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establint que la reserva regional forsosa presti servey tant sols dintre de Catalunya.> (Del manifest de la «Unió Catalanista> de J6 de Mars de 1897). 

C A R N D6 E S C L A U 

ENSE negar qu' entre 'Is partidaris d' 
en Salmerón hi hagi gran part de la 
colonia castellana que viu á Barce
lona n' obstant son molts els cata
lans qu' encare creuen y qu' encare 
se deixan enganyar pels farsants de 

•a política madrilenya. 
L' arrivada d' aquell personatge a Barcelona de

mostra lo que havem dit, y demostrà ademes, qu' el 
Poble no ha sapigut apendre ni un borrall en el llibre 
de la experiencia. Aquellas lluytas entre germans im
plantadas y fomentadas per la gent de Madrit donaren 
massa bons resultats als nostres butxins pera que las 
abandonin; aquellas divisions creadoras d' odis salvat
ges entre blanchs y vermells, aquella guerra civil con
tínuament encesa dintre de Catalunya, causa viva del 
^dormiment del poble, aquellas rivalitats entre republi
cans y monarquichs que omplan l'historia del passat 
S(,gle proporcionà massa bons aliments als nostres ex
plotadors, }r avtry al veure que la renaixensa de Cata
lunya s' ovira, procuran jugarse 1' últim cartutxo y 
'tensar !' últim tascó á n' el fóch de las discordias. 

La vinguda d' en Salmerén ;i Barcelona no repre
senta altre cosa que las reminicencias d' uns temps que 
haurían de recordarse amb horror pera que ma}- mes 
tornessin; la missió d' aquets apòstols no es altre que 
'a de fer carnadura d' esclaus; els seus ideals no son 
altres que assegurarse ei pá de cada dia xuclant la sang 
d p Catalunya. 

La llivertat del poble no ha de buscarse en las fór
mulas raquíticas d' aquets comediants de Congrés y 
ar'"endadors de democracias qvc organisats amb regla
ments disciplinaris y, amb facultats omnímodas d' es-
'•'omunicarho tot, gosan 1' ÚS de fruit de las ideas; la lli-
Vertat no l'hem d' apendre prenent per patró els ideals 
mje surten de cervells centralisadors y uniformistas que 
volen enmotllar en una las diversas fesomias dels po-
b ,es y admeten unas unitats que agarrotan manifesta
cions que tenen dret ¡i la vida; la llivertat no han d' en
senyaria ni hem de volgucrla apendre dels llavis dels 
lue fins suara demanavan 1' esclavi'tut dels fills de Cu
ta y Filipinas y arc posan en sa artificial bandera cl 
morat castellà que per nosaltres es el símbol del despo
tisme y de la mes odiosa tirania; no 1' aprenguem la 
"'vertat que predican perquè ella no representa altre 
cosa que l a mort de la nostre nacionalitat. Y si no hi 
¡lagués altre llivertat que la que 'lis predican, si las 
"deas novas fossin las que 'Us ens ensenyan, per conve-
niencia no hauríam de volguerlas ja que primer que'n 
'•'» llivertat hem de pensar en la vida de Catalunya. 

Sense 1' existencia y la vida de la personalitat cata-
l a n a es inútil buscar fórmulas políticas y menos quan 
puestas se basan en la destrucció del nostre poble. 

Res d' odia n' ells, empero sapiguem tenir lo que 
t o t ser té á n' el cor al nàixer, que 's 1' amor a la terra 
mare. 

ROMANTICISME 

UANT, jovenet encare y aficiona! .'< las 
cosas de Catalunya, vaig volguer 
conèixer [la havia sigut, em 
passava horas enteras Ueigint, ab el 
mateix delit ab qúe's Heigexen las 
obras d' ¡ ;-ió, las páginas en 

que's contan els fets mes culminants de nostra historia. 
No parava pas molt esment á que hi hagués sereni

tat á n' els judicis que formava, sino que els héroes y 
els fets els transformava en ma fantasia, pera qui 
pre la veritat y la justicia eMessin do par!, dels catalans 
á quins considerava com el pible esculli! pera que hi 
granessin totas las virtuts de la terra. De las desgra
cias de nostra patria sempre n' atribuía la culpa a n' els 
de fora y la tristesa que la seva relació'ns causava, ve
nia acompanyada d' un esperit de venjansa contra els 
que tant traj'dorament havían enganyat ;í Catalunya. 

l'assats aquells primers temps, las ocupacions que te
nia, del tot diferentas d' aquets coneixements y tal ve
gada un cambi d' aficions, cosa molt comú á la nostra 
etat, foren causa de que abandonés bastant 1' estudi de 
la Historia; si m' enorgullia de sapiguer lo que fou la 
nostra terra mes m'interessava averiguar lo que en 
els nostres temps representa y sens cuydarme, lo ma
teix que á la primera època, d' averiguar si ho mirava 
ab el prismas del meu amor a Catalunya, tot se 'm des-
feya en els bonichs colors de 1' arch de St. Martí y em 
semblava que I' Autonomia, acompanyada de son se
guiment de felicitats, trucava ja á las portas de nostra 
casa. 

No he arribat als vinticinch anys y en una etat en 
que las grans ilusions encare conservan vida potenta, 
he sofert una decepció en la política a la que de fresch 
y ab el mes gran entussiasme hi entrava. Aquell partit 
catalanista que ab tanta ufana anava extenent sas 
brancas per tot Catalunya, el veya de cop esmicolarse» 
no á las embestidas del enemicb, sino per la falta de 
consistencia dels elements que 1' integravan, com 
aquells terrenos plens de fallas que á la mes petita plu
ja s' esllavissan. 

Y per fugir de 1' escepticisme que per natural reac
ció te de venir, y sortir d' aquest marasme que 1' at" | 
mósf era actual porta, m'he refugiat altre vegada a la j 
Historia, perquè aprenent ben bé lo que fórem y vivint I 
els temps millors de Catalunya, puga somiar ab una fu
tura época de benauransa per nostra estimada terra. 

Si al tornar a estudiar els fets dels nostres antece
ssors, he rectificat molts judicis dels que havia format 
ab 1' entussiasme dels primers anys, no m' ha passat 
pas aixís, ans al contrari, enlo relatiu al siti de Barce
lona de 1' any 1714. Es épica sa resistencia y digna sa 
relació de compararse ab las mes celebradas llegendas. 
Catalunya anava á morir, mes com el cisne, entonava 
avans son cántich d' adéu a la terra. 

Qui tinga el criteri optimista no pot menos que afir-
mar que '1 sosteniment d' aquest siti era una grossa 
equivocació. Abandonats els catalans á sas propias for

ra absolutament impossible oposarse al poder de 
Espanya y l'Vansa y seguint aquell adagi: del perdut 
treure el que pugas, el sentit prdetich aconsellat 
trar en tractes ab Felip, per veurer de conservar tot lo 
nus possible de las llibertats de la t< 

Aixís es la manera ele rahonar euant no 's veu 6 no 
's vol veurer 11; de lo que 'ns volta, cuant s' 
aten tan sols á las conveniencias de moment, mes en la 
postració si nt de (Catalunya, 110 hi entra per tant 
á mon modo de veurer, i' aj .i que la sub
jecta Keüp V, com el rebaixament de caràcter que ja 
havían sofert els catalans d :s setze y disset. 

Sense pretendrer que siga universalment aplicable la 
sentencia de que cada poble te el gobern que 's mereix, 
be pot veurer com en la majoria de las ocasions la fra
se es justa y mes trist y desconsolador es que las pre
rrogativas ele la llegislacióde la terra, sigan abandona
das per dessidia dels mateixos í't qui interessa, que no 
que un tira per la forsa las aboleixi. En aquest últim 
cas, encare que de moment quedi sofocada tota mani
festació externa, 1' esperit de vindicació queda latent 
en tots els pits, las generacions engendradas ab l'odi al 
usurpador, donan també sos fruyts y mes ó menos tart, 
cuant ja sembla perduda la personalitat d' aquell poble, 
reapareix mes fort y mes potent que may 1' esperit par
ticularista y no hi ha ni lleys ni armas que pugan fer de 
resclosa á la riuada de tot un poble, que renaix per re-
'cobrar sa llibertat perduda. 

Catalunya desde molt avans del sigle di vuyt havia 
ja decaygut en gran manera; i" esperit castellà mes en 
armonía ab las tendencias de la época, s'havia infiltrat 
mentíssim en nostra terra y ja en aquell temps hi ha
vían molts que trobavan al cátala poch elegant y es do-
nava el cas, de que sent encare oficial la nostra llengua 
era molt y molt comú escriurer en la castellana. (!) 

Per això, de tractar ab Ee>lip V de conseguir una 
almoyna de llibertat, 1'aniquilament de Catalunya no 
hauria sigut tant rápit, mes tal vegada hauria sigut 
etern, perqué el virus el tenía á dintre y sense la sotra
gada del 1714 els travalls d' aquest haurían passat in
advertits y 1' arbre de las llibertats no hauria eaj'gut 
per las destraladas del poder cessarista sino per la po-
dridura del poble que n' era !a seva savay estava em
pestat del esperit foraster. 

Per aixó, poso sobre '1 meu cor als héroes que defen
saren fins al darrer extrem á Barcelona, perqué si ells 
socumbiren y Catalunya qued;i aixafada al pes del es
perit centralista del primer deis Borbons que s'assentá 
al trono d' Espanya, ells deixaren el llevat perqué puga 
renaixer altre vegada 1' esperit de personalisació de 
nostra terra y puga tornar á fer sentir la seva veu en 
el concert dels pobles. * 

Per aixó 'ns dona pena el sentit prdetich de molts 
catalanistas que volen conseguir 1' autonomía per suc
cessius empelts á n' el Centralisme, sense adonarse de 

(1) D. Ramón Picó y Campamar en son discurs d' obertura de I' Ale
ni":1 !•' aquesta .'ilirm.'tcut v cita com á proba lli

bres esi.imp.iis á Catalunya durant els s i t ies XVIy XVII en castellà que 
ponan el Privilegi iuícrit pe 'i Vlrrej en català. 
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que la majoria dels catalans portan encare a dintre la 
malura y per això, en els moments de defalliment á que 
'ns porta l'apreciació del desballestament actual, busco 
els exemples de nostra historia que exaltan l' esperit 
enlayrantlo li las regions serenas del ideal... 

|Oh el Romanticisme! El romanticisme porta que 's 
fassin, com á n'en Rafel de Casanovas, una estatua 
amagada, de la que casi ningú se'n dona compte; si ha
gués sigut oportunista y hagués regatejat ab Felip V 
el tant de llibertat que 'ns tocava, tal vegada las for\ 
sas vivas del pais I' hi batirían fet un monument bo-
nich; com diuen que será i que construeixen pel doctor 
Robert, per exemple. 

J. SANS Y OLIVERAS. 
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INSINCERITAT 

Som en 1' época de las cosas frivolas é insubstan
cials. Els moviments populars no 's caracterisan pas 
per aquella empenta, decissióy Je que feya simpáticas 
y grandiosas las causas. Una mena de dilettantisme, I 
una falta de serietat, un tantsemendona degradant, des
virtua qualsevol acte que 's manifestí, qualsevol idea 
que 's llensi á la corrent. 

No es pas que aquet despreci 6 indiferencia per cer
tas cosas enclogui fonda veneració per altres (quan real
ment hi han els grans desprecis també hi han las grans 
veneracions) es mes aviat una falta de vitalitat, una 
decadencia que s' ensenyora de tot, un mancament de 
valor pera manifestar el pensament propi—pero si fins 
falta aquet pensament 

Fixemnos en 1' ordre polítichy referimnos particu
larment á la nostra terra. Totas sas manifestacions es
tan taradas d' aqueixa malaltia-

Els republicans unitaris, massa informe sense pro
grama, sense finalitat determinada, nodrintse de pa-
raulas desacreditadas que ja res representan, pero que 
barrejadas ab certa elocuencia encara enlluernan mo-
mentaneament, seguint las inspiracions vagas dels de 
Madrid, y quals directors no tenen cap confiansa ab sos 
dirigits, mes aviat els desprecian, els separa la diferen
cia de cultura, fent servir, mes aviat, á la massa pera 
sos fins particulars, pera satisfer certas vanitats, pero 
no pera ideals enlayrats als quins ells, els capdevan-
ters, si fossin sincers serían els primers de sacrificarse; 
els republicans, donchs, se manifestan ab moltas acla
macions, en grossos estols, ab moltas banderas, ab 
molts discursos, pero en el fons d' aquet moviment he
terogeni no hi ha res, no hi ha una voluntat ferma y de
cidida; per això han esdevingut, esdevenen y esdevin
dran xorcas las tais manifestacions. 

[gual desgavell, la mateixa inconsistencia, impera 
entre 'Is elements que 's fan passar per mes avensats, 
entre 'Is que 's volen presentar com els ultra-redemp-
tors de 1' humanitat. 

Els socialistas trayent relleu á la personalitat huma
na convertint al individuo en una roda de 1' Estat, el 
Moloch modern, el gran monstre, al que tot ho sacrifi
can, y els anarquistas, dividits en mil tendencias, mi
nats per fondos recels, proclamant uns I' igualtat mes 
aclaparadora, arribant altres fins á suprimir la supre
macia mes digna, la del geni, no responen á verdaders J 
moviments progressius, son mes aviat síntomas, estats 
de degeneració, fenòmens patológichs de la societat, 
que están molt lluny de representar aquella forsa im
pulsiva, vital y rica de la naturalesa humana á la que 
convertirían en una cosa trista, monótona y lletja. 

Els elements tradicionalistas, forsa delmats avuy, 
acaban de rebre una altra sotregada ab las declara
cions del hereu del seu quefe, que s' apartan, bon xich, 
de lo que constitueix el seu credo polítich. ¡Trist per-
vindre i d' un partit que depèn del humor ab que 's lle
va un home per mes que aquet sigui un príncep! 

No cal parlar dels demés partits monárquichs, no 
cal esmentar l'influencia de la realesa sobre '1 poble— 
per mes que ab depriment adulació la cantés un il·lus
tre poeta català,—resulta sols una vestimenta encarca
rada, un pilot de coloraynas quan no hi ha "1 gran ho
me, el ser fort y representatiu que la vesteix y i que 
per si sol pot constituirla y no i s llampants oripells ab 
que i s cortisans la cubreixen. 

Y es que totas aquestas cosas no significan la ver
dadera aspiració d' un poble, no son un desitj vehement, 
no son una vera manifestació de vida. 

Solsament el catalanisme podia mostrar aquestas 

qualitats. Flor encisadora nascuda del calzer deis poetas 
es sa veu, la única, la vital manifestació del ánima ca
talana. Potser aquesta veu no era prou potent, potser 
el nombre dels seus adeptes era molt reduhit—trevalla-
va en circunstancias tan desfavorables!—potser encara 
barbotejaba i s primers mots de verdadera llibertat, 
mes en sas paraulas hi había sinceritat, sos actes eran 
serios, merexía i respecte de tothom y causava verda-
der temor als vividoss polítichs. Era una bella esperan-
sa. Portaba en son si prou empenta, prou coneixement 
de sa finalitat, pera arribar molt lluny, mes també's 
contaminà d' aqueixa insinccrjtat, d' aqueix gran mal 
modern, veigé finalitats inmediatas, alli hont sols había 
de veure sacrificis, pensà arribar planejant el camí, 
quan els alts sims son aspres y fadigosos no volgué 
anegarse en la llum pura de las alturas y 's rebaté en 
els trencacolls de la baixa política. 

Se tornà curt de vista, á copia de mirar cosas migra-
das y petitas, y are camina esmaperdut, tintinejant, y 
com qui hi veu poch, crida mes, crida fort, pera donar 
fe de vida, d' una vida que se li esmuny per moments, 
se torna insincer y tot son elogis desconsiderats á actes 
sense trascendencia, alabansas ximples á homes que ni 
á mitjanias arriban y moltas de sas concepcions son com 
la del mous parturiens. 

No vull barrejarhi én aquets jochs á alguns homes 
que han demostrat gran valer y quina forsa en reserva 
constitueix motius d' esperansa. 

Al veure tants titellas com deu riure i gran titellay-
re de Madrid, en Maura, que per mes que sigui i que 
estiri i cordill no per això deixa do ser un titellayre! 

Si fins en las manifestacions d' alearía veyém aques
ta mateixa frivolitat, fixemnos, sino, en las anodinas y 
antiestéticas festas que actualment celebra Barcelona. 

L' alegria, un dels dons mes grans dels homes, la 
flor de la vida, hi será quan hi hagi excés de poder, de 
vida, no quan aquesta vida sigui decadent; allavors es 
la rialla del cunill. 

¡Quan caurà i llamp que abrusi tanta fusta podrida! 

ANTONI SAYÓS. 

ENGRUNAS 
Aquets rotatius no curaran may; las han enfiladas, 

com á bons castellans, pel cantó de las aventuras gue
rreras, y no hi ha qui i s fassi veure lo contrari. Per 
exemple: 

• El Imparcial en su articulo de fondo se ocupa hoy 
de las próximas maniobras militares. 

«Trata en él extensamente del estado y aptitud del 
ejército español. 

>;Dice que es lástima grande que haya en nuestros 
presupuestos una desorganización tan enorme que no 
permita realizar las maniobras más extensamente y en 
trecho menos limitado. 

«•Manifiesta que hay que aspirar á que Esparta en 
plazo breve, dedique á las maniobras militares en los 
presupuestos, un crédito ampliamente dotado para que 
sea capaz de satisfacerse con éste el fin que en las ma
niobras se persigue ó sea instruir al militar en la vida 
práctica de la guerra, cosa que no puede hacerse en 
debida forma cuando se dispone de medios tan limita
dos como ahora.» 

Ja hu veuen ben clarament: la llàstima de tot és que 
1' Estat no gasti mes cuartos en maniobras militars 
perqué segons diu El Imparcial els militars espanyols 
tenen escepcionals aptituts pera la guerra. 

Nosaltres, modestos com la violeta, (que diu el dit-
xo) ens permetérem observar al rotatiu de la Villa y 
Corte que no son precisament en maniobras militars 
com s' han de gastar els cuartets que i s catalans pa
gan al Estat espanyol, si no que fora mil vegadas mes 
ventatjós en tots conceptes destinarlos à 1' establiment 
d' escolas que instruissin al poble y freguessin tanta 
ignorancia com corre per aquestos móns de Deu, igno
rancia que El Imparcial y altres companys seus de 
prempsa se dedican á fomentar amb articles com el que 
transcribim. 

Un poble que vulgui anar de cara á la llum ha de 
abandonar aquet farrigo-farrago que delma las fonts 
de riquesa y embruteix als individuus. L' avenir de l' 
humanitat ha de buscarse per altres medis que i s que 
proposa El Imparcial, ha de buscarse dintre i s medis 

de cultura que fassin concients als homes, única base 
de fortalesa dels pobles. 

De qui van á favor vostès, dels russos ó dels japo
nesos? Perquè, quan dos se barallan, vulgas no vulgas, 
un hom ha de anar á favor de 1' un ó 1' altre. Jo, si els 
haig d' ésser franch, en aquet plet no vaig á favor de 
ningú, emperò cada vegada que llegeixo que 'Is russos 
perden, sense que m' en alegri, penso: ¡fort! 

Res; son maneras de pensar; n' hi han que pensan: 
¡ba! Donchs jo penso: ¡fort! 

Y que no puch ferhi mes. La guerra entre i s russos 
y els japonesos me recorda en alguns detalls un altre 
guerra—diguemne guerra—y amb tot y que potser no 
tenen cap punt de semblansa, solsament al recordar pa
raulas qne avuy pronuncian els de allá, bastant iguals 
á las que pronunciaren els de aquí, me venen a la me
moria els recorts de set anys enrera, y al pensar en 
aquella bojeria patriotera veig com els pobles gover
nats per gent sense cervell, tart ó d' hora ne sufreixe» 
las consecuencias. 

Sense que vulga comparar la moxiganga de Santia
go de Cuba amb el seti de Port-Arthur, tinch de dir-
loshi que la sortida de la escuadra russa me recordà 
quelcom la d' en Cervera: com també es cert que las 
paraulas del Stoessel llegidas en un períodich castellà 
y copiadas de una proclama: Sepan esos impíos que 
Dios está con nosotros, se assemblan molt á las prédi
cas que i s bisbes d' Espanya feyán y en las que asse-
guravan que Deu aniria contre i s Estats Units. 

¿Y que direm de las paraulas que pronuncia 1' amo 
de totas las Russias quan se deya que las potencias 
inttrvindrian pera restablir la pau? ¿No i s hi sembla 
que allò àf.jtns d /' últim rublo y /' últim cossac, te 
molts punts de semblansa á n' alió de: hasta la", última 
peseta y la última gota de sangre? 

Els milions de pessetas y els rius de sanch que feu 
gastar y vessar en Cánovas á Cuba 1' hi costavan tant < 
com á n' el emperador de Rússia V hi costan els rublos 
que avuy se llensan y els cossachs que morin á la Mand-
xuria. Un y altre han llensat las pessetas y la sang dels 
altres, que si fos la seva, prou s' hi mirarían un xich 
mes á predicar la guerra. 

Altrement, sense enterarme de la prempsa moscovi
ta, ja 'm penso que s' hi deuen llegir las mateixas bes-
tiesas que i s nostres rotatius estamparen en aquella 
época de trista recordansa. Amb seguritat que i s dia
ris russos debían copiar lo que feu un diari barceloní al 
publicar las forsas navals d' Espanya y la dels Estats 
Units; amb seguritat que i s xicos de la prempsa de 
allá, tal com hu feren els xicos de la prempsa de aquí, 
debían explicar als babaus que i s llegeixen que de la 
Escuadra japonesa encare no 'n tenían per fer pá j 
trago. 

Lo que no sé—perquè no crech tampoch que arrivin 
á tant—es, si els polítichs de allá, son tant xerraires 
com els polítichs d' aquí. ¿Que no 's recordan de aque
llas diarias declaracions dels nostres estadistas?: L ' 
un: partidario de la guerra por la guerra; Y altre: de 
la guerra por la pas; el de mes enllà: de la guerra por 
la pas y por la guerra; y V últim: partidario de la 
guerra ni por la guerra ni por la pas. De declaracions 
d' aquestas cada dia 'n sortian una dotseneta de fres
cas, y al últim un quedava tan destarotat amb aquet 
xafarrancho de pas y de guerra, y de guerra y de paf! 
que i pobre que 's prenia la molestia de llegir un diari 
guerrero tenía la migranya arrendada quinse dias. 

No s' ofenguin si avuy els servim escudella rescal-
fada que també es bó de tant en tant recordar els dis
barats de aquells dias, disbarats que avuy veyem re-
produhits á casa del vehí. No s' hi prenguin gaire inte
rés amb aquesta lluyta entre russos y japonesos que, 
com totas las Uuytas d' aquesta naturalesa, no repre
sentan altre cosa que la part de bestia que te 1' home y 
que, malgrat la tan trompetejada civilisació, encare no 
s' en ha sapigut sustreure. 

La lley del Descans dominical feta per la gent de 
Madrit, es la sortida de tó mes grossa que puguin ima
ginarse. 

El cervell uniformista dels estadistas espanyols, s' 
ha manifestat amb tot el seu esplendor, al decretar ua 
descans obligatori que atenta á la liivertat, y á la vida 
de milers de personas, vidas y liivertat que son taa 
dignes de respecte com qui mes y á las que may 1' E s -
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tat, per opnipotent que sia. deuria poder agarrotar, 
ficantse en atribucióus que no son de la seva incum
bencia. 

Y no s* e'js digui, en nom de un despotisme disfres
sat de llivertat; que '1 descans dels trevalladars hu exi
geix, ja que poden perfectament armonisarse abdos in
teressos, sense que 'Is uns ni els altres, ne sortissin per
judicats. ¿Que per ventura no hi han altres dias á la 
setmana pera poder fer festa, que s'hagi de uniformar 
grollerament el descans en un solt dia? 

Molt conforme amb que '1 trevallador descansi un 
cop cada set dias, molt just y molt Ilógich que '1 gobern 
proteigeixi al obrer obligant al amo á que tal dia 1" hi 
concedeixi; mes d' aivó á ferli tencar 1' esfabliment 
hi ha una diferencia inmensa. 

Es un despotisme dels mes grossos el que s' obligui 
á tenir portas toncadas, despotisme que atenta á tots 
els drets del home y que fins pot afectar á la salud pú
blica. Deixant á part la cuestió fonamental ó sigui la 
la del descans en diumenges cal fer constar que 'n las 
grans capitals 1' estalvi de lloguers obliga á molías fa
milias á viure en locals que fins estant oberts amb prou 
feyna tenen prou capacitat d' aire pera respirar, no cal 
dir donchs que obligantlos ¡1 tenir mitja porta tancada 
ha de faltarlos aire y llum que son elements de vida. 

Es un despotisme may vist la lley del descans domi
nical perquè hi han certa classe de negocis (parlant en 
general) creats única y esclussivament pera 'Is diumen
ges y que de no realisarse en tal día matan una colla d' 
interessos molt dignes d' ésser respectats. 

El mercat anomenat encants á Barcelona y els mer
cats de productes agrícolas y de bestiar que se celebran 
en molts pobles de Catalunya se fan en diumenge la ma
yor part d1 ells y son els de tal dia els mes importants 
Precisament perquè 1' inmensa majoria poden conco-
rrehi. 

La industria y la fabricació descansa en diumenge 
això fa que la major part de obres tinguin aquet dia 
'Hure pera efectuar las compras y provisions que du
rant la setmaua no podeu fer, y si en diumenge trovan 
las botígas toncadas y els mercats plegats, pregunto 
1°- ¿Cuan efectuará la provisió de aquestas cosas? 

Aquesta lley no ha lograt altre cosa que convertir 
els diumenges en días de aburriment pera 'Is que fan 
festa y perjudicar á molts venedors y comerciants a la 
menuda tant necessitats com els mateixos obrers y que 
s¡ no trevallan el diumenge no menjan en tota la set
mana. 

Molt mes podriam dir pera fer veure 'Is inconve
nients d' aquet cent peus anomenat descans dominical 
Pero n' hi ha prou amb lo dit pera demostrar que 'Is 
travalladors poden tenir un dia de festa sense necessi
tat de perjudicar á ningú. 

Nota bene: las loterías, com á article de primera 
necessitat poden vendre en diumenges. El gobern no 
m'juga á perdre. 

La Veu de Catalunya dedica un article de fondo A 
' ' arribada d' en Salmerón, del que n' extractem els se
güents trossos: Sempre s' hi aprèn quelcom observant 
Manifestacions de massas populars com las de aviiy. 
•S' hi veu un gran FONDO DE INCONCIENCIA que fd llàs
tima y INDICA LA MOLTA CULTURA QUE FÀ FALTA PERA 
QUE 'L POBLE SIGUI LO QUE HAURIA D' ÉSSER. 

Si company, si que ho indican aquestas manifesta-
eions de inconciencia que A n' el poble 1' hi falta molta 
cultura y per lo mateix que ho veyem fá ja molt temps 
que venim predicant ideas novas y procediments nous 
que esborrin per sempre '1 rastre d' aquestas moxi.u.m-
gas y fassin A n' els catalans defensors convensuts de 
un ideal y no rastres partidaris dels homes. 

Si que ho indican company empero, sense que vulga 
comparar vostres ideas amb las ideas dels unitaris, 
dech dirvos y aconsellarvos que, la psicologia de las 
eo'ectivitats si la estudiéssiu en las nostres massas, 
tambó hi trovariau grans defectes que, amb seguritat 
v°s portarían á la mateixa conseqüència, ó sigui: que 
falta molta cultura pera que 7 poble sigui lo que hau-
r*a d' ésser. 

* * * 
Acaba amb el següent concepte: De V arribada d' 

en Salmerón « ' hem deduit que las massas estan d 
'Sual altura que '1 seu queje. Deducció que nosaltres 
Ia fá temps tenim feta no presisament de las massas 
rePub;icanas si no de totas las massas que se subjectan 
4 Pensar amb el cervell dels altres; per exemple: las 

massas que votan una candidatura sense que hagin in
tervingut en la seva confecció; altre exemple: las mas
sas que votan y s' anomenan catalanistas y del progra
ma no 'n saben un borrall; mes exemples: els que de-
mananl ' oficialitat de la llengua catalana y ells no i ' 
usan en actes privats; mes exemples? els regidors que 
dientse catalanistas presideixen las rifas de homes de 
dinou anys, y aumentan els drets de consum de las pri
meras materias, etc. etc. etc. 

No es combaten als republicans com se fan con-
cients, es ensenyantlos altres camins y altres medis que 
i s mateixos usats per aquesta caterva de vividors que 
si avuy explotan altre vegada á Catalunya és per que 
vosaltres amb vostres desacerts els hi preparareu el 
terrer. 

Del discurs d' en Salmerón á la «Casa del Pueblo». 
« y yo que ante vosotros evoco esta idea y ante 

vosotros con todo el amor, el amor justificado que tenéis 
A vuestra región, que os habéis de sentir antes patrio
tas (espanyols, eh?) que hijos de Cataluña...-» 

Lo mateix de3Ta en Cánovas als senyors del Foment: 
«Os invito d que seáis cada día más españoles.» Es ra
ra la unanimitat ab que tots els polítirhs de Madrid que 
'ns venen á civilisar tractan el mateix assumpto: des-
catalanisació dels catalans, que esborrin sa personalitat 
pera vertirse la de la madre patria que no compro
metin la unidad nacional que tanta sangre sut cues
ta... etc. etc. 

Ja 's veu que tots els polítichs portan la marca de 
fábrica sigan conservadors ó lliberals, republicans ó 
carlins els fan nosa las varietats ricas y floreixents, vo
len la igualtat, que fot sigui llís y pla com els herms 
de la Manxa. 

Pero se 'Is hi veu el joch. 
Y diu mes avall «habría una confederación cuyos 

vínculos se disgregarían y por donde pudiese penetrar 
esta tendencia siniestra del separatismo (amagat noy, 
que ja ha surtit la hidra) de que en una hora de des
gracia nos hemos visto amenazados (quina por!) y que 
bajo el imperio de influencias reaccionarias (V altre hi. 
dra, y d' això 'n diuen oradors d' altura?) hubiese lle
gado á constituir un positivo peligro si aqui (respiréni/), 
vosotros, con vuestro gran sentido político (que no se 
'n desfassin), los republicanos catalanes, no le hubie
rais opuesto un valladar insuperable.» 

Ja veuhen com ens hem salvat d' un mal terrible. 
D ' aquesta feta, d' aquet gran servey fet á la inte

gridad etc. si que 'Is republicans s' han guanyat el 
poder. 

^rtTrWTiffTtffrfjvnfjTtfirtTtfffiTr^ 

LLÓGICA 
in 

El dia 11 de Setembre de tots els anys, recorda als 
nacionalistas catalans el sagnant epílech d' aquell tra-
pijoch comes á Casp per F ra Vicens Ferrer, el dia 25 
de Juny de 1412 y proclamat sacrilegament, el dia 28 
del mateix mes y any, explotant el fanatisme relligiós 
de l'ópoca y segons diu la Scriptura privada, valorant 
el reyalme de la corona catalana-aragonesa, per boca 
del mateix rey intrús, devant dels Concellers de Barce
lona: en mil doblas d{ or. 

Pero si podóm manifestar ab tota satisfacció, que la 
casa del fraticida Trastornara goberná 1' antich Princi
pat de Catalunya contra la voluntat dels catalans, 
donchs dels tres emisaris de Catalunya á Casp, tant 
sols votà per en Ferran, en Bernat de Gualbes y els. 
altres dos, 1' arquebisbe de Tarragona en Pere de Sa-
garriga, y en Guillem de Vallseca, votaren, el primer, 
alegant que hi tenían mes dret el Duch de Gandía y el 
Comte d 'Urgell , y el segon, p e r aquest últim coma 
descendents directes de la branca mascle de la casa de 
Barcelona. 

Tinguemho ben present, que si bé es cert, que i fa
natisme relligiós del sigie IX, ajudat del bras del pri
mer compte independent, Jofre cl Pilós, fundà la Na
cionalitat Catalana, el fanatisme relligiós del sigle XV, 
la comensá á enderrocaria per obra del sacrílech Fe
rrer, de Valencia, que barrejà els interessos de la te
rra ab la fórmula per ell consagrada á Casp. 

Per això es ben cert, que tota la sang vessada pel 
sosteniment de nostra llibertat, desde '1 memorable siit 

de Balaguer fidel á son comte, fins á la rendició de Bar
celona 1' once de Setembre de 1714, n' es responsable 
devant 1' historia, el traficant de nostre poble y con
fessor del papa Benet XIII, del qui després sen allunyà, 
1' execrable Vicens Ferrer de odiosa memòria. 

Pero aixís, com un ministre de Jesús, profà, arre-
bassá ab son mercadeix, nostra llibertat, á un altre 
ministre del mateix Deu, á nen Pau Claris, canonge y 
diputat del bras eclesiástich, li era predestinat salva á 
Catalunya del naufragi, presentant per primera vegada 
la salvació, per la independencia baix la forma repu
blicana; no sent això possible, girà els ulls A Fransa, 
proclamant comte de Barcelona, á nen Lluis XIII, al 
qui succehi Lluis XIV, abdós, reys consecutius de 
Fransa. 

Aqueix sacerdot ilustre, al bó de donar comens á la 
feyna després d' havé rendit A Montjuich á las tropas 
sitiadoras de Castella, baixà al sepulcre, ab la grassa 
rialla dels castellans, que ab sa mort vejeren assegurat 
son triomf contra Catalunya, com aixís fou, ans de 
cumplirse els setanta cuatre anys de la mort den Cla
ris, Castella anula de fet la Generalitat de Catalunya, 
las Corts Catalanas y el Concell de Cení. 

Durant el transcurs de las tres centurias que van 
desde i Parlament de Casp á la rendició de Barcelona 
i I'clip V, foren innombrables las Huytas tingudas en

tre larealesa y el poble; la primera fou 1' alsament del 
comtat d' Urgell pels drets den Jaume i Desditxat, qui 
fou condempnat á presó á perpetuitat y confiscats sos 
béns y anulats sos honors y faltant al tracte, al expa
triarlo de Catalunya, morint vell y olvidat de sa. terra, 
en lo castell de Xàtiva. 

¡Prou car em pagat els catalans aqueix humiliant 
olvit! 

El poble de Barcelona, aqueix que usufructuaba, el 
cúdich mes lliure de la terra, alsá únicament sa veu de 
protesta en contra el rey intrús, per cert ab molta va
lentia, per boca del Conceller II, en Joan Fivaller, obli
gant al propi Ferran, com era de justicia, á pagar el 
vectigal; y pensà que aqueix mateix poble, quant sense 
tractars tant d' aprop de sos particulars interessos de 
bossa, quant afectaba A la seva ánima, no feu revoca el 
fallo de Casp, á imitació d' aquell poble aragonés, que 
per sa plana voluntat anula el testament de son rey Al
fons el Batallador, que cedía sa corona ais Templaris 
y al Sant Sepulcre, cenyintla com era de lley, en 
Ramir II, el Monjo germá del rey difunt. 

¡Quanta sang s'haurían estalviat els catalans de fer 
una cosa semblant, proclamant rey las Corts Catala
nas, á qui de dret creguessin de lley! ¡Aquellas Corts 
ahont hi estavan representats tots els estaments, y no á 
Casp, ahont el bras eclesiástich hi tenia majoria, y d' 
ahont no hi havia representació de las illas del regne 
de Mallorca, las de Sicilia, Córcega, Sardenya, els du
cats d' Atenas y Neopatria, ni tampoch dels comtats de 
Rosselló y Cerdanya, si aquets dos no 's comprenian 
com á terra del principat, y passats tots ells, per la ra
sant de pais de conquista. 

En lo regnat den Joan II, els catalans se divideixen 
entre aquest y son fill el príncep de Viana, aixecant el 
primer als remensas, y la ciutat de Barcelona, alsant la 
bandera de Santa Eulària contra aquestos. 

¡Bona germano la d' aquells barcelonins pels infe-
lissos remensas de la alta montanya! 

Del assessinat á Xàtiva, segons la fi del comte d' 
l'r geli, ningú sen recordaba, ni den Frederich comte 
de Luna, aquell á qui i rey Martí reconegué com á net 
per mes que no fos fill de matrimoni den Martí de Sici
lia, ¡bons escrúpols aquets!... ¡com si la casa de Caste
lla no fos descendenta del bort Enricb Trast amara fill 
de Alfons XI y esquitxat ab la sang de son germá Pere 
el Crudel! 

Fins al regnat den Felip IV de Castella, res de no
table ofereixen las persecucions de nostra terra, aquest 
rey, entregant el gobern-de son poble al comte Duch de 
Olivares, perseguí desaforadament á Catalunya, com 
molt bé ens recorda nostra cansó Els Segadors, esde
venint de aytals fets, el Corpus de sang y la Guerra de 
separació, apareixent aqui\ia mes gran figura de nos
tra germano ab Castella, el gran canonge Claris á qui 
la mort sobtà en la plenitut de sa forsa. 

De poch serviren els esforsos dels catalans durant 
el regnat de Felip V, impotents per assegurà sa perso
nalitat propia é independent, sens l'auxili de cap foras-
té, y no escarmentats encara ab 1' exemple de Fransa, 
s' acostaren á la part den Carles d' Austria, lluytant 
com á braus en la xorca Guerra de Successió, fins 
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que abandonats de son príncep Carles, no 'Js calgut' al
tra cosa, després de la traició del coronel en Joan B. 
Ferrer, ah igual nom que aquell Ferrer de Valencia, 
que entregarse ;í la casa d' Anjou, que son cisque han 
amartellat de tet á nostra terra. 

Es cosa ben certa que la eselavitut embruteix al po
ble de una manera gran, si no fos així, may en lo reg
nat de Caries IV els representants d' alguns gremis, no 
haurían arrossegat la carrossa del rey y sa esposa Ma
ria '.luisa, en sa vinguda á Barcelona en 1802. 

Pero ¡ah! la personificació de la degradació de nos
tre poble calia que nosaltres la presenciéssim, pero no 
passarà sens la nostra protesta. 

Aceptem que i poble humil, mitx estrafet per la 
miseria y la persecució, victorejés A nen Carles IV, de 
idéntica manera, com pochs anys fá, Barcelona victore-
jaba á nen Práxedes Mateu Sagasta, per havé otorgat 
el /un;', el Sufragi Universal y alguna que altra re
forma en son códich civil y comercial; pero com ¡i na
cionalistas y com íi catalans, no podem passar per alt, 
1' ultratge afrentos que deu tindré lloch en la Pasa Pai
ral del gran capdill del 1714 en Bach de Roda, el día d' 
avuy, celebrant ab un àpat lo que deuria recordarse ab 
llágrimas de sang, la pèrdua de nostras venerandas lli-
bei tats, ab nus motiu, quan aqueix escarni será presi
dit per la Junta Permanent de la Unió Cata/m/ista, y 
després del àpat, ab ll acalorament dels menjars y ab 
la forsa alcohólica dels vins, quinas forsas supleixen la 
falta de convenciment, s' alsarán del festí, pera recor-
darli a la Plana de Vich, que ab aquell cant de festa, 
remembra als nacionalistas catalans, la execució del 
penjat & las Devalladas, y darán comens al meeting, 
ab el mateix desenfré que '1 senyoria roma de la de
cadencia, s' entregaba al esbojarrament de cuatre ba-
gassas, després de sas orgias. 

Que tinguinjper ben entès, tots els fills de Catalu
nya, que protestem ab tot nostre esfors de semblant 
escarni y profanació, proferit tant sols, per aquells, 
que, sens sentiment á 1' ánima, s' han apoderat per 
assalt del Catalanisme, mercadejant barroerament ab 
els màrtirs de cinch centurias. 

¡Que la sang generosament vessada en 1714, aclare-
xi el cervell dels mercaders de nostra Causa! 

Al crit de /Visca Catalunya! reivindiquem els drets 
de la Nació Catalana, ja que nosaltres, som els únichs, 
que ab el cap alt, el cor net y la conciencia tranquila, 
podem enaltir el Catalanisme. 

D U R A N Y Y B E L L : 

iona 11 Setembre 1904: 
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dels mateixos signes, tot això es roma y, si se lm vol 
creure, noble per excelencia,* 

Y que 'n resta dels pobles desaparescuts, de sas 
grans civilisacions, de sas gestas heroicas, de sos mo
numents que '1 temps va barganyant, sino lo que per 
medi de sas respectivas llenguas expressaren sos es
criptors y poetas, quals veus podém escoltar contínua
ment, posantnos en contacte ab aquells pobles 6 través 
de las centurias? 

Serveixi aquesta petita digressió pera demostrar !' 
importancia capdal que te tot quan se refereix al idioma. 

En la llengua catalana, tant rica, que á mesura que 
un va comprenentla la estima mesjy mes hi calian els 
esforsos de tants dignes compatricis pera que aprofité
ssim el gran nombre de materials que hi había escam
pats y 'ls donguessin la colocado deguda. 

Per això trovém meritori el trevall de 1' arnich Va
llés que ha sapigut condensar en un tomet d' unas 200 
páginas, lo mes important que als coneixements grama
ticals se refereix exposantho ab forma clara y precisa, 
sense enfarfegadas disquisicions filológicas, cumplint el 
llibre que 'ns ocupa perfectament son objecte, y au
mentante! seu valor un nodrit diccionari de barbaris
mes é idiotismos. 

• R l ! rRAMÁTICA CATALANA» adaptat á l' . 
nyansapel Pro/, limiti Valira i Vidal. P r e u 1*50 ptas. 

Es un síntoma consolador pera tots els aymants de 
las llctras patrias, ll esfors que distingits escriptors de 
Catalunya venen fent pera depurar la nostre llengua, 
ennobliria y posarla en condicions pera las Ciencias 
modernas. 

Si la llengua es 1' ánima d' un poble no cal dir 1' im
portancia que te tot quan g< • ¿ s a conservació 
y progrés; aixls vcyéin que 'ls pobles de mes cultura de 
1' antigüetat, com el grech y.'l roma possehían llen
guas riquíssimas, sobre tot 1' últim que la porta á un 
grau tan gran de perfecció que es difícil escriurer bé 
sense conèixer cl llatí. 

Aixís es compren 1' entussiasme d' un Nictzsche al 
llegir una oda d'Horaci de qui diu: «que sas p 
son un mossaieh de paraulas en oi que cada una pe! seu 
timbre, el seu lloch en la frase y la idea que expressa 
la escampar el seu poder á dreta y esquerra y sobre '1 
conjunt, aqueix mínimum en la suma y nombre de sig
nes y aqueix máximum que s' obté aixís en la energia 

ja ren Indibil y Mandoni , molt mes forta y p o t e n t cuan 
t emps dels franchs t ingué d1 eser dest i tuí t y fou t i t l la t 

«CATALUNYA» número .\ •, 
Ha sortit aquest numero que correspon al mes de 

Juny está dedicat als románticas: es com tots sos an-
tecesors un bonich aplech de poesías y trava Us litera
ris com pot veurers pe', següent sumari: I—Stramps A 
llahor de la Montanya de Montserrat, per Joseph Car
ner. II—Sa muleta de plata, per Mn. Anton Alcover. 
III—Les erbes de San Joan, per Maria Antonia Salvà. 
IV—Quinze cansons, de M. Maeterlinck, traduhides 
per Magí Sandmmenge. V—L' emperador.—Els Has 
de (lors.— El funeral.—Lo dia dels morts, per Antoni i 
Muntanyola. VI—El Programa Romántich, de D. Pau \ 
Piferrer. VII —Flors de Lotus, per Joseph M.a Tous y 
Maroto. VIII—Dels variats petits escrits de Joan l'au 
Ritcher, traducció de Joan Llongueras. IX—Dom Do-
rondon, Endevinalla del cirerer, per Joan Llongueras. 
X—Lo Drama Romántich, per Catulíe Mendés, tradu-
hit per Santiago Folch. XI Balada, per Joseph Lleo-
nart. XII—La filla del Carmesí, per Joseph Carner. 
XIII—Fragment d' un poemet sobre la Beata Catalina 
Thomasa.—L' entrada, pei Llorens Riber y Campins. 

«CANÇONER POPULAR» fulla XXXVII. l'reu 10 cent. 
! A bon ica c a n ç ó • Baci l de R o d a » es la q u e c o n t é la 

d a r r e r a fulla q u e a c a b a de p u b l i c a r n o s t r e bon a m i c h 

lo d i s t i n g i t r o n d a l l a y r e en Aure l i C a m p m a n y ; c o n t é 

a d e m é s d e la t o n a d a y t o t a la l l e t r a d i f e r e n t a s n o t a s 

fo l - lo r iques e x t r e t a s d ' ' laá o b r a s d ' en M i l a . P e l a y i ' r i z 

y a l t r e s a n a n t e x o r n a d a a m b un ben a p r o p i a t d i b u i x 

i r ich . 

A . S . 

Conmemorado del f de Setembre de 1714. Per escaure 
euguany en d iumenge la diada del n de Se tembre foren 
m o k a s én nombre las en t i t a t s de diferents mat isos au tono
mistas que celebraren vel Hadas necrológicas en honor dels 
mar t res que moriren detensant las llivertats patr ias que ar re-
basaren á Ca t a lunya els despotichs Lluïs XIV y Felip V; 
ent re a l t ras recordem las de la Associació Democra t ich Ca
ta lanis ta «Cata lunya y Avant? , Progrés Autonomis ta , Cen
t re Cata lanis ta Grac iench , Nova Cathalonia, Associació C a 
talanista del Poble Sech , Aplech Catalanis ta , ets . 

La Associació Popu l a r Catalanista conmemora aques ta 
data amb dos actes importantísima que 's vegeren animats 
en estrena y que reconfor taren 1' esperit dels qui Iluytcm per 
la reivindicació de la personal i ta t catalana. A la ta rda nostre 
distingit amich y company de redacció en Bonaventura Riera 
llegi ei travall de crit ica històrica sobre el nacionalisme ca
talà que li valgué el permi ofert per la Unió Catalanis ta en 
lo certamen li terari de «Els Segadors» de Sans . Es aques t un 
eruditissim estudi del nacionalisme català que 's feu sent i r 
ja en la època dels romana amb la suhlebacio que cap i tane

en 
t emps dels franchs t i ' igué d' eser dest i tuí t y fou t i t l la t de 
t ra idor el pr imer comte Bera, dictat que vindicà per cuant 
sos fills 1' imitaren f igurant á p r imera nia en la .següent re
vol ta quin resul ta t mediat no s igué a l t re q u e i a abdicació del 
feudo dels franchs en Guifré e\ Pftós pr imer comte indepen
dent . Segueix desprès fent un det ingut anàlisis de to t s els 
moviment mes culminants del nacionalisme català íins á nos
t r e s dias . F o u molt felicitat y ap laudi t . 

A la nit y devan de nombrosa concurrencia s' hi celebrà 
la vet l lada polí t ica en quina es llegiren poesías pat r ió t icas 
de Guimerà , Mateu y una del inlel igent jove de la Associa
ció en Joseph M." de Sucre que t ingué d ' esser r epe t ida , al
t e rnan t arnb travalls originals dels cx-directors de nostre 
quinzenari Srs . Riera y Sayos . Fou lo pr imer un sent i t re-
member als que tan generosament donaren sa sang per la 
pa t r i a y que sos ne ts y aquells que volen dirse sos succesor» 
tan t ba i roerament mcnyspreuan ; essent el segón un caijt de 
joya á la Ca ta luyna nova, á lo que j a 's veu la tent en 1' anim 
dei nostre poble , la que malgrat lo t y con t ra to t farà que 'n 
día no l lunyà poguém conmemorar aqueixa da ta d' a l t ra ma
ne ra que vest intnos de dol y amb plors de febles. Segu ida
ment lo Sr. Mallofré pronuncia un bell pa r lament glosant lo 
exposat en los discursos anter iors fetne remarcar la impor
tancia pe r cuan els dos encloian nos t ras aspi racions que al 
ensemps de dedicar un recort als que moriren per ensenyar* 
nos lo cami, girem als ulls vers la vida nova per fortificar 1¡ 

esperi t y millorar 1' anima individual y colectiva del nost re 
poble . Tanca 1' ac te en un cur t parlament lo pres ident de la 
Associació Sr - Bozzo qui resumi lent a t inadas considera
cions sobre lo expos.u, fuetejant als (udas y faritseus qu ' amb 
llurs actes entorpeixen la bona marxa del Cata lan isme. La 
concurrencia premia amb llarehs ap laud iments á t o t s los que 
hi prengueren par t sortiu molt complascuda del ac t e . 

La «Unió Catalanis ta» d' acor t arnb la novella Associació 
«Bach de Roda» de Vich celebrà un impor tant mitin que ' s 

animadissim y que á més d ' inaugura l de la nova en t i ta t 
es t igué dedicat als màrt i rs de 1714, desper tan t bastant en tu
siasme per aquellas encon t radas . 

A pr imeras horas del mat í a lguns socis de la societa t «La 
Reixa» anaren A colocar una ar t ís t ica corona á la es ta tua del 
dar re r Concel ler en Cap en Raíel de Casanova personificació 
dels mart res de 1714. La Lliga Espir i tual de Nt ra . Sra . de 
Montserra t celebra t ambé com cada any una misa en la e s 
glésia de St . Jus t , dedicada á la liona memor ia dels mate ixos . 

Del ac te realisat per la «Unió Catalanis ta» á l inda de 
Vich, celebrant, un sopar en la que fou casa pairal del martr i 
anomenat Bach de Roda, val tnés no p a r í a m e . 

—La novella Associaciú de Lec tura ca ta lana ha dirigit una 
coral salutació ,i tota la p rempsa catalanis ta y demés enti
ta ts oferint al ensemps que son concurs lo seu hos t a tge so
cial car re r de la Diputació , 395, pral . . quedan t cons t i tu ida sa 
J u n t a D i r e c t i v a en la forma següent : Euda l tSo le r , Pres ident— 
Juan Maragall , Direc tor Art ís t ico—Freder ich Barceló , Sub
director ar t í s t ich .—Pero Bernat Gaspar , Tresore r . — P e r e 
Gorchs , Comptador .—Joan Guivernau , Arxiver . —Francesch 
Corbel la , Conservador .—Ivo Vingut , J aume Soler y Enr ich 
Montaner , Vocals. —Miquel Gorchs , Sec r e t an . També ha 
circulat unas fullas dir igidas al poble català que després d' 
exposar son programa acaban amb cl següent • «V 
ara aquí 'ns teniu: Germans de Pa t r i a , por tem civilisació, 
pau y amor; acep teu nos t ra abrassada». Els desi tgem la ener
gía necesaria per dur á cap la seva obra. 

— El Concell Direct iu de la Associació « £ ' Eura» ha que
dat const i tui t pera el curs de 1904 á 1905 com segueix: P r e 
sident, Joseph Oliveras; Vis-pres ident , Antoni Pascua l ; 
Comptado r , Krnest Morera ; Tresorer , Joan Guilera; Biblio
tecar i , Joseph Barbany; Arxiver , Joaquim Roídos; Vocals, 
Antoni Munné . Joan Bonet , Pe re Lloret y Evarist Pal lach; 
Secretar i , David Ferrerons y Vis-sccretar i , Joan Molas 

—Progrés A utonomista. Aqueixa ent i ta t d ' aecor t amb al
gunas societa ts obreras celebra el passat dijous dí;i 8 un im
por tan t mitin pera pro tes ta r de la ío rma en que p re tenen so
lucionar la crisis obrera els representants que '1 poble enlay-
rá als llochs de 1' Ajuntament y de la Dipu tac ió ; par la ren va
ris oradors obrers y autonomis tas acordantse enviar u n a pro
tes ta á aqueixas dos ent i ta ts que deurían esser populars y 
que van firmadas per bon nombre d' ent i ta ts . 

En cl local de la mateixa ent i tat au tonomis ta en Joseph 
Camps: y Arnau , di rector de 1' Orfeó «Art y Pa t r ia» hi donà 
el dia pr imer de Se tembre una conferencia de caràc te r íntim 
versant sobre '1 t ema «L' a r t musical com á e lement eminent
ment r egene rador y com á sagell d é l a s nacionali tats», que 's 
vegé molt concorreguda . 

—En la Associació Cata lan is ta del Poble Sech en Enrich 
Siquéa bi dona el passat d í a 4 una interessant conferencia so
bre his tor ia ca ta lana, ocupantse pr incipalment dels t e m p s 
dels car taginesos y romans fins a r r iba r al p r imer compte de 
Barci 1 concurrencia qu ' omplenaba '1 local premià 
al d i s e r t a n t a m b llarchs ap laudiments . 

— E s t u d i s Universitaris Catalans. L ' inaugurac ió del vi
nent curs <>e [904-I905 dels Estudis tindrà lloen lo d imars 
dia 4 d' Oc tubre á deu horas de la vetlla á 1' A leneu Barce
lonés. 

Las classes comensarán lo dia 5 en la següen ta forma: 
Historia de Catalunya., llissó diaria de 6 à 7 ; Dret Civil 
Català, diaria, de 7 è X; Historia de la Literatura catala
na (nova d' enguany; los dimars , dimecres y dijous, de 7 á 8, 
á 1' A teneu Barcelonés y Economia comercial y arancelaria, 
diària, de 7 á 8, al F o m e n t del Trcval l Nacional . 

—Nostre bon amich y company en Jean Corominas acaba 
d' edi tar una bonica col· lecció de postals reproducció de fo
tografías fetas pel mateix de Berga y dels seus vo l tan t s ; 
consta la col· lecció de setze vistas t r e t a s to tas ellas amb mol
ta pulcr i tut y de molt bon punt de mira, des tacantse en t re 
ellas el famós «Pi de las t res brancas». Se venen al p reu de 
una pese ta y mitja en las principals l l ibrerias. 

Establiment tipográfich de Joieph ORTEGA.—S. Pau, 90. -Barceloní. 

1 

LA D E V A N T E R A circulará, igual que an ter iorment La Nació Catalana, per medi de p ropagadors , que son els qui prenen un nombre de terminat d' exemplars , pagant los als següen t s preus : 
U n a acció de 100 exemplars , P tas . 3-50 . _ , ' 
Mitja acció de 50 > i '8o i Per cada numero , 
Un quart d 'acció de 25 » I } compresos gas tos 
U n v u y t é d 'acció de 13 » » o'5o l de cor reu 
Un dotzau d 'acció de 8 » > o«3S ' r e r Ca ta lunya 

Barcelona: els mateixos p reus , repar t in tse á domicili. —Aforas de Barcelona, 5 cèntims de més per cada envio d' un ó més exemplars .—Extrangcr : preus dobles .—S' envia un sol exem
plar al qui fassi un donat iu anyal de qualsevol impor t .—Pagaments á la bes t re ta : S ' admeten sagells de correu y documents de fácil cobransa .—Es lliure la reproducció dels t reval ls .—No s, 
t o m a n els originals . 
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