el 
pretext de castigar als culpables, apallissi ab la forma 
que acostuma, als nacionalistas de Macedònia que res 
tenen que veure ab V agresió suíerta per el cónsul rus. 

Ampliant lo que més amunt hem esplicat de la dife
rencia de criteris entre els que persegueixen una ma
teixa causa y a 1' hora la semblansa que presenta la 
humanitat encar que sia de dilerenta rassa, heus aquí 
1' esplicássió franca d' un autonomista macedoni 
qüestió macedónica es una qüestió de vida, y hem de 
procurar arreglarla per evitar la revolució. Jo soch 
com-rciai;:. v per lo tant soch práctich; jo vull el ben 
estar del meu país, no per sas conqu IO per son 

•ntrollo economicii; puig per mí la qüestió 
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macedónica no es més qu' una qüestió económica, per
qué el sentiment patriotich y las ideas humanitarias 
per mi no tenen cap importancia, las que may serán 
defensadas per esperits positivistas, comerciants finan-
ciers y gent práctica com jo. El fons de la qüestió es 
purament d' utilitat, sino que la gent intelectual gue-
rreija ab el nom de principis, ideas, sentiments que no 
son mt's que l'interés economich que las fa moure. En
tre aquets y jo sois hi ha una diferencia, y es, qu' ells 
van equivocats y procuran íernos equivocar a nosal
tres, y jo ho veig tot ben clar.s Y aquest comerciant es 
partidari de 1' autonomía, perqué creu que faria més 
diners, pero alcansada per medi d' un arreglo y may 
per la revolució. 

L' opinió de las personas sensatas es, que Macedò
nia ha de ser d' aquí poch temps, el camp en ahont 
s' hi han de veurer repetides las escenas que ha pre
senciat cl mon civilitat á Bulgaria y Armenia, puig 
cap responsabilitat ecsigirán los goberns y las autori-
tas [europeas a Abdul-Hamid, per més que sembli im
posible qu' Europa dongui carta blanca al sultá, pero 
sueseirá aixís; puig segons ha declarat l- embaixador 
inglés á Constantinopla, 'las grans potencias están d' 
acort en deixar al sultá pera que es prenga el temps 
que necessiti per establir las reformas proposadas, y 
que si el moviment revolucionari prengués extensió, 
s- ha de deixar á la Turquia ab ¡as mans lliures per 
restablir 1' ordre. 

R U M A N I A 

Aquesta nació, sentintse humanitaria y mellor di
rem encar, pensant qu' a Macedònia ecsisteix una gran 
part de població Kutzo-Valaca ó sia originaria de Ru
mania, no ha oblidat a sos germans de patria, y per 
tant se interessa per son benestar. 

Califican a n' aquesta nació de porta d' Orient, pero 
ella, ab seny verement europeu, mira ab bons ulls el 
progrés en vers la llibertat de sos germans de rassa 
en contra la supremacia de Turquía qu' els te baix son 
jou. 

Malgrat las diferentas rassas que poblan ¡a Mace
dònia, el valacs o rumans no s' han confós, sino que al 
contrari, han conservat sempre la seva personalitat y 
son carácter. Períodos ha passat en que 1' influencia 
de la civilisació grega 1' ha allunyada de* son origen 
llatí, mes malgrat nixó, una reacció s' obra no fa molts 
anys en aquest poble, que a 1' hora que reconquistaba 
sa independencia, resortía 1* autenticitat de sa rassa 
concretat en el mot «El ruma no ha mort , y vi rament 
es aixis; puig no tan sois ecsisteix políticament, sino 
que també manten sa llenga y sas tradio 

La dona rumana especialment, ha sigut sempre 1;: 
guarda de 1' antiga llar, y fidel a son origen ha man
tingut sempre las costums, la llenga, las pregarías y 
oracions y devot recort vers á sos antepassats. 

Per això aquest poble que sent tan fondo el senti
ment de patria: que 1' ha mantingut sempre y mantent 
encara, no pot ni sab deixar oblidats á sos germans de 

konià. y s' interessa y traballa a mida de sas for-
sas en pro de la causa dels macedonis, intervenint ab 
las potencias europeas, pera lograr pugan assolir la 
desitjada llibertat. 

Llegint un diari extranger, parlant de Serbia hem 
trobat que deya: «Si verament c!s paissos ditxosos son 
els que no tenen historia (constitucional ni d' alt; 
na), se pot posar entre i s íavorescuts per la fortuna 
el reyalrne de Serbia. Pochs estats hi han més esvalo
tats per el vent de la política qu' aquest, y aixó que no 
es pas una república de 1' América espanyola, que es 
1' única que podría rivalisar ab aquesta monarquía 
Slava que está sempre á punt de fer cambis y revolu-
cions 

Es veu que qui ha escrit això no s' ha fksàt prou 
ab Espanya, qu' ab el turno pacífico y las ji 
Bossa cambiém de gobern més depressa que nosaltres 
en cambiarnos els mitjons per suats que sían. 

PER MAL CAMÍ 
Deber es de quants nos interesem per la sort que al 

catalanisme pugui cabrer, fer tots el esforsos perquè 
aquet s' aparti de las practicas viciosas, que de prop ó 
de lluny pugan un dia coniondrel ab els estantissos 
partits politichs á la espanyola. 

Als homes de cor, als esperits generosos, ais que 
llealment professin 1' ideal, als bons catalans que 'l 
visquin, á la nombrosa y ardida joventud á qui tant 
deu la nostra causa, toca procurar que '1 propòsit d' 
usar certs procediments y que com á consecuencia sapi
guem alluyarnos sempre de tota mena de fins egoístas 
d' interessos mesquins, propis sols d' homes aixuts de 
cor, tant pobres d' esperit com richs d' ambició y afany 
de figura no repararían en portar al catalanisme pels 
viranys escabrosos de la política oligarca: bassal de 
totas las envejas, escola de malas arts y menjadora dels 
concupiscents. 

Si sense apassionaments se refleixona sobre la actu
al situació política si sense entusiasmarnos per victorias 
sorollosas se tenen en compte, mes que las necesitáis d' 
ordre secundari y de moment els sagrats interessos d' 
ordre general y las conveniencias de Catalunya imposi
ble que es digui en ple aplech públich, en ple meeting 
que la gandesa y llibertat de Catalunya, puga dependre 
d' una papeleta electoral. 

Aqui, á casa nostra, mes que en cap altre lloch, ha 
demostrat la experiencia lo desprovist de fornament de 
ta! afirmació; puig que per ereureho aixis ó al menos 
per fer veurer aixis ho creya, aquet gastament polítich 
estol de totas las ambicions mal contingudas que per 

acia nostre aquí vejeta fent ab un plegat de regio
nalista á Madrid y de catalanista á Barlelona atrope
llant principis y mixtificant voluntats, ha passat en ben 
poch temps, á constituir una fracció avuy encare boy 
ministerial: sense el boy, quant la tramitació de una 
stríe de reformas avuy pendents de resolució en las 
rónegas taulas de algún ministeri, sigui un fet: refor
mas consistents ab rebaixa de tarifas per determinadas 
especialitats y algun altre cosa per l'istíl, que per son 
carácter economich ó administratiu no té res que veure 
ab el catalanisme doctrinari. 

l'eina bona no ens marca als bons catalans, ni feina 
nova pro nova de debo ens costará trovar, si algú creu 
per fi, arrivada 1' hora de cambiar de táctica: ja 
que per dissorts també á Catalunya resta encara molt á 
fer. Ab la creació y consegüent sosteniment de novas 
institucions de cultura infantedores de una nova vida 
de expansió y regui adores del progrés ab totas sas 
manifestacions y ab tota sa amplitut ab la implantació 
de centres ahont á aixopluch de enutjosos padrinatjes 
puga la neixenta generació catalana educarse conve
nientment se fa Patria: y se fa Patria de debo perquè 

'atria nova:^tasca mes agradosa que la que obliga 
á emigrar á llunyas térras algunas de ellas molts cops 

idas als fills nostres previlegiats; à fills de Cata
lunya, que fujen del fref de aqui ó renegant de nosaltres 

MU rpalehintibs. Fins avuy y per á millor contrar
restar la eficacia de la propaganda de nostres salvadors 
principis, pels nostres enemichs s' han tirat en cara dels 
catalans indistintament y s' hi han tirat ab èxit vicis y 

¡ic per lo repetits no cal retraure y dels que si 
s procurem lliurarmos en lo posible, bona par dels 

altres passejan com afrentós estigma per mes que 'ns 
dolgui confesarho. 

A la total descrostaciò dél català devem encaminar 
bona part de las nostras forsas y per aquet objecte, res 
millor qué apartar els organismes sans del peri¡¡ 
corren ab aquesta mena de probas, si una colla de cir
cunstancias; en diferents ocasions majistralment expo-
sadas per alguns dels que de cop y volta en passat ;i 
sumarse com á partidaris capdals de prácticas tan 
viciosas, no ens haguessin convensut de la inutilitat de 
ditas prácticas, els afrentosos é indignes recursos que 
per pendrer part en la iluite en aquet pais acostuman 
posarse en joch, bastarían perquè per dignitat almenys 
y com correspon á homes serios, ens allunyensim per 
sempre del col-legits electorals com de llochs api 

quants encara podem avuy y volem en lo succesiu, 
ntarnos á la vida pública ab la má al cor y el cap 

enlayre. 
La feina del catalanisme, no es ni pot ésser altre que 

que la de fer catalans; fi pel quals ' imposa cl treva-
llar ab perserverancia y tacte exquisit, ab el ben entès 
de que quan ho siguem tots no ens caldrà el paperet 
simbolisador del vot per pendrens lo que no ens daran 
y no 'ns darian may, encara que fins á la consumació 
dels segles, ens revolquessim en 1' aixam de fastigosas, 
repugnants y desmoralisadoras prácticas, que son el 
preludi y acompanyament de las lluitas electorals. 

J. MORTA 

NOVAS 
— Com que molts periódichs ens afavorexensovint repro-

duhint treballs de LA DKVANTKRA lo que no 'ns sab gen de 
greu, sino que encara 'Is ho agrahim) dcsítjariam que al 
mateiy temps de reproduhir de nostre periodich algún article 
ó solts, fessin constarme la procedencia. 

— Magnífica resulta la festainfantil que celebra '1 «Colegi 
de Sant Jordi» en el teatre Principal pera solcmnisar la diada 
del teu sant patró. En ella 's demostrà alpúblic 1' excel-lente 
icsullat'.que está domant el seu sistema d' ensenyansa, consis
tent en 1- us exclusiu de nostre llcnguatje en les llissons i en 
el coneiximent del català com á base pera apendre altres 
idiomes, conforme ab los avensos de la moderna pedagogia. 
Pera eminisar la vetllada cantareu els noys varies ca 
populars de les mes escullides, representant també '1 drame 
de 'n 'Joseph Pujadas y Truch intitulat jorns de do!, que 
representa una tristíssima escena del siti de Barcelona de 
r71.4, plena de conceptes morals molt apropiats pera 1' educa
ció infantil. 

Felicitem coralment al digne directos de) Col·legi senyor 
Flos y Calcat, aixis com també felicitem iniciadors de 1' idea 
d' obrir á Bcrja una escolo catalana que segueixi el meteix 
sistema que'1 Col·legi de Sant Jordi de Barcelona. Segons 
llegín en el l'i </< les ires branques, dita obertura ha de tin
dré lloch el dia primer de Maig, 

— A Ripoll s' está orgamsant un concurs de sardanistes 
que tindrà lloch el dia n de Maig á les quatre de la tarda, 
adjudicintahi un premi de 200 pessetes, un altre de 100 y un 
altre de 50. Les colles que vulguin optar á aquets premis 
deuran solicirar la seva inscripció en cl establiment de 
rellotjeria <E1 Ragulador> d e ' n ] . Garriga, plasa de sant 
Eudalt n.° X de dita vila, per tot el dia 10 de Maig á Ics dotse 
del mitjdia, devent manifestar al mateix temps el nom del 
cap de la colla y '1 poble d' hont ve aquesta. Ks condició 
precisa pels qui prenguin part en el còrners comensar la 
sardana á la dreta, y en el contrapunt, que acabi la parada á 
1' esquerra. 

Molt desitjém que en aquet concurs no hi fassi falta 
alguna colla de Barcelona 

— En Is Associació ropular Catalanista cl dia 3 del prop-
Vint Maig se celebrará una vetllada política en coumemoració 
de la XLV1 festa dels Jochs Floral»', en la que faran ús de la 

lla d i s t i n g i t s o r a d o r a c a t a l a n i s t a s . 

Dilluns passat, mori á Mataró nostre volgut company en 
Thercnci Thos y Codina, ("iran ha sigut la pèrdua per Cata
lunya, ya qu'ah «li ha perdut un bon fill, un gran mestre y 

•staiit defensor. La nova d'aquesta mort s'ha rebut 
cuan encaro'ns dolían] de la pèrdua d'un altre bon catalanis
ta, en .lent de la »l'nió Catalanista». 

Kebin las respectivas familia», ab aquestas ra'.ilas, la c:.-
ió de nostre condol per la pèrdua suferta. 
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