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Any nou vida vella 

a&Ú vida nova, dín 1' ada
gi, y els dé criteri indecís, 
mancats de voluntat se n' 

.— ..•- aprofitan pera sospropóí 
(!' esmena que may arriban;any nou vida ve-

i, dijiém nosaltres que no'ns penedim de 
desde temps empresa. Vida, \ e 

Ha en mantenir ben enlayrat el programa 
talanista de Manresa y en desitjaré] mes 

enllà cu que 'la mateixos que '1 formularen 
imamenl convingueren, vida vella en vol-

guer què avans e] nostre poble en sia digne 
undar per tantsa implantació- en cl sané* 

jament intelectual y moral de Catalunya, vi
da, vella, donchs, én rebutjar tot £>rocedimenl 
que desvírtui la pérsonalital de carácter de 
ía geni catalana,, vida, vella cu sostenir cl cri-

ï radical de mantenir diferenciat nostre 
programa sense volguèrlo lligar ab oap altre 
partint com els gitanos las diferencias, ivida 
vella cu combatre al enemích de l'ora pera 

e'Is catalans vejin ahonl está la salvació 
Catalunya y vida vella, en combatré als 

enemichs de dintre, als Earitzeuè de la, causa, 
ambicioses de miras personals y rastreras, 

ra que 's püga tenir conciencia de la ver
dadera l'orsa y potencialitat de nostra terra. 

Aquest es cl criteri que ha sostingut scin-
ntínuará sosteninl "LA. DKVANTI;-

RA. A cada nou desengany la nostra voluntat 
• lla, mes polenta: si 'ns causa pena el con-
ncimenl dequenoson tants com nostra Llu-

sió ens feya veure els qnc 's mantenen ferms 
caràcter ens plau 1" haver separat delnos-
blat la niell* y per això cada dia alsém 

tnes alta la, nostra bandera y mes convensuts 
exclamem: Any nou vida vella. 
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Laus tibi Christe ; 

«ritcloefcloJiibre.queac sé si hauré 

»e ó mal de publicar. 
„t descompost lo Catalanisme, que un altre 

parer afegit als molts que avuy dia corren es un altre 
cisma per la iglesia militant. 

V 1' he volgut donar lo meu parer eo aigua dels cs-
cras que informan aquest llibre, que pel títol scmhla 

tant bon minyó. 

rdre la mare. \ <•-
nia del Institut, me varen donar Ir. punyalada al arribar 

: a la una. y d' ajo 
de cop y volta molt trist y reflexiu. 

Una nit no podia dormir. ! v c l ' i o s 

amors que en Bala cr poch avans 
per Catalunya, endevinant jo que volia dir ab lasc \a 
Historia, vaig comensal- á encalabrinan 
en si jo podía ser ab I.. 
aquells ar» 
acabava de Eer, val. larhont i 
v lls perills qi 
hi portan. Perills i i ' opo
sessin als nostres amors, y un benestar t I 

•¡•ra un cop conseguit lo que diu sense dirho en 
Balaguer en la 
malament d. 

fO ! 
i reivindií 

dava tant aquell cai LN motiu q 
radava més lo corriol 

carril al molí de < 
ab lo n 'Is dias veritat qu 
mi més ample I 

it, pero també < trist t< 
molí fets los baixo 
porqueria de fan< 

No ls podia pas - ,,u- •' 
afany de figurar á Madrid mall 
d' entussiasme d' en Ba 
gol is , 

uas de la Espanj 
Y | 

intencions del ' 
. intención 

Historial inya. Y en los llibres 
Prancesch Pelay Briz 
tatje. V <n la : a t * l á 

encare hi pur 1' »3 
talum inrant la ¡t del 
oblit ías cansonsdi s que lluí 
encare fa més bo di d r a -
mas de propaganda y entrant sovint ab in-

encarnar eu sas entran • 
nya, que lins apar ímpo 
ment: la vergonya d1 ei 
entendre desastrosas, ab los que consumar. 
gonya, j la falta d iemblavan 
de primer dimonis desenca l b l a n t b a i" 

-• que després tocaren á pi 
¡aporta sobre la qué havi 

delenda est Cartago ab lletras i 
Dtlenà ago. No ha\ 

que Spici<5 1' africà. Sino que aiXÍS com soldat 
la va fer pols aquesta ciutat enemiga de Roma, 'Isnos-

oldats sl estimaren més truca' 
Cartaga per, si Car tago ' l s dava pas franch, fer tots 

ts, los de dins y 'ls de l'ora, un va-\ dipu
tats, precursor d1 un va y-tot de regidors, que 
qués las pedras, no precisament contra 'Is nostre 

michs id, sino i ¡ republii 
nins que tant podrían ajudar á la causa d imya. 
Cartaginesos malehits y romans malehi d an de 
fer lo miracle, que haui r arribat 
Mahoma si 'ls cartagim :aders, no 

i per comptar quan hi 
la Comand tarían los 
que trucavan á la seva porta. Y com trobar* i 
portavan gastats un grapat de mils duros en los pi 
ratius de la 
que ignocents en una ciutat 

dotze que cobran 
an ab prou vots 

errant los comptes, com altra 
vegada, digueren als Scipions an 

lo que pogués ser, ells se qi 
v/s, /• y reste, varen dir parodiant ;i n' 

dar pr 
v á estonas no, y pobre del que diu 

crida 
osl que no '1 fií 

Ja ho ti 

en temps é 

Quedem, do; 
saben encare ben b 

i que aquel' dia d 
tada t ie ve, 
ja 'ns dirán d' aquí deu aie 

A.1 
que hi arlant d' 

talun 

pa aparraeada del 
pefdonat ma\ lefec-

• fet un pont d 
ssin anat ben lluny, y aquest pont de plata no s' 
s volgut passar despr 
i alguns l( • quant 
L, no caldria que hi diguéssim ¡ue de 

petits hem sonmiat una altra llui de la que 
cau are di i hauria fi amí, los 

ab las 
os solen reportar 

raría oblidat hauria oblidat. Y jo m' hauria que-
i perdonan ni oblidan, pcrqi, 

tlonya no ' lssé perdonar á ningú y gra
ti prou n no oblidarlo-
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i s que 'm fál 'n 
rdo. V si me 'n record 

:iet ab sa Bofarull 
ah la seva Oi riz ab sa re
vist., trias algunas, li-
terarias ab un bon empelt polítich las ron 
una generació que no hi pensà may en que del ( 
de Madrid n' de venir la ventura de Catalunya. 

mpoch 
isme anà fent k> seu camí. Y ab setraa-

que las conn 
latría. Y 's 

puh-' dida ¡lustració. Y la ro-
don. va < ngrandint, ba-

. joves y vells, homes y donas, la 
rodona de la sardana. Y al uba 

I re pés, p cordas 
un tots los 

anya.Y 
Estats L'nits ja 

: iras dels que esplotavan la bona 
inta ¡gn 

en Hit de morts, creyan an¡ p á. 

com los i \b-
Re-

i triomf, y aquella desfeta sols la 
bastada d' u y d' un 

i cap á 
la perdició, la aturar al i timba. 
No i. una carnisseria per guanyar la causa 
de Catalunya. No volém que '1 sol de sa redempció es

sa. Và
rem • en aquella 01 so. 
Pero la part que 'm puga cabre d' aquella torpesa polí
tica la reclamo ben alt. No la compro á preu de llágri-
mas ig una felicitat que 'ns pot portar la rahó, 
que 'ns sobra, y i que, si no 1' hem 

Ja are, la podeu tenir ios que vindrán. 
, han tinguda molts. Ni 'Is menja-caste-

Hans, que jo ja 'Is tenía descomptats, ni 'ls que \s volían 
¡ar ais que ja tenía mitj pahits un general de la di-

I .lunyans los lirismes d' en Balagu 
oblidat lo nom d' en ' que 's proposavan espío-
tar ais mercader ants, després d' haverne 
dit tota mena de penjaments, que tampoch se merei

xen un altar á Santa Conveniencia, comí 
del Catalanisme, 's renegà de la pun 

•a de pn 
ais martres de 1714, y '1 ( 

Con :ts hont hi I na cosa ¡ 
punt de mira las ulleí 

' Cap á aquestas 
tblíassen ebou anava per camins 

nt empeltada de tots los vicis deis 
ció ferma y del 

desprendiment ja '1 ai punxavan. Sino que en aquestas 
establfas no hi anavan per adorar ui; nen h< ¡no 

d' agravis rebuts d' altres vebins del po
ble, er tirar per terra la obra d' un ho-

nala anomenada política, pero ni més ni menos 
servidor dels butxins de nostra terra que altres que se 
1'han sabuda guanyar mitj passadora. Misteris deia 
inconsciencia de las grans ciutats, que travallan, igual ; 
que pasta, 'ls entremaliats de la política, lio dich ben 
alt pera que m' acabin de malehir los que derrera de 
las eleccions han desgraciat la obra santa de tants anys: 
no es ni més ni menos dolent en Planas y Casals que i s 
que li han leí la trabeta valentse dels novells redemp
tors polaviejistas y ben amagadets dintre de casa seva, 

s ni menos dolent, ni menos ni més bo. Es un de 
tant i ació que se 'n va, xuclada y malmesa 
per 1 'encísd'una reprcsi eolítica, que, posada 
A Madrid, ve om la que te cualsevol majordom 
devaut del amo de la fábrica, molta als ulls dels trava-
lladors, poqueta cosa al costat del amo dant la rahó al 
amo, y menos que res lo dia que no li dona la rahó ó 
que ll amo está malhumorat per cualsevol tontería, 
cosas de poca empenta en Cánovas y en Sagasta s' es-
eoltavan als seus Uochtinents. Pero si la cosa sl ho va
lía, bon goig aquestos Uochtinents á fer muixoni. 

No hi ha hagut remey: los vicis empeltats per tants 
anys de servitut han fet camí. Las ganas de barallarse 
per cualsevol futesa, per una acta de diputat, A favor, 
si á má ve, d' un arribat de fresen, d' un que está fart 

de figurar en de la política espanyola, 
h a n de barallar -

•¡vindicacions de Catalunya, que no son las 
conveniencias dels homes, tinguemho entes; que no las 

nt cincuanta horas lluny, 
pri dicant et< nt la moral ais cal >osantlos 
sempre al devant ¡o mirall de lo que h. 
lunya; que no eixirán de las barallasentre regidors, si
no d' una batzegada y per art d' encantament quan sia 
r ho 

Y això, ho he dit avans, y ho torno á dir perquè 'm 
tlebeixin cent y mi D r a n 

ombran cap á dins de casa seva, no vindrà que i 
Catalanisme no torni i\ la puresa d' avans, que no 's 

ttjede las barallas electorals, 
que no renegui dels aceris de las Assambl( us y 
de Tarrassa, presos en la creencia de que i s homes 

:' ro-'h m lanysdepre-
serietat havían servit per alguna c 

com qui sent pl< 
no ho eran tant sortiren del s< nin, com aquell neg 

Has y gelats de pi 
s, los que no 's menjan may cap castellà, 
planyen sacrificis pera que ('atalunya torni 

a s< ésser, tenen d' espei ar que passi aques
ta pesta de las ambicions pera tornar al sacnüci, pera 
tra\ aliar per Catalunya ,sal- c a p ( T ¡ t <je m o r j 

uydad' aclarir lo n 
y di y imper; 

I le comensat aquest llibre malehint las .is, y 
i cloch malehintlas cent vegadas. 

Entonemlo tots plegats un himne de malediccions! 
ja als que derrera d ' en Polavieja y més tarí derrera 
d' en l'araiso han desbaratat, ab los cómplices qu< 
poch los han sortit, 1' obra de tants anys: ells als meus 
ossos y als ossos dels que 'ns trobem ab coratje peí 
eomensar la sania obra. 

Arrencant dels lirismes de la Historia d 'en liala-
guer, dels entussiasmes d' en Cutchet, del recort de la 
Orfaneta de Menarguen „ns y sanitosos exi 
pies d' en Briz, de la perfecta obra política de Man: • 
de la ben estudiada y agermanadora obra social de lía-
laguer; ells temps tant dolsos pel meu 
recort, d' aquellas pi , i c ] a dia portavan 
un convensut, no un home més al nostre camp, d' 
aquells sacrificis ign^ molts que, no havent nas
cut per escriure, contribuhían ,i la bona obra ab los 
seus diners, ab sus virtuts domésticas y honradesa mer-

til y ab la senzilla y i ¿ora propaganda de 
ssentadas y pass< 

s n' hi portaren aquestos que i s que escribíala al 
batallé, sagrat. En sa humilitat no s' ho creuhen ells, 
pero es una veritat com un temple. 

No eran des assinos silvelíns, ni di 
rras de la joventut conservadora-canovina, ni desterras 
del Catí que venían a ajudarnos y á eneo-
ratjarnos, sino que, espigolant en los Instituts y ( 
Universitat los que escribíam, y espigolant en los es-
criptoi i ors 3' fábricas los que .no 
tenían aquest do, cada dia crani un més, un més dels 
que ja eran á Facultat Major, un més dels que ab los 
maldecaps de la fábrica ó del obrador y en sa ignoran» 

i de la I hstoria no havían obert los ulls á la rahó, un 
més dels que ab lo cansat travall del dia no havían sen
tit altra necessitat que la de redimir al obrer y al escri
ban, sense ; i redimir la terra que I' obrer v 1' 

• iban trepitjavan. 
Per tot arréu espigolavam. Hont més claras 

las espigas es entre i s que, havent vist passar cent ve
gadas la nostra bandera pel seu devant, estavan á veu
re venir, indiferents á tota idea noble, vivint esclussi-
vement per ells y burlantse de tant en tant dels que ab 
tot lo foch la defensa vam. 

Quins temps aquells si poguéssim tornarhi! 
I li tornarem? 
Jo crech que sí. 
No está pas tant deixada de la mà de Deu la nostra 

estimadíssima Catalunya. 
Y are si que vaig á acabar. Vaig á acabar negant 

en rodó que sían odis ni gelosías los que han portat la 
desfeta del Catalanisme, lían sigut defeccionsqueno 's 
poden perdonar y han sigut debilitats ab los que di 
taren, debilitats que si en alguns son sols tristas debili
tats, en alguns altres fan alguna cosa més que tristesa. 

.\ mí que no m' hi posin ni entre i s uns ni entre i s 
no 's va enlloch-

'•< m de batrens contra i s que detentan la sobera-
Catalunya no 'ns podém batre al costat deis que 

ja han fugit una vegada ni al costat dels ploraners que 
escusan la defeccio pessigant de passada als que s' han 
conservat ferms com las rocas. 

1.a iglesia católica no s' hi parteix un pin 
i luterana ni ab la,secta calvinista^ 

Y fa be, perqué ab las eselofollas del tai ¡ i 
hauria relliscat la cadira, de Sant Pi 

Que hi ha moros? Que hi h.a budistas? Aix< 
tant vell com 1' anar á peu. Pero i que hi haja adora
dors de iluda y de Mahoma no justifica que 'ls bisbes 
católichs y ' l s bisbes protestants vajin de brasset pels 
carie , ciutats inglesas y alemanas. 

Això dels odis y de las gelosías es molt bo p. 
lamparlo donantse de passada i diploma de sants de' 
cel. 

pera per puj 
que ells mateixos s' hi apuntalan ¡a escala. 

I i¡ creurà qui voldrà en aquestos sants. Jo no, per-
nch por de que i s odis, :sque pon

ían ;'i molts, sian le pel! los fa í'ri 
Las do parlan massa d' honra son las que temo 

I as que no 'n parlan son las que fan més proba. 
I >el veri 'm fa nu's por lo qu' es amagat que i que 's 
veu per fora. 

Son un mist enfadan 
hora d' enfadarse y lins de fer alguna cosa més, y quan 
no es hora, vinga ó no vinga á tom, tiran llatinadas 
contra del que s' enfadaren quan la gran defeccio del 
Catalanisme y en y seguirán enfadats perqué á 
la sang no hi tenen aygua de malvas. 

L ' enemich lo tením á Madrid. Això si qu' es cert, 
encare que no 's tinga de ser cap Séneca per a 
rarho. Pero per anar contra 1' enemich lo primer que 
hem de mirar es que i company no giri la cara en lo bo 

batussa. Es lo primer que fan los que están en 
guerra; no are precisament á Port Arthur y ala Mand-
churia, sino per fot arreu ^ desde 'I comensament del 
mon. 

Tocan las dotze y 's posan á tirar canchadas. 
De moment no atino per qué, encare que ja suposo 

que no es per galejar 1'acabament d 'aquest llibre. A 
Montjuích ni ho saben que jo estiga escribint á aques
tas horas. 

Pero 'm miro de cua d' ull un diari que tinch sobre 
la taula, y m' adono de que i Cuerpo de Infanteria te 
a l a Puríssima per patrona y advocada y que per tot 
arréu li fa grans festas. 

Are ja ho veig per qué fangal.: ;í Montjuich. Per 
entelar ab la fumera de la pólvora la blavor del cel y 
la cara encisadora de la Verge. 

Si, la donzella de Nazareth es la advocada dels mi
nyons del mauser. Ella, tota dolsor, tota poesía, emble
ma de la Mort! 

Qu! li tenía de dir quan íeynejava ,i casa, quan ca
minava pels vols del llogaret! 

Ja han tocat totas las que tenían de tocar. Ja s' ha 
esvabit lo ressó de la derrera canonada. Queda tot just 
allí dalt, á la balería de Montjuich, la bravada d é l a 
pólvora, de la pólvora malehida, déla pólvora compa-
nyona del dolor, de la pólvora que gastarán los soldats 
aquí á la terra montros plorará a! cel fa regina deis 
àngels. 

P B ¿ E AUIAVRIM'. 

ENGRUNAS 
Els afins deis ñostres des-afins están de pega; tot 

justament are que ja casi s' habían fet afins amb er. 
Maura, aquest renyeix amb 1' ex-aji de llurs y de re
sultas d' una passeijada d' automóvil, es relevado de! 
poder, sustituintlo el general Azcárraga. 

¡Oh, veleidad humana.' 
r quins set sous, has tingut d' entorpir amb unu 

cayguda tant vulgar, la marxa de las hosts gloriosas 
que tenían de cataiattisar la Espatv 

¡Oh, Zeus! ¡Oh, Júpiter! ¿Perqué guardeu vostres 
divináis llamps, en lo cuarto dels mals endresos? ¿Que 
leu badant? ¡No ve}-eu que la obra gegantina iniciada 
pel Fïvàllen de cartró *c n' és anat per terra? Contem
pleu desde vostres enlayrats setials la tristor qu' entela 
los guspireijants esguarts del nombrós estol afi nostre 
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que \s desconhorta per sacrificar sa vida mt ac
tas de diputats y regidors . ¿A favor de qui podeu em
plear millor vostres divins odis? Oiu nostres fervorosos 
prcchs aniquilant tot cuan s' oposi á la afinitat y vos 
prometem sacrificarvos mitja dotzena de P« /wtás ¿lle
geixis genis) en paga de vostres benefici- < n pró del 
«nlayrament de llsvius que 'ns envoitan. 

Copiem de La Renaixensa >it t ros i 
a de una sessió de- la Junta Permanent de la 

Unió Catalanis ta: 

Se llegí '1 segiiem la cLliga de Catalunya 
quin local está instala-: > taría de la Junta Permanent. 

«Lli i Junta Directi 
>.sta Societat, en ati • cesitar pera sos fins lo 

qu i presidencia en lo pis al 
ii domicili. 6 d- avuy ha acordat donar 

per defií («I corrent 
. lo suba-. ,: en virtut del que li te cedit 1' expre

ssat local, y en consecucnci en coneixement de 
• que per tol lo referit dia lo deixi desocupat y ;i 

itrá. 
Deu ircclona 12 desembre de 

— I.o President, ! M> V 

Senyor President de la «Unió ! o>. 
• acordà donarse per enterada d' aquest ofici y 

basqiiejar pera trobar un local apropósit pera despaig, secre
tar: • i se parti 

. nt. 
Molt ju i de Cal (llunya tinga 

ue tornar á pendrer pari activa o i cl Ca
talanisme com 1' ofici que hem copiat suposa; ha passat 
•l n' ella lo de aquellas mares que per fe'f Iluhir la lilla 

osan ri vestir modestament c e r a que aquella rum-
beji e aviat la lilla las arrecona y 
n¡ vol recordarse de son <icnt que la l 
Qçupés el primer lloc. smc els socis de 
'a Lliga en pró i '" han empleat totas las s< 
^ e r g í a s y si algún acte de l luhimenttenían de verificar, 
Per fer Sobresurtir el nom de la Unió sempre en nom 
d' aquesta ei real isavan, en cl local de la Lliga sempre 

millors habitacions las ha tingut la secretar ia de la 
Unirj pera que corresponguessin al prestigi que tot-hom 
desitjava que conservés y pagant una miseria de llo
guer que moltas vedadas ja \s gas tava ab el gas que 
consumían; á li de que no 's veiés obligada la Unió Ca
talanista á sostenir g ran personal els mossos de la Lliga 

s ènca r r èchs de la Unió y s ' h a n 
éndrer á las horas en que no hi ha ni 1' oh-

ciaj e t a r í an i '1 conserje de la Unió, que per cert 
son las mes dej dia, els diferents objectes que aquesta 
•ia posa; nta; cuant, no fa pas molt temps, la 

•'-> passava una época potser de mes penas materials 
i la generositat de las societats 

'P l egadas -ota sa bandera pera ajudat la ;i sortir de la 
Situ unicsa, la Lliga fouyde las poquíssimas que 
donà ntitàt ben important pera a j u d a r à sostenir 
a la |a posició brillant que li requ. v no 

rar mes la llista Je re t re ts perquè ni cal ni 
els q iXen una mic ¡ r iori tats de la Unió 
h(» ¡gnoran. 

V en cambi ¿com ho han pagat els de là l nió Cata-
'anista? Aconsellant ;i tothom que per contes de ficarsc 
s ° d s a la Lliga s' en fessin de la Unió, fent notar que & 
'otas las vehtatjas de loca nells tenían hi ajunta-
v'an la de poguer assistir als consells de representants 
en- sa calitat de socis individuals j lo que es pitjor en
care procurant produhir tantas baixas com era possible 

nplaequentse en enviarlas ab els matei-
x » s sobres de la Unió perquè no ' s pogués duptar d' 
hont venia el t re t y sens dupte talin propòsit 
d c que \s cumplís aquell adagi: I Instes vingueren que 

- molta satisfacció per 

Part nostra , ha resul ta t fallit aquesta vegada: 
•Si la Lliga de Catalunya torna, podríam dir, a in-

1( tcdeladon.ció teta per la «Lliga de Catalunya» 
** «5 pessetas rec»! suseripció cnirc -Is socs, y del aumeni 

dividualisarsc, dintre ó fora de la Unió que no 
això de gay re importancia, pot encare tornar á orien
ta r á molts catalán < stionats per las rahons de 
plaqué de quins ni hi ha ¡tat d' anomenarlos, y 
mentres esperem d' ella que íassi aquest travall pera 
el que, per sa historia y per las personali tats que en ella 
hi figuran, es la mes indicada pot deixar a la Junt. 

it de la Unió Catalanis ta que, á falta d' a l t re co
sa, s' entret inga en felicitar y ;i oferirse per tot y per 
tot á n 'e l Cucut, el c lavegueró dels regionalistas, mag
níficament re t ra ta t per ell mateix en cl número que 
clogué el centenar del de la seva sortida, setmanari de
nunciat a rc , no per un acte nacionalista sino per unas 
car icaturas de carác te r personalíssim y privat y , per 
no desdir de 1' ayre del periódich, de molt baixa estofa. 

Tot sia á major hom ¡a de la germanor que 
per are no treu gaj hthir sas gracias ni i 
celona ab las continuadas bral lás de y La Re-
naixensa ni tampoch g a y r e per fora com pot 
el següent retall d' una car ta que la junta directiva de 
la associa. inísta Bruniquer de Granollers dedi
ca al director de La Veu ¡i, periódich regiona-

piétn de las planas d;- La Renaixensa: 

Referent á la peM'igadeta que en lo nún 
mentar lo meeting, intenteu donar á nostre company senyor 
(iuardiola, ab motiu de la frase verdader català 
presentarais oradors, devem dirvos que la rccullím v laftm 
nostra, crcyentla ben encertada y en son Uoch. Y efectiva-
raent: quan hi ha personas que han uy dintre de la 
Unió Catalanista y demà han contribuhit á fundar lo Centre 
Nacional Català, y un altre dia, quan los desenganyats de la 
política d1 un general decidiren ttcurerla u di .'. fun
dant la Unió Regionalista, hi entraren en concomitancias pi
ra formar la Lliga Regionalista; quan hi ha personas que te
nint la gloria d' haver contribuint á la confecció de las i 

ban tingut 1< escrúpol de calificarl 
constii ^e perjudici de tornará aixo-
plugarse so oriós Programa, tot seguit d' haverloshi 
girat las espatllas aquell General mencionat; quan han passat 
ícts tant vergonyosos, quant tot això es cert y públich ¡quin 
dupte té que es molt natural, mes que natural, necessari, fer 
distincions? 

Y no dihém nosaltres res mes: per que las ratllas an
teriors es portan ellas mat. .-ntaris. 

A la edició del vespre de La Veu de (al aluiiya del 
26 de 1' actual mes hi ha un article en que per cl siste
ma de embolica que fa fort parlan d' una pila de 
de catalanisme y per medi de 1' auto-bombo, procuran 
por tar tota 1' aygua al seu molí. 

Estil tan enredada la t roca de rahons que presenta 
que per desenredaria es necessita molt mes espay del 
que podem disposar en aquest número per lo que 'ns 
reservem ferho en cl següent ab la extensió que reque
reix la complexitat del a s s u m p t e 

tt«wímmmrowm«w»row«-«mww*wwmwwwH?twf 

N O S T R E FORT 

Si el Catalanisme fos un sistema, podria ésser dis
cutible com tots ells y fins tenint rahò d' esser en una 
época determinada, si sos apòstols fessin 1' adormit, 
podria molt ben soccehir que passés son temps d' exe
cució y un sistema forjat segons las necessitats de sa 
época, 1' ar reconar ía per estant ís y aüavors tot. 
energías que nosaltres hauriam esmersat pera defen-
sarlo, haurían servit poeh menys que pera entretenir el 
temps, ajudant á sostindré el poder constituhit, al divi
dir al poble, y las fuetadas mes virolentas foren contra 
nosaltres, donchs els nostres fills, ab rahò ens tindrien 
en re t re t nostra acció en t re t en idoray contraproduhent, 
com ho son totas las accions sistemáticas basadas en la 
filosofía, el dret , las rahons d' ordre, el misticisme y al
t res en renochs que por tan saccejada á la humanitat , di-
vidintla y subdividintla en un innombrable escuar tera 
ment de trossos y t rosse ts , sodollats tots ells de baixas 
concupiscencias y miserias paganas , que enterbol 
el sentit y fant enmudir els llabis, tot just florida la jo
ventut dels qtu D forts, al tastar 1' amargan to r 
de la lluyta per la vida. Pe ro cl Catalanisme está per 
sobre tots els sistemas, perqué ens càpiga el dupte cic
la falta de arr i var á temps A sa execució y això ens 

latir litis á la indiscreció per son prematur triomf, 
cosa que lluny de esser aproíitosa, obrar ía en sentit 
contrari A nostre bon propòsit. 

comprent, per al tra par t , que '1 poble no s' adon-
gui de la virtualitat de nostre Idea!, perque es trova 

a t ra fega t en contemplar y fins admirar la resistència 
estúpida de sas propias cadenas y endormiscats en 
aquesta contemplació humiliant, ab tot y que 'Is raigs 
del Catalanisme, abrusin ab tot son esplendor son ros
t re , enfeynats també en la adoració de oropells embas
tá is , que I' enlluernan. no sab analisar y d' això n' es-

ó barroera y á una espurna de foch 
la creu una pedia preciosa, al llautó el clasifica com 
una variaiu del or y p estany de la plata. 

Actualment la humanitat en pés, está en la d. 
d' aquell g r an crim de lesa humani ta t que dos l ladre-

n g ran escala, sostenen al < )rient del Asia, y els 
esperi ts q u e ' s revoltan contra semblant infami, 
contadíssims 3T els mateixos q u e ' I s admiran, després 
de llegir sas at inadas consideracions, agafan el diari 

enterarse de las da r re ras escomesas entre els dos 
combatents y poguer discutir ab coneixement de causa 
amb un company de café part idari de 1' a l t re bando. 

¡Ab quina satisfacció llegeix una victoria dels que 
mes li simpatisan! ¡Ab quina satisfacció no desplegará 
aquella fulla periodística y llegirà la gran batuda de 
última hora! Sens reflexionar que entre sas t tallas y las 
Metras d' aquell papé, hi ha un devasall de l lágr imasde 
un g rapa t inmens de milers de mares que ploran per 
vencedors y vensuts y s' oblidan sarcàst icament de que 
cada soldat signifiqui una casa desolada y riuhen 
fets pel ca rna tge , com ú infelissos infants, que coritem-

lallers cl cadavre desa mare mor ta , á qui creuhen 
dormida y que fá cl tossut pera desper tarse . . . 

Això per lo que afecta á un assumpto general , que 
en los assumptos locals, pocas vegadas els veurem amo
hináis per una millora económica 6 social; això es una 
cosa que escalfa el cervell y no satisfà las passions 

OSas y els necessari 1' escàndol promogut 
per dos xicots crescuts , que s' abofetejan en pi 
bra, que la solució :'t un problema agrícola. 

Per lo que afecta als sistemas de gobern, se donan 
la majoria mes satisfets ab 1' entronisament de un pre
sident de república, que ab la promulgació de lleys y 
garan t ías verament demócratas y expansivas, com si 
entre la personali tat de un rey y un president de repú
blica hi hagués cap diferencia y com si las vergassadas 
republicanas no colguessin tant com las monárquicas, 
com si 1' exèrci t republicà no cumplís la mateixa finali
ta t que '1 monárquich y com si els ciutadans de la m o 
narquía inglesa, no fossin mes lliures que 'ls de la repu
blicana F ransa y aquets mes que 'ls de la monarquía 
espanyola. 

N ' esdevé d' aqueixa manea de solidificació de sen
timents y de ideas, á que 's posi el Cata lanisme al en
front de la monarquía ó de la república, quant res te 
que veure una cosa ab 1' a l t re . 

I 'ero aixis com els sistemas polítichs, í e s tenen que 
veurer amb el Catalanisme, els sistemas socials tam
poch poden posarse al enfront de cap d' aquestos. 

Sen t aixís, ¿al enfront de qui deu posarse el Catala
nisme? El Cata lanisme es la par t icu lar izado del nacio
nalisme á Cata lunya y cl nacionalisme es 1' a d v e r s a n 
directe del imperialisme y aquest es el santó del milita
r isme; el Cata lanisme, donchs, contra aquestos dos deu 
dirigir tots sos e s ío r sosy com la caracter ís t ica del mi
litarisme y per lo tant del imperialisme, ja que 1' un 
1' ánima y el eos de 1' a l t re , amb un càlcul fret y ren-
cuniós segueix la máxima de que elfi justifica els me
dis, per perversos y malvats que siguin, el Catalanis
me, en sa consecuencia, deu dirigir tots sos esforsos, 
amb un esperit ober tament huma, á ti de que elsmedis 
lliberals y justos que 1' animan, justifiquin cl li, alta
ment de moralisació social, en la pau y el trevall , ager
manats , en 1' amor infinitament g ran de nostra Causa. 

I-11 veritable Catalanisme, no pot esser de cap m a 
nera una causa de odis, el Catalanisme científich, nas
cut al escalf del amor ,í la Na tura que ens volta, devia 

• anunciat per aquells ar t is tas fervorosament ena
mora ts de sa Na tu ra , aquella ahont han nascut he hi 
viuhen; per això els poetas, que son els ar t is tas del sen
timent, han sigt els precursos del Catalanisme y els ar
t is tas de la Ilógica: els pensadors, son els p ropagadors 
del Cata lan isme y els ar t i s tas de la voluntat: els ho
mes forts de Catalunya, 1' implantarán y ab sa implan
tació rebrà forta sotregada 1' héroe del escarni á la 
Na tu ra , 1' ar t is ta de la mort : el militarisme y ab sa cai
guda enrunarà fins á sos fonaments al g r a n destorb de 
la vida, A 1' imperialisme. 

Pero si el Catalanisme no presentés sa execució en 
aqueix sentit humà, fora un ideal de entreteniment, que 
escuar terar ia la te r ra , pera aumentar cl nombre dels 
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que 'us distingeix el director de La A', naixensa anti 
diferenta de la que avuy se publ ica . 

V per al tre part ¿quina necess i ta t n' hi ha? La firma de l 
Aídaver t es prou coneguda pe rqué no h¡ haj itat de 
venir aquí ú p resentar la . 

Aquell istil tant á la catalana, senzill v á la vegada distin
git sense caurer jama3' en lo vulgar y ordinari , mat isa t ab els 
giros mes purs do nostre l lcnguatjc. aquell esperi t observar 
dor que '1 fa fixar ab els mes insignificants detal ls y 
santlos ah una art exquisida remonta rse i las causas general! 
que revelan , aquella delicades.i de sent iment que al 

i donar l.i i qucll domini d 
que li permet por tar al l legidor p e r álli hont desitja dihent 
tot lo que vol dir y deixat ¡ urer tot lo que vol deixrr 
en t reveurer , exposant els fets y las consideracions 
clare tat reveladora de la clareta t y fermesa en qu< 
per i t dominan las ideas, son cual i tats que to thom que hajtí 
llèigil mitja dotzena d' art icles seus I' hi ha de rego 

i aquest llibre es veuen i iment conl i rmadas . 
La empresa era mes arri presencia del fet ( 

candent d' ac tual i ta t el solt que ' n par la adquireix mes re
lleu, desper ta mes curiosi tat , mes cuant els fets estan ja e?-
lumats en el t emps , sapiguer ferlos rev iurer cu la peii 
l lcigidor pera que s' interessi per las consideracions que á 

on x ichmes difícil y d' ella 
l ' a u t o r ayrofíssim. Els ar t icles d' aquest iljbre 

reixen ab mes fruició si cab que 'Is anti 
RenaixeHsd, 

Per la naturalesa del periódich hem i 
par t d' aques t número 1' últim dels ar t ic les , per aq 
titulat Latts tibi Christè, del tomo; en ell es 
polít icas que em impíertament ab el criteri de LA 
DBVANTERA que es conqi! ab las 
ideas de qui de tants anys ve defensant el prog 

ta. 
I. s. 

. fuetejat aprop, las guspiras de 
llibertat dels pobles, ;'i imitació dels senyors feudals de 
la edat mit.xa; pero encarrilant el Catalanisme per 
aqueix.i acció humana de revifament social, per l ' amor 
al probisme en la pau y el trevall, á mida que implan-

son bastiment, enrunarem els prejudicis de cent 
centurias y farem conciencias, termas per lo lliures, y 
tot ai nostre fort indestructible y ei Catalanis
me á mes d 'esser una Causa justa, será inlinitament 
eran. 

DURAHY Y BELLERA. 

nmtrn 

Associació popular Catalanista 

re company de redacció en Bonaventura Riera dona 
el día 18 en aques ta Associació 1' anunciada conferencia so-

1 Diccionari de la Llengua» ' . i¡ acte assistí 

t y dist ingida concurrencia . 
dcsitj de que siguin cada di.. 

: doboradors d l aques ta obra tan patr iót ica iniciada peí 
Vicari General de Mal lorca , y entrant en materia digué: 

*L' importancia d' aques ta obra es grandíssima per < 
lunya. lis tant impor tan t 1' empresa , que no tinch cap escrú
pol e ir que es la primer: fonamental de les 

.cíons nacional is tes . En efecte: ¿voleu 1 'autonomía 
•scentralisació administrat iva y judicial, la su-
quintes? Dade com 

cue per ara no tenia) medis per p /rar 
que 'ns ho donguin de Madrid, lo qual , com poden < 
dre . i lluny, qu< 

i'.i del Da tnés que ¡. 
s; está en la nostra ma, tenim, medis de sobres. P o -

trebal lar ló, ferio, ab to ta legali tat dintre d' Espanya, 
; dc que per xo 'ns processin, sense por de que pe r 
i segueixen. Podem ferio ab to ta calma, ab tota lli-

ver ta t , consagran th i t o t a la nostra ánima, sense res de ¡ 
que 'us c, 'ns en t rebanqui . ¿Xo seria faltar a un 

que se 'ns 
i ab la meteixa facilitat ¡m treballar per la re

acio de les Cor t s Catai hi prestarían] tots de 
na nostre concurs? Donchs pensem que abaas 

; i i ts , en les que s' haujria.de parlat tent 
neteja y dignifi ' i llengua ca1 

na. Podem, donchs, comensar la tasca. Aquells qui en mitj 
•testa llivertat tant i l imitada, podent ferho ab si 

no treballin per la reivindicació dc la He 
na. ¡; descar tar los dc nostra comunitat , perquè molt 

eran quan més endevant se vaji p ci-
essitin na poeh de saeri; 

Després d ' aques t a coral excitació, examinà i con I 
a com están or ostos els millors dic-
dedefinicií is en que més floreix l a l 

r a t u r a m o d e r n a , y ' n deduhí la cons 

rans ventat jes y g ran de-
• estem posats a fer lo nost re , podem 

•ra de qui hi haji tots els elements que i 
¡ ensemps omplir els vuyds q u i 

iserverí, lo ta per resulta1 tra 
iri de de, íert 

-ois se | 

, els 
• necessa: i 

omplir les cèdules , reC| 
unes regles import 

ue 's pot repar t i r la tasca dels colabora ité: 
V hi ha d 

: v el parla, 
Pot escullirsi 

làrment noveles de costoms hont hi ha abundí, 
de locucions orrent y familiar. Pe ro 

eresent que com la l i tera tura actual, encara u n c e n 
ei Renaixement , está .molt adul terada per in-

p.cics e s t r anyes que la malmeten, es molt convenient que 
cas de poder escullir se dongui la preferencia als aut 

dels segle ero molt par t icularment als 
texl '.ai.- cu los arxius, ahont se t rova amagat y des

tín t resor in'mens, imponderable , de la riquesa lexi-
;-árica dc 1' edad a or de nostra l i te ra tura histórica. 

Aquets r iquíssims t resors dc la l lengua e. 
ploí ses hi ha cap coloborador que se 'n cuydi, v no 

rech equivocarme sostenint: que mentres no es-
dats en cèdules to ts els documents dc tots los 

arxius dc Catalun altar ben complert cl Diccio
nari. Sols hi ha una dificultat per t rebal lar en los arxius, que 

la paleografía, so es, lo carácter d' escr iptura usat en 
;ellcs remotes centúries , al qual no hi estem acostumats . 

El qui tingui temps por ferho, bo es que abans d' etnpendre 
la lec tura d' un d' aquells documents s' exerciti en 1' examen 

ráfich de la lletra, a fi de no omplir cédula de cap pa
raula que no hi haji compler ta segureta t d' haverla He 

be. En un negoci tant delicat com aquet , si no hi ha segure-
absoluta d' una cosa , val més no feria. El qui vulgui t r e 

ballar en un arxiu y ao tingui paciencia d' e tudiar prèvia
ment la lletra, t ambé pot ferho demanant al arxiver algún 
text d' escr ip tura c iara y neta, que també n' hi han molts . Y 
pe! qui no vulgui llegir manuscrits, també hi ha molts do
cuments reproduin t s eu diverses obres publicades. Di aques
ta manera , la feyna importantíssima dels arxius se pot re
part i r en t re tothotl tcia de cada hu. I.' al t ra 
classe de seccions es la del llengualje vb 
fer I i ' s vol varies. En un poble tant actiu v 11 < 
Uadorcom el nostre , es evident que tothom te un ofici 6 p 

com ciencia, sport o qualsevulga altra. Pel tot-

.'aliar. Lo qual vol dir 
que to ta persona qui ocupi un üoch en la societat cata lana 
pot a juda ran aques ta - i i'at.ria '1 necessita. ¿Y 
qui t insensible, tant mascll, que 's faci sord i la veu 
d' un tuxili? Suposen 

a d1 un art o materia especial , y 
per deixadesa, pensant que sens dupte se 'u cuydaráu al tres 

t'boradors, en cèdules els termes de tal seet 
¿Est un altre >, que un 
altre ho ha fat ¿está segur de que ho ha fet be y que 

i secció.' Donchs e fácil que peti 
un altre ha sigut, més diligent, quedi aquella * om-

• r a u l e s y 
accepció ' . orador. ¿Y no tin-

•iencia de\ probabili tat? 
I les seccions . , veurà 

premia! li ¡ó d' haver cum-
plcrt un dever o d' havi 

i a n a r 

' lament se cerqu in paraules , sino tamb ve í . 
significad frase en que 's t roven, 

acabà dient: 

unente s' obli
darà d' a lgun t ena . p e r xo es també con

que siguin molts els qui . ¡ X j 

perqué lo que a Un li acudeix a un a l t re , 
lis, donchs, una excus i [e | a q H e donen els 
no '• treballaria, dc que lo que ells escriurien 

litres. No hi val tampoch 1 'excusa d o n o 
tenir una secció pera en n , perquè , si be ho mirem, 

i rtém versats en una materia ò altra; y fifis suposant une 
Iguóí algú que no sàpigues empendre cap secció (que ja 

es molt suposar) , sempre hi ha l'últim recurs de recullir d ' 
ací y d' allá t 

u excuses. Lo unicl , ; ¿ m 

u els bon mala volunta t cnv. 
i del Diccionari? De cap manera. Per amor a Catalun 

per la causa de la eivila , i> estimació que 'n 
a nosaltres na m t y necessari que 
catalans contr ibueixin a aquesta obra, que iflca-

le nostra es t imada Heu | ,.,,, Cjüanl rriSs se 
propagui aques ta i quant més se t re
ball, istará eii!!c s t lda I' obra, y un cop 11-
que vinguin els en, . (¡ne parlem u ,. un 

.. pero ni dirhò, | 
pre- i 
V Ai especie , y em 
no v ulguin pei medi d1 p r e . 
cisa: momia de arla. 

., na deute sagrat que cumplir . Recordeu 
que nosl i 

son doan i CÍpat de

ls de Pa

ti obse; •'. 

gles tu per la confmei oies 

oritraris y la di ¡els 
al del castellà la deixà 

1 tinya, de
nt la mistificà qua 

•agut durant doseca rr iblement maltra 
amichs y ene. ' que 'I renaixement litera: i 'ns lia 

int penosa, lia arri
bat esmena. la vida, 
vindiqui raviemla de l1 > ¡ del 

1 d' uns y d' al t res . ¿Y qui ho ha de fer aixó sino '¡s 
de Cata lunya dedicantl i un monument lexicográfich en que 

ribuhit? L' hora de trebal lar per la Pa t r i a 
es arr ibada. Tenim medis de ferho. Donchs mans a 1' obra, y 
que to thom hi ajudi, que ningú s d' have r 

,:s». 
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(articles d'are) per Pere Aldavert.—FfiC^ 
cosa direm d' aques t llibre q u c acaba de sort ir pe rquè las 
moltas alabansas que en conciencia deuríam femé podrían ser 
in te rpre tadas pels maliciosos com d e l u d a s á la amis ta t ab 

NOVAS 
l i l i l í I n I " 

C a m b i d e D i r e c t o r . Nostre benvolgut company en 
Joseph Mallob l de sas moltas ocupacions ha tingUJ 

la direcció de a'nzcnari, | 
sigui designat lo jove enginyer en Joaquim Sans y 01i\ 

cri teri es j a co . n o s t r e s l legidors pels àrtic 
que por ta publicats en nostras planas. 

a ra de p re s t a rnos son concurs en tol lo que li 

— A s s o c i a c i ó P o p u l a r C a t a l a n i s t a . En lo C , 
celi ( leneral Extraordinar i d' 
lo dia io del corre.i icia de'bot 
s' acorda per unanimitat donarse en la llis' 
t i ta t s adher idas :i la «Unió Cal tlanista per sori procedir en
vers son pli ¡. nostre quin2enai 

en alt v ben di 

— O c c i t a n í a . i 
primer nombre ei' aque 
en quaderns d 
mas ca 
eó, l lemosí, e tc . pels mes notables pro 

: publicar;! de: , ,[ ¡mel ic 
de totas las l e n a s en que 's parlan li a a s branq 

d' < )c. La ió ha O" 
( oi, 23 \' 

rrera St. Pantaleói 
gas pt sel i\ . 

— Agrupació «Avenir .Itat 
qu' han obtingut l i s representac ions de «Els 'Parats 

. iquesta agrup 
j a n c r una representac ió del drama en cuat ré actes den Çn-
rich Ibsen ell 
liclla. 

st número 

Secc ió Oficial 

Associació Popular Catalanista 

Lo Concell Directiu d' 
convirdar á to ts sos socis y protec tors á la Sessió íntifl 
sical dedicada al composi tor norueg En Edward Grie^ 
t indrà lloch en son hos t a tge social, Escudel lers Blanchf 
lo dia 6 de Janer á dos cu ar ts de deu de la 1 

Las composiei in can tadas per la Sra. 
Vila de Masó y e.xccutadas al piano 

i roula. 

Ettabliment tipojrafich de Joseph ORTEGA. S. Pau, 96.—Barcelona. 
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