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LA DEVASTABA 
Q U I N Z E N A R I C A T A L A N I S T A 

"REDACCIÓ Y ADMINISTRACIÓ: ASSOCIACIÓ POPULAR CATALANISTA; ESCUDILLERS BLAKCHS, 8, i " 

I r \ n i i r l i n i r » J I * Volem la llengua catalana ab carácter oficial y que sian catalans tots los que a Catalunya desempeny.ri càrrechs pubhchs: volem Corts catalanas, no sols 
M U \ / í 1 t - M n e t e s m t u h r nostre dret v lleys civils, sinó tot lo que !s refereixi »«ció . menor de nostra terra: volem l; ins s i an los ju t^s y rrwptrata , 

L U V U L L l V I y «UÍ"dintre dí'Catalunya 's fallin en última instancia 'Is plets v causas: volem ser arbitres de nostra administració ->• I I . W — . ... 
í • » . . ,-̂  fa facuitat de poder contribuhir á la formació del exèrcit espanyol kucio ns é impostos, y volem en S l i ñ t % T l a " K a l e ^ n ' ¿ f o r ^ s a ^ t i ^ V e y tant sols dintre de Catalunya., (De. manifest de la , 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ fixant ah enteta llibertat las eontri-
ner medi de voluntaris ó diners, suprimint en absolut las quintas y llevas en massa, y 

16 de Mars de 1897). 

Ab motiu del segon aniversari de la mort 
del granpoet . i català Mossèn Jacinto Ver
deguear, L A DEVANTERA dedicà aquest liumil 
recort al geni insigne, expressió la mes alta 
de nostra rassa, verb poderos per quins su
blims accents no son titas ni las fronteras de 
nostre patria ni 'Is sigles esdevenidors. 

QUI NO VOL CALDO DOGAS TASSAS 

ERA defensarse de lo que deyam en la 
secció d' Engranas de nostre número 
prop passat, en Joseph M.a Roca ha 
enviat la següent carta á varis perió-
dichs d' aqueixa ciutat, carta que co
piem pera que nostres llegidors vegin 

fins hon arriba la seva defensa. 

Deya La Devantera del 31 de maig, parlant de la meva 
insigniticada intervenció en 1' Assamblca de la Unió Cata
lanista: 

«En Roca!!! Aquell mateix qu' en el meeting que la l'nio 
Catalanista celebrà á Tarragona digué: que may faria pac
tes ab els regionalistas perquè tenen RusslNYOLS y aquesta 
*nena d' eynas serveixen petà obrir portas!'.' 

Las frases estampadas en versalctas y cursiva pera demos
trar que son textuals y que volen semblar un calembourg, no 
son res més que una xabacanada provinent de la imaginació 
del que las ha escritas, puig que no toren pronunciadas. En 
el meeting de Tarragona ni directa ni indirectament vaig 
ocuparme dels regionalistas, y si no, vegis la ressenya que 
do dit acte publicà La Renaixensa del dia 10 d' abril de l' 
any H)oo. Lo que hi ha es que 1' inventor del solt ha sentit 
rossinyols y no sab ahont, y jo recordant 1' Evangeli li faré 
la mercè d' indicarli la verneda. A 1' Assamblea d' Tarrassa, 

y parlant de las eleccions, digui:... «sm ha de deixar à tothom 
en complerta llibertat pera emetre son vot; las ideas catala
nistas han d' entrar per convicció, no ab el rossinyol de la 
violencia,... (Tret del discurs que, pres taquigràtïcament, pu 
blicà La Renaixensa del dia 26 y In Joventut del 27 de juny 
del any 1901). 

Y consti que al rebutjar la paternitat de lo que falsament 
ni' atribueix La Devantera, no es pas pera negar que jo ha
gués combatut als regionalistas, no, perquè d' aquella cam
panya no me 'n arrepenteixo poch ni molt, com tampoch m' 
arrepenteixo d' haver recomanat la concordia (mentres fos 
compatible ab els preceptes de la Unió) desde '1 dia qu' En 
Robert íA. C. S.) defensà las Bases de Manresa en el Con
grés del Estat espanyol. Fins aquell dia en la colecció de La 
Renaixensa s' hi trobaran solts poliliehs sobrers pera demos
trar que jo vaig combatre als regionalistas; no cal, donchs, 
'«ventar discursos de mal gust podentse probar lo mateix ab 
«oïts auténtichs escrits ab una mica més de solta. 

JOSKI'H M.' ROCA. 

Anem per parts. Vostè recordará de sobras, qu' els 

extractes dels meeting A se feyan moltas vegades al en
demà de la celebració, y recordará tambe que las re 
ssenyas eran concisas fins al extrém de dedicarse unas 
cuantas ratllas á cada orador, citant tant sols los con
ceptes de defensa de nostre Programa y alguna que 
altre consideració de carácter doctrinal; lo testimoni 
de las ressenyas, donchs, no serveix pera negar las nos-
tras afirmacions. 

En cambi hem de dirli que, al sentir nosaltn 
conversa, en la secció d' Engrunas copiada, recordà
rem perfectament haverli sentit pronunciar aquellas 
paraulas. Es mes; r,o podían ésser de ningú mes que de 
vosté, perqué vosté era 1' homc que sabia fer aquestas 
frases, per això no tinguérem cap inconvenient en in 
seriarlas. Perocom sigui que á nosaltres lo qu' ens in
teressa es probar que en Joseph MVl Roca -qu ' avuy 
acusa d'anararrán deterra á n-els que combatem la po
lítica regionalista—fou qui mes la combate, y fou qui 
mes molesta de paraula y per escrit á n-els mateixos 
per qui avuy demana aplausos, y suposant que algü po
gués tenir dubtes respecte á la paternitat de las parau
las que li atribuhim. li dedicarem un raJltcllct fet de las 

finuras y calembour gs que á n-els regionalistas dirigía, 
pera que 's vegi si las frases copiadas en nostre últim 
número portan ó no la seva marca de fábrica. 

Naturalment que, com diu molt be el Sr. Roca, pera 
probar la simpatia que avans sentía pera i s que avuy 
son I s seus afins, n' hj àuria prou en copiar els solts 
polítichs qu' havia escrit á La Renaixensa, pero pre
ferim recordarli conversas tingudaj en capelletas (com 
diu vosté) á li y efecte de demostrar fins á la evidencia 
qu' ell es el menys indicat pera demanar aplausos pels 
regionalistas. Y consti que si li copiéssim aquestos es
crits, no hi trobaríam—com vosté vol suposar—gayre 
mes solta que 'n las frases dels rossinyols, ja que alió 
de la copla dl en Pallofa (frase amb que vosté anome
nava als cinch Presidents quan feyan propaganda en 
favor del Concert Económich) no es pas de gayre bon 
gust que diguéssim, com tampoch ho es gayre alió de 
diputats que parlan y no pensan, que pensan y 110 par
lan, y que no parlan ni pensau, dit á n-els mateixos 
als qui avuy vosté afalaga. 

Altrement donchs, la frase dels rossinyols queda 
petita si 's pren la molestia de pensar amb lo que vosté 
deya temps enrera d' un regionalista, verdadera nota-
bilitat dintre la Medicina catalana; recordi alió de: co
brar lo barato en las operacions, frase sentida per molts 
dels llabis de vosté y que si vosté s' hi empenya citarém 
noms, cosa que avuy per delicadesa y respecte, no vo
lem fer; recordi la l'erpctnina que després li engegà, 
y busqui si sab trobaria, la relació de 1' una cosa ab 1' 
altre; potser vosté la trobarà amb allò que diu á la car
ta: desde '/ diu qu' en Robert (A. C. S.) defensa las 
Bases de Manresa en el Congrés del Estat espanyol, 
perqué lo qu' es nosaltres, no sabem veure la relació 
que pugui tenir la dignitat professional amb las Bases 
de Manresa. Si, avans de defensar ditas Bases era com 
nosaltres creyém, una persona digna, no hi veyém el 
perqué bescantaria, y si no ho era, mal fet d' incensar
lo amb aquella Perpetuí na: Que tampoch cristallisa en 
aquestes qüestions.J 

Tingui present també, que quan al tornar d' un mee
ting celebrat á Tarrassa, y en el que prengueren part 
dos regionalistas y tres oradors de la Unió, vostá di
gué á un d' aquets que: may parlaria en un acte ahont 
hi parléssim gent del grupo regionalista. Fassi me
moria de lo que vosté havia dit moltes vegades: si un 
dia la Unió entrés amb pactes ab els regionalistas, jo 
me W aniria d casa pera no tciirnhi, y lligui si pot 
las paraulas d' avans ab els ac.tes d' are. Com no han 
d' esser de vosté aquestas frases si vosté fou el que di
gué al cap de pochs días de la mort d' en Robert: els 
regionalistas /' han explotat çn vida, nosaltres l' 
plotarém cu mort, frase qu' á mes d' esser dé mal gust 
y per cert ben poch caritativa indica ademes la pèssi
ma orientació que vosté va donar al Catalanisme. 

Recordi en fi que quan en la entitat catalanista de 
Barcelona Lo Sometent, s' hi manifestaren dugas ten
dencias, d' aproximació cap els regionalistas launa, y 
de fermesa y radicalisme 1' altre, vosté encoratjà y fe 
licita per escrit á n' aquets últims, qu' eran els quins 
representaban 1' intrensigencia y apartament dels re
gionalistas; y tot això passaba després d' havterse fet en 
el Congrés la defensa de las Bases de Manresa. Y de lo 
dels ntasells d- ánima que no s' en recorda? 

Lo de: desde 'l dia qu' En Robert (A. C. S.) defèn 
sá las Bases de Manresa en el Congrés del Estat es
panyol es una excusa que podrá satisfer á son autor 
pero que no pot convencer á cap persona que pensi un 
xich ja que 'ls regionalistas en mes de una ocasió 1' ha
bían feta aquesta defensa, pero tothom sab el perqué la 
feyan, y per lo mateix que la Unió hu sabia no feya cas 
de semblants defensas. 

Efectivament: al cap de poch temps de la girada 
polaviejista quan els elements que avuy s' anomenan 
regiolanistas formavan encare dintre de la Unió Cata
lanista assistin á n' els actes que aquesta entitat cele-
brava y en ells hi prenian part, era pera defensar las 
Bases de Manresa, aquellas mateixas que haurian es-
cuarterat aceptan las propostas del General Cristiano; 
allavors era quan vosté els hidedicá aquell solt de la 
disfressa del ball del Liceo. 

Las defensaren després en las columnas de La Ven 
de Catalunya quan cregueren que 'ls podia reportar 
algun profit pera tornarlas á deixar quan se presenta-
van campanyas com las d' el Concert Económich. 

Las defensaren en mectings electorals las defensa
ren á n' el Parlament Espanyol prenentlas y deixant 
las com si fossin un objecte de indumentaria que acom-
panye al trajo que porta van aquell día, y en totas oca
sions vosté els dirigia frases com las que habem copi -
at y en totes ocasions vosté aconsellava que no s' en 
fiessin perqué aquellas defensas no eran sinceras ni de-
mostravan la fermesa de conviccions que se necessita 
pera formar en 1' estol catalanista. 

Pactaren amb en Polavieja després d' haber defen
sat sempre el programa de la Unió; quan el pastel pola
viejista no'ls surti bé tornaren á defensarlas; per lo 
del Concert Económich las tornaren á deixar; las dei
xaren també quan s' ajuntaren amb la massa neutra y 
els elements catolich-carlins; á n' el Congrés s' hi pre
sentaren amb nostra Programa, després de la defensa 
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feta á n' el Congrés pactaren amb en Paraíso; y avuy 
no pactan amb en Maura perqué aquet no 'Is vol. Y are 
nosaltres preguntem perqué avans els combatía y aro 
no 'Is combat? Es compatible aquesta política acomo
daticia y mancaba <te nort y de guia amb els pixvcptes 
clars y categorichs de la Unióí 

L' escusa que vosté dona podrá, convencer ais incon-S 
cients que 'ls segueixen, mes no es cap argument que 
serveixi pera sincerar el cambi que vosté ha fet. 

Are com abans prenen y deixan nostre programa 
segons las sevas conveniencias, just es donchs que nos
altres are com abans diguem d' ells lo que sempre n' 
hem dit. 

Quan en Robert tímidament—com vosté deya en 
aquella fetxa—defensa las Basses de Manresa á n' el 
Congrés espanyol la Unió Catalanista, amb molt acert, 
publicà un manifest á n' el que, tot agrahin lo que va
lia dita defensa, afirmà mes sa significació política pera 
que '1 poble no 'ns confongués amb els regionalistas, 
perquè estava segura de que els evolutius feyan servir 
nostre programa sols en las ocasions que á n' ells els 
convenia, tornant després cap aquells mateixos camins 
que no han deixat encare y que avuy segueixen junt 
amb vostès, convertint la Unió Catalanista en una bar
ca que va ¡i remolch dels regionalistas. 

Es allò que vosté deya: (¡itítit s' escorra el primer 
punt d' una mitja tota la mitja s' escorra, v are se 
trovan amb un capdel! enbullat que no saben com apa
ñarlo. 

La escusa de la concordia no 1' ha de buscar després 
de la defensa de las Bases de Manresa, la escusa bus-
quila en las conxorxas electorals de aquella celebre Cir
cular que feya tuf de pactes; allí 1' ha de buscar la es
cusa. Però no se qui ll fa amohinar en buscar escusas 
tenintne una de tan expresiva y que tant convensuts 
deixá a!s que '1 segueixen, digui que no cristal lisa y ja 
hu haurà dit tot. Es la paraula que mes escau 5' ll ar
gument mes convincen pera aquells que fan política á 
lo Romero Robledo: es la millor defensa que poden fer 
els evolutius de la seva falta de conviccions. 

La última flssamblea y la Qüestió social 

llegiu, que ja vindrà lo que vos interessa-á nosaltres 
els ntteressats de sempre, per atavisme óper voluntat 

VIAT fará un mes que '1 Catalanisme 
oficial celebra la Assamblea de 
Barcelona pera tractar la cuestió 
social y aquesta continua tant en. 
callada com avans. Y passarà un 

any y dos y 'n passaran deu y cent sense que la cuestió 
social trobi '1 desllorigador pels camins que li haigi po
gut senyalar una assamblea de delegats catalanistas. 
Las vagas se succehirán, la resistencia y la lluyta en
tre las eternament parts contrarias seguirá avant, pas
sant per sobre, ¡que per sobre!, deixant ben tranquilas 
en llur paper de lletra morta las bases acordadas per la 
Assamblea de Barcelona. 

En calitat de parentéssis bó es recordar lo que per 
ser clar com la veritat mateixa no necessita demostra
ció. Això es, que, dintre d' un moviment hont t' hi cá-
pigan tots els fills d' un poble no pot ni deu tractarse 
de la cuestió social. No es possible negar aquesta afir
mació ni oposarhi cap rahó sólida y tant es aixis que M 
mateix projecte de bases que 's posa á discusió ho deya 
sino ab els esmentats termes ab altres de semblants. Y 
era fatal qu' així 's digués. Mes ¡oh pretensió humana! 
ab el titol de ^tractar la cuestió social» se donan fór
mulas y s' aconsellan ingredients en dit projecte de ba
ses, desfent aixís la ponencia ab la cua, lo qu' havia fet 
ab el cap al estampar la afirmació axiomática y es que 
tinch per ben segur que ben difícil deuria serli á cual-
sevol deis assambleistas demostrarme que i fi primor
dial de la Assamblea fou la cuestió social, y si algún d' 
ells se veu ab cor de demos trarho que m' ho digui, pero 
avans d' obrir la boca ó agafar la pluma pera ferho, li 
encarrego que 's calsi bé perqué hi ha '1 perill del ridí-
col; ab els de L A DEVANTERA no s' hi pot jugar; som 
joves, pero dintre dél nacionalisme 'ns hi ha nascut el 
pel moixí y sabém de memoria historias vellas y novas 
que poden ser cosas passadas però son veritats com á 
temples y la veritat Ir, estampem sempre. Quin fou 
donchs 1' obgecte primordial de 1' Assamblea? No vos 
amohineu que ja 'n parlaré mes endevant. Entretant, 

¡Tractar de la cuestió social: L 'han tractada indivi 
dualment en; tots els paissos del món una colla de privi-
legiats, talents y genis de tots els temps sense lograr 
senyalar una base sólida hont poguetfu aixecar 1' edifi
ci airós d' una societat ideal, sense Ilnytas, sense privi
legis, sense enutjosas divisions de classes. 

S' hi han cremat las celias, hi han perdut la vida á 
copia d'expremer 1'intel·ligència molts y molts grans 
pensadors, y i despit d' ells els dos exercits, el dels po
derosos y el dels febles s' han trobat y 's trobaran sem
pre 1' un enfront de 1' altre mentres existeixin. Voler 
solucionar la cuestió social, voler trobar 1' incógnita 
sense destruir un dels termes es voler donar com Á so
lució del problema un número fals fent constar que hi 
ha una determinada diferencia. Y això lluny de ser la 
solució será una solemne mentida. Per això han resul
tat xorchs y inútils els trevalls de tots aquells escrip
tors grans ó xichs qu' han tingut la pretensió, la bona 
fé ó la equivocació de suposar resolt ó tant sols de 
probable solució '1 problema social sense destruir un 
dels dos termes que 'I componen. La lluyta entre pode
rosos y febles, déspotas y súbdits, privilegiats y no 
privilegiats, hi será fatalment, per necessitat, pe/l ley 
íneludible de la condició humana que 'Is ha declarat 
eternament antagónichs y enemichs eterns 

Y això tantas vegadas dit y repetit podrá teñirse 
com á perillós, podran ser ideas tant disolvents com se 
vulguin, però ningú ha dit may una veritat de mes pes 
y es forsa repetirla en totas ocasions á despit de tot. 
Qu' es la veritat pura ho ha demostrat en tot temps la 
experiencia. Ni en un sol cas s' ha desmentit ó sino 
regiris la interminable llista de las lluytas humanas' 
sempre y sempre reduhídas entre aquéts elements y 
que existeixen avuy encare ab la mateixa cruesa del 
dia que van nàixer. 

A mida que 'ls eontrincats han anat surtint á la pa
lestra han acabat la lluyta, si, susciibint fórmulas de 
coneilac.ò, però sols han tingut un carácter temporal 
sols han servit pera donar temps al temps y descans als 
membres entumits del cansanci de la lluyta, mes tant 
prompte com s' ha adquirit nova forsa s' ha entaulat la 
lluyta altre vegada, pera apaybagarla de nou, y reno
varla després y aixís sempre, sempre... La solució mes 
satisfactoria pera i s dos exèrcits en campanya en una 
vaga. per exemple, ha tingut un sol minut de durada 
en el dia de la Humanitat; això cuan a! mateix moment 
no ha ressurgit 1' espurna fatal qu' ha renovat immedia
tament 1' incendi. 

Tot això demostra lo dit avans de que han mentit 
soberanament ó s l han equivocat els qu' han afirmat 
resolta en definitiva la cuestió social. Y tan gran ha si
gut el mentis donat per la experiencia, qu' es ridícol 
pretendre encare avuy donar solucions definitivas. 

Se 'm dirá que lo que 's projectan no son solucions 
definitivas que lo que 's donan son fórmulas pera enca
minar las lleys d' evolució, q u e 10 que la última assam
blea, per exemple de la «Unió Catalanista . s' ha pro
posat no es resoldre definitivament sino atemperar la 
cruesa de la lluyta. Sí. aixú se 'm dirá sens dupte, però 
en aquet cas reconeguen els qu' aixís vulgan contestar
me que lo que 's proposa donchs, lluny de tendi á la 
solució del problema social tendeix única y excessiva
ment á aplassarlo, á allunyarlo, á prorrogar aquel' 
lució per un espay de temps indefinit. Y com qu' al 
contestarme que'1 fi es atemperar la lluyta se reco
neix la necessitat d' aquesta lluyta dit está que qui això 
digui s' acredita d' hipócrita perqué reconeix qu' exis
tint determinats elements ha d' existir un mal y lluny 
de destruirlos pera que i mal no existeixi els "sosté y 
els defensa sense tenir rahó de defensarlos 

Y 1' aplassar un mal, 1' entretenido, el proporcio
nar!, calmante, en lloch de destruirlo cuan se tenen 
medis pera aqueixa destrucció, digueme-no es fomen
tar aquet mateix ma!.- Indiscutiblement que sí y per 
això la's lluytas socials, lluny d' atemperarlas las fo
mentan tots aquells qu' en nom de la humanitat, de la 
caritat y demés paraulas enravessadas de que fan tant 
us els;sociólechs baratos, escampan á dojo fórmulas es
quifida* y remoys estantissos pera tractar de la cuestió 
social. 

Ve á ser la cuestió social la moda del dia La ves
teixen els goberns publicant, y embrolladlas després, 

lleys y mes lleys sobre accidents del treval! y altres fu
tesas. La vesteixen tots els polítichs declarantse parti
daris de las tiranías de la^democracia·. La vesteixen las 
nulitats de la prempsa buscant fer atmosfera y propa
ganda pera i periódico entre las que se fn diuhen clas
ses btiixas. La vesteixen las entitats políticas y relli-
giosas inventant especifichs contra '1 malestar social. 
La vesteix tothom afalagant al obrer que s' ha tornat 
tant bó que no mossega y que mira y escolta ab esvera
ment tantas caricias y trassesbuydas sense sapiguer á 
que venen perquè al fi y al cap la seva situació es sem
pre la mateixa; viure ab el trevall per castich, explo
tat, tiranisat, 3' insultat per uns y altres, sufrint ab el 
dolor constant de 1' estancament, ab la pena de 1' impo
tencia, y sufrint encare mes de tanta y tanta porquería 
que vol redimirlo passantli la má per 1' esquena, amoi-
xantlo y distingintlo com una bestia doméstica però 
exigintli en cambi que llepi las mans del amo que 1¡ 
pega. 

Jo pregunto només que se 'm digui si una sola vega
da, cuan els obrers se declaran en lluyta oberta contra 
'ls amos van á buscar ajuda á tot aquesta parraquería 
de gent, que 'ls pregona solucions ab 1' insistencia en
fadosa d' un venedor ambulant. Busqueu y remireu per 
tots cantons y veureu sempre que cuan els obrers s' 
abrassan á la resistencia ho fan á despit de tothom mi
rant sols al seu millorament y aplegantse de nou al tre
vall cuan lo que demanan se i s dona, millor dit, cuan 
tenen lo qu' exigeixen, usant del dret d' exigencia del 
desheretat. Alguna qu' altre vegada, una comissió, d' 
ignorants, d' inconscients, ó de neòfits, va á buscar un 
diputat perquè i s presenti á las autoritats, però ¡oh! 
que pocas vegadas; y encare, consti ben alt en bé d' 
ells, y com á refors pera i s meus arguments, qu' els qu' 
això fan, tot seguit se desenganj-an 3- passat el primer 
moment de ceguera s' aguantan tots sols 3' ben junts 
contra 1' enemich comú fins á conseguir la victoria. 

Aixó significa qu' es fc3-na ben inútil el 1 legislar so1-
bre la cuestió social. • 

Hi ha la pretensió de volguershi aguantar en el lloch 
de Ucgislador sostenint el principi de que s' ha d' obe-
hir á una ljey d' evolució en comptes de fiearse per via
ranys revolucionaris. Però, senyors meus, aixó no vol f 
dir res, aixó son paraulas buydas que no abonan la fa-
tuitat de discutir el benestar d' una classe perquè i s 
obrers no 'n fan ni 'n poden fer cas y consti ben alt que 
si segueixen una lle3T evolutiva lluytant pera millora
ments temporals en lloch de lluytar per la solució defi
nitiva del problema, es perquè no tenen forsa pera 
anar mes enllà y tant es aixís que la primera mida de 
lluytar qu'usan els amos es la resistencia passiva, el 
sitiar per la fam com si diguéssim. L' obrer es feble, y 
com no s' ha de reconèixer si precisament 1' objecte de 
las sevas llu3'tas es sempre i desitg y la necessitat de 
surtir del ambent de feblesa que 1' ofega? 

Vetaquí com els sen3-ors assambleistas de 1' Unió 
Catalanista que varen tractar la cuestió social han fet 
un paper migrat, devant dels obrers á n' els que volian 
afalagar ab la rimbombancia d' una sociología tonta y 
atrassada. 

V la cosa per molts, donchs sempre n' hi ha que ba
dán, ha semblat qu' anés ab serio. Nadtt menos qu' en 
la ponencia hi harían dos obrers auténtichs. Perquè hi 
eran?—Senzillament, per servir de tapadora, per fer 
efecte, com á figuras decorativas. (Consti bé que no 
'm guia contra ells cap mena de prevenció. Ab un d' 
ells, En Bonhome hi he tingut en altre temps, amistat 
particular, y penso encare tenirli avu3-, y mes gran, qu' 
avans de ser enganyat pera representar el trist paper 
de ponent d' unas bases que no li resoldran may el pro
blema de la vida si un día se li embrolla; tot lo mes li 
deixarian feria viu-viu de caritat: Si, amich Bonhome, 
mes amistat qu' avans, perquè vos veig tot resignat à 
la condició d' obrer que si avu3r P e r circunstancias que 
desconech vos permet viure dignament, un altre dia pot 
portarvos á haver de fer de bestia de carga; y es ben 
trist viure conformat, ab solucions que permeten uns 
horizonts tant amples!) 

Sí. Els obrers aquells hi eran com ú figuras decora
tivas pera arrodonir el cuadro de la mateixa manera 
que la cuestió social també quedava en segón terme, 
també servía de tapadora per fins ben diferents dels 
consignats en las bases de 1' Assamblea 3' en tot lo qu' 
exteriorment se donà com á obgecte de la Assamblea. 
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D' altre manera s' hauria tractat la cuestió y d' al
tre manera haurían anat las cosas. Ni 'Is ponents ni cap 
dels assambleistas té prou cervell pera posarse a la bo
ca la cuestió social, y no 's cregui que vulgui dir ab ai
xò que'Is que vam deixar d' assistir á 1' Assamblea 
tinguem talent pera paríame, molt al contrari, però 
tampoch tenim tantas pretensions per dos motius: per
què en nom del Catalanisme la cuestió social no deu 
tractarse y perquè com hi deixat dit la cuestió social 
no es tractable; ó 's destrueix el motiu de la lluyta ó la 
lluyta ha d' existir sempre. 

Per sort tenim demostrada la diferencia que hi ha 
entre Catalanisme y Catalanisme oficial perquè del con
trari deixarían de ser catalanistas tots aquells qu' en lo 
referent al problema social arribin mes amunt ó mes 
avall de lo establert per la tonta Assamblea de Barce
lona. Aquesta es la gran obra de las autoritats oficials 
del Catalanisme. Ja no hi cabrían ni reaccionaris ni 
avansats, sino mitjas tintas, gent de poch mes ó menos 
en cuestions d' ideals, obrers mansos y sociólechs florits 
de tant atrassats. Aquets y en prou feynas, si senyors, 
serían els catalanistas si tingues èxit allò de la discipli
na que ¡ironia! tant tenen A la boca i s que 's vantan de 
ser forsa individualistas; individualistas estranys que s' 
erigeixen en autoritat, una cosa que ja no s' estila. Si 
no fos aixís, ahont quedaría i rey al cos qu' es 1' orgull 
dels catalans? 

En dos parts se vblgué dividir V Assamblea, una 
Política y una social, qu' es molt dividir y sobretot molt 
frassejar, y en totas dugas el paper no pot haver sigut 
mes petit. 

En lo político', pasterada. De la mateixa manera 
que hi havían obrers per tapadora, s' hi posaren afins 
á la ponencia, y afalagant aixís, á n' els vehins de mes 
avall sens aparta á n' els de la familia. Total: res entre 
dos plats perquè per ara no n' hem vist cap resultat 
descontada la adquisició d' amistats particulars. Y, 

En lo social, pasterada també. En las bases ningú 
hi ha posat la mà descontant el president de la Junta 
Permanent. L/ estil no falla y qui digui lo contrari qu' 
ho demostri. Jo garantiso per endevant que i s mes in
teressats en aquest assumpto ó sigan els obrers no hi 
van escriure una ratlla, y no es que m 'ho haigin dit 
sino qu' es una cosa que 's veu de lluny. Jo no diré si 
saben més ó menos, pero si afirmaré que d' aquella ma
nera d' escriure, no 'n saben. 

I [a succehit lo qu' era fatal. Un contemporisador en 
la presidencia va portar al Catalanisme a las eleccions, 
un sociólech, ó cosa pel útil, ens havia de portar A fer 
sociología. Jo 'm planyo de la'Assamblea aquesta y de 
la passada, na per ells, sino pel remat d' inconscients 
qu' a tot diuen amen y que si una vegada pogueren dei-
Xarse arrestrar á la segona no tenen perdó. 

En cuan al redactor de las bases ha estat en son 
element. Fer sociologia á la seva manera ha sigut 1' 
ambent que mes i' ha enamorat sempre y fins çiech qu' 
ha sigut constant y fidel ab la seva manera de pensar 
redactant tal com ha redactat las bases que jo no vaig 
entendre. (Potser perquè no vaig proposarmho, veyent-
las d' un cop d' ull a tants y tants kilómetresde distan
cia de las mevas bases). 

Lo que no crech, y haig de dirho perquè 'm cou A 
la llenga y no puch callarmho, es qu' haigi sigut fidel 
1' actual president de la Unió Catalanista ab una antiga 
y honrada manera de pensar en política, perquè no es 
veritat qu' avuy tingués la enteresa (ni pugues teñirla) 
de reproduhir la firma estampada en molts dels arti
cles seus publicats en la antiga Renaixensa, com han 
afirmat els àe. Joventut. No, que no i s firmaria avuy 
y si 'n volen probas diguintho que d' aquí quinze días 
torna a surtir LA DEVANTERA. 

R. FOLCH V CAPDEVILA. 

LAS MASS AS 
Passa quelcom misteriós amb això dels esperits; 1, 

aritmética anímica ne es pas la mateixa que 'ns fcyan 
Passar á estudi quan eram petits: dos y dos fan quatre, 
deyam quan sumavam, y sembla que tant si 's tracta de 
cossos com si 's tracta d' animas, dos y dos haurían de 
fer quatre; no es això? Donchs esperintse y veuran com 
s< erran de mitj A mitj. 

No *S pengin que volguem fer trampas y, pera que 

hu vegin ben clarament, els treurem els comptes á la 
bestreta, com A n' els llogaters de pisos. Per de promp
te els haig de dir que sempre que vulgan tenir esperits 
de bona calitat, animas com cal, encarreguintlas A la 
menuda perquè si las volen á barriscadas hi perdran 
sempre. Saben allò de, A can Poch com mes pochs son 
mes menjan? Donchs á cal anima passa una cosa per 1' 
istil, si no que es tot al revés: com mes ánimas son me
nos ánima hi ha. 

Els animistas diuen que 1' esperit no té cap de las 
propietats de la materia y vaig veyen que tenen tota la 
rahó. Una cosa material aumenta á mida que s' hi afe
geixen cantitats de la mateixa cosa; per exemple: si á 
un porró d' aigua n' hi afegim un altre ne tindrem dos 
porrons, si amb el primer regavam tres pams de terra 
amb tots dos podrem regarne sis etc.; pero quan se su
man ánimas las matemáticas s" estrellan, y si no ja hu 
aniran veyen. 

Empero com que hi ha home que 'n parlantli d' es
perits ja sembla que i vulgan enganyar, pera que ve
gin que porto els comptes clars y perqué vegin també 
que sochs dels esquerrans, deixarem las animas y els 
esperits de banda y en son lloch direm, sustancia gris ó 
cervell ó com vostès vulgan, y si no manan lo contrari, 
ne direm criteri ó conciencia. 

Altrement donchs ja tenim la cuestió materialisada 
emperò els resultats serán sempre i s mateixos ó sigui 
allò que i s deya al comens d' aquest article: si volen 
conciencia ó criteri de bona calitat no busquin els cer
vells á barriscadas d' altre manera s' esposan á que i s 
hi surti una taronja agre; y com que una barriscada de 
cervells no es altre cosa que lo que 'n diuen niassas ó 
multituts, si volen que i s comptes els hi surtin nets no 
sr emboliquin may ni amb multituts ni amb massas, que 
totas son de fusta y de fit mes dura, y que la major 
part de fusta la tenen á n' el cap. 

Bueno donchs, anem A veure com está això de las 
multituts y ficsemnos amb la psicologia de las sevas 
manifestacions y, si hi ha algú que m' en sàpiga treure 
1' entrellat, el declaro 1' home mes sabi y mes aixerit 
que hi ha hagut desde que mon es mon y pels sigles 
dels sigles que pugan venir ¡i aumentar 1' historia de la 
pobre humanitat, 

Y are no 's pensin que i s vulga engegar tot un trac
tat de filosofia social de xavo el rengle, no, amb unas 
quantas ratllas que llegeixin els dedicaré tot un poema 
y podran fer, si tenen pit y cap de costellas 1' estudi de 
que i s parlava. 

Somi: L' agitadoi (totas las massas necessitan això, 
un agitador) 1' agitador deya, te las massas enfront 
seu, las sermoneja, las predica, las catequisa, las hip-
notisa. El doll de doctrina brolla màgicament de sos 
llavis elocuents y molsuts; la veritat raja neta de sas 
paraulas; la sinceritat d' expressió las garantisa; el foch 
dels seus ulls las anima; 1' accent de sa veu penetra en 
1' esperit dels que 1' escoltan; el publich se compenetra 
amb 1' orador y aquet logra fer adeptes; esclata un xar-
dorós picament de mans. ¿Que predicava? No hu vol-
guin saber: predicava—el mateix home y A n' el mateix 
públich—tot lo contrari de lo que i s deya ahir, y... las 
massas, :ivuy tal com ahir y tal com sempre aplaudían. 
¿Ahont es el cervell ó la conciencia de las massas? No 
la busquin enlloch que no existeix. N' hi ha prou amb 
que s' ajuntin uns quants centenars de personas pera 
que 1' inconciencia quedi magníficament representada. 
Actúan de gruix, de multitut, de massas y quan des-
empenyan aquetspapers.no tenen conciencia propia, s' 
entregan y 1' enmantllevan al que parla convertintsc en 
idolatras d' un saltimbanquis amb posat d' apóstol: Son 
aixís las massas. 

Que hi fá que las afirmacions d' ahir topin de cap 
amb las negacions de avuy? que hi fá que i s que abans 
eran dimonis siguin després, sense haver cambiat, pre
sentats com á santa? la cuestió es que 1' orador ha es
tat avuy tan elocuent com sempre que, per las massas, 
això es el tot y lo demés son orgas. 

Un home que sempre digui lo mateix se fá pesat y 
cansa; ha de haberhi varietat. Podrá mancar la con
secuencia emperò el paladar el tenen mes refinat que 
setse. Un mateix plat duas vegadas ja no i poden panil
las verdaderas niassas; son linas de gust y delicadas 
de pahidoi; lo que i s falta d' estómach els sobre de fet
ge, cosa que s' esplica per la lley de las compensacions, 

Y al parlar de massas no 's creguin que 'm referei
xi tan sois á las multituts faltadas d' educació política 
y cnllucrnadas per sos mateixos esplotadors, no, sino 
que també y principalment me refereixo á las nutssas 

intelectuals munió de gent que té prou educació y su-
ficient capacitat pera saber conèixer lo bó de lo dolent, 
la veritat de la mentida. 

Las agrupacions d' aquesta mena, quan fan de ma
ssas, son mes duras que las altres, els costa mes d' en
tregarse al agitador pero quan s' entregan hu fan amb 
tot descans y no se per quin motiu demostran mes in 
conciencia que las primeras:—Puch parlar en mon de 
tots:—diu el que las dirigeix:—sense que ningún sà
piga lo que va A dir:—Si, si, las massas contestan. Y 
una sortida de tó com un temple s' escapa dels llavis 
del director, y las massas, com que parla en nom d' 
ellas aplaudeixen. A priori ja s' habían entregat, no es 
pas del cas de donarli un desayre. 

Y aixis es com la gent s' educan y aixís es com se 
fan els adeptes y d' aquesta manera y no d' altre es 
com se fan els moviments de opinió. La opinió son las 
massas y las massas son ai.tis. 
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ENGRUNAS 

A n' el Congrés hi ha hagut un debat pera parlar y 
aclarir la cuestió del Marroch. 

En una de las sessions parla en Villanueva y des
prés de planyers de que Fransa se fiqui allá hont no lo 
demanan digué que s' ha de demanar que deixin influir 
A Espanya dintre del Moro á fi y efecte de realisar 1' 
extensió de la seva cultura. 

Ahora bien—din 1' orador—¿con qué recursos rea 
Usaremos esta extensión.' ¿Los tenemos? Yo creo que 
si, y es preciso que cese yo este afán de los españoles 
de denigrar y rebajar d España. 

Jo tembé hu crech que sí que tenen medis de reali
sar 1' extensió A Y África de la cultura espanyola, si 
no que aixís com en Villanueva se limita A dir que 'ls 
tenen jo hi afegiré quins sons aquets medis perqué ja se 
que no 'm puch errar de camí. Aquets medis de cultura 
no son altres que anarhi á plantar escolas de tauroma
quia envianthi uns quants catedrátichs comer Cordito, 
er Pintaito, er Devergonsaito y ulives personatges per 
1'istil que i s enscnvin.de fer quiebros y entormentar 
bestias. Això com á escolas artísticas, després tembé 
hi poden enviar uns quants mestres pera que i s ense
nyin la ciencia política que á Espanya com sab tot hom 
está molt avensada; en Romero Robledo, en Canalejas, 
en Moret, en Lerroux y alguns altres que nosaltres co
neixem els podríam perfeccionar y donarlos bonàs lli-
ssons en 1' art dels equilibris polítichs y la manera de 
mudar d' ideas quedant be amb las massas. Aquesta 
escola que, amb seguritat agradaria molt als moros, 
tindria un Horct de mestres com cap mes Estat d' Eu
ropa podria presentar; allí si podrían explicar las teo
rías de las cristallisacions y liquidacions, la de las 
afinitats y simpatías, la de las corrents d' opinió, la 
de las circunstancias, y en fi, totas aquellas que per-
metan á un hom dir tot lo contrari d' abans sense que 
'Iscalets s' en adonguiír 

Altre de las cosas que tembé 'm sembla que á n' el 
Moro hi faria forrolla seria la educació de un poble 
pera la lluyta electoral amb 1' espectacle corresponent 
aixis que i tinguessin suficienment ensinestrat. Amb 
tot y que son moros y amb tot hi ésser un país en 
estat salvatge me sembla que i s costaria un xich de 
ferho mellor de lo que hu fan els nostres compatricis y 
els que no sou compatricis, perquè fins avuy en dia la 
lluyta electoral es un espectacle tan genuinament espa
nyol que val la pçna, si se tracta d' estendre la cultura 
espanyola, dedoualseni algunas llissons. 

«.... es preciso que cese este afán de los españoles 
de denigrar y rebajar d España Lo que es precis se
nyor Villanueva es que no diguin mes desatinos ni 's 
fassin mes ilusions perqué això de tenir la pretensió de 
que Espanya ha d' extendre cultura ja es tot lo que 's 
pot arri va ra dir. 

Espanya, de bó no te res per ensenyar, ni á n' els 
moros; per lo tant pleguin els trastos y deixinsé d' 
aventuras que fins are de totas n' han sortit amb las 
mans al cap. 

Encare vuy veure que serán els moros els que hau
ran d' educar á Espanya. No hi ha temps que no torni. 
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ELS FELIBRES 
Dona goig veure 1' actual renaixement de l'roven-

sa. L' excessiva centralisació exercida pel absorbent 
París sobre tot el territori que s' anomena Fransa des
de 1' entronisació de la dinastía dels Capots al any 987, 
ha trovat per ñ un aturador en el mohiment descentra-
lisador dirigit per la Federació Regionalista Francesa, 
mohiment que sembla precursor del verdader naciona
lisme del pervindre, y que avuy s' escampa per diver
sos indrets de Fransa, pero molt particularment en els 
paissos del Mijtdía. Entre les diverses manifestacions 
patriòtiques que fa temps se succeheixen en el Langue-
docy Provensa, mereix especial esment la solemnitat 
celebrada á Arles el día de Pasqua Florida d' enguany 
(Fcsto Vierginenco) organisada pel gran Frederich 
Mistral, ánima y cap-devanter del renaixement literari 
conegut pel nom de felibrige. Cinch centes noyes de 
quinze á vint anys, vestides ab lo trajo típich de la co
marca, desfilaren devant den Mistral pera rebre de ses 
mans un diploma honorífich en premi d' haverse presen
tat vestides al istil popular, constituhint això una festa 
sumament pintoresca, destinada al foment de les bones 
costums de la terra y A contrarestar 1' invasió anti-es-
tética de les modes parisenques. 

L' altra festa, que tingué lloch a Avinyó '1 dia de 
Pasqua Granada, fou lo quinquagéssim aniversari de 
la fundació del felibrige. A imitació dels set trovadors 
que al any 1323 se reuniren A Tolosa pera fundar los 
Jochs Florals, quina finalitat era la dignificació de la 
llengua d' oc, ja llavors ofegada pe 1' absorció centra
lista, també modernament, el 21 de maig de 1854 (que 
es lo que, ara s' ha conmemorat) se reuniren en el cas
tell de Font-Segunya set amichs anomenats Frederich 
Mistral, Anfós Tavan, Joseph Roumanille, Teodor Au-
banel, Joan Brunet, Pau Giera y Anselm Mathieu, que 
prengueren el nom de felibres (paraula grega que sig
nifica amichs de la bellesa), donantse á la seva comu
nitat y á la de llurs deixebles el nom àe felibrige, y 
qual organisació y tasca, purament litereria y patrió
tica, està aixïs definida pels Estatuts: -el felibrige s' 
ha establert pera agermanar en un comú ardor tots els 
homens quines obres s' encaminen A salvar la llengua 
dels paissos d' oc (1) y 'Is savis y 'Is artistes qui estu
dien y treballen pera 1' interés directe ó indirecte d' 
aqueixes encontrados 

Dels set fundadors de la gaj-a ciencia moderna, sols 
vfuen actualment en Mistral y en Tavan, els quals pera 
conmemorar el cinquantenari de 1' aparició del renai
xement provensal, acaben d' organisar la patriótica 
festa de Pasqua C.ranada. en el mateix castellet de 
Font-Segunya 

Ha sigut feconda 1'institució del felibrige. Ses ex-
¡es ramificacions en nnuitcnoiccs regionals y tfsíWtMs 

comarcals relacionats ab lo Consistori general presidit 
pel capoulié, que es la categoria mes honorífica, cele
bren cada any Jochs Florals ahont se premien les obres 
de sos socis y adherits, y es clar, el conreu de la llen
gua occitana té cada dia mes escriptors y cada días ' 
extén mes 1' amor á la llengua patria. Bona llevor deuen 
sembrar el gran nombre de periódichs escrits en els di
versos dialectes provensals, y les obres premiades dels 
telibres. No hi ha mes que veure, pera convéneersen, 

•<u tresor dóu felibrige den Mistral, que es un dic 
>nari monumental y grandiós en que 's contenen les 

paraules y locucions de tota la literatura provensal pro-
duída en aquets cinquanta anys. 

Estudis Universitaris Catalans 

III. Successió de las literaturas mitgevals y filiació 
de la catalana.—I. Influencias internas: llatí-eclesiás-
tica, provensal, oriental. 

IV. Successió de las literaturas mitgevals y filiació 
de la catalana.—II. Influencias externas: francesa, ita
liana, castellana. 

V. Influencias catalanas en la literatura castellana 
dels sigles XIV, XV y XVI. 

VI. Perdomini de las lletras castellanas en Espa
nya. Comparació entre la decadencia literaria de Cata
lunya y la de Portugal. 

VII. Épocas históricas dé la literatura catalana, 
I. Época nacional. II. L ' edat d' or. 

VIII. Épocas históricas de la literatura catalana 
(conclusió): III. La decadencia.—IV. La Renaixensa. 

La primera de ditas conferencias la dona '1 sen
yor Rubió y Lluch el dijous, día 9, á dos quarts de deu 
del vespre. 

Pròximament se repartirán els premis del primer 
concurs obert entre i s alumnes de Dret civil català y 
Historia de Catalunya y s' entregarán els certificats d' 
aptitut als alumnes de ditas cátedras y de la d' Econo
mía social y Política atanzelaria que se 'n hagin fet 
guanyadors. 

Aixís mateix s' anunciarán dintre de poch las bases 
dels nous concursos que 'Is Estudis Universitaris Cata
lans obriran entre i s alumnes de cada una de ditas tres 
cátedras que hagin obtingut certificat d' aptitud. 

La mateixa Associació está estudiant activament 1' 
implantació de novas ensenyansas que han de resultar 
altament beneficiosas pera i s interessos económichs de 
la nostra terra. 

ASSOCIACIÓ POPULAR CATALANISTA 

Com á preparació pera 1' ensenyansa de literatura 
catalana que dita entitat se proposa establir desde i 
prop-vinent curs, el senyor don Antoni Rubió V Lluch 
donará durant el present mes de Juny al Ateneu Bar
celoní vuit conferencias sobre i s següents temas: 

I. Concepte y determinació del nom y contingm 
d( la literatura catalana. 

II. Elaboració orgánica y personalitat de la litera
tura catalana. 

CORPUS DE SANG 

Seguint la costum establerta celebrà aquesta entitat lo 
dissapte dia 4 del corrent la vetllada dedicada á recordar la 
memòria d' aquesta data gloriosa de la historia patria que 
tots los bons catalans deuen tenir ben present an sa memoria; 
mes aquest any degut á las circunstancias difícils perquè 
atravesa cl catalanisma fou á més d' un acte de recordansa 
una vetllada política per refermar una vegada mes lo criteri 
de la Associació. 

Parlaren los senyors Bonaventura Riera, Francesch de P. 
Curet, Antoni Sayós, Rafel Capdevila, Joseph Mallofré y 
Jaume Bozzo. 

La distingida concurrencia premià amb llarchs picaments 
de mans els tre,valls llegits y discursos pronunciats dominant 
en tots la nota radical-

A LA MK.MOKTA DE MOSSÈN CINTO 

Lo dia 11 del corrent y organisada per diversos elements 
d' aquesta Associació hi tingué lloch una bonica vetllada de
dicada á recordar la trista data de la mort del mestre dels 
poetas catalans. Si llegiren travalls den Bonaventura Riera 
y den Rafel Capdevila lent algunas consideraaions respecte 
en Verdaguer tiactantlo com á poeta y com á català, des
prés es llegiren «La Malchida> (de Canigó); «Lo Temple:, 
(de Sia, Eulària); Kecorts y somnis», «Los dos campa
nars;, «Lo Cornamusayrc>, «L' apocalipsis», «La Custodia-), 
¿La Seu.» y <Nit de sang> pels Srs. Valls, Arqué, Delclos, 
Sucre, Rigola y Curet. Dónalas gracias amb un curt y ben 
escrit travall lo Sr Sucre. 

Fou una vetlla ben aprofitada. 

11) S' anomena terra <F oc ó llengua d'oc, tots els paissos del mitj-
iha de Fransa hont se contesta afirmativament dient oc. Alguns hi inclou
en també Catalunya perquè 1' adverbi J' afirmació era, en ane. 
igualment ÜOC, que avuy 8' ha convertit en oy. 

En lo tíoncurs celebrat per 1' Orfeó Català pera premiar 
lo millor projecte de capsalera artística pera sos cartells, ha 
obtingui lo primer premi de 500 ptas. el distingit artista nos
tre bon amich en Adrià Gual amb son projecte de cartell que 
porta per lema «Aucells»; lo segon premi de 200 ptas. 1' ha 
obtingut lo senyalat amb lo tema « Jansons> original den 
Francisco Labarta y Planas. Tots los projectes presentats á 
concurs han estat exposats durant aquets días en los salons 
del Orfeó havent sigut molt visitats. 

—Hs casi segur que dintre aquest mateix nies reapareixe
rà la revista ilustrada catalana «Catalunya Artistica» que 
tants bons recorts deixà entre 'Is aymants de las arts y de las 
lletras de nostra terra: sembla que seguirá essentne director 
lo distingit poeta y publicista Sr. Ayné Rabell. 

—S' ha publicat lo cartell dels Jochs Florals que celebrará 

la Vila de Moya lo dia 16 d' Agost d' enguany. Conté fins 
á 19 premis essent lo Jurat calificador en Joaquim Ruyra, 
president; en Emili Vilanova: en Guillem A. Teli; en Joan 
Maragall; en Joseph Carner; en Dionis Morató y en Joseph 
Roig Raventós, secretari. Lo plazo d' admisió de composi
cions fineix lo dia primer d' Agost. 

1—La Societat coral «Catalunya Nova» ha trasladat son 
hostatge social al carrer d' Escudellers, número 19, pis pri
mer, lo que possa en coneixement de tots los seus socis. 

El dia 29 del prop passat Maig á la tarde tingué lloch 
en lo local del Ateneo Gracíense un concert vocal é instru
mental organisat pel Centre Catalanista Graciench y en quin 
hi prengueren part las tres seccions del novell «Orfeó Gra
ciench» que dirigeix lo mestre senyor Balcells; es cantaren 
diferentas composicions de Clavé, Vives, Morera, Nicolau, 
Mendelsson, Lamothe y altres; lo subdirector Sr. Vives exe
cutà amb molta pulcritud al piano algunas composicions de 
Grieg y Pcderewski; acabà 1' acte cantant las tres seccions 
«Los Segadors 

—El Centre Catalanista de Figueras d' acord amb la Unió 
Catalanista celebrà lo passat diumenge dia 12 un mcetingde 
propaganda en quin hi prengueren part diferents elements 
autonomistas, catalanistas y regionalistas. 

—CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA: Durant la da

rrera quinzena han tingut lloch en aquest Centre i s actes se
güents: día 27 de Maig es llegiren alguns fragments del lli
bre «Historia y Álbum del Santuari de Bellmunt» original del 
delegat del Centre á Sampedor, Mn. Antoni Vila y Sala y 
que tan bellament acaba d' editar la casa Cunill, es projecta
ren vistas dels Srs. Batlles y Llorens; día 1.'' de Juny en Ce
ssar A. Torras llegí una resenya de la excursió verificada al 
Pírineu, amb lo títul «De cap á cap de la Serra de Cadi», e» 
projectaren vistas del mateix; día 3 en Joseph Piera llegí la 
resenya d' una excursió «Desde St. Joan de las Abadesas á 
Olot, Santa Pau, Mieras, Banyolas y Girona», las vistas que 
's projectaren eran den Pere Roig; lo día lo s' hi llegí lo tra
vall den Bonaventura Cunill «Una visita á la ciutat de Tarra
gona» Després es feu la sessió preparatoria de la excursió 
del día 12 A Sant Llorens del Munt. 

—Els dias 4 y 5 del corrent celebra la inaugural de sas 
tascas la nova entitat «Progrés Autonomista» amb una vet
llada polítiea y una de líterari-musical quinas es vegeren 
molt concorregudas. Kn la primera hi prengueren part á mes 
deis Srs. Grant y Regás de la nova Societat los Srs. Bonho-
me, Coca, Martínez y Seriña, Tona, Llorens, Pujóla y Va
lles y Estranj de las diferentas entitats autonomistas, cata
lanistas y regionalistas de Barcelona. 

—ATENEU BARCELONÍ. Mn. Miquel Costa y Lloberá dona 
en lo saló d' aquesta entitat lo día 29 del prop pasat una im
portancia conferencia sobre i tema «La forma poética» per 
quina fou molt felicitat; ana precidida d' un bell parlament 
de presentació den Rubió y Lluch. 

—A benefiici del travalladors sense feyna de la barriada 
de Sans lo diumenge día 5 dona 1' Orfeó Cátala un triat con
cert en lo local de 1' Ateneu de dita barriada. Lo programa qu' 
era variadíssim fou executat amb la pulcritud y justesa á que 
'ns té acostumats aquesta benemérita institució. La concu
rrencia qu' omplenaba per complert lo local aplaudí xardoro. 
sament la feyna deis simpatichs orfeonistas. 

—L' EURA. Els alumnes de la escola de nit d' aquesta As
sociació Catalanista, verificaren lo día 29 del passat mes de 
Maig una visita á la colecció Zoológica del Pareh dirigits pels 
competents professors de la mateixa en Joaquim Paloma y 
en Jaume Arqué, els quals donaren atinadas consideracions 
ids alumnes sobre i s animals remugants. Lo següent diumen
ge la celebraren, al Museu Municipal del mateix Parch. 
Aquesta Associació, vist 1' exit, de las escolas de nit, en
tre altres projectes té i d' obrir entre poch temps classes 
diurnas. La nostra coral felicitació á la esmentada Associació 
y ais inteligents professors per la tasca altament patriótica 
y profitosa que duhen á terme, mes quan la majoria de sos 
socis son obrers. 

—I.o diumenge día 29 de Maig celebra 1' «Orfeó Nova Ca-
thalonia» la seva inaugural amb un triat concert: felicitem á 
la nova entitat coral de quina n' esperem bons resultats baix 
la inteligent direcció del jove mestre en Manel Martí secun
dat per cu Ferran Ardevol y Na Palmira Coll. 

$vi£ d' Sáirúiri^kéió 

Participem ;ils nostres benvolguts propa
gadors do fora. ;i qúi teniara avisat logiro 
y que suspenguérem per causas imprevistas 
qu' ho h;ivem fet aquest dia 13, rernerciant-
loshi per endevant la seva atenció. 

Establiment tipogriHch de Joseph ORTEGA. 3. P«u.<*(>. Barcelona. 
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