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LO QUE VOLEM 
:Volem !a llengua catalana ab carácter oficial y que sian catalans tots los qui irrechs pi .ilcm Corts Catalana 

ihir nostre dret y llcys civils, sinó tot lo que. 'ra: 
v aue dintre de Catalunya 's fallin en última in y que dintre de Cataiunya ' stancía 'Is plets y causas: volem ser arbitres de nostra adm 

: volen que catalans sian los jutges y magistrats, 
nat las contribucions é impostos, y volem en fi, la facultat de poder contribuhir á la i !cl exèrcit espanyol, per medi de voluntaris ó diners. : cu absolut las quintas y llevas en mas 

establint que la"reserva regional fòrsosa presti servey tant sols dintre de Catalunya.* (Del manifest de la «Unió Catalanista de 16 de Mars de :' 
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A El manifest do 1' " l i í 

i. manifest que publicar 1' 
• talanista» está pió de con. 

ceptes molt 'dignes de ti 
compte. No '1 publiquem sencer per 
la seva gran exl ipliría 

un espay de que no disposem; mes hi ha un apartat que 
no podém deixar de rcproduhirlo, puig i un 
assumpto que avuy revesteix suma importancia y que 
es una confirmació mes de lo que nosaltres, contrápo-
santnos á la corrent de Ja poca-solta política, hem vin
gut sostenint fins ara: 

• Així-- oom los medis suara ;u!tar 

incompler ts y delicien!s, la l luyta electoral pot produhir , y 
IX <:,VSI Í .THANIS Á l.A FINA

LITAT sota.-..'. DEL G.\i .. Los entenimens serè: 
imparcials , Los esperi ts qu ' aprenen en las llissons de la rea 
litat , bé que ho saben que la l luyta electoral OCASIONA 
QRÉl , COM LO CATALANISME, no 

reivindican lo dret á v iurc / s ino que ademes se proposan 
!ii Id purificació social y política d 'un nucle nacional. 

To thom ho sab, y no cal esmentarho , que la lluyta purament 
polí t ica desvia ' ls moviments socials, si avans los homes y las 
coleci ivi tats no posseheixen ben diferenciada y conscient la 
llur pers L'Unió Catalanista pe r experiencia propia 
y per lo que las reali tats socials li han ensenyat té'l conven
ciment absolut de que'LS E F E C T E S D E LA LLUYTA E L E C T O -

RAL NO COMPENSAS RS.V 
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DA;-; y no sois en lo referent á ver.; 
tit nacionalista, que per endevant i 
L\S, sino íins en lo de guanyar voluntats y era la 
causa de Catalunya y en lo de mantindré ben sencer a 
aspiracions d'un poble ;i la vi i complen 

Y seguidament i el manifest coma seg 
premisa del raciocini, un imblea de 
Tarrassa que diu: 

Que la rectiiut y la puresa de-pn "san 
los principis de la caí l'estalvi d¡ 

is que hagin de produhir resultats xorchs y l'evitar 1' 
aplanador mal social de l'indiferència que segueix als desen
ganys, exigeixen que ú la //in 
lo Català;/: :is cu qu 
fructuós y la lluyta digna y honra 

Y aquí vé'l silogisme qu< 
amb el cap: 

La llu] >rai produeix iltats 
contraris ;í ¡a finalitat social del Catalanisme 

An aquesta lluyta sols s'hi ha d 
sions en que l'esfors, ha d'ésser fruí 

Ergo el Catalanisme no ha d casi may als 
comicis. 

Y si alguna vegada hi acudís, i que 
la lluyta electoral • oca perjudicis a* causes 
com lo catalanisme, que' Is seus no compensen 
á la Patria de les energies esroersades, y que ja se 
sab per endevant que les seves venta 
sentit nacionalista han d'és ssent 
aixís -;d qué pensar lons? 

De tot lo qual ne deduheíx el man con
seqüència, tímida, vaga, indecisa, com si no s'atrevís 
n parlar prou clar: 

«Cal que á sanchs freda* y pensant sols en Catalunya se 
determ¡nil'op»rtunitatd'aprotitarlo;j>iel medi electoral)y que 
«la lluyta electoral no es pas rebutjada com L'I medi d-acció, 
mes s'impideix que'l procediment s'impi 
s'evita quc's perdin debades ei lis que 
mancan á l'acció nacionalista, se concreta la finalitat del ca
talanisme que aixís pot ésser compresa fàcilment per lo po
ble, y, sobre tol. se destruheix lo principal obstacle pera con
gregar en una acció nacionalista única las voluntats de tots 
los veritables catalanistas, de tots los moguis per i' imj 
á determinar la complerta renaixensa de < latalun; 

Nosaitri n que al poblese li ha de parlar 
y català. A i xó de dir que'l procediment no es pas re
butjat, pero que hi ha d'haver moltes restriccions, que 
s'ha de determinar l'oportunitat, que segons com y de 
quina manera, es donar lloch ;i la contusió, á l'inter
pretació mal entesa. Les premisos son clares, donchs 
la conclusió ha d'ésser també clara. 

Per lo tant, un enteniment seré y imparcial, que no 
estigui preocupat per la perspectiva d'; -mes
quins, d'aquel silogisme'n trauria la conseqüència Iló
gica de que'l Catalanisme no s'ha de servir may dels 
procediment* electorals, per inútils y per/Ilusos. 

Es vritat que aixó's posa en contradicció ah les as-
samblcas de Reus y de Tarrassa, peto també es vritat 
que ara's parli molt de revisió de les bases, prova clara 
de que hi ha defectes que poden corretjirse, ó disposi
cions errònies que deurien anul.tr-

WHIMWWH 

IEJS a± :x :± 

«vm en dia, els propagadors de la 
causa nacionalista catalana, no 's 

} cansan de proclamar que d cata" 
[ lanisme no es un partit polítichj 

sino que es un mohiment sòcia 
eminentment particularista, si bé, en sa generalitat, tot 
això ho tenen únicament als llavis, com també 1' espe
rit de tolerancia y llibertat. Es trovan precisament de 
idéntica manera, com aquells ministres y diputa 
derals, quant la república ab la presidencia den Pi y 
Margall, que el federalisme el tenían únicament als lla
vis, donchs ha haverloS mogut son esperit federatiu, el 
dia que en l'avia assaltà las Corts, s' hauria en tot cas 
apoderat tant sols deMadrit, ó si 's vol desa comarca 
pero may de tota Espanya, donchs la organisació fede
ral s" hauria avocat en contra la sublevado, ja que en 
cada una de las nacionalitats, al crit de llibertat s' hau
ria mogut son esperit en contra la ¡legalitat comesa, y 
el pérlit general no hauria tingut altre remey que fugir 
avergonyit de sa malifeta. Pero li sorti I ssada, 

perqué per mes que '1 régimen era federatiu, ab motiu 
de haverse constituhit tart y ab recansa la junta que 
devia portar & efecte la federació, per estar mancada 
del esperit federal, resultà, que dita república, de fede
ral sols hi tenia son President, sent unitaria y res m 
y es de sobra sabut per 1' experiencia que I' unitarisme 
es la base fonamental de la inseguritat y desorganisa-
ció; aixís mateix resultará, que el día que pugi la re
pública á Lspanya, sino es federat, Será cosa decuatre 
días, donchs sempre que algún general s' apoderi de 
Madrit tindrà áson jou total' Espanya, com apoderant 
se de París, se 's amodetotalaFransa. Per això aquells 
patrioters que 's volían apodera del capitolide Wassing-
ton y ab ell ferse amos de tot l'imperi, ignoraban que 
la guerra entra Espanya y els Estats-Units del Nort d' 
América, no es la guerra entre dos Estats, sinó que es 
la tinguda catre un estat unitari ab cada un dels Estats 
confederats, que constituheíxen sa confederació, en que 
cada un d' ells val tant com 1' unitari; per això quant 
sentim proclamar la Unió Republicana pels federals 
mateixos, no podem menys de dírloshi: ab aqueixos 
crits entoneu las absoltas & vostre partit á li de gaudir 
Y assoliment de vostres personals concupiscencias. En 
vida den Pi y Margall may s' hauria dut a cap aquesta 
L'nió que es la mort del republicanisme federal, degut 
á la falta educativa del poble, que nies que '1 criteri, el 
que '1 mou es la .xerrameca buida dels demagogos. Al 
intentarse dur á electe aquest.a Unió al any 1881 en Pi 
es vegé obligat ;l fer una activa propaganda per Sara
gossa, Yalladolit, Málaga y altres capitals, pera evitar 
que 'Is federals es deixessin portar pel reclam bullan-
guer dels unitaris, demostrant que la caiguda de la Re
pública era degut precisament á no haverse constituhit 
el régimen federal, en quin cas Basconia, Catalunya, 
Aragó, Valencia y totas las altres nacionalitats, lliure
ment confederadas, s' haurían abocat contra els alsa-
ments militars, y la república federal hauria triomfat, 
donchs la provincia de Madrit s' hauria vist impotent 
contra tota Espanya. El Centre republicà historien 
deralista que estava constituint;! Barcelona, pera re
cordar à tots els federals de Catalunya las prédicas 

raplarsdi «tre, publica, després d ' un pró-

lech d' encoi tt, els discursos que en Pi pronun
cia a d' aquesta propaganda, y trist es confe-
sarho, fi document entre altres en Vallés y i\; 
bot, Llorens Ardid y NelJo, com á ¡ndividuus del Con
sell Directiu de dit Centre, pero tant bon punt ha mort 
son ilustre Mestre, que ans de refredarse son cada\ 
aquets mateixos, cansants de passar els días sense fer 
las deu horas, han corregut per ajupirse al redós d' 
aquells que sempre foren els mes inmediats enemichs 
den l'i y del federalisme, tant sols per poder munyir la 
vaca del Estat, que es a lo tinich que poden atribuhirse 
las claudicacions. 

Això ho devem tindré present els catalanistas que 
may en la vida ens havem ajupit en lo mes mínim, pel
las ofertas que ens han fet tota mena de prostituhidors 
del poble, al veurer que hi ha periódichs que 's diuhen 
catalanistas, queinduptablemcnt, per trovarse informats 
per las mésbaixas passions, no trovant prou argument 
peí Catalunya en la causa nacionalista, ab sa 
mateixa virtualitat indestructible, cercansa defensa en 

I la dimafació del adversari, trencant descaradament un 
dels article nostra Constitució vene
rada, la inviolabilitat de la correspondencia. No podem 
menys que exclamar: ¡desgraciada Catalunya si ca i 
gués en las mans vostres!... Es degut únicament & que 
no el senten 1' esperit catalanista, en sa manifestació 
social, y es creuhen que 'I catalanisme es un partit mes 
dels ya constituhits per passar distretament 1' estona 
en una cosa ó altre; aquets podran dirsen de catalanis
tas, pero no son res més que lo que aquells mals fede
rals que acompanyaren á en Pi durant sa Presidencia. 

Per ai.xó, com aquets, vosaltres, els mercaders del 
catalanismo, sois trevalléu per costras concupiscencias 
y.considereu la purria de la societat al qui no segueix 
\ ostras miserias y desde vostra cadira gestatoria donéu 
patents de dignitat y honra á tant la pesada, sens tin
dré present, que .aixís com en l'í per guaytar á sos co-
rrelligionaris, havia de licsar la vista arrán de terra, 
vosaltres també únicament en el llot vos manifesteu y 
si teniu conciencia, aquesta vos priva d' encararvos la 
vista ab nosaltres, que representem la consecuencia 
dintre el catalanisme y per mes que ens engegueu els 
vostres quissos, sos lladruchs únicament engreixan als 
enemichs de Catalunya, si bé per tots á 1' hora, hi ex
posem tot quant podem, perqué la rahó, tart ó d' hora 

prevalgui, trevallant sens descans à fi de que la auto
nomia y la llibertat no sigut" una paraula morta, dintre 
el catalanisme. 

DURANY v BELLERA. 
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ENGRUNAS 
Lis obrers de mar estant en vaga pera conseguir 

las reclamacions que per aument de sou y altres con
ceptes tenen formuladas devant de las casas navieras. 

La cosa no té ab nosaltres cap relació directa, de 
manera que no 'n parlem pas pera fer sociología barata 
en aquesta secció d' Engranas. Ne parlem perquè 'ns 
dol moltíssim que la vaga d' obrers de mor no sigui ge
neral es á dir que sols se refereixi als barcos mercants. 
Pera anar bé, haurían de fer vaga els tripulants dels 
tremendos acorassats y barcos de guerra espan3-ols. 
[Ab quin goig els cantaríam las absoltas a las carcas 
gloriosas que son el terror dels mars! 

Lstém segurs de que haventse d' estar els barcos 
de guerra de la hidalga... reclosos en els ports, se 'ls 
rovellarían las frontissas. y el rovell pujant, pujant 
paulatinament els adormiría '1 valor, acabant pera sui
cidarse ab honra avans que sobreviure al rovellament 
sense ella. 

Ara viuhen y campan 3- fan respecte y s' imposan 
els barcos de guerra espanyols, perqué no paran may 
y ja se sab que 1' exercici enforteix; d' Espanya á I' 
AI rica, de I' África á Inglaterra, d' Inglaterra als Es
tats Units, dels Estats Units al Japó, del Japó al Polo 
Nort, del Polo Nort al Polo Sur, d' Herodes a Pilat, 
del foch á las brasas, la escuadra espanyola es un des

es un no parar may que té en espectativ a á tots els 
centres diplomátichs del mon. 

Per això convindria qu' en be de la humanitat, pera 
evitar desgracias, y assegurar la pau universal, con
vindria sí, que la carn de canó que tripula aquets mons
tres marins fes un va-y-tot y 's declarés en vaga. Pero 
una vaga eterna que no retregués may aquets temps 
de la por qu' escampa com pá beneyt, la poderosa es
cuadra espanyola. 

Y si tothom se tornés entenimentat podem assegu
rar, que d' esquirols pera substituir als vaguistas no 'n 
trobarían, perquè s' ha de menester una vocació de 
sant, pera prestarse á fer papers ridícols, y això de 
sants es una mena de cosa qu' avuy no s' estila. 

Si Fos veritat alió d' un altre mon enviaria un reca-
det al Doctor Robert (á qui s' está per ferli un monu
ment si no ho sabían i felicitante perla xaripa qu 'ha 
tingut de conseguir que li fassin un pedestal sense ha-
verhi posat gayre '1 coll per la seva part. V aquesta 
felicitació li enviaria directament y com á cosa seva y 

que no se n' enteres ningú, perquè els sabis diu
hen—y deuhen tenir rahó perquè son sabis—que no es
tá bé parlar dels morts... cuan son ben morts. 

Donchs sí, '1 felicitaria com á n' el estudiant que 
sense haverse encaparrat gayre ab la assignatura con-
segueix un Sobresaliente com una casa. Y de passada, 
li recomenaría que si trobés á tots aquells qu'ell ha 
conegut y que mes qu'ell se mereixen un monument, 
els dongués tota mena de satisfaccions dihcntlos que si 
li fan monument no es ell qui 'n té la culpa, sino la ma
ssa que '1 seguia que mal que li pesi li aixeca '1 pedes
tal ab la mateixa serenitat y sang freda ab que ha ex
plotada la seva figura, perafer negoci ab bustos deguix 
cendreras, licors, postals, etc., etc. 

Si. Y expressions per tots aquells olvidáis mes me
reixedors del reconeixement dels seus compatricis que 
•s diuhen, Verdaguer. Pi y Margall, Rubio y Lluch, 
y tants y tants altres. 

Això del P Nozaleda ens ha deixat de pedra picada. 
May volia morir la vella pera sábeme de novas; y mi
ren qu' es ben cert que cada dia 's fan descubriments 
qu' a un el deixan espalmat y sense esperit pera dir 
aquesta boca es meva. 

Ma cuenta, qui 'n té la culpa de la pèrdua de las 
Filipinas es aquet frare. Y nosaltres, tristos mortals, 
que 'ns creyam que las Filipinas van perdrer 's perquè 
'ls Administradors espanyols no filaban bé. 

Son ben salats aquets inconsutils d' ideas radicals 
(iixóàe.inconsuttlsyd' ú/cas radicals lligueuho per 
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la cua y envieuho ;'i correr mon que fará Eorrolla) Ara 
resulta que a un frare que per dolent que sigui no es 
mes qu' un individuo, li carregan la culpa ó la rabia de 
lo que van originar tots els inconscients, panXa-contents 
y vividors que poblan ¡ay! el terrer espanyol. 

De tot lo dit no 'n Fassin cas perqué cuan sentim un 
de la meseta ó de la no meseta que 's lamenta de la 
perdiua d' aquell florón dibém; Mam, y girant la cara 
escupím dissimuladam. 

Tant si las van fer perdn - com els altres— 
-;que no tenían dret de ser lliures els filipins?—Y ara, 
?Ue lls vaigin al darrera ab un ¡lu-viol sonant. 

No fá gaires días, al ov-president de la unió Cata 
'anista» nostre benvalgut amich Sr. Suflol, li va passar 
un fet que demostra fins A la evidencia V orgull dents-
8 3 de un poble que sembla hagi nascut pera menys pre-
huar ais altr. 

Passà lo de sempre: un cobrador de tramvia castellà 
que s' indigna en gran manera perqué '1 senyor Sunyol 

1' hi contesta en català, pretenent que 1' hi parlessin en 
éldía/cctadc Corvante, per la suprema rahó de qu' 
es la llengua oficial, donant lloch aixó á que 's promo-

orta y acalorada i ¡rament hauria 
tingut ma y hagués intervin
gut a temps un oficial de la Guardia Civífqui amh mol-
tas consideracions posa li A la dispula. 

Creyem que ja fora hora de que aquets senyors fo
rasters sapiguessin, si no la llengua que parla nostre 
poble quan menos tenir las consideracions y edu 
que 's necessita y ens m< reixem els que tenim la deli
cadesa de no obligarlos a parlar com parlem nosaltres. 
flan d' entedre y sapigucr que son ells cisque venen 
obligats a saber y parlar la llengua d( i pais en que 

.•guií comensá Mossèn Alcover en niitj d' un 
rel·ligios silenci, la seva disertado remerciant á ne-1 el 
Sr. Bozzo las páranla» fue li havia dedicadas, y ¡ 
tantse de que la majoria del concorrents á la conleren-

¡a jóves, donchs, los jóves, digué, tenen pit y co-
ratje, y son los possehidors mes purs de la voluntat 
qu'es lo que necesitara pera la nostra Obra. 

Compara la decadencia suferta en los darrers sigles 
per la nostra llengua, á consecuencia de la influencia 

reída per la castellana, y l'actual mohiment de 
nai.xcnsa qu'ha fet ressucitar la parla de la nostra pa
tria, tant forta, tant potenta com en sos mellors ten 

Feu avinent la necessitat cada día mes creixenta de 
que tinguém una Gramática y un Diccionari de la nos 
tia llengua. 

De liccionaris y de gramáticas, digné ja n'hi han, 
y qualt uns dé notables, peró se ressenten d'ésser 

, eixas obras incomplertas; per aixó cal que tinguém un 
Diccionari complert dé la Llengua Catalana, no la de 
la parlada á Catalunya, Mallorca, Valencia ó Ros
en particular, sino la de tots aqueixos llpchs, donchs 
tot | irma la histórica, potent y hermosíssima 11 
gua catalana. 'I. onvé.en eran manera la < 
mática, mes aquesta no podrá ferse fins que tingam lo 
I >iccionari. 

Porta al iment del auditori de que lo Di 
nari l'haviam de fer els amichs y entusiastas de la nos
tra adascú ab la mida de llurs forsas y medi,. 

Exposà acte seguit lo seu projecte pera la forma -
ionari, que consisteix en replegar tot lo tre

de la nostra llengua, eezistent dins els arxiu, ) 
mes notables obras dels escriptors catalans aixís com lo 

ue viu amb lo poble. 
i atinadas consideracions sobre la manera de 

portai- ú la practica 1' esmentat projecte, y acabà en
coratjant als assistents á la conferencia en general y 
an-els socis de la • Popular» en particular a que treva-
llin esforsadament en la defensa de lo mes sagrat que 

lím: la parla, que A nosaltr co
rrespon servar y enaltir. 

Una ovació esclata al termenar Mn. Alcover sa di-
sertació, amb aquella peculiar familiaritat y senzill 
de Ilenguatje, que fan agradosas las seva.-- p 

últim hem pogut saber qui tenia la culpa de la 
pèrdua de las Filipinas gracias ;i la prespicacia dels 
elementos avanzados de la política espanyola: ben clar 
Ini han dit els diputats lliberal- y republicans á n ' e l 
Congrés amb motiu del nomenament de A'rcabisbe de 
Valencia á favor del Pare Nozaleda. Sempre 'ns hu 
vàrem pensar que 'n tindria la culpa el clero, perqué á 
Espanya la rahó la té qui millor y mes sab cridar, y n' 
hi ha prou amb que 'Is mateixos baladrers, que abans 
•'i copi de desacerts ó aconsellant guerra y estermini, 
ens portaren aquestas consequencias, senyalin una 
tima, pera que tothom I' acepti y sigui el punt ahon 
convergeixin las iras patrióticas de aquet poble á qui 
els polítichs tractan com á una criatura. 

D E L v RENDICIÓ DE MANILA STE TENIA LA erta- \ EL 

BISBE (Jl) Si aixó hu diguessin en un país format de 
personas amb cervell dintre del cap pendrfan á tais po
lítichs per ximples ó 1' Indignació pujaria ;'i la cara de 
tothom qui tingués vergonya perquè la broma es un 
xieh massa sagnant; are, com que Esp • un país 
en que 'Is de dal tenen molt cinisme j baix uns 
inconcients resulta que de tot ne te la culpa el clero. 
Som ó no som avensats. 

Aquets de la esguerra son terribles, no S' en cl 
passar ni una; per poch que la ocasió s' hi presti volen 
demostrar al mon que també husom nosaltres de fieros 
y que quan ens hi posem no passa un Arcabisbe per 
Valencia, 

Conseqüència directe del aparellament de la patrio
tería y la democracia espanyolas. 

¡¡Oh, las esquerras políticas!! ¡Quina llàstima que 
no 'n tinguem nosaltres! Per donar carn á la bestia no 
hi ha má com la má esquerra. 

El día que '1 catalanisme se decideixi á fer una es
querra ja veufán quina crescuda; ni una carbasserds' 
cnfilaiá tant depressa. Que vol dir que 'n relligió cada 
hu pensi com vulgui, no senyors no, aquí ens hem d' 
entendre y saber quins son els avansats y quins els re-
trógados, y cap A má dreta els uns y cap a má esque
rra els altres. Aixes es com hu fan els polítichs espa
nyols y si volem ésser práctichs hem de ferho aixís. 
Aixó d' ésser tolerants no f;i avensat y fins es ridieol 
que un descregut vaigi al costat d' un clericalot. 

Com se manifestaria 1' avens d' ideas si no aporri-
nessim als creyents? Com hu sabran que som del pro 
greso si no formem grupo apart? L' amor áCatalunya 
es poca cosa per unirnos devant del sectarisme que 'ns 
separa y sobre tot, que mentres acèptem á tot' aquesta 
gent. que van á missa no vindran may a formar amb 
nosaltres tot aquet bé de Deu de progressius que te 
nen la prometensa feta de esterminar á tothom qui com 
ells no pensi. 

Els catalanistas primitius no 'n sapigueren gens, els 
nous tenen cada idea que esgarrifa; nuturalment com 
que arrivan fresquets y, el que mes el que menos, ha 
vist de per dintre y de per fora lo que son els partits 
Práctichs, els fá engunia que i catalanisme no s' en 
miralli amb els motllos nous de la política espanyola. 

Amb aixó ja hu saben: prou tolerancia y ¡abajo la 
existencia! que deya aquelbarberentemps de la revolu
ción del sexanta y pico. Y quedem que de la rendició de 
Manila en té la culpa en Nozaleda, y que á 'n el catala
nisme hi falta una esquerra y que barrejat surt á ca
tarse. 

viuen y si nosaltres tenim la consideració de volguerlos 
entendre ells han de correspondre la finesa esforsantse 
en apendre la llengua catalana. 

Aquí hi ha castellà que fa anys y mes anys que s' 
está á Catalunya y sembla que hu tingui con un 
honor no saber un borrall de la nostre parla: sapi 
y entenguin que tots tenim la nostra dignitat y que á 
ningú I' hi agrada veures menys prehuar á casa seva. 

Per lo tant recomanem á la Companyia de tramvías 
que si vol pendre empleats castellans quan menos els 
fassi tenir la educació y consideracions que lls passat

ge mere r 

El periódich cahalejista d' aquesta ciutat La Tribu 
na ha fet lo que alguns altres periódichs madrilenys de 
Barcelona: ens ha vojgut descubrir. Publica un article, 
prime d' una serie que 'ns promet, que titula Evolució 
del Catalanisme 

Diu que '1 catalanisme pert son caràcter feréstech, 
que 's va espanyolisat, de manera que aviat ni *ns atre-
virém.á demanar la bien entendida. 

V que sab sant cristià de nostras cosas! Val mes 
que s* entretinge en ressenyar els triomfals \ iatjes del 
seu ilustre jefe. 

A nosaltres tot lo que pugui dir aquesta gent ens te 
molt sens cuydado. 

Ja coneixem la seva táctica. Tan aviat son ataebs 
violents A lo que no poden capir con afalachs á lo que 
odian ab tota 1' ánima. 

Y prou per avuy. 

fl|o$er] 4níoni M.a Alcover á Barcelona 

Durant la senmana passada es estat en aquesta ciu
tat l' eminentíssim filólech y entusiasta .apóstol de la 
depuració y reivindicació de la nostra parla estimadi-
ssima, lo Dr. Antoni MA Alcover; Pbrc. de Palmado 
Mallorca, A qual il·lustre patrici tinguérem ocasió de 
saludar. L' aeompanyaba lo notable glosador camperol 
S'Amo Antoni Vicens Santandreu de Son Garbeta 
(Manacor) quals cualitats y temperament de ver poeta, 
ingènuament popular, hauran tinguda ja ocasió nostres 
llegidors de s iborejar per haver assistir á qualcuna de 
las vetlladas en que ha presa part ó be per las alaban
zas que d' ell n' ha fetas la prempsa diària. 

Mossèn Alcover, durant sa curta estada à Barcelo
na ha aprofitat tot lo temps que li era possible disposar 
en fer propaganda pvr la colossal Obra del Diccionari 
de la Llengua Catalana, qu' ha d' ésser la pedra angu
lar del portentós edifici aixecat á la nostra 11< 
ab sas obras pels prosistas y poeta.-, de nostra patria; 
demostrant una volta mes lo seu probat entussiasme y 
patriotisme. I la donadas conferencias al Círeol Artís-
tich de St. Lluch, Cofradía de St. LluisGonzaga, Cen 
tre Excursionista de Catalunya, ASSOCIACK ) POPU
LAR CATALANISTA, Aplech Catalanista y Ateneu 
Barcelonés. 

I.o día 23 tingué lloch la de la Associació Popular 
Catalanista» assistinthi nombrosa gentada malgrat lo 
mal temps regnant, qu' es devingué en forta pluja just 
á I' hora d' esser anunciada la conferencia. 

odian ab tota 1' ánima. 
Y prou per avuy. 

fl|o$er) ijnfconi M.a AlcoVeí á Barcelona 

Durant la senmana passada es estat en aquesta ciu
tat 1' eminentíssim filólech y entusiasta .apóstol de la 
depuració y reivindicació de la nostra parla estimadi-
ssima, lo Dr. Antoni MA Alcover; Pbrc. de Palmado 
Mallorca, á qual il·lustre patrici tinguérem ocasió de 
saludar. L' aeompanyaba lo notable glosador camperol 
S'Amo Antoni Vicens Santandreu de Son Garbeta 
(Manacor) quals cualitats y temperament de ver poeta, 
ingènuament popular, hauran tinguda ja ocasió nostres 
llegidors de saborejar per haver assistir á qualcuna de 
las vetlladas en que ha presa part ó be per las alaban
zas que d' ell n' ha fetas la prempsa diària. 

Mossèn Alcover, durant sa curta estada à Barcelo
na ha aprofitat tot lo temps que li era possible disposar 
en fer propaganda pvr la colossal Obra del Diccionari 
de la Llengua Catalana, qu' ha d' ésser la pedra angu
lar del portentós edifici aixecat á la nostra lli 
ab sas obras pels prosistas y poeta.-, de nostra patria; 
demostrant una volta mes lo seu probat entussiasme y 
patriotisme. I la donada, conferencias al Círeol Artís-
tieh de St. Lluch, Cofradía de St. LluisGonzaga, Cen 
tre Excursionista de Catalunya, ASSOCIACK > POPU
LAR CATALANISTA, Aplech Catalanista y Ateneu 
Barcelonés. 

I.o día 23 tingué lloch la de la Associació Popular 
Catalanista» assistinthi nombrosa gentada malgrat lo 
mal temps regnant, qu' es devingué en forta pluja just 
á I' hora d' esser anunciada la conferencia. 

Leu la presentació de Mn. Alcover, lo president 
Sr. Bozzo, qui digué se complavia, en nom de la -Popu
lar de tindré, en aquells moments hostatjat en son lo
cal, al mestre, al apóstol y al patrici. Esmentà la col-
leccióde las Rondallas mallorquínas de las quals n' 
es autor Mn. Alcover, delicadas filigranas impregna
das d' un cayent eminentment popular, aixís com los 
trovalls, notables com á seus, de filología en els que 's 
revela un estudi pregón y seriós de nostre léxich. 

No ha caigut en terrer herm la Uevor escampada 
per 1' il-lustre filólech, donchs son innombrables las 
titats, particulars y personalitats qu' han ofértala 
va cooperació á 1' (>bra magna del Diccionari. 

I,' ió Popular Catalanista ha acordat 
gran entusiasme ajudar á la tasca patriótica de Mn. 
cover, en tot lo qu' estigui á la seva má. y son molts 
sos socis que s* han allistat colaboradors, els cual 
reunirán per primera volta avuy día 31', A las cinch de 
la tarde, en lo domicili social de la Associació ¡ 
cambiar impresions y repartirse la tasca, 

Rebi Mossèn Antoni MA Alcover la coral salutació 
que li em fa LA 1 ERA, la qual se posa á la seva 
disposició en tot lo que 's refereixi á 1' enaltiment d< 
Nació Catalana. 

fífffl 

TEATRE ÍNTIM 

\ vuitena iunció d' abono, que ti 
lloch lo dia 30 del prop-passat I I 
bre, nos donà la direcció d' aquest tcatie 
lo «Prometheu encadenat d' Eschil, se. 
gona part de la célebre trilogia del gran 
trágich grech y la única qu' ha arribat 

lins á nosaltres. Molt tenim d' agrahir al amich Gual los seus 
travalls en pro del veritable art, qu' ha donat lloch á qu 
vulgarisessin quelcom algunas de 
que poguéssim fruir en la escena, encare que molt imperlec-
tament las delicadesas que contenen sas obrat; 110 ai\í> 
que 1' han ajudat en sa noble tasca, puig algún d' ells com 
lo de I' obra qu' ens ocupa no han estat ni de molt á la ah 
que corresponia. Lo Sr. Masriera en lo prólech que's llegí 
avaris de la representació demostra d' una manera massa 
clara, 1' influencia que tingueren sas ideas particulars al tra
duir dita obra. I.a figura del deu Prometheu llensat del cel y 
encadenat á una roca per haber volgut instruir als homes y 
per haberlos donat lo foch sagrat, es 1' imatge latent de ' 
los genis que després d' emplear sas energías per instruirá la 
humanitat es veuhen perseguits pels tirans de totas las épo
cas siguin aquest los deus pagans d' aquells temps ó 'Is oli-

L 
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garcas de ls t emps moders; aquesta hermosa t ragedia es lo 
clam de sempre de la humani ta t esclava contra los t irans s, 
anomenin aquest de la manera qu ' es vulga; es d' aquel] 
t emps , d' aques t y de tots los que vinguin mentres lo mon si
gui mon ó sigui mentres hi haigi t i rans y esclaus. D ' aquesta 
falta principal adoleix la t raducció qu ' es feta fent versos no 
pas sentintlos, bona p roba n' es lo camí- ilogia gre
ga de 1' obra per la romana y encare barrejada. L' execució 

molt deficient, ningú podía imaginarse que aquells 
pet i ts actors fossin deus, per representar aquesta obra ' s ne
cesitaría qn . ,'iu's no pas homes, los conjunts ben 
arrodoni ts , lo decorat del Sr. Moragas v Alarma moll jus t y 
encer ta t . 

La novena fur (estre Olagüer» 
d ' En Guimerà , de quina execusió no podem dirne res per la 
pressa amb que fou possat en escena: d' «Eridon y Amina» de 
vioethe j a representat y del estreno de Torquemada en el 
foch» d' En Benet Pérez ( la idos, t raducció de J. Pujol y 
Brull. Lo Torquemada en la hoguera , novela del mateix autor 
conté trossos admirables arrencats de la real i tat mateixa, d' 
una delicadesa exquisida y en los que sempre s' hi t r o , a la 
ma del expert novelista; mes lo Sr. ( la idos c!' aquella Iicrmo 
sa idea amb que ícu la novela hfi volgut ferne també un dra
ma y aquest no resulta per esser lo march d' un escenari 80-
bradument estret per contindré la descripció moral y mate
rial deis t ipos, lo que fá que algunas de sas par ¡alas 
quemada y Manda) fasain venir la rialla als llabis, cnlloch de 
icr sentir lo drama que 's desentrrot l la; la manera d' obrar de 
Torquema.. també es t ranya fins á semblar una cari

catura lo que en la novela resulta tan natural que de no ser 
aixís no 's compendría . En resúm 1' obra no I resar. 
1/ execusió res de part icular . 

Lo día 15 del corrent t> eh la Jo" funció d' a 
amb la primera representació de «La festa di lo que 
volgu. ipeare, t raducció y adaptació del Sr. Cap
devila. Deixant de banda la propicia t de la pri:r • 
titol que n o t e ' .curer amb lo del origina! aquesta 
obra entra de pié en lo teatre cómich del gran S¡ 
d ' un a rgument scnsillissim pr [ivoch 
de la scmblansa de germá y germana ne t reu pas ta per fer 
cuat re actes perfectes presentanl una serie de lipos a quins 

> propi lie atirisa d' una manera vi 
gurarr ira es una de las que per tanyen á lo que 
podriam dirni ich d' aqu 

is per la ralló de que 'ls t ipos que ridicu-
!t ajustada 

sos respect ius 
ers la S ta . Bai re. 

Lo dillui. tt es dona la pi unció d' a 
amb 1' cs t re r J e Dolor» drama en 3 actos d ' En 
Adrià Gual. Em amich t.'ual en sa dar re ra 

Misteri de Dolor es un drama profondament sent i t y 
dcsent r ro t l la tamb verdaderconc ixcmcntde Ja escena: ca 
se preparac ió ens ti n lo primer acte en lo comen-

¡t del d ra t na jove é inculta está ca-
arnb la >' I' hi 

quedat sa filia Mari l ' a m o r q u stre creu 
tenir á Mar iagna es sois una ilusió causada pe r lo domini 
que t: ;; esperi t . 1' ánima sedenta d' amor de Ma-

|ui sent verdnder amor es á María-Agrieta y ho 
acaba de compendre a l saber que sa muller te ínten 

la amb son antíncb 
piguer que la Y. 

na de la declaració tete es d ' u n a 
sencillesa corprenedoi . en que 
la seva mullei convensuda de que 's un destorp á la 

iquells dOS 
de sa vida, lo tercer acte de dupte y angoixa p 
de Mariagna es d' 

1 factura acabada, lo llengúaTje molt 
qtu ambent al 
hi escauria mol t mes 1' enlayrat ideal de sacrifici d' aquella 
ánima tant delicada que casi es a un 
ser sens educació. L' execu nt la 
Sra. Puchol , Sr ta . Baro y Sr . Giménez. Felicit 
al Sr. Gual per son senyalat triomf. Després d' aquest estre
n o ' s representa la graciosa comedia de D. Ángel Gu ; : 
«La Baldirona» q u - o b t i n g u é una execusi 
guintse uns conjunts com no es posible veurer pe r gay res 
c o n . 

Lo dilluns pas : lació del 
teri de Dolor» refennantse encare iv de la pr imera 
vegada. 

Per lo dimecres vinent dfa ada la 
darrera funció d ' a b o n o .tnib los Te d e l ' 
Haupmann, ¡raducció de Jordà y Costa y per quin estren 1 hi 
ha veri table espectació. 

R. 

NOVAS 

Nostre bon an rdtta de sa 
o Na Maria Serra y Pausas . 

ibert 
ha sufert la pe losepli. 

Atotsdo trs respectivas fam: 
; jus t condol. 

—Hem rebut lo manifest que la Jun ta Permanent de la 
m i s t a ha publicat dirigit i las Ent i ta ts adher idas y 

á las Socie ta t ! y < lorporacións d 'esperi; verament català—Xe 
parlem en altre lloeh d' aquest número. 

— L ' e x audi tor de guer ra : ..; de Yiala y de Ay-
guesvives ha sigut condemna) pel Cancel! de Guer ra amb un 
mes d ' a r r e s t al Castel l d' Ilostalrich per haver assistit en 
companyia dels tas á n' els jochs Florals qelebi 
St. Martí de Canigó 1' any [91 

— S ' estan fent t raval ls pels nostres companys de Tarra-
per que sigui un fet dintre de poeii la aparició d' un 

nou periodi nista, que sembla ' s t i tu lara «El Nacio
nalista • y defensarà i radicals que nosal tres venim 
sosteniu desde nostra aparició en lo camp períodist ich, 
celebrarem que puguin portar á cap sa noble idea. 

—La Socie ta t chora 1 «Catalunya Nova> donará aques t a 
, pral . un concert en obse

qui al ec tors a m b lo concurs del violoncelista 

'•dinaria celebrada pe r 1' 
•dors» quedà constituí! cl Con-

cell Direct iu en la fornia següent: Pres ident , Jac in to L a p o n a ; 
Vis-pn u; Secretari , Joaquim Ràgóh; Tre 

ní , Joan Vives y Vocals, 
cesch Vergés , Ramó 

Academia d' Higuieae d : Cata lunya desitjosa d' 
9 cada dia la seva esfera d' acció pera po-

guer arr ibar mes p r o m p t e a l a consecusió de son ideal, ha 
un quinzi por tan tveu y que 

's titul bem r e b u t i ó pr imer m. 

el següent 
Sumi 

'dacció.- o c r j . 
í Vivó.—Luch s, por V. 

r M. Mer 
Higieno General ,;_ p e r Q. 

Monturiol . a lCx, pe r N. F u s t e r y Do
mingo.— L<£ llum natural, per J. Roselló y Vilá.—Higiene 
Urbana: Li n.—Higiene So
cial: 7, per J. Via ; •, pe r 

abarder.—Higiene Moral sta.— 
Higiene p r i v a d a . — 1 / nts, pe r J Tarruel la 
—Ela r F . P roubas ta .— l'J 
tabac 3 pc rSan t iñá B —Higiene Bromatológica: 

. (' TS (jUr 

Secció Oíicial.—No
vas .—Reta l l s . 

—El Cen t re Excursionis ta de Ca ta lunya ha celebrat du
rant 1' .actual quinzena li ,<[;, ¡ ¡_ 

' " ' c ras y * da de la Lo-
a Ser ra ; lo dia 17 se cel( 

ir any al amb assistència de 1 , socis, pro-
aren elocjients brind ocis lo p re -

y vis-pre I Cent re Srs . Torras y Casas ' 
lo dia 20 donà el tstoría de la 

«cuments» y 
Sodi . d ó n a l a tercera que versà sobre 

t s a q u e t s 

los qu ' hi prengui ron ¡ 
parí o s t r a de ¡ ' s considerà l1 

d intelectual 1 
lanya. 

—'•' -^ss !e Scch celebrà lo di-
mars una vetllada | . anmcmorar la batal la de 
¡Mont] lancr de ióar . Es llegi un travall fen; la 

d' aquella jo rnada del pi , ciació 

pronunciaren discursos els Srs . Torrcdcdia , Llo
rens, Coca, Fus ter , Roig y P runa y Gubern q u e presidi 1' 
acte com á representant d e la Jun t a Perma 1 Unió 
Cata : 

s foren molt ap laudi t s . 
—Lo dimecres dia 27 comensá en la cátedra de Dre t Civil 

Cata!, ersitaris Cata lans , l a lectura y dis

cussió deis travalls p resen ta t s pels a lumnes obtant als premis 
amb que aqueixa ent i lant dcs t ingirá als que 'n sigan merei
xedors. Lo pr imer fou lo d' En J aume Algar ra y Post ins quin 
tema era «Disposicions del avan t -proyec íe del Codich Luis , 
sobre la adquisició de la propie ta t imnobiliaria, comparadas 
amb las del Dret Català» lo segon fou lo d' En J u a n Vallés y 

Vendas á ca r ta de gracia». Aqueixa's cá
tedras lo mateix que las d' Histor ia de Ca ta lunya y Econo
mía So i arancelar ia segué iitse molt 
concorreguda*. 

a celebrat la inaugural de! present curs la Inst i tució 
iría Natural» després de llegida la Memor ia 

reglamentar ía pel s ec re t an Sr. Furnc t llegi lo discurs inau
gural versant sobre i tema «Vol d' Insectes» lo Sr. Francia 
co Novellas que fou mol! felicitat y aplaudi t , resumi donan t 

Lcias á la concurrencia lo pres ident Sr. Pedí 
güera . 

SECCIÓ OFICIAL 
L/ Associac i lebrará una fes! 

sical y política I ent día 2 de Febreí t a rde , 
baix 1" 

CASCASOÑNJÍ. 
N. FREIXAS. 

LEFEBRE. 

PRIMERA PART 
' (•• fe 1 rossellonesa) . 
2 Lo bes desitjat, can ana. . 
3 Jorns de Tardor (1. a audiefó) . . 
4 Les Campanes de. (unit, . . . ¡ 
:» La Professo }CESAR I-'RANXK. 
b Lo Casann >ses. . . \ 
Cansons cantadas per la senyora María Vila de .Masó. 

ONA 1*. 

L'Oyfauct  
ulls de la Verge > J . M A S Ó GOÜLÁ: 

¡11. . . . \ 

! 
2 
3 
1 

6 

C a n s o n s o r i g i n a l s c a t a l a n a s c a n t a d a s p e r la s e n y o r a 
M a r í a V i l a d e M a s ó . 

oja iic Banyolas. 

a part política hi intervindran. 
nacional ¡s;. 

ts oradors 

PETITA CORRESPONDÈNCIA 

:. Monistrol .—Rebut 2 : ir tuna 
ment I 1, t indrem molt gust en saludarlo. 

idor. 
as. de cada 

un: quedem anota t s p ro tee ío r s . 
A. 51 na.—K'ebut 4 p 
s. P afleolí. R< bu! : pta. y 11 II 

Sr. INÍÍU' 
i tellas.—Rebut 55 c'éntin enviar en son 

y queda anota t p ro tec to r . 
!. P. Tarragona.—Rebut 

1'50 ptas.; | tdell.—Rel 
Sf M i 1 

in itor, 

a vans aquesta correspondencia , pi 
sin si h a . scuit. 

art icuíar-

) . K. 
publicar 

tresats que 

Establiment ti^ogrifioh de Joooph ORTEGA.—S. Pau, 06.—Barcelona. 

Blocs Catalans jera f any 1904 
publicat p^r la imprçmpta "Ca Qataiar?a" 

Any XIV de sa publicació 

Preu 1 pta. V envia íliure de gasio« 

TABJAS CATALANAS 
En cartró Preu 1 pta. 

En fusta y ab lo sagell fle La Reiiaixensa -^Lt p t a s . 

LA DEVANTERA circulará, igual que anter iorment La alana, per medi de propagadors , que son els qui p r enen un nombre determinat d' exemplars , oaeaií t los als següen ts p reus : 

de IOO exemplars , P t a s . V^o \ „ ^ " 
Mii de Jo » » 'i '80 / 

d' acció de ^5 
I >n vuvté d' acció de 12 
(,'n dotxau d'acció de 8 

''5° 
°'35 

compresos gas tos 
de correu 

per Ca ta lunya 
Barcelona: els mateixos preus , repar t in tse á domicili.—Aforas de Barcelona, 5 cèntims de més per cada envio d' un ó més exfemplars.—Extranger: preus dobles .—S' envia un sol exem-
al qui fassi un donatiu anyal de qualsevol impor t .—Pagaments á la bestreta: S' admeten sagclls de correu y documents de fácil cobransa.— Es lliure la reproducció dels t r e v a l l * . - No ' s p ia r 

to rnan els originals 
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