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LA D&VANTEBA 
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 ADMINISTRACIÓ: Í LCIÓ P O P U L A R C A T \ : Esc : 

LO QUE VOLEM 
Volem la llengua catalana ab carácter ofici.i! y que sian catalans tots los que á I mpenyin cárrechs públichs: volem Corts catalanas, no sois 

estabHntequePla!:re>sèrva(resional fòrsosapresti servey tant sols dintre de Catalunya.» (Del manifest de'la «Unió Catalanista» de 16 de Mars de 1897) 

ALS GERMANS DE BASCONIA 

orsats campiona 
del nacionalismo basen; se
nyors Zabàla y Ar iándaga y 
potser álgiin al tre, están su-
frínt presó ¡1 Bilbao, áb 

1 de la Célebre trovalla de fascicles á 
'•(Ití.str 

No habem llegit cap dels escita q 
man l1 esmeptatppúscul; ignorem los oon< 

s que contóy ao sabem si sas a])recia,cions 
atentan ó n o á l o qüe 'Is conciutadans dels 

polítiohsanomónati ¡nictjridarf deia 
PatriaiP'och ens importa. N' hi ha p 
que dinsellshibategui uh ánima, queia ompli 
la patrïa basca, qu' hi àlétegi un desitj de 
day IJibèrtat, p< • oferim lo nostre 
á n' els fills de la terra, que banya '1 Cai 
brich, diei linceritàt y éntüssias-
me,: soni ;ib vosaltre 

¡Separatistas! Aquesta es laçaliftcacio ab 
de primera magnitut, el 

gona y (ola. la, t u r b a - m u l t a de sa t é l i t s q u e 
f o r m a n lo sistema, p l a n e t a r i de la po l í t i ca 
p a : ens l l onsan ¡i, la c a r a com un insul t , 

[S qu- a p a r i a n t los ulls del l lo t d e la Üe-
dayrc y sanejant!'atmós-

fèi is volta,per ells cmpestada.procla-
forl (pi' aspirem á una 

de Hibi P e r é ] m 

ambent ó pa t r i a en que *ns movem. 
nzil] passa temps 6 miserable egoism 

perqué 'esa,va y la volem 
iampar arreu, pera que floreixi, pe 

• fructifiqui, pera a ixecar bandera, de ¡! 

aa rca r nostre ésser, nostra personalií 
, Humani ta ten 

' "ce ió . . 
¡Separatistas: úguessinla franca 

llaqu' loixl' actitntdels' ba
ratos, que pr< interrompre ab un parell 
de ücjvís Ordres ó articles del cddícli Penal,, 
^nostre poderos impuls, volent ençarrilar-

[uiha de la entitat 
Estat. itém juny j£s per etzar de 
la Ilisí:. 

Qu Len aqu 
«ae? Los pobles cauhen ó degeneran quan 
ana forsa superior á n' ells els airen, ó bó no 
tenen finalitat que cumplir Aquesta, es 
inexorable y fatal. Quan >' [ m P e r i Rom, ; i ,>s" 
catnpá pertot lontonsonpoderysa influ 

cia, s'assimilà els pobles inferiors á n( ell, 
absorvintlos sa llengua, sas costums, BOD dret 
(i manera de viure, pero á n'els pobles y ras-
sas iguals 6 silpcriOrs pogué domina 

1, pero j logra i; "• carác-
it in

distintament en la Eistoria. Si Basconiá, si 
llunya elisera la qüestió) caygue-
fou perqué d bé s< ellas 
ostancias inferiors al dominador, ó per

qué un altre finalitat vingué é umplirla vida 
d' aquest ionalita que fos en 
per jud ic i de ició. L o 

,. Diversos acontcixei, rans 
evolucions, distiní: donan 
carái ' 'pocas de la Historia que 
van suecehú ¡res. Aq 

3 mate ixas manifestacionsenvers uns 
liti.it. son producte d' un 
g í a s v i t a l s . de l l u y t a s ; <]' u n a m 
rístích y particular, en el qual se mou la, su
prem i, la voluntat del individuo, pro-
duhintse dins aque ¡it com en 1' Huma? 
nitai eral, aquel b¡ ".' de forsas 
de qúeparlabam, 1 á las ai-
tres. * de 

nferiors. Aixíslo desdoblament d' ener-
ftanent y continuo én l' Univers, 
doblamenl 

enrotlla' luyta envera 
una i t, pot esser lili uni< -lussiva.-

de fas entitats formadas y. ponegudas 
per ¡ .ps actuals.-' 
De cap de las maia llavors haurían d' 
aceptar por eterns á tais E : auríam de 

la flumani arriba-
que ja no hi h 

dir ha 
finit. 

Qn le quedan de las a monar
quías y repúblicas? Cap, absolutament cap: 
perqué? d< lerque ¡ •<'> acaba. Las 

ut, altfès forman part 
d' i- aats, las demés 

,uila y mi 
ia de morir Ó d' 

isorvida a de 
a en ve, ma y p 

; arar.i encare: las Institucions 1 
d a s pe í la His to r i a , c a u r a n , (pian una DOVfl 

, las empenyi, pera oréame d'altre 
una paraula, serán lliures tots los que 
sentin n-
r [d< 

Eusaquín tras 
, d' odis 

1 

to pretenem dominar ¡i ningú, no . 
uir dins easa d' altri, lo qu' ell cre

gui esser sos i tims: tenim una, 
finalitat y á ella h m los pobles, que 

di y cátala aspiran aun Ideal, tots 
nos irho posarem 
si convé, á contribució a" la natural 

Ja veuhen, donchs, els inconsútils qn 
equivocan de mitj á raitj en califican 
dominarnos. Bicovadins nosaltres uta 
rit que. no lograrán may aterrarlo, y que 

ipre que vulgan retenil, s* els 
d' el 

Per acabarnos hauríau de destruir nostra 
ánima, pulverisar nostre ens. esfondrar t: 

la darrera forma qu' ¡snostra manera 
d' esser y nostra voluntat, y fins desp 

it, cou lo Fénix d entr 
dras: ja veyeu qu' es impossibL lo 
sentil absolut tula. Tambépodríau 
anu 

Pero per un co 
¡lis de genis, lia y 
mi t,an ; 

Declaren ilegal le lalisme; p( 
fora la lléy, émpresonèunos, y ju l 1" 
hauna 1 la, porque nos¡ •<»-
me! quebí ¡ las v 
lleys QÍ posans en contradicció ab la, 
volúh'tal d tits; pero las m 
CÍO:: la, 
de nostre esp . y 
continuará, voleyaat / r e . encom 
nos foi iratje pi 

Exposició de fets 

•r 
/ 

JL 

OLTAS 

s durant 

turia, 
molts del que, {senzills teuidrs, 

mensaren A possehir cua( q u e ' s t o 
cuatre dotzenas y s' han convertit al final 

aquestas ma 
per tot arreu de Catalunya, ó deis que, 

sant tan ortuna. han arri 
á obten; r altres cantons, una explén-

http://liti.it


o 

Representa un trava'l inmens 1' anar recullint els 
N primers milers de duros pera formar la base de la fu

tura riquesa y significa la privació d' un sens ii de co
moditats y d" expansions del esperit per no tenir altre 
idea que la üxa del ¡ que' hi deuhen consagrar 
totas las energías de 1' ánima. 

Els caràcters formats aixís han de estar necessària
ment faltats de refinament y per això cuant al tenir 
consolidada la fortuna es posan á disl rutarla ab p i 
tranquilitat uen ab dret á fer valdré la seva 
opinió en las diferentas cuestions que agitan la vida 
del pobles no 's saben sortir de las miras estretas que 

han anat creant al manejarse en 1' intrincat laberinte 
dels negocis á la menuda. 

Y no 's crega ab això que enamorat de una vida bo
hemia desprecihi com á impuresa de la vida tot cuant 
á industria ó á còrners se refereixi, ans al contrari: tot 
á n' el mon te la seva poesía, y cuant 1' industrial ó el 
comerciant delinea en la sev. el plan de la em
presa arriscada, el perfila en tots sos detalls, preveu y 
dona solució á totas las circuntancias que pugan pre-

per la forsa de sa voluntat va 
enrotllantlo, donantli cumpliment en totas sas parts, y 
vejent moures á n' el gran escenari de la vida las 

• conforme á sos desitjós, aquell home sent dintre 
seu las maleixas emocions que '1 poeta ab sa obra, 
seva, bona ó perjudicial pera sos semblants e't coloca, 

el sentit de serne el creador, en cl rengle deis escu-
llits de inteligencia clara y voluntat potenta. 

Aqueixa ¡orsa creadora no es pas lo que distingeis 
á molts dels comerciants ó industrials de casa, aquí 

tá desentrotllada en alt grau la imitació y son escas-
que s' atr á empendrer novas vías pera 
oci. Mes de 1 ,500 fábricas de filats y teixit 

trobau escampadas per Catalunya constituint ben be 
trtas parts de sa riquesa industrial y ab tot 

y ' ctual casi ningú sab veurer encare altre ne
goci que '1 del ram de filaturas. Pero, aixó si, cuant á 
algú, per exepció, se li acut posar un negoci nou, si te 
la sort d' ensopegarlo un xich ja pot comptar al cap de 
poch temps ab la competencia dels seus imitadors que 
lí comprometen la empresa al posarli cntrebanchs e 
seu període dl implantar 

i que ja i tenim els catalans 1' esperit d' empre
sa pero 'ns falta la ilustrado necessària peraportarhi 1' 
esperit de grandiositat-El tractant d< d ' a viu-, 
comprador dels inmensos carregameats dels barcos que 
arriban á nostres ports, es el mateix ab els mateixos 
procediments que '1 modest graner que fa '1 negoci ab 
euatresachs de blat y blatdemoro; el banquer que ab 
sa firma avalora ana millonada manté i mateix criteri 
apocat que tenia cuant comensá en sa botigueta cl des-
cambi de billets de banch en pi 

Aqueixa ilustrado que no tenen els que del no res es 
n una fortuna 1' haurían pogut adquirir els seus 

lills j;t que disposavan dels medis necessaris. Mes la 
educació d1 aquets deixa per lo general moltíssim que 
desitjar; ab 1' afany, tant poch llógich y ben humà per 
cert, de borrar 1' origen modest, procuran els richs im
provisats fer barrejar els seus fills ab el de las casas de 
posició mes onlayradas. Envían el noy á pensió apartat 
de la familia, allí s' educa en una atmósfera diferent de 
la de la »a, aprèn el sens fi de cosas superficials 
que ensenyan á n' els colegis sap en francés dir Deu lo 
guart y preguntar per la familia... y cuant arriba á 

troba molt superior á n' els seus pares; aques
tos, ab el seu afany d' aparèixer com á gent distingida, 
consultan á n' el fill respecte á la manera de portarse y 
ell es qui resol en última instancia las cuestions que 
respecte al tracte de societat pugan presentarse. Com 
ha viscut fora de la familia hi torna com un extrany y 
aviat, molt aviat, es dona vergonya dels seus parcs que 
lluytant entre 'Is hàbits adquirits en sa primera época 
y ab els ayres de gran senyor que pretenen després do
narse no hi ha dupte que tot sovint han de caurer en 
ridícol, y aquest despreci latent pels pares, avuy dia, 
pena fa '1 dirho, tant extés, no 'Is hi fa agrahir ni las 
angunias ni las privacions que aquestos han tingut de 
patir per proporcionalshi el benestar de que disfrutan, 
v afeblits per aquest ni tampoch volen preocuparse de 
fer créixer y progressar lo que constitueix la seva font 
de riquesa. 

Aixís, dons, ens trobem que i s que tenen l'hàbit 
del travall no están en condicions de possehir la ilustra-

• ció suficient que requereixen las grans empresas comer
cials ó industrials y els que podrían teñirla, per la ma
nera com ha cor que \ que de-

VANTERA 

sitjar, sense ferloshi sentir per res 1' agre de la vida, 
solen ser en extrém mandrosos dl inteligencia. 

•Aquí la principi de que la industr ia ca-
talai tigui entre las que van á la devantera , mes 
aquí cal fer constar que no vol dir aixó que est iga tan t 

Aerida que no hi haigi per hont aprofitaria. Aques
ta es una creencia que també deu combatres per ser 
tant equivocada com la d ' aquells optimistas que la 
creuen superior á la de tots ois demés pables; es precís 
tot fentsc cár rech de las deficiencias que puga presen
tar p rocurar impulsarla pera que progressi v no que ab 
las exclamacions de despreci que alguns fan sembli que 
degui escriures sobre d' ella aquell teu tota es-

'! Dan t v. ! a por ta de 1' Infern. 
Aproros i t d' aixó, recordo una impresió que 'ni 

contá un amieh meu que arr ivaba de Londres: e s tava 
en ui ir sobre '1 preu de lo que com
prava li donaren com á rahó de que fos un xich pujat, 
la de que i género e ra del país; aquí, al i un 
trajo, per exemple, lo pr imer que 'ns va
loras de que es género inglés. . . géne ro 

'i client no 
g a y r e espavilat s ' e m p a s s a com si v ingués del rovell 

OU de 1' Ingli 
Heus aquí, dons, una tanda de fets que tothom á 

cada moment pot comprobar , y per compli test 
travall deuria ¡ ¡as solucions que podrían do
nar.- a-retgirlos; mes son aquestas tan c o m 
plexas que per expl icar las un xich justificadas deuria 
enfondir molt la cuestió y no 'n tindria prou en un pa
rell més d' ài >m aquest , y com per a l t re par t 
tampoch servir ían de gran cos. idit, guanyanth i 

•; jo, supr imir las . 
J. SANS . 

ELS K INES NACIONALS 

Cuant ei poble 's revolta lls tirans que 1' 
oprimeixen, atentant ignominiosament á sa natural ma
nera d' ésser, ó cuant se sent' ultratjat en els seus mes 
cars sentiments per altre poble enemich que preté arfa-

ritat, lla. 
las forsas de 1' ánima nacional per la santetat de la 
causa guiadas, y ab la seguretat de la victoria 's llen-
san á la defensa de la sacrosanta llibertat de la Patria. 
1.' odi ai enemich omple 'is cors al costat del amor a 
las llibertats patrias; y aquest amor a la terra, y aquest 
odi al esclavatjc, arrencant del fons de l' ánima en fo
gosos esclats de vital entussiasme per la causa tres vol-
tae santa , ' s tradueixen en las mes frenéticas demos
tracions de patriotisme sortidas sempre espontàniament 
de la propia naturalesa del poble. Se sent necessitat d' 
exteriorisar els sentiments patriótichs que 's remouen 
en el fons de 1' ánima y aquests se manifestat] en crits 
atronadors de triomf y de gloria, pro que, no obstant 
ésser eixits del cor del poble, no poden may arrivar A 
csser la fidel expressió del seu estat d' ánima. Pro, allá 
hont acaba la paraula sa torva d' expressió, allá la co
mença la música... y com si i s crits d' entussiasme del 
poble al omplir 1' espay entreteixissen en sincera melo
dia 'Is seus sons musicals, naix, sens saberse com, un 
cant incomparable, que no podría jamay igualarse, re
trat fidel deia manera d' ésser del poble que li ha do
nat vida, expressió perfecte y insuperable del sentir 
del mateix poble... Aixís naixen els himnes nacionals... 

L' Himne nacional ha de dictarse al compàs que 
menan els batechs del cor del poble; la música ha d' 
esser la que escampa i bleix de 1' ánima nacional; 
de portar el sagell de la seva peculiar manera d' csser, 
de la seva ptopia naturalesa, de la seva personalitat 
histórica... 

(Me fan llàstima 'Sats dels pobles [latín 
tonant la Marscllesa. El caràcter d' universalitat que 
s' ha volgut donar á aquest cant atribuít á Rouget de 
1' Isle —y que, segons uns, es arrencat d' una Missa 
segons altres, d 'un Oratori—no li he sabut veurer 
may. V vist des del nostra punt de vista ¿quin interés 
de rassa hi ha entre I ellesa y els avensats dels 
diferents pobles que pretenen esgargamellantse apro-

iela?) 

S' ha pretingut fer himnes nacionals per medi de 
concurs* [mne mejicá) y se n' han fet fer d 'en-
carrech, (!' himne rus—si be in compíasch en reconèi

xer que aquest himne reflexa perfectement la religiosi
tat d'a quell poble, ratllant al fanatisme); pro i s himnes 
nacionals, habent d' csser 1' expressió del sentir del po
ble, no s' imposan; s' els fa i mateix poble. Podrá de
clararse oficial cualsevol tonada composta pel mes es
piritual dels mestres, pro la llegislació del estat no hi 
te poder sobre I' ánima, la forca s,' estrella en front de 
la voluntat; podrá i poble intentar d' acceptarlo volun
tàriament, fins, si voleu, provarà d' adoptarlo buscant 
d' exteriorisarhi els seus sentiments fondos, pro aques
ta exteriorisació no la logrará may; será uua falsa de
mostració de lo que dins ell sent, un fictici reflexe del 
seu estat; perquè no ha sortit aquell cant de la seva 
ánima, de la seva propia naturalesa; perquè aquell cant 
imposat pel poder dels homens, no • i, no es 

mateix. Se canta sols per la necessitat d' exleriorr 
sentiments que la paraula es impotent per manifestar-
los; cuant el poble no sent aquesta necessitat, oo canta: 
cuant la sent, si no te un cant qu' ab tota veritat sinte-
tisi lo que vol llensar en defora de son interior, no ho 

I que li donan de real ordre, sino i qu' ell s' in
venta ó el que ell sl adopta llavors. Lis himnes nació* 

naixen sempre en les grans conniocions que per-
lorban la tranquilitat dels pobles; cuants aquest no 

. leriorisarho ab la paraula, buscan en la tnú-
ilahle di • stat psico-

ich. 

Si i s himnes nacionals no s' han de fer per concurs 
ni per encarrech tampoch poden escullirse d' entre las 
obras dels grans Mestres de la música, com han fet 
Austria y Alemania ab un fragment de gran bellesa d' 
un cuartel d' Haydih, abdugas, y Inglaterra ab altre 
fragment de música de liaendel. Hauria d' esser el po
ble i que escullis el seu himne y no i s seus directors, 
en aquest cas, el poble esculliría un fragment de músi
ca en el que s' hi veiges retratat en la seva manera d' 

i tota sa puresa !' estat actual de la seva áni- * 
nple patent el tenim en cl poble espanyo! 

cuant en les darreres desastroses guerres colonials y ab 
la dels Lstats-Units, va adoptar per himne nacional 
La Marxa ''de Cddiss, tros musical deben escàs mèrit, 
ab gens de bellesa que 1' avalori, pro que s 'avenia 
perfectament ab 1' estat d' esbojerrat patriotisme que 
malmenava al poble espanyol. La afeminada Marxa de 
Cddia, plagi mal girbat d' un walss de Strauss, segons 
s' assegura, es lo que mellor retrata á un poble corcat, 
sens mica de seny, aventurer, y enamorat del gfnero-
chico; sols una producció d' afeminal género-chico po
día servir de mirall á la seva ánima. 

Mes si aixó es un exemple de decadencia d' un po
ble, no faltan exemples de pujança en altres que també 
provarán el nostre assert. Catalunya, reivindicant la 
seva personalitat, ens ofereix un encoratjedor especta
cle en el fet d'escullir cl seu Himne nacional. En 1' 
estat d' eterna protesta contra i s malbaratadors de la 
seva honra, contra i s que l'oprimeixen atentanfr»igno-
miniosament contra la seva llibertat, en fogosos esclats 
tle vital entussiasme per la causa tres voltas santa, re
corda i s temps de las sevas primeras revoltas, y al 
compàs dels batechs del cor del poble, absons del bleix 
de 1' ánima nacional, llança al espay un belich cant quin 
ressò perdurará per tost els sigles, perquè porta i sa
gell de la peculiar manera d' esser del poble que 1' en
tona, de la seva propia naturalesa, de la seva persona
litat histórica: 

Ron colp de fals 
defensors de la terra, 
bon colp de fals!! 

JOAN B, LSTADALER. 

ENGRUNAS 
¡¡Eurekal! [Are si que I' honor ja no té cap taca! ¡En

tri lodos lo han lavado! Una fregadeta I' un, 1' altre una 
bona ensabonada y el de més enllà uns cuants cops de 
picador, el pobre lia quedat que ni qui i V8 inventar 1" 

reconeixeria, 
Després del DESGRACIADO SUICIDIO (té de dirse aixífl 

per no incórrer en peea») del marqués de Pikmann, sem
blava queja ni hauria per temps amb tatil bona bugada 
com van ferne, mes se veu qu",ai\ó del honors ' embruta 

ovinl qu ' (is mitjons \ ca,la dos per tres, altre cop 



LA DEVANTERA 

á fer neleija: ¡Sorl que deu ésser de molla resistencia, que 
sino ja s' halarían d' haverinvental una altre cosa el sen-
yórin per poguer barallar 

Arreparin sino en dos días quina bona feyna n' lian 
feta.: 

«Esta manñana se ha ventilado la cuestión personal que 
existia entre los señores Gabas, redactor de El Liberal y He" 

ras de La Correspondencia. 
Kl ffncuentro fué á sable y á todo juego. 
Del encuentro resultando ambos adversarios heridos en la 

> drecha». 
¡Vaja, dos plomas en reposo! pero 1- honor ha queda. 

do sin niaudia. Es veu que d' aquí endevanl por poguer 
eserihurer en periódichs s' haurá de sapiguer avans que 
emploar la ploma, manejar la espasa Ó el sabre ó alguna 

'I' aquellas eynas que fan pupa. 
Suma y sigue: 
«En el cuartel del Campamento de Carabanchel, se ha 

efectuado el lance entre los Sres. Sánchez Guerra y Soriano. 
• juez del campo el conde de Romanónos. 

En un cuerpo á cuerpo resultó herido en el muslo drecho 
;r. Soriano, recibiendo una herida punzante, de 4 centí-
ros». 
El Sr. Sánchez Guerra (per si no ho sabían) acaba de 

deixar la cartera de Gobernado, lo que equival á dir qu' 
era el ministre més directament encarrega! d,- fer cum
plir y sobre lot conèixer las lleys del Estat, una de las 
cualsdiu que queda prohibido el duelò. ¡Oh. las lleys 
espanyoles! 

* * 
[ï que segons se veu lo mal deu ésser incomanadis! 

Nostres germans de rassa els francesos no volen esser 
menos que nosaltres j possats á fer, fins hi entran enjoch 
els mes católichs y els més avansats; un dels caps del 

¡atólicb vel leader del socialisme (consorsa-
dor, |e; 

Llegeixintne lo que 'n diu un periódich de nostre ciu-
vehurán com va anar la cosa: 

«Derouléde llegó ea el tren de Irún y atravesó cl puente á 
pit. 

Su hermana Juana se quedó en Irún detenida por Marcel 
Haver y otros amigos, quienes¡la disuadieron de que presen
ciara el lance, como se proponía hacerlo. 

Derouléde se encaminó desde el puente de Beodia á la 
casa denominada de Chumanenet, donde permaneció cinco 
minutos. 

Al poco rato se presentó Jaurés con los padrinos, quienes 
inmediatcmente procedieron á medir los 2\ pasos á que debía 
balizarse el duelo. 

Cargadas las pistolas se entregaron á los deulistas. 
El juez de campo, M. Galli, les previno de las condiciones 

estipuladas. 

Poco después se oyeron dos disparos simultáneos, sin con

tiendas. 
El público era numeroso. 
Los comisarios de policía y los gendarmes se esforzaron 

e»> lograr que los curiosos retrocedieran de los puestos que 
"abian.ocupado. 

El desencanto fué grande cuando todo concluyó en la for
ma dicha. 

Las detonaciones no se oyeron apenas. 
!)icese que los proyectiles no llegaron á atravesar la dis

o c i a que separaba á los dos combatientes. 
M. Derouléde marchó á Irún y Feuenterrabia, donde al

corzó. 
M. Jaurés regresó a Paris. 
Los duelistas se limitaron á saludarse sombrero en mano, 

s 'n cambiar palabra alguna > 
Vaja, dones ¿que 'ls hi sembla'.' ¡Y es clar Immens de 

Deu, que el desencanto fué grande! ¡Vostès dirán si per 
•o veurer mes que sis ó sel senyors tots mudáis y amb 
lr>!a la calma \ tranquililal deis pnnxa-eonlents. dos deis 
'(Uins volen matarse y que (inalmenl se donan las mans. 
'« gent caminará cuatre ó cinq horas inútilment! El pú-
blich vol emocions lorias, ni pasninyerias. 

Sis eynas de malar v total Ires miserables esgarranxa-
"as ¡ni val la pena! 

!>• avuy endevanl podem cambiarla base «i: África 
'ontensa als Pirineus» per la de a LA PATRIA DELS QUI
XOTS COMENSA Á PARÍS.) 

Vetaquíquejo 'm creya qu' això de fer desgracias 
8°ls ho feyan unes/ros ejércitos nacionales y are 'm tro
bo amb que fins los qui ni son bizarros, ni gallardos, 
"» invictos, ni, que se jo que mes. també saben lerde las 
sevas encare que no necesitin caminadors. ¡Y que casi. 
,<ls¡ el nostre no es res al costal de lo que saben fer los 
altres quan Tan comedia! 

Llegeixin sino lo que retallen, d' un confrare, qui 
!|,'"a alguns detalls de las darreres maniobras cele-

bradas á Alemania \ en las qu' hi prengué parí activa 
lo Kaiser. 

*En una d' ellas (cargas de caballerki) uns cinquanta 
homes caigueren de cu-ral!, sofrint fétidas mes ó menys 
graves. Un altra, cu que las cavall'ríos enemigas arriba
ren á toparse, un soldat atraveséà un húsar amb so Hari
na, matantlo en el aCte, y v.n altre lius.tr fou ferit per 1111 
llam er á la coma, que tingué d' esser amputada. En altra 

hi hagué dos oficials y vuit ' .'ment. 
Un COtnbat parcial ocasiona la futesa de. quaranta vuit 

tcias si mídanlas, varias d' ellas mortals. 
En las altres branque» del servey, els accidents si bé 

: nombrosos, : d' esser considerables Un 
voluntari d' infanteria fou mort d1 un tret; un soldat, de 
la propia guarda imperial va perdre is ulls dí una 
carga: un oficial fi» , nt ferit per la explossió </' 
un globo militar y una semblant explossió costà la vida d' 
un pobresargent. En una altra ¡i' infanteria un sargent 
fou mort y ui: dragó horriblement traspassat per un llan-

-,• sols lo que se sab, douc/is la i i dels 
ois es clar que. no s' ha fet pública, ni may se sabrá.* 

¡Vaja. qu' els alemanys poden estar ben contents de 
tenir tan bona'S eynas! Si solsameni fen! parodias de ba
tallas ja fan lautas malifelas, ¿que farán cuan se barallin 
de debo:' Prenguin model nostres valientes j vegin si 'Is 
convensper aviat possarho en práctica, pujg estem lan 
ensopits que no sabem fias en que enlrelenirse. 

¡Animarse, señe, 

¡Qui ha dit que Espanya era un pais mort! Proban 
Irarilassagnants baratías dels pescadorsandalussos, 

las eternas disputas en!: traineros gallegos, 
els escàndols del Congrés, els desafíos, els robos y crims 
de tola mena y per úllím: 

íSagunto 9 (Q,35 m '—Al anochecer fueron ayer derriba
dos los postes del alumbrado eléctrico, quedando coi: 
corriente. 

Circulan rumores de que el hecho fué perpetrado para ha
cer fracasar los preparativos de los católicos, que tenían pre
parada en la carrera de la procesión una instalación de más 
de dos mil bolas y focos de luz en 20 portales engalanados, y 
que no pudieron lucir á causa del accidente. 

La noche era obscurísima. 
Al llegar la comitiva religiosa á la calle de Pacheco, los 

católicos dieron vivas á la Purísima, oyéndose á la vez algu
nos mueras y cruzándose palos, que originaron sustos, corri
das y síncopes entre el inmenso gentio acumulado.» 

Res: que com deya en Cánovas, va eonlinuanlse I' 

historiad' Espanya. 

Advertir al errat 

Fa anys que 'ls esperimentats avisan als inex
perts... y 'ls anys que 'ls avisarán. 

Are, á propòsit del esclat del carrer de Fernando, 
tots los periódicos de circulación y tots los reporters 
de rotativa, glosan lo tet baix tots los punts de vista y 
tractan á 1' autoritat de deixada, inepta y una pila més 
de cosas que de vcllas son rovclladas. No nego la ralló 
que tenen, ni critico las esclamacions de despn 
cop, pero la mare cuan ni' había adobat y yo ploraba 
deya: avans de ferho tenías de plorar, y com que yo 
he après tot lo que la mare 'm deya, betaqui que trobo 
que aquets només ploren després del cop. Está ciar 
que la autoritat n' ha de tenir un remordiment dels 
morts y ferits y dels plors y dels que ja 'n tindran una 
reliquia ó altre per tota la vida, per no haber acabat lo 
mal desde las que esclataren al carrer de Mendizábal, 
número 11, al Foment, ;i can BatUó, á la plassa Real, 
al carrer de Corts, al Liceu, als Cambis, al Passeig de 
Gracia, al convent A. ó B, á 1' escala de Las Noticias, 
á El Siglo, al Jutjat, etc., y de lasque feren figa, com 
ne haurá de tenir de las que esclataran d' aquí en en-
devant; perqué no creguin trobar lo remey ni ab la po
licía vella forrada de nou, ni ab la nova forrada de 
vell. Som un país que no 'ns sabem ventar las moscas; 
no hi ha senderi y per això parodiant al Brusi, puch 
anuncíame un altra ab 3 ó 4 morts y uns cuants ferits, 
y es consegüent que tots cridarán per aquesta Jriolera. 
Es lo qu' em deya admirat un conegut meu, obligacio
nista del Nort:— Tres morts y deu ferits, nosaltres els 
fem cada setmana y ab una gacetilla y euatre tel 
mas els hi fem el be. 

Cal que 'ns tornem espartans y 'ns avesem á morir 
ab academia; s' ha de fer practica de la mort y tractar-
la de tú, y España será la de sempre y tots serém hé

roes y portarem més creus que '1 concejal De la terra 
al sol, y altres que sense ell, de tantas que 'n volen 
lluir, aviat ne duran á la esquena. 

Aquí tenen lo Llobregat, que deu ser compahyero, 
y tot sovint s' enfada y també 's permet lo luxo de pa
gar los ports pel cementiri á tretsc ó catorce personas, 
y una colla de senyors més irresponsables que '1 Czar 
li han fet los planos d' una presó, y lleys y tot lo que 
vulgin, perqué may més pogués cometrer cap atentat, 
y que are ta sis ó set anys, arrel d'una insurrecció del 
riu feren més soroll que un sac d' anous, ab coro de pe
riodistas y oportunas medidas de autoridades... dons 
lo riu ha fet bondat, ells s' han adormit en la victoria 
y fins d' aquí uns cuans días que tornar;! á regar la 
carretera de Sans y la rectoría de Castell de Fels, ab 
morts y ferits y damnificats y animals y cultius y bar
ras, y tot será treure las trenyinas de! plano y dimos 
ab grabats á la rotativa per ahont lo farém passar del 
dia del Judici en endevant, perqué aquí, ni per aten
táis, ni per catástrofes, ni per accidents naturals, tin
drem prou judici per prevenirlos fins aquell dia. 

S S. 

Consistori dels Jochs ploráis de Barcelona 

Convocatoria pcra'ls del any 1905 
honorables poetas y prosadors de Catalunya y de tots 

los territoris ahont la nostra llengua es parlada ó coneguda, 
los ViJ Mantenedora del Consistori del Jochs Florals dt 
Barcelona, en ]' any XLVII de llur restauració, SALUT. 

A fi de donar bon cumpliment á la honrosa comanda que 
1' honorable Cos d' Adjunts nos feu lo dia 14 d' Octubre d' 
aquest any, vos convidám á pendre part en los Jochs Florals 

-. que segons los Estatuts y bones costums establertes, 
se regiran per lo següent. 

CARTELL 
Lo primer diumenge de Maig, que s'escau lo dia 7, se ce

lebrará la poética festa, en la qual serán adjudicats als autors 
de les inellors poesies que hi obten, los premis ordinaris, (que 
ofereix cada any 1' Excm. Ajuntament de Barcelona, protec
tor y ja de temps aymador do la Gaya Ciencia), ó sían: la En-
glanlina, la Viola y la Flor Natural, que corresponen als 
mots que forman los lema de la Institució. 

La ENGLANTINA D' OR'sc donará al autor de la melior po
esía sobre fets bistorichs ó gestes glorioses de Catalunya, ó 
be sobre usatges y costums de nostra benvolguda terra, es
sent preferida en igualtat de mèrit la escrita en forma narra
tiva de romaní, ó de llegenda. 

De la VIOLA D' 08 v ARGENT se 'n farà entrega al au
tor de la niellor poesia lírica, religiosa y moral. 
La ELOR NATURAL, premi anomenat d' honor y cortesía, 
adjudicará á la mcllor composició en vers sobre tema que 's 
dexa al bon gust y franch arbitre del autor. Segons la bella 
costum d' antich establerta, '1 qui obtinga aquest premi deu
rà ferne present á la dama de sa elecció, la qual, proclamada 
Reyna de la Festa, entregará 'Is premis als qui guanyadors 
ne sian. 

PREMIS EXTRAORDINARIS 
I 'NA COPA ARTÍSTICA que ofereix lo Consis; me

lior composició en prosa sobre tema y género literari que '% 
deixa al bon gust del autor. 

I \A JOYA ARTÍSTICA, que aixís mateix ofereix lo Consis
tori al mellor estudi de les obres d' un célebre autor català de 
la bona époea de la nostra literatura, (sigles xui, xiv y X 

LTN RELLEU ARTÍSTICH, ofrena del Emincntíssim y Reve-
rendísim Senyor Cardenal Fray Joseph de Calasanz Vives y 
Tudó, al autor del mellor romanç bistórich sobre la Ordre 
de la Mercè, Redemptora de Captius. 

l ' s OBJECTE D' ART, ofert per 1' Excm. é Iltm Sr. Bisbe 
de Vich, al qui mellor traduesca en vers ^atalá 1' himne <Ve-
ni Creator» de la Liturgia eclesiástica. 

UNA PLOMA DE PLATA, que oferí '1 difunt Iltm. Sr. Bisbe 
de TámaSso,' Administrador Apostólich que fou de laDióces-
sis de Solsona, á una poesía de carácter religiós. 

Lo SAÍÍEI.L DE LA UNIÓ CATALANISTA INCRUSTAT EN OR 

SOBRE PLANXA D' ACER, ofrena de la Junta Permanent de la 
I hiió Catalanista, á la mellor novela sobre assumpto de vida 
ciutadana. 

D' acort ab los Estatuts dels Jochs Florals, podrán con-
cedirse ademes los premis, accèssits y mencions honorífiques 
que lo Consistori judique ben merescuts. 

Totes les composicions deuran esser rigurosament inèdi
tes y escrites en antich ó modern català d' aquest Primpci-
pat, de Mallorca, de Valencia, del Rosselló ó d' Alguer. 

Tots los treballs, ab lletra clara é inteligible, si compre
nen varis fulls cusits ó relligats, se remetran al Consistori, á 
son domicili, carrer dels Templaris, mim. 5, avans del mitj" 
dia del dia 15 de Marc vinent; junt cada hú ab un plecli clos 
que continga '1 nom del autor y duga demu I y lema 

I 
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LA DEVANTERA 

irá '1 premi al au tor qual nom no conste cla
rament expressat en lo plech respect iu , ó vagi en forma d' 
anagrama, pseudònim ó altra cont rasenya . 

Los premis ó accèssits que no sian ret i ra ts avans de la re
novació del Consistori s' en tendrà que son renunciáis per sos 
guanyadors . 

Los nlechs que cont ingan los noms dels au tors no pre 
miat se cremaran, com de costum, acabada la repart ició dels 
premis. 

Lo Consistori 's reserva per un any, á comptar del dia de 
la festa, la exclusiva propie ta t de las obras premiadas; decla
rant que falta á les condicions establertes en lo present Car
tell, 1' au tor premiat que publiqui la sc\ ició, avans 
que ho fassa '1 Consis tor i . 

D ' acort ab lo prescri t en los Es ta tu t s , sé publicará un 
Carte l l extraordinar i en lo cas de rébrcs al tres premis, sem
pre que lo Consistori consideri que queda temps suficient 
pera la presentació de treballs que li i obren. 

Que '1 Senyor vos donga inspiració pe ra cantar ab 
rit verament català , la PÀTRIA l' AMOR, 
tres discreció cu judicar y acer t en premiar als mes dignes. 

Fou escrit lo present Cartell en la ciutat de Barcelona als 
¡3 días del mes de Novembre de 1904, per ios VII Man tene -

dors .—Francesch Ubach y Vinyeta nt.—Ildefons Su-
ñol y Casanovas .—Manel Ribot y Serra .—Antoni M." Alco
ver , Pb re .—Arnau Mart ínez Ser iñá .—Manel do Montol iu . 
—Kossendo Serra y Pagès , Secretari. 

NOVAS 
Associació Popular Catalanista. Tal com es-

"unciat lo día .í del debrá aqueixa ent i tat la 
inaugural de curs en la que després de llegida la me-

unentar ia dels travalls por ta ts á cap per la «Asso-
duran t lo finit exercici p e l secretar i segon cu 

cesch de P. Cu; or lo president de i 

toni Sayós , l legí un in t t r ava l l sobre '1 te-
, un ample crit. 

bre lo que deur ia ésser lo sme. Abdos travalls que 
publiquem sencers en full ren xardorosament 

y dis t ingida concurrencia qu ' om p lena-
ba la sala d' actes de dita corporació , valguenl mottas felici
tacions . Al ac te n i es t igueren representadas ó 
enviaren sa adh bre de enti tat* a u t 
científicas, d1 ensenyansa y cata! 

Lo nit tingué lloch en la mateixa la p r imera de 
artístiques* que dí te projecta-

l conegui • r iptor en Joseph Àla-
lel qui 's llegí lo poemet pròxim á publicar; 

u n s del Camp de Tar ragona . A 
obre ta que s' apar ta bonchic de las que de dit au tor 1 

in bonich idili amor • 
cepcions qu ' àjuntadas á la foi per cer t , feu 

labilíssim á la concurrencia .Fou pre* 
üarchs aplaudiment 

p t o r j o a n Pu ig Ferra ter . 
—Agrupació Kscolar Catalanista «Ramón 

L l u l l . Lo Concell Direct iu d' aquesta entitat ba quedat 
'e lay Martore l l ; 

Yis-president: fi Krnest Pedra ls ; 
eretar i : S Antoni Saldu. 

Salvador Vives y Vocals: Ramón Morct , j o s e p h 
trt Xadal 

[uesl darrers d: 
uaav i s i t o al gabinet clectro-terapich intit 

Dr. Anfruns té instalat al carrer de Clan's, número 7, 
• i r c n b o n nombre 1 que 'n sort iren 

ilitat de dit Sr. que 'Is feu 
ahont pogueren admirar els 

Mca moderna Tera-
iea. 

projecte di 
ividuos de 1 i q u i a s d i a s y temas s ' a n u n -

't. 
—L' Eura. / - pa s sa t celebrà aquesta Asso

ciació De. 1 . nstruc-

1 la qu ' In art principal los alumnes de !as 
que tan ence r t a t 

dirige ¡orna y Ai 
fent diferents exersicis de geògraf! * y aritn 

.is escr iptors di 
t ra te r ra , n' Aureli C a m p m a n y contà una de sas 

quer, Oli 
y Pallach, resul tant en conjunt una agradable vetllada 

de la que sort iren i'i ¡ts t o t s cuants nen . 

—Ateneu Barceloní. Aqueixa cor] lembla 

que desvetl la sas energías condormidas. La sessió inaugura! 
t ingué lloch amb la solemnitat de costum lo dia 19 del passat 
mes de Novembre ; després de la memoria reglamentar ia del 
Secre tar i sortint Sr . Casades y Gramatxes , lo nou pres ident 
en Lluis Domènech y Montaner llegí un' eruditíssim travall 
sobre '1 t ema «Missió dels intel·lectuals á < La 

nombrosa y dis t ingida concurrencia qu ' omplenaba lo saló 
del Ateneu en t re quina hi figuraban gran nombre de repre
sentacions de socie ta ts eientíüeas, l i terarias , económicas , d' 

•. ansa, au tonomis tas y ca plaudiren abdós 
t raval ls . 

Los días 23 y 30 de Novembre y [4 de Desembre el distin
git Dr. Joseph AiitK-h hi h a d e por tants confe
rencias sobre la «Evolución de la Moral» desarrollan! en ca
da una d' ellas respect ivament los punts següents : • Triomf de 
la Ciencia», -La l luyta per la existencia y la lley de 1' amor» 
y «Idealisme . Totas ellas estigueren concorrogudí ís imas 
essent molt felicitat lo conferencian per son eruditíssim 
travall. 

l a m b e '1 día 25 del pasi i; ( l inavel b¡ dona lectu
ra d' un estudi sobre la biblioteca de Don Quixot , notable 
travall sobre la l i t e ra tura caballeresca tant en boga per to t 
Europa á últims de la Edat Mitja y primer segle del I 

nt, que li valgué llarclis aplaudiments . 

En Rorriul S. Rocamora hi dona igualment lo día primer 
d' aquest mes una in teresant conferencia sobre M i-
cepte de la Crí t ica». Per avuy ni té anunciada un altra cu la 
que desarrol lará cl tema «Contribució al estudi del nun 

iporani de la l i teratura catalana. I i\eusenca.» 
Lo dis t ingi t a rab i s ta y oficial del Arxfu de Ja C o r o n a d ' 

1 n ' A n d r e u Giménez Soler hi és comensat á ensenyar 
un curs de l lengua a ráb iga clásica, quin coneixement es de 
tanta importancia per tots cuants vulgan estudiar la i: 
cia que t ingué aquest penïn-

Àxi mateix nos t re benvi ,,¡ Ribera hi té 

anunciadas una tanda de conferencias sobre l i teratura y arts 
lus i tanas . Las ded icadas al art aniran exornadas amb projec
cions dels principals monuments y obras art ís t icas por tugue
sas, de. to ta u n a sessió á la música an 
música popular y composicions dels principals mestres d' 
aquell país . 

—Centre Excursionista de Catalunya. So-
D aquest centre a m b l a mateixa act ivi tat 

y en tus iasme qu ' h i r e g n a desd ,it de curs. Lo 
dia 25 1 

0 Cap de Creus y p 

28 á carreen de la secció ü ' Arqui tec tura , n' 
Emili Llatas y Agust í donà un . 

• 

' !unya, avuy convertida en ei 
Desembre n' Ai ' . 

cursió desde '1 Pal lars uns á la Vall d' Aran». Lo dia 5 n ' An
toni de Folguci i c n m o _ 
nas t i r de St . P e r e di el 12 en J . S a n z y B a r r e r á n ' 
hi donà un ¡]. En 
totas ellas s ' h i proj. mbre de vista 

. Serra , Pont 
1eratura i 

leología y Geo «ca. 

—Foment Autonomista Català. Lo di 
- d' aquesta societat 

i teresant conferencia sobre «La Sardana» d e i a 
feu ui: ni se al 

pera demostrar las afirmacions que 'n 

it t raval l . 
—Progrés Autonomista. V < 

Ait y Patria • que tan encer tadament d in . 
t re Sr. Arnau di sat d iumenge día 4 un de 
sos concerts en lo local d' aqueixa entitat en quin d e s . 

concert de reputa t s me?tres ext ran-
s composicions:—Lo 

Russinyol —L' emigrant—La vaca p e r d u d a — P a t e r Xostcr y 
, dar re ras del director del mateix, meresquent 

le la concurren. 

Dan-era" I ce lebrà t a m b a una ve t l l 
del Federalisme Espanyo! en 

isco Pí y Margal l qu ' estigué molt 
hi prengueren part : els danau , Pujulá y 
Vallés 
gréss enaltint to ts ells la figura di mestee. 

Lo dia 10 nostre 1 director en Joseph M 

•nisme 
cant el cri ter i sancer q u ' h a b e gut scmpi 

is que 
puguin t irar tols aquells que vole 

lo catalanisme per vi iquerpsyf i n quins no 
so l s ] - . . uras si que també I' ái.i-

^obre la que no hi ha ningú que pugui inlhiirhi; a cab i á 
prechs de diferents individuos del P r o g r é s , exposant los mo
tius que t ingueren los represen tan ts del Concel l General de 
la Unió Cata lanis ta pe ra t reurer de son si nostre qu inzenar i 
fent la historia deta l lada de tots los an tecedents y que l'orso-
sament debían teni r aques t t r i s t final. Fou molt ..; 
íel ici tat . 

—Agrupació Catalanista de Premià de 
M a r . Al objecte de popular izar la historia de Cata lunya 
aquest cen t re eoinens.i lo passat mes una tanda de confere*" 

int la p r imera d' ellas á cárrech del distingí! II 
en Miquel ( .aporta, estudiant el per iodo dels COmpl 
raus fins 1 < iran. La segona que titigu 
día 4 de! corrent ana á cárrech del Sr 
1'estudi de 1' época compresa entre Berenguer lo tit 
Jaume I en un bonich travall rublert de boniebs epis 
acabant amb .: ¡ada exposició de 1" obra de! 

en J a u m e . 
La tercera está anunc iada pel día | 8 

Ivador 5' Cas te l l s . 
— C a t a l u n y a F e d e r a l . Lo día 8 del cor rem e 

mul S. Rocamora dona á n' aques ta ent i tat r epubl icana au to
nomista una impor tan t conferencia sobre 'I tema el 

de la novela cata lana; perveni r y n una 
de la no\ (uina demos t rà un conc, complert 

de I.. ;it una crític;, 
da r re rament publ icadas . Son travall que dura mes d 

ni premiat p e r l a concuri . : : era ni 
àmb ¿ardorosos 

P e r avuy n' hi ba anunc iada una á 
rector Sr. Mallofré. 

— N o v a p u b l i c a c i ó . A pr imers d- any nou veurà 1$ 
llum pública per p r imera vegada una revi.-
ria de to tas las t é r ras de la l lengua d" oc, que s dii. 
tanta» publicant se 

De las noticias que tenim de son pr imer núi 
sar qne será verame ¡co
neguda importancia . Dessitjem als seus ¡nií 
y que no sur t in defraudats < e ransas . 

— I > e t e a t r e . Divendres .Irá lloch al 'I 
• 

panys d e pe r iod i sme Srs . Emi l i Ti ". Pujulá 
Iment en 1 

t re y per la companyia catalana qu ' bi ac tua el 
diumenges t indrà l loch-dissapte d 

i rebutja. 

ic 1. 

Secc ió Oficial 
Associació Popular Catalanista 

ai d' aquí indra lloch lo dia iK 

rda una confereni 
na «Die-

' i de Li I. 

tenci,:. lloch lo dia 1 
de ! 

, j ia . 

AVIS 
Aquesta Admi cid í;¡ avinent á tots 

los propagadors, protectors y delegats <•"-
rrei Is que no estiguin al corrent de 
donatius, que dé no possarshi per tol 
mos se 'Is su . á 1' envío del periódi» 

OBRA NOVA 

NOS AB NOS 
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Remoria dels treialls efectuats 

durant el curs de 1903 á 1904 

i ORS: En els moments de proba, es 
quan se donan á conèixer las con
viccions fermament arrelades y las 
grans voluntats se manifestan. Es tan 
inherenta la idea del sacrifici á n ' á 
las grans causas, que podem dir sens 

femeasa á equivoeans que no adquireixen intensitat, ni 
obran saludablement sobre L* época ni '1 medí ambent, 
lins y tant que lo sacrifici sagelia la grandesa del Ideal, 
fent una selecció entre sos apòstols é iniciats, separant 
¡ins anularlos á n' els febles, y donant brahó y coratje á 
n' els forts, que son els convensuts. Ne voleu un exem
ple? Aquf tenfu tota la historia de la Humanitat, ab to
tas sas lluytas, en lo passat, present y pervindre. 

Y á n' el Catalanisme, senyors, qu' ho es un gran 
¡deal, per mes que creguin lo contrari las momias d' 
enllà del Ebre, y no ho entenguin las milocas del nostre 
Poble, li era forçós, imprescindible y fatal, que la ma
nifestació de sacrifici se li encomanés, .entio Morir y 
fructificar en sa creixensa, sadollantlo de vida, afer
mant els caràcters, en son ésser y en sa manera de ma
nifestarse, esdevenint per aquesta acció lo Catalanis
me, en moviment complert de la renaixensa catalanes-

ven font d'ampli, generós y expansiu desenrotlla
ment de las activitats totas. 

La Associada Popular Catalanista, no pot avuy, al 
senyar ia .efectuats en lo transcurs de la 

Passada anyada, oferirvos lo recort d' un extraordinari 
nombre d' actes celebrats que donan animació y enco-
ratjement á 1' hora; la nostra entitat no pot innovarvos 
de que sas Justas de socis hagin auuiontat ni que la se
va acció catalanista hagi sigut de tots vents escoltada; 
mes la Popular si qu* os ha de dir y se sent grat de dir-
vosho, que V agitació dins ella produhida y qu' ha 
trascendida A n' á la virtualitat del Catalanisme, haurá 
Pogut esclarir sos rengles y disminuir la virio de sos 
medis, pero 1' ánima de la societat nostra es are y en
g r e í a mateixa, ab una particularitat; que durant los 
tres anys d' iniciarse la dissidència ab la Unió Caí 
"isla, que ha termenat de la maneta que tots sabeu y 
que després esmentarem, hem vista clara y serenament 
qual era al nostre entendre 1' esperit qu' informa *! Ca
talanisme á qual caiio hem nascut y volem viure y mo
rir, y qual també había d' ésser la seva acció, demunt 
¡as manifestacions de la vida catalana, 1' estat present 
del nostre poble y enfront las grans qüestions quecolo-
<3»n á Catalunya á obrar d' una manera activa, dins 1' 
actual vida moderna de 1' Humanitat. Per tant los ele
ments de la -.Asociado Popular Catalanista» se ere-
'mon en lo cas d' afirmarvos categòricament, de q«e 
devant la situació del Catalanisme, son cor sempre jove 
no s' ha descoreíjat gens ni gota, al contrari, sent 
nna gran satisfacció en que son criteri hagi trascendit 
á fora donant una marcada modalitat á n' el Ideal Ca
talanista, y vos pot oferir un gran entusiasme y uns de
sitjós de deslliuramsa, serenameet premeditats que 'ns 
Posin en condicions de lluyta y qu' ens enmemn camí de 

ictoria. . , 
Comensal !o passat curs, ah la sessió inaugural de 

'as tascas del mateix, que se celebrà pel Janer, y en 
>a eual 1' allúvors Sr. President en Jaume Bozzo, trac
tà en son discurs de 1' aspecte que presentaba lo Catala
n is ta ea 1' actualitat, debem mencionar los actes ven-

Ita per la Associació, qu' han integrats las tascas de 
!a mateixa durant I' any. 

Ea nrimer llocb, 1' cmincntíss.m i.lúleeh y cemptor 
'"allorquí, Mn. Antoni M/'Alcover, donà una notabi
lísima conferencia sobre Ió Diccionari de la lien 
catalana, per ell ab tant àcert projectat, en la qual des-
Prés d' atinadas consideracions sobre la nostra llengua 
y de comparar la decadència de la mateixa ab la actual 
^naixensa, teu avinenta la necessitat de tindré D.cao-
»ar, y Gramàtica. Exposà lo projecte de formado del 
mateix, de manera qnc tots los catalans de bona volun-

tat p' contribuirhi, fent acertadas observacions 
sobre la manera de durlo A cap. De si 1' obra de Mossèn 
Alcover, legra impresionar .': n' els socis de la Popular 
envers tot lo que signifiqui reivindicació de nostra llen
gua, sols hem de dir, que coranta dos se ser. adherits á 
n' aquesta patriótica empresa, y á n' els quals debem 
encoretjar ;! oferir son grd de sorra a 1' obra magna 
del patrici mallorquí. 

Convensuda la Associació de la importancia tras-
cendentalíssima dels estudis histórichs en quant aquets 
donan una idea de lo que han sigut la cultura y civilisa-
ció catalanas en tots sos ordres, inicia una tanda de con
ferencias sobre temas histórichs é institucions de Cala-
Innva, c'< n celebraren tres: dos á carreen 
d' en Bonaventura Riera, 1' una de las que versà sobre 
'1 tema: «En Ramón Muntaner y 'Is Almogávar' 
tudiant 1' origen seni dupl dels mateixos 
descrigué lo modo de viure d' aque1 que tanta 
influencia exercí á Catalunya durant la Edat Mitjana; 
la seva manera de guerrejar, narrant las empresas mi
litars en que intervingueren, en especial durant los 
temps d' en Pere 11 y la èpica expedició de catalans y 
aragonesos A Orient; íeu esment de la crónica d' en 
Muntaner, gioria de las armas y lletres catalana?, in-
tercalantne fragments, expoaant després la crítica dels 
fets segons los documents de 1' ¡dora-
cions de serena crítica histórica. 

I.' altre de las conferencias del Sr. Ru i ituhi 
un travall crítich-histórich sobre '1 nacionalisme català, 
el qual demostra, ha existit sempre donat lo carácter 
independent dels catalans. Aquest travall obtingué lo 
premi de la Unió Catalanista en lo Certamen dels Se
gadors de Sans, ceiebrat engu; 

De la tercera y dan : istórica se n' 
encarregà el que ves dirigeix la par l'Jal tractà 
lo tema: L' antic' I ¡Municipal barceloní» fent 
un estudi de 1' origen, funcionament, carácter, historia 
é influencia exercida per aquesta memorable institució. 

En ¡o desitj de la Popular de remembrar la memo
ria dels patricis qu' han proporcionada gloria á Catalu
nya ab son talent, y qu 'han pagat son tribut á la Na
turalesa, celebrà per 1' aniversari de la mort del poeta 
Mn. Jacinto Verdaguer una vetllada conmemorativa; 
aixís com quan Barcelona anà A colocar una lápida á la 
casa en que nasqué, 1' insigne patrici, eminent fi! 
y publicista Francisco Pí y Mar gall, la nostra Associa
ció y son portaveu en la prempsa I-A DEVANTERA, fi
gura ab una nutrida comissió en aquell solemne acte. 

De vtl iadas literari-musicalsse n 'han celebradas 
dugas, corrent la direcció de las mateixas en lo que A la 

• msical se refereix á n' els mestres J. Massó y 
Goula y Jaume Llobera. Un cop celebrada 1' Assam 
blea de la Unió Catalanista á Barcelona, de la inter
venció en la qual tingué I' Associació ne parlarem mes 
endevant, se celebra una vetllada pera refermar en 
aquellas circunstancias perqué ati avessaba lo Catala
nisme lo criteri de la entitat, prenenthi part los senyors 
Riera «Bonaventura), Sayos, Capdevila, Mallofré, Bo

íl infraserit. 
i¡cá: la conmemorado 

de! 1S9 aniversari de la entrada de las tropas íraneh-
espanyolas á Barcelona, 11 de Setembre de 171 
gentse la sala d' actes qu' estaba artísticament adorna
da, atapahida de distingida concurrencia qu' aplaudí 
entussiastament los parlaments dels Srs. Riera, Sayos, 
Mallofré y Bozzo, inspirats en un ampli criteri, digne-
de tindres en compte, quan s' ens titlla d' <'lcmc.nl  
dicionals y estantissos, alternat ab trevalls literaris dels 
mello; un d' inèdit de nostre volgut 
company y amich en Joseph Al." de Sucre ben valent y 
respirant forsa vida, que meresqué 'Is honors de la 
repetí 

Un dels assumptos que 1' anterior Concell i >irectiu 
deixà pendent d' execució y qu' ens transmeté com á 
herencia pera que '1 duguessim á la práctica, era '1 pro
jecte de creaciódecátedrasd'HistoriadeCátalunyapera 
i s obrers, oferint com á premi pels que durant lo terme 
del curs cumplissin dinou anys y demostressin mes apli
cació, la redempció del servey militar. Ab aquest pro
jecte se conseguían dugas cosas: primera, vulgarisar 
los coneixements de la I listoria de Catalunya, fentnos 

veure lo qu' hem sigut y tenim dret à lo qu' es 
devenía en profit de nostra causa, y la segona, que ve
nia á cumplir un deber d' humanitat arrencant de las 
grapas del militarisme y del Estat, tantas vidas com se 
pogués de fills de Catalunya, qu' en lo camp, en lo ta
ller, y ab lo trevall de 1' inteligencia podían cumplir 

J com á bons la missió qu' els hi está encomenada. 
No hi ha que dir que lo Concell Directiu aculli com 

1' anterior favorablement lo projecte, comettsantse 
realisar los trevalls preliminars, condiments á la forma
ció d' un Patronat encarregat de durlo á la práctica. 

Al efecte, se convocà á las entitats adheridas 
Unió pera saber fins á quin punt se podia comptar ab la 
seva ajuda pera la realisació dels primers travalls, las 
que si bé oferiren sa cooperació moral, manifestaren no 
trobarse ab medis de fer lo mateix en l' ordre material, 
quedant per lo tant 1' esmentat projecte novament en 
mans del Concell Directiu de \r, encarregant-
sen una Comissió composta dels Srs. Jaume Bozzo, Jo
seph Mallofré, Antoni Sayós y Rafel Folch, qual Co
missió ha suspès sas tascas tant per las dificultats que 
de moment se presentaban, per vencer las quals era ne
cessari distreure assumptos d' inmediata resolució, 
com per 1' anunci del establiment del servey militar 
obligatori, que feya fracassar nostres plans. 

Las diferencias que separaban á la Popular ab la 
linó Catalanista, adquiriren gravetat extraordinaria 
al anunciarse ja la celebració de 1' Assamblea de Dele
gats. Efectivament: se parlaba molt y en diverssos sen
tits de la importancia de la esmentada Assamblea en la 
qual se deya se revisarían las bases que sobre princi
pis y procediments eran acordadas en las anteriors. 1 
nint en compte lo Concell Directiu de la l'< uci-

s rumors y en previsió de que arribessin á confirmar
lo posa á la espectatira pera mantindré á tot' hora 

lo criteri ladical qu' informa á la entitat, aixís com per 
intervenir en lo cas d - bases ar i 
badas en la Assamblea de Reus y Tarrassa, pera pro
posar la seva anulació; y al efecte lo portaveu di 
Associació, L A DEVANJERA, comensá una campa-
conduhent á n' aquet ti, avensantsc á n' els aconteixe-
ments. No h plagué á la Junta Permanent de 
Catalanista, aquesta actitut, per lo que enviá di", 
comunicacions, exigint una rectificació per part nostra. 
per no esser encare acordat lo tema á discutir ei 
Assamblea. La Popular y LA DEYANTERA, bes con-

isudas de son dret á parlar de lo qu' eventualment 
podía tractarse, ab lo mateix dret ab que altn 6 enti
tats y periódicos tractaban del mateix assumpto si be 
ab altre significació, no sent malgrat d' això amones
táis y tenint en compte los termes en que estaban con-
cebudas las esmentadas comunicacions, se respongu 
la Unió negantse á aytal ció, y fent valer lo 
nostre dret de crítica, que volíam conservar devant tot 
y sobre de tot, atenent las tradicions francament llibe
rals é independents del Catalanisme, 

Un cop transcorreguda la primera part d' aqu< st 
incident, la Lliga de Catalunya com A entitat mes an
tiga á Barcelona, convoca á las demés entitats á fi de 
procedir al nomenament de delegats pera 
blea, reunidas las quals lo dia 27 de febrer, acordaren 
per unanimitat per proposició del representant de 
Popular, IK garse á son nombrament fins y tant que 
Junta Permanent no comuniqués lo tema ó temas á dis
cutir y lo lloch de celebració, condició que 's cregué 
indispensable pera poguer designar ab coneixement de 

a las personas pera desempenyar los cárrechs de 
gats. Un cop sapiguda la resposta de la Perma

nent, designant pera celebrar 1' Assamblea los días 
y 23 de Maig á la ciutat de Barcelona y pera tractar lo 
tema «Lo Catalanisme y '1 problema social> y aprobar 
una proposició de la Junta Permanent que resulta esi 
la declaració de nacionali. el moviment catala
nista, se passá á nombrar Delegats, resultan»' 
peí- la Popular, en Jaume Bozzo, en Antoni Ravení 
en Joseph Grant, en Joseph Mallofré. ¡ira 
Riera, en Rafel Folch y Capdevila, y per LA DEV 
TBRA son allavors Director, Antoni Sayos. Com 
ja no 's tractà en la citada Assamblea de revisió de ba
ses, com s' havia parlat, pero quedaba entre altres, un 
altre assumpto en peu, qui era per un cantó la constitu-
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VANTERA 

ció de l' Assamblea, y los temas á tractar, que segons 
¡' acort que 's p' unificació ^del Ca
talanisme. 

Rw del grupo rae 
'lajoría abstenfrse d' assistir á las delibe

racions de 1' Assamblea redactant una protesta firmada 
per gats, que fou presentada y 's negá á, ÍP\ 
ne compte la mesa del ' Assamblea, sobre la constitu

ís que s' havían pos¡ 
discuss! problema social, perqué 
en aquesta materia lo Catalanisme no debía imposarsc 

oleraacia 
qu' en aquesta 1; n la política y religiosa, 

en quant A la proposició pre-
manent, d ¡onalista 

I' acció del ( -idercmt aquesta declara-

clara / ' ha manifestada sempre, 
i' ocorregut ab aquet motiu, 

tías que en lo da ell General de Representants 
'steneio! 

la J n Joseph 
R<« pulsió de L A D E 

y \m vot lar, la qual 
m á propietar ia d: ado-

ra de la seva acti tut , fentse solidaria de la m. 
pro: aateix criteri en 1' esd 
dant per lo tant rompuda, tota mena de relacions ab la 

Aq n resum, la ; deis punts culmi
nants de nostras tascas en lo passat curs, qu'hem redu-
hit á sos justos li gar massa la vostra 
atenció, y casi ja deuríam donar per termenada la nos
tra Memoria sino ens m en lo cas, de de. 
tas . ons que no per. haber sigut repetidas en 
infinitat d' ocasions y circunstancias, creu lo Concell 
Directiu hagin d' ésser balderas mes quan s' atribueix 
Á la nostra actitut y criteri dins lo Catalanisme un • 
cepte del tot equivocat. 

Durant los anys qu' ' lli
bertat y reivindi. llunya, y fruyt d' un llar 

v sólida experiencia, hem tret lo convenciment, y 
aquet inspira nostres actes tots, de que sent lo Catala
nisme la cauta nacional de renaixensa del nostre poble, 
la si • deu extendres ;l tot lo que significa mohi-
ment, y manifestacions de la vida catalana, y per tant 
son ideal no está reduhit á una senzilla fórmula de 
forma política en la constitució del Estat Espanyol. 
xís com per ésser fatal lo triomf del Ideal Catalanista, 
som intranzigents en tot quan á sos principis y esperit 

efereix, no contemporisant may, no escatimant 
ni sacrificant I' avenir del nostre poble pel miserable 
egoisme de c ió inmediata de ta itat-
jas de moment. 

Conegut de tots es nostre criteri en quan se refereix 
ii ocediments d1 implantació de las nostras doctrinas. 

Kn aquet concepte som francament radicals. No cre-
yem ni ab la mes mínima ventatja que per nostra causa 
pot tindré la intervenció en la lluyta política del Cata
lanisme mbi sens presentan ben clars y mani-

los sos inconvenients, que son tants que per equili
bráis no podem contante ab cap de ventatja. Y no es la 
nostra manera de pensar en aquesta qüestió producte 
de cobardía ó feblesa: ben repetidament hem donat pro
bas d' enteresa d' Ànim y rectitut de conviccions, y 
sempre, en cada moment are y demà, estem dispostos 
i sacrificar lo humanament possible pera la nostra 
causa; pero es que, senyors, s' ens presenta á la vista 
comuna tira cinematográfica, I' estat del nostre poble, 
!' abim obert entre Castella y nosaltres, la finalitat de 
las nostras ideas, y sospesant serenament lo qu' hem 
de fer, ne treyein la convicció de que educació es lo 
que falta al nostre poble y que no es el Catalanisme 1' 
indicat á entrar en 1' asquerós fangar de lo que anome-
nan la cosa pública, qu' ademes de lo perillós de sa in
tervenció, resulta complcrtament inútil pera 1' avens de 
nostre causa, al contrari, dividint encare més, als cata
lans en castas y partits espanyolistas, fïguranne lo Ca
talanisme com un de tais, obran sas portas á tota mena 
de politicayres corrompent á ó quatre 
anys d' intervenció en la lluyta política d' elements 
anomenats catalanistas, ens han dit massa, pera que 
acabéssim de repudiar y aborrir aquestos procediments; 
hem vist inmoralitat 1 de conciencias}- rebai xa-
ments indignes, y si aquesta es la part interna d' aquei-
xas energías perdudas, malhauradament corrompudas 
per la transacció ab 1' Estat, no es mes consoladora la 
part externa; desorganisaeió y mala administració en 

oportunistas hi I rvin¿ 

I 
- ~ i — _ 

gut, resultanne un descrèdit pera la causa que pretenen 
dels mateixos defectes dels nos-

nemichs; las ; ¡-upicencias se son 
b el poní 

panyols vo ; s ,,n 

nom del mateix Catalanisme qu* ha d' enñlrallar los 
iitjos d' una Catalunya quç vol ser lliure I que 

¡li'.i 1 sos individuos, que vol viure ia vida del 
las d' avens y 

cultura, se demanan al Estat Espanyol, com a 1 
remey délas causas que produ ref crimi
nal atentát á Barcelona un 
qu'arnés de no guarir Jo mal, ha d'impossibilitar la 
m a n i i i í individual, no ¡a sois del 

anarquista, sino de tots qu , dret 
sostenen diversas id< , , , n a r x a á 

Humanitat; y aixó que ni un gobern a¡ 
sat, conservado] 61 en una paraula no s' *tt 
á fer, ho proposan uns senyors en nom dd Catalanis
me, dcstruhint una tradició de llibertat y tolerancia pro

Catalunya, lo que sí poble m i 

la Edat Mitjana, la mateixa condició I, 
en la nostra época. V volen de que nosalt. 
abdiquem de nostra apreciació y cor.ccpte que tenim en 
quant ;i nl aquet procediment, que .pira cap 
mena de simpatia si sos mateixos sostenid 

rian de , o u ? 

Debem rebuixar enèrgicament el titllat de sembrar 
discordias entre 'ls catalanistas, lo qual no es cert; lo 
que volem es purificar las manifestacions de nostre 
Ideal. No son miserias ni petitesas las nostras convic
cions, producte dl una continua serie d' expeí 
rellexions, y que donan carácter determinat 
criteri; no s' ens acusi de personalistas, si algún cop, 
ben A pesar nostre, hem tingut d' arribar ü la discussió 

sonas pera presentar la seva conciencia en tota 
sa nuesa y sometre son procedir á la consideració pú
blica en quan producte de baixas passions, representa
ba un perill no sois pera '1 Cata! si que també 
per llurs companys de bona fé. No hem en cambi t rac
tat ni tractarem de la mateixa manera á n1 els que di
scutint de nosaltres en qualsevol aspecte deia lluyta 
catalanesca, tinga per norma la rectitut 

a en el procedir. 
Tres anys han sigut suficients pera marcar nostre 

criteri y personalitat dins del Catalanisme, enfront de 
las corrents empresas ¡ .icnts; durant tres 

hem travallat pera fé valdré dins la Unió Catala-
'•> radicalisme y fermesa eti ella innats; are ja 

considerem donada per prou discutida la qüestió y que
da per nosaltres tancat lo paréntessis. Es hora de tra-
vallar, de trevallar molt y de no distreures. 

•ns atribuhit la consideració d' ésser nosaltres los 
mantenedors d' una idea enderrerida, estantissa y limi
tada en quan á Catalanisme; que rram acèrrims defen
sors de lo vell y que sols viviam del recort de loque 
fórem. No re aquesta falsa opinió que 
de nosaltres se té per molta gent; los nostres actes, di
rán qui som y hont anem. 

Y are per acabar, al pregarvos dispenseu las taras 
y buyts d' aquesta Memoria , . n m . ,.11vta v a t , 
neguit d' una recentíssima desgracia de familia 
ocorreguda á n 'e l l Secretari, que vos parla. Tingueu 

ttt qu' al saludarvos á tots, represen tants d' enti
tats y publicacions, y a to ts quans han volgut contn-
buhir al lluhimcnt y explendor d' aquest acte, que 
aquesta casa obra de bat á bat sas portas á tot'quan 
signifiqui un progrés, un avens en la causa del Cata 
lanisme, volent que nostre poble estigui a l a deVànte-

:ls mes civilisats de la terra áqual tasca estem 
dispostos á esmersar totas nostras energías, demanan 
vos la vostra cooperació q u e s e r a estimada en lo que 

•mladen le tots los catalans de bona fé. 

Discurs pressidenciai 

Acció del Catalanisme 

OMPANYS: l.o que vineh a dirvos no 
es pas tot original. Molías de las 
ideas que vaig a exposar ho han si
gut avans per escriptors meritissims. 
Tampoch trobareu que i present 
trevall formi un conjunt lligat y a r -

mónich. Degut al escá ... q u e d i s ; . [ n d o . 

Is de la materia y als iondos coneixements y clara in
teligencia que ls necessitarían pera ferne- un estudi 
complert, sols podreu escoltar de mos llabis conceptes 
esfumats, p<" ¡ents y fins alguna volta, potser, 
contradictoris. Altrament, ja 'm donaré per ben satis
fet si, malgrat aquets defectes, logran mas paraula? 
constituir una forsa, xica ó grossa, pero forsa al fi. 
que contribuexi a fer avensar un pas més on el camí de 
costras aspiracions catalanistas. 

A tots els que seguim ab interés la mà -aU 
lanisme, á tots els que per sentir 1' escalf d' un ideal 
de p 1 ctivitat catalana, ens preocupem 
de's medis que condueixen a n' aquell ideal, essent sas 
asprors y angunias, asprors y angunias en nostra vida, 
perquè sentim bategar en lo més pregon del nostre ser 

íima de la terrajas á falagueras esperansas que 
uns quants anys enrera ens feu concebir 1'esclat po
tent y brillant de que C.italunya donà tan bella mostra, 
han succehit els duplos, els crudels desenganys, els 
tris' ntimerús, el descoratjament y la descon-

a sobra '1 pervindre de nostra patria. 
1/ acció catalanista, després del llargissim periodo 
Catalunya esgarriada en son camí, avassallada 

allavors en son punt culminant, d' un po
ble oposat, y mostrant sols oer algunas febles clarin-
nas que ta restaba en ei 
fons dei alé vital, 1' acció catalanista re
surgí ab forsa, Be que l'historia 'us presenta p" 

iples, y abtot y Iluytar ab entrebanchs grossissims, 
ab preocupacions y vicis seculars, ab 1'encrostament 
que tants anys de degeneració habían apilotat sobre '1 
nostre poble, enardí als cap-devanters, esborrà la ria
lla mofeta dels que 'ns tenían per uíópichs, esverant 
d' una manera tal á nostres seculars enemichs que ve-
yan en nostra renaixensa una proba de son decaíment 
y la pèrdua de son predomini, que conseqüents ab sa 

¡a, absorvent y opressora y units 
i comú pensamen osa ren per tots els medis 

á aturarla en son rápit espandiment aixafantla ó des-
vianla de modo que esdevingués una acotó inofensiva 

e dona y dona lloch aquesta lluyta son 
tan novells, s' hi ha escrit y parlat tant sobre els ma
teixos y tots vosaltres en més ó en menys n' heu sigut 
actors que es del tot inútil que 'ls esmenti. 

• avny tot sembla cambiat. D s las ¡oi'-
sas catalanistas, bambolejant prestigis que semblava" 
ben fonamentats, cansats molts dels més fogosos, ex-
eéptiehs altres, retornant als vells partits espanyols 
massas enteras que 'ns creyam conqueridas, sols que-

uns quants estols, ab miras baixas y personals 0 
esmaperduts y pochs poquissims que perseverin en la 

ta ab fe y voluntat. 
\ I ¡n resultat ridiculas paí odias actes pompo-

ciats, per só bona part de la propaganda 
sols ha produit en els neòfits un cnlluhemamenr mo
mentani, un éntussiasme insincer com el valor fictici 
que un alcoholich adquireix al inirerir un líquit espiri-
tuós. 

Y altra volt, \ gut a las urpas dels cacichs J 
demés esplotadors polític'; 

Aquet quadro que no presento detallat, cada ÍW 
se 'I pot brodar més ó menys, segons sas propias ob-

icíons y experiene 
i)' aquí ve '1 dupte funest que s' arrapa al fons del 

ánima y un se pregunta:—¿Qué es d catalanisme? ¿No 
ha sigut un loch follet, foch d' encenalls, un llampecl» 
sens conseqüencias en lloch de la llum duradera > M 
vificadora, del calor fecondant capas de retornar els 
destins de nostra patria al seu verdader camí y empe 
nyels pel mateix? ¿No es l'última revifalla com hi ha 
qui assegura que ho es la dels altres pobles de rassa 
llatina amenassats en sa vida per 1' allau poderós del" 
pobles del nort, anglo-saxons, germánichs ó slaus? 

Aquestas preguntas, aquets duptes, sobre la vitaü 
ta; del nostre poble, porten en'sí la llevó de la dege
neració y decadencia. 

Crecb que mirem massa arran de terra. Ens liv>'«* 
massa en el cas particular, en el detall, y perdem l;l 

visió de las líneas generals. 
Las nostras miradas abarcan, sovint, un períod0 

molt curt en l'historia d' un poble é insignificant en p l 

de una ra 
Nosaltres som llatins y ni la civilisació llatina ab to' 

y l' esclat del poble grech— considerando com a gerni'* 
d' aquella—que ha sigut 1' exemple mes gran de cuit»1' 
ra en 1' historia de la humanitat, ni la grandesa y pode1' 
de Roma, ni 1' assombrós Renaixement, ni las ja no tan 
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.sma acceptant, sens reflexió, las ideas que li presen
tan com avensadas, sino que, desconfiat de mena, es
colta ab calma y retira la ma á lo que no li conve. 

No gasta '1 temps parlant, pero en cambi observa. 
A vostres entussiasmcs y com a contesta deixa brollar 
de sos llabis una rialla incrédula y a voltas mofeta; no 
te la facilitat ciutadana d' expressarse pero te lo que 
val mes un cos robust y resistent y 'Is sentits, els sen
tits tan despreciats per molts y que son la font de nos-
tres coneixements, perfeccionadíssims. ¡Quantas voltas 
he admirat aquesta educació dels sentits! 

Aquet tipo, en mitj de la ciutat, esdevé ¿ voltas cri
minal perqué sa potencialitat s' ave, de mala gana, ab 
nostres costums dolsas y sa energía reobra contra 'Is 
nostres convencionalismes de malalt. 

Mes, sovint, domina lo que l'enrotlla y allavors mes 
fort se converteix en I' amo. 

Altrament, quan ha assolit cl poder, quan s* ubria-
cà en las comoditats de la riquesa se torna covart ó in
quiet, degenera. Ha deixat de lluytar y 'I mancament 
de lluyta, ha sigut sa feblesa y I' enrunament dels ins
tints que 1' habían fet fort. 

el cas del ferestech senyó feudal, trasladat a !a 
vida cortísima. 

Tots ne coneixem exemples. 
Pero aquet tipo que lleugerament lie descrit no es el 

foraster que 'ns envían en forma d' empleat ni 1' infelis 
terrassa que la miseria '1 treu de son pais empobrit y 
vé á Catalunya á no fer altre cosa tota sa vida que es
micolar la grava de las carreteras, sino 41 ser ab des
bordament d' energías vitals que las hi busca un extens 
camp d' acció. 

Fort e\ Catalanisme ha de fer son camí cantant, ¡Que 
•nrotlli y embelleixi ab els cants dels poetas! Que 

enlayri tot quan sigui manifestació de vida! Pero no tot 
lo que 's te per poesia te aquet carácter. 

Així» jo no puch entussiasmarme ab las estrofas 
ticas d' un Verdaguer, cercadorasd1 un sensualisme 

anti-natural, planys d' un ánima malalta y desviada de 
son camí, abeurada en el mortal veri del Seminari, 
assedegada del etern repòs, vensuda en la lluyta ab els 
enmatzinadors d' aquella existencia tan gran, sino que 

tota ma admiració per el Verdaguer de la primera 
oca, tipo del pagès fort que busca bronquina y s' es-
hissà ab sos companys pera exercitar el valor, que 
-adolla de la explendent naturalesa, que arrecona la 

Teología, y que pera representarse 1' efecte de l'incen
di dels Pirineus, cala foch al boscb de Sabassona, 

;j d' un desencadenat temporal, nu com un Alcides, 
altiu com un Deu. 

gún enmatzinador de la vida ho 
lora!. Oh! sublim inmoralitat cent voltas preferible 

• íies morals que 'ns predican. Perxó I.' At-
lantida es el gran poema de la lluyta, I' apologia del 

lor, els titans barellantse sense queixarse, soberchs y 
Ontra d' Hèrcules. 

í poeta se 'ns presenta héroe grandiós, gegant 
que enarbola ab una ma la fexftga clava y. ab 1' altre 
I' antorxa colossal quinas llamaradas il-lun* mes 

:ons del inmenscaos. 
Al costat d' aquella claror eterna iíican to

tas las bailesas, totas las per 
aquella noble vida. 

er independent. E ¡ del poble, las maqui
nacions políticas, el socialisme, l' anarquisme, las zo
nas nev > concerts económicas, las lluytas reli
giosas, son expressions de 1' ánima de las entitats y de 

son cosa. , per lo 
tant, está fonamentada. ! idar, perqué protes
tar, perqué enfui tractar de destruirho, ni 
d" esmenarbo. Ab l' ull ben obert, las orellas atents, 

é y resolut, astut y valent aprontarse d' aquestas 
cosas. Convertirlas en elements de vida, son forsas, 
apoderarse d' aquestas forsas, fins que vingui '1 día que 
manejad as i ifmas íor m i -

irrmòraliti só podría 
is notabi. sieológieh cu

tí la persona d' 00 català, dignitat eclesiástica, 
molt discutit y quins datos inapreciables son donáis 

• iment per quins menos podía esperarse. ¿N'o po-
lerarse com altri fia, 1' ini 

papa, una eche, 
y la rialla mes gran de la vida en el trono de la mort? 
El nostre tipo actuava en un i mes reduit. Sabía 

com son successor sino coneixedor y adorador de la 
vidít. 

No temer lo que se 'n diu mal. Pot cncloures en 
aquesta paraula tota classe de tiranía interna y exter
na; las malaitías—tota malaltia es ja conseqüència de 
la degeneració-els.instints violents-feras que 'ns asset-
jan per tots costats—la por devant lo desconegut, pre
nyat de perills y amenassas, el camí escabrós y ab abims 
esgarrifosos, el vertich, 1* esborronament de las grans 
soletats, la cridòria de las multituts, I' abandono^ deis 
amichs y consanguinis, el descoratjament en els fracas
sos, la tiranía dl un cacich, 1' arbitrarietat de 1' autori
tat, la presió de la mole inmensa de 1' Estat, I' odi secu
lar d' una rassa enemiga, ... 

Allavors ve la visió aclaparadora. Ef microcosmos 
1' àtom hum;*sacsejat per tantas forsas contrarias, jo
guina dels aconteixements, sarcasme de energías mis
teriosas,—1' individuu—atuhit, esmaperdut s' abandona 
y de sos llabis esblaymats, de son pit trossejat, ne surt 
la queixa, el plany miserable o 1' ignominiosa pregaria. 

Si s' ha de sucumbir llensis primer el renech estri
dent, senyal de que & dins hi queda quelcom que no 's 
doblega. 

Per que lo que s' entén per mal no ho es per 1' home 
veritablement fort, que porta en si prou potencia pera 
oposarshi; ho es pels esperits decadents. 

Els indígenas d 'una de las illas assiáticas creuhen 
adquirir tota la forsa del enemich vensat. 

Sense las grans calamitats, sense 'Is grans perills, 
no hi haurían las ánimas valerosas, ni 'Is esperits indò
mits, ni i s héroes ni la major part de las manifestacions 
de bellesa que admirem. 

Perquè hi ha d' haber la necessitat, pera ésser fort, 
es precisa I' acció de potencias enemigas pera mostrar 
nostras virtuts y es convenient 1' atach a nostra lliber
tat pera poguer comprendre y conqueriria. 

Sense 1' escomesa dels persas no s' haguera paten-
tisat gran part de 1' heroisme grech, sense V embestida 
de moros, castellans y francesos no tindriam els Beren-
guers, els Jaumes, els Fívallers, els Claris y i s Llurias. 

. se la presió central pera esborrar nostre llengua 
no hauria reexit nostra enérgica literatura. Per xó i s 
caballers de 1' edat mitja quan no Uuytaban contra '] 
infidel, dirigían sas armas ó las feras, o las feyan retru
nyir en á voltas sa'gnans torneigs. 

Y i s nostres almogávar* quan no Uuytabañ,, se tor-
navan saquejadors dels pobles, perill deis reys; eran 
forsas que necessitaban camp d' acció, no volian deixar 
rovellar las armas y preferían la pau curta a la üarga. 

Entrar coratjosament á la lluyta. Mes que no hi va 
gin els (¡ui poruchs s' espantan dels grans trontolla-
ments y volen conseguir un ideal migrat, d' estar per 
casa, de botigueret ab torre á S < íervasi y encare sens 

ens perill. Lo que res costa can valor te. Evo-
lucí' mpre significa cobardía 

Vi 
Encara som petits. Confegim els primers mots del 

inmens llibre de la vida y 'ns aturrullém enfront las 
grans onadas de llum y ombra que sl extenen en nostre 
camí. Els estátichs ens miran compassivament y al veu
re nostre esbojarrat determini ' n s axordan ab paternals 
concells. Son els símbols de lo que se 'n va, son els.ado-
radors de lo que no ha de tornar a ésser, son els carre
gats de ciencia y experiencia que fan doblo;. .Mi
sadas espatllas. Esperits pesats y seriosos, cl somriure 

ptich floreix en sos esblanqueits llabis. Son cos afa-
digat, mancat de calo sá v enllà la placévóla 
escalforeta que i s retorne de sa fredor interna. 

Son nomhrosas y revesteixen totas las formas. ! 

que descriurels? Tots els coneixem. Evitem son mortal 
contagi. També tenen la. S' embolcalla en 1' cs-
blaymada claror de las cosas moribondas, y si una gus
pira de vida s' hi troba no sl extér; mes enllà de 
tomba. 

Dom rgonyim del 
tintinejar de nostras poch formas camas. Ja apendrem 
á caminar, á sallar y a corre,- y fins á volar pera asso
lir las mes ènlayradas cim. 

ue de nosaltres tingui i pea ,, puji al 
proper serrat y mes cnlayrat, ens indiqui i camí. 

lana sembla inacabable Ales, tampoch ha de li-
I aostre d travessaria. 

•nvoltadns de subtil boyra, s' o\ nau las 
s monts. 

¿Que 'ns han dit que no 'ns atrevim a assolirlas? 
molan que eá el regne delmisl o ignot, del 
¡ y ab posat evangélica exclaman: ¡Qui ayma i pe

rill morirá en ell! Negrenchs .núvols s' hi agombolan y 
a soletat espanto 

germans! ¡Sigui '1 misteri nostre alicient y 

el perill nostre áspero! ;No portem dintre la guspira 
ignea que creixent ha d' esvanir las espessas tenebras? 

¡Avant semprel Durant la travesía ens convidan 
temptadors oassis á reposar en 1' ombra dels frondosos 
arbres entre i s que hi botzina 1' aygua joganera. 

Resistim la tentació Avant pel ruhent desert y ab 
la set abrusadora. 

Més cnllá se 'ns presentan hermosos casals quins 
estadans ens incitan a passarhi la vida, franquilament, 
aixoplueh de incomoditats y perills. 

Preferim la plana oberta á tots els vents, nua, ab ef 
cel per sostre y per parets 1' infinit. 

Caminant, trobem uns homes que 'ns miran ab es
tranyesa. Son practichs y conciensuts. Ens prenen per 
boits. Ens reptan per nostre atreviment. ¿Perqué anar 
més endevant? ens diuen. Perquè i neguit continuo 
à' un més enllà? Y entonan la dolsa cansó de la pau de 
1 ánima. Diuhcn esser I' ideal màxim de la felicitat. Ells 
ja han lograt adormir els intints violents y gosan ab 
rostre beatifich de calma continua. Ja heu arribat 
prou enllà. Dexeu á 1' esdevenir las feynas fexugas. 
¿Per qué exposar vostres cossos jovenívols á las embes
tidas de las feras? ¿No veyeu com las papa I lonas s' 

i abrusan ab la flama que las .atreu? No tempteu la sort. 
i Ja heu demostrat prou valor y no podeu exposar una 

vida que deveu a la familia j& la patria. Perqué no 
i heu d' aspirar al premi de vostres desvetllaments? Re-
! poseu al costat nostre. No' ns sedueixin las manyague-

rías d' aqueix encantament. Diguem ab Nietzche: No 
aspirem nosaltres a la felicitar, aspirem à la nostra 
obra. 

Ja som ca el paratje més esquerp y selvatje. Udols 
de feras, rocas colossals, despulladas de vegetació, ja 
barrantnos el pas, ja presentantsens com avenchs en
golidors, el fret de las neus, el vertich. el mal de las 
montanyas, els vents furiosos, las congestas primpara-
das, constitueixen nostres companys. Pero 'n portem, 
encare, un de més temible, el gegant interior que cre-
yam adormit, tota la munió d'instints baixos, de conser
vació, de por, de defalliment, de tendencia á retrocedir. 

Accptcm coratjosos la lluyta. Emancipáis y l leu» 
gers, despresos de las cosas pesadas, espolsadas las 
trenyinas, tenint els grans désprecis perqué tindrem els 
grans amors, ab un fi y «na voluntat, lluytem, com
panys, no ab el rostre seriós, sino rialler, entonant la> 

alegres cansons. 
Entrem a la iluyta com V héroe er Scott. 

Ricart ( - r de Lleó, com qui va a un convit, y lluytem 
fins al últim moment com aquell mariné grech que a' 
tallarli las mans ab que s' aferraba a la nau cnom 
s' hi arrapà ab las dents. 

No esperem pas tastar els írui.s assahona 
la tardor provehidora no hem pas d' arribarhi. 

Signi sempre per nosaltres 1' exuberant primavera 
ab ¡' abundó de sas ilors aromosas y i s batechs de sa 
\ida potent, Emborratxemnos de colors y d'armonía, 
de cants y d' onadas de llum espléndida. 

Sentim la xardor de las figuras grandiosas, c> | 
sió de las mes alias qualitats, estels guiadors, batechs 
del gran cor de la naturalesa. Per ellas pot aymarse la 
humanitat. Ovirém aquest Olimp que 's va poblant a 
través dels sigles. Si no podem esser sols ab llum pro 

rcmreílexo de sos raits esplendorosos. 
Sigui nostre voluntat anar sempre amunt encara que 

en la ardida pujada ens esmicolem y convertim en mil 
guspiras; abrusats pel foch del nostre desitj. 

V aquestas guspiras no h.in de perdre;-.«;. 
el temps y en 1' espay, lleugeras y enlayraé. 

portant en si la forsa, constituirán nous centres, kovas 
condensacions, héroes grandiosos ó genis inmortals. 
veus las mes enérgicas, ¡as mes durables d< 

tó sols un passatger des vari? Segons la 
cepció schopenhaueriana la voluntat produhcix 1' inteli-

•nlayrat grau de perfeci. 
d' aquella. La Revolució franc 

drá i tipo contrari: Napoleón; y fins la prác> 
culadora Inglaterra, quins ülósophs son i ¡omis-
tas que metafisichs, en somiadors com Ruskin 
y Carlvle. ¿Perquè Catalunya tan titllada d' e 

produhir en el temps els grans despreciad 
lo present y aymadors de 1' esdevenir, els ai 
ristas, que 's fassin seva la següent frase de Carlylc? 
«Si us preguntan que os estimeu mes: possehir a Sha-

I én cambi perdre '! mes preuat joyel! de Ja 
corona británica, las Indias. Ja sabem que la gent ofi-

ímbé oficial. Mes nos
altres diré; 
Shakespeare*. 

DIT, 
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