


I.A DEVANTERA 

Al voltant de las eleccions 

Pochs días avans de las eleccions de diputats publicà 
en Pra t de la Riba a La Ven de Catalunya una tanda 
de sis articles dedicats a fer l'elogi dels cinch candi
dats que presentava la Lliga Regionalista. Quedava 
un verdaderament admira t després de llegirlos, de 
que per tant temps hagués un estat ignorant el cúmul 
de quali tats sorprenents y maravellosas que reunían 
els çinch talents que en P ra t en aquells articles ens 
descobria y no duptava un moment que eran aquells 
senyors els únichs a qui com a diputats podía votarse. 

La gran rahó per la que 's tenia d ' anar a votar a 
un d'ells era perquè '1 seu avi s 'havia fet rich y ell, el 
seu net, encara n 'e ra y tenia una propietat molt maca 
y molt ben cuidada; en altre posava com una de las 

- principals qualitats pera ésser diputat la de haver 
organisat un diccionari electoral y unas festas de Bar
celona si fa ó no fa com las demés, y tic- rahons per 
l'istil n 'es tavan plens els cinch artú 

l 'n d 'aquestos está destinat a cantar las excelencias 
de 'n Pella y P o r g a s y no cal dir que com als demés el 
posa en P ra t de la Riba ais mibols. 

Comensa elogiantlo per els estudis, que junt ab en 
Coroleu publica, referents a las ant igás institucions 
catalanas y parla després de la seva Historia del Am-
purdan que cita com a model de crítica é investigació 
y a seguit continúa d'aqucixa manera: 

ió, dintre de la nostra renaixensa, la seva obra jove-
nila, la seva historia de la vida pública catalana té una sig-
nilicació molt més alta, ha exercit una inllucncia molt més 
activa y feconda. En el descapdellament successiu de la 
creixensa del esperit nou, en aquesta suau successió d'estats 
que per gradació insensible, sense salts, sense sufragadas, 
ab elements vells engendra fases novas de vigorosa diferen
ciació, aqu i de la vida política catalana va produir 
la cosa neva, l'aspiració clara, precisa a una política cata
lana. 

Jo puefa dirho ab l'autoritat de la propia experiencia, per
què soch de la generació que en aquellas planas eloq 
en aquells exemples memorables, en aquells fets d'enlairada 
significació patriótica, s'ha format, s'ha nodrit, s'ha armat 
pera la lluita política. D'allà, com de rica pedrera, hem tret 
arguments pera las nostras campanyas, allá hem espigolat 
pera compondre las nostras més renomenadas obretas de 
propaganda. Els mateixos que més-enllà, per actituts incom-
presas y mesquinament judicadas, han voltat a n'en Pella 
d'injustas malevolensas, son fills de la seva obra, en viuen 
molts d'ells exclusivament encara, a n'en Pella deuen la 
llum que ha redimit de vergonyosa esclavitut la seva ánima. 

ititut que 's manifesta sovint en la historia de 
las ideas! 

1.'esperit de reivindicació del cenacle de la Jova Catalu
nya s'havia de manifestar més vigororós, més precís y més 
determinat en la voluntat den Pella que en la dels seus com
panys, tant per la seva especial orientació als estudis posi
tius de la jurisprudencia com per l'accentuat colorit polítich 
dels seus estudis histórichs. Per això va ser en Pella dels 
primers en voler portar el renaixement català al camp tem
pestuós de la acció política, empresa tan patriótica com difí
cil, q uiys y anys tota la seva activitat. 

Ja la veya, en Pella, la necessitat de fer forat en la 
lesa del parlamentarisme, y la seva preocupació era organi-
sar las forsas catalanas somogudas per la campanya contra'l 
Códich Civil. En la principal societat catalanista de alia-
vors, en la Lliga de Catalunya, s'csíorsava en remarcar la 
conveniencia de muntar una organisació de combat... Feina 
perduda. Els seus companys, literats y artistas casi tots, 
sentían la política com a literats y artistas, y no'l varen en
tendre y el varen apartar. 

El desengany den Pella devia ser molt gran, peró no's 
va rendir encara. Ab personalitats eminents de Navarra y 
Galicia, va concebir el projecte de constituir al Congrés un 
petit núcleu de diputats regionalistas, y sol va anar a la 
lluita que'l catalanisme literari del seu temps no havia vol
gut embestir. ¡Y lo que son las cosasl Aquella patriótica ini
ciativa, algunas penyas literarias del seu temps lavan irac-
tar de deserció, y ja may més li varen perdonar. 

Tampoch així va poder fruir de la victoria, ab tot y ha-
verla conseguida. El la dolorosa condició de tots els precur
sors que. devegadas per insuficiencia d'adaptació a la nova 
tasca, altras vegadas per insuperabilitat dels obstacles a re
moure, no poden assolir el terme desitjat dels seus treballs. 
El moment, la educació y las preocupacions dels seus con
temporanis, la falta darmas de combat, varen impossibili-
tarlo de realisar aquesta mateixa empresa que nosaltres ab 
relativa facilitat hem fet triomfar. 

Nosaltres, que a tots estimavam y respectavain, perquè 
de tots havíam après, tant dels literats y historiadors retar-

dats en la tradició literaria com dels ardits precursors de la 
acció política, y que com a historiador y com a precursor a 
n'en Pella doblement veneravam, al comensar la nostra 
obra, en el moment inicial de la nostra gran campanya polí
tica, vàrem treure del aislament al ilustre patrici que'ns ha
via ensenyat ab la ploma y ab l'exemple, y ab ell, entre'ls 

.nous capdills, vàrem anar a la victoria. 
Oue'l seu nom, senyera avuy de combat, ens hi dugui 

altra vegada. 

Aquest article fou publicat el dia 6 de Setembre y 
al cap d'un mes just, cl dia f> d 'Octubre , sortia a la 
mateixa Veu, el següent acort de la Lliga Regiona
lista : 

< La Junta Directiva de la Lliga Regionalista, reunida en 
sessió extraordinaria ab els presidents de las Societats que 
l'han ajudada en las passadas eleccions, baix la presidencia 
de don Francesch Puig y Alfonso, després de sentir las de
claracions de don Joseph Pella y I urjas y don Francesch 
Cambó, citat el primer pera que expliqués la baixa de soci 
presentada, retirats els esmentats senyors y escoltadas las 
explicacions del diputat electe don Ignasi Girona, de se
nyors individuus de la Junta y (Je testimonis citats al efecte; 
presentada pel senyor Cambó la dimissió de vis-president, 
president accidental de la Lliga; 

Acordà per unanimitat donar de baixa de soci a don |o-
seph Pella y Porgas y haver vist ab sentiment la conducta 
de dit senyor ab motiu de las dañeras eleccions de diputats 
a Corts, especialment durant els tres dias següents al d'a-
quellas, reprovantla severament per sa disconformitat ab la 
actitut d'escrupulosa legalitat guardada constantment per 
la Lliga Regionalista y els elements que l'ajudan en sas 
campanyas electorals, conducta que ha contrastat ab la dig-
díssima y lleal dels seus companys de candidatura. 

Y un dels pr imers fàrmants d 'aquest acort es en Pra t 
de la Riba, que per lo vist deu a rc haver mesquina 
ment judicat actituts incompresas d'en Pella y el deu 
haver voltat d'injustas malevolensas. ¡Estranyain-
gratitnt que ' s manifesta sovint cu la historia de las 
ideas.1 

Y per acabar de convencéis de la vci i tat d 'aquesta 
alirmació, re í reurém cl següent fragment de El /'oh/e 
Cátala del 9 de Setembre: 

«Entre 'Is conceptes que '1 senyor Prat va perdent, hi ha 
el del judici clar de lo que son els devers no ja de conside
ració y agrahiment, sino de justicia pera les persones, mes si 
han pagat y paguen la casa o el diari en que viu y escriu y 
de quines va anar ell mateix a buscar la cooperació intel-
lectual y els diners, y de quins talents y treballs se va apro
fitar pera que portessin el seu diari a altura molt major de 
la que avuy se trova en les seves mans pecadores 

Dir jesuiticament entre ratlles, pero assenyalantlos ben 
clar, d'homes meritíssims, escriptors ahir y accionistes en
cara avui de la IV IÍ, els penjaments que 'n diu y negalshi 
les condicions d'honradesa política, socials y de carrera que 
'Is hi reconeixen propis y estranys, amichs y enemichs de 
Catalunya, allá s'ho arregli el senyor Prat ab la seva con
ciencia d'home que 's diu religiós y patriota. 

Nosaltres en tenim prou ab fer constar el fet y per escar
ment d'ell pregar als bons catalans que llegeixin ab detenció 
el seu article en La Veu del primer de setembre, edició del 
matí, y posin entre ratlles, que fàcil els hi será, els noms de 
les persones que '1 Sr. Prat denigra y calumnia y que 'Is hi 
fassin justicia 

Y pera que'ls nostres lectors no's t ingan de moles
tar buscant l 'ar t icle de La \'cl, a q u e e s refereix l 'aca
bament de l 'anterior, a continuació els hi copiem el pa 
rrafet mes sustanciós respecte al par t icular : 

i moment hi va haver—ja ha passat per bella ventura— 
en que elements novells en el renaixement de Catalunya, 
formats al caliu de sentiments y de doctrinas d'una política 
morta, extrangera pera nosaltres, anavan a enxiquir, a clou-
re la Lliga en las mosquinas cledas d un partit polítich a la 
espanyola, fentne clos d'una casta política, patrimoni d'una 
nova clientela, la clientela de la penya, y aislantla de la am-

I pla y continua comunicació y circulació ab la vida tota de la 
societat catalana. Candidaturas gairebé exclussivament po. 
líticas de personas sense altra significació y representació 
que una més o menys assenyalada caracterisació política, 
lluitaa de bastidors pera anaren candidatura o per esclouren 
tais o quals personas, enlairament d'uns, ostracisme d'altres 
per aficions o antipatías de carácter privat, el puritanismo 
de las ideas servint de tapadora a las venjansas del rencor o 
de la enveja, tal és cl quadro de la vida real de las vellas 
agrupacions políticas, tal és el perill que a la Lliga amenas-
sava. 

La Lliga va salvarscn després d'una dolorosa crisis inte
rior que's va resoldre en una petita dissidència. La Lliga va 
tornar a viure totalment la vida integral de Catalunya, ober
ta als embats de totas las grans forsas catalanas, en comunió 
de cada hora, de cada moment ab totas ellas, influida y in
fluint, ajudant y ajudada, ab armonía de moviment y orien
tació cap al demà venturós d'una plena possessió de Cata
lunya.» 

Vol dir aixó y la contesta que dona La I 'cu al Po
ble Català explicant el perqué calla ais a tachs d 'aquet 
últim en que re t reu a un dels més carac ter i sa ts dissi
dents de la Lliga Regionalista, que l·lti han donat mo
ments de gloria (vol dir tot alió de wui tic las glorias 
més Ilegitimas... , que tant per l.a Veu com pel Poble 
Català s'ha manifestat ben sovint la ingralitut, sols 
que no ha sigut en la historia d ' ideas, sino que ha sigut 
en la historia de las ambicions personals, en la historia 
de satisfer vani ta ts follas, en la historia de baixas pas
sions, en la historia del afany per en layrarse sense més 
ríort que l ' interés personal, sense més guia que la d 'a 
nular ab sa personali tat la dels al tres. 

Y per conseguir el li inmediat que 's proposan no 
reparan en cap medi, explican els fets de la manera 
que 'Is hi convé, callant lo que podría perjudicarlos, no 
importántloshi res las contradiccions en que pugan tro
varse perqne han amidat be a la major part de la gent 
que 'Is escolta y els segueix, y están ben convensuts 
de que es Haca de memoria y més encare d 'enteniment . 

Si no fos aixís, el senyor Prat no s 'haur ia a trevi t :i 
firmar l 'acort que avans 'hem copiat, un mes després 
d 'haver escrit l 'art icle laudatori d 'en Pella, sobre tot 
coneixent, com coneixia ja a l lavors , els antecedents 
polítichs d 'aquest . El senyor P ra t par la en dit a r t i 
cle d'actituts incompresas del senyor Pella y mesqui
nament indicadas, de patrióticas inicia/ivas que al
gunas penyas literarias van tractar de deserció, y es 
guarda be de puntualizar més els fets, perqué á no fal
t a r descaradament a la veri tat hauria tingut de dir que 
en ellas es refería al fet de que haventse dit sempre 
catalanista es presenta el Sr . Pella pera ser elegit com 
a diputat canoví en unas eleccions, y com a tal a p a 
regué en las candidaturas pul districte de l.a Bisbal 
l 'any 1891. 

Veijin are el solt qne al senyor Pella dedicava La 
Renaixensa de 11 de j a n c r del mateix any y podrá 
jutjarse si e ra o no compresa l 'actitud de dit senyor y 
si podía o no de deserció calificarse: 

En lo Diario de Gerona del divendies Ueigim las se
güents radias: 

«Ahir tinguérem lo gust d'estrényer la má a nostre dis
tingit amich don Josep Pella y Forgas, candidat ministerial 
per lo districte de La Bisbal, cuals principals poblacions vi
sitará segurament». 

Pot ser aixó possible? Pot ser que '1 catalanista don Jo
sep Pella y F'orgas, l'orador dels darrers tnettings de No
vetats y de La Bisbal, que tant fort parla contra 'Is partits a 
la madrilenya, comprcnentlos tots baix la mateixa condemp-
nació, pot dit senyor haber fet tant grossa girada que s'arri
bi a presentar com a candidat a la diputació apoyat per lo 
gobern de'n Cánovas, un dels que més_'han contribuit a la 
ruina y perdició de Catalunya? 

Hem de confessar que no son las anteriors ratllas del 
Diario t/e Gerona las únicas noticias que tenim respecte a 
la presentació del senyor Pella en lo districte de La Bisbal. 

Per cartas rebudas y per personas arribadas de la matei
xa provincia se 'ns diu que'1 senyor Pella solicita'Is vots 
dels conservadors del districte ensenyant cartas de'n Cáno-
\ as, del ministre de la Gobernació y den Fabié. 

Transcribim la noticia per més que 'ns resistim a creure 
la seva certesa. ¿Lo senyor Pella y Forgas, lo redactor en 
quefe de La España Regional, fentse recomanar per lo se
nyor Cánovas, l'home mes contrari a la autonomía, l'home 
que invita fa poch ais lilis de Lleyda a ésser cada dia més 
espanyols o sia menos catalans, lo matador de las llibertats 
de las Provincias I 'asea»? ¿Com pot haver olvidat lo se
nyor Pella lo que 's deu al catalanisme per afiliarse a un 
partit corromput y corruptor, cual apoyo en las eleccions 
ja voldria dir la inmoralitat en las urnas, inmoialitat proba
da pera vergonya del país en las pasadas eleccions de dipu
tats provincials? 

Convé, donchs, que '1 senyor Pella y Forgas parli clar y 
ben alt pera que tots els idólatras de Catalunya sápigan a 
qué atendres respecte a la seva conducta. Si segueix essent 
lo regionalista d'avans, si 's presenta com a catalanista, sos
tenint sos principis de tota la vida, si condemna, d'una ma
nera que no deixi ll·ich a dubtes, tant als conservadors com 
als demés partits, enemichs tots per un igual de nostra po
bre terra, si no són certas aqueixas cartas de recomenació 
qual sola existencia sería una ofensa al senyor Pella, si tot 
lo dit en contra seu fos pura fantasía, cregui cl senyor Pella 
que '1 Catalanisme estaría al seu costat y treballaria com un 
sui home en benefici de la seva candidatura. Mes si per des
gracia '1 senyor Pella, ja sia clara o solapadament, hagués 
passat a formar en las filas d'aquells que ab una má acari
cian a Catalunya y ab l'altra l'abofeteian, tot lo Catalanisme 
s'apartaria resoltament del seu costat, y nosaltres, que may 
transigirem ab els desertors, desde aquestas planas no vaci-
laríam ni un instant en anatematisar públicament I 
conducta. 

Al senyor Pella toca ara posar las cosas en son Uoch. No 
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cal dir si desitjem que la conducta del senyor Pella com a 
candidat á la diputació estiga conforme a son passat. Y ho 
desitjem per son be y per be del catalanisme.» 

Y are qui tinga un xich de seny que diga fins hont 
arriba la serietat del Sr. Prat de la Riba, qui, cons-
tantli clarament els antecedents polítichs del Sr. Pella, 
els desfigura en son article a la mida del seu gust 
pera poguerne fer un elogi entussiasta, y passat un 
mes, pera salvar del descrèdit a la Lliga Regionalista, 
firma l'acort d'aquesta donant a n'aqucll de baixa de 

soci. 
Son l'ets aquets que 's prestan a moltas considera

cions, mes la llargada d'aquest article passa ja de 
mida; per aixó a n'aquí l'acabo, sens perjudici de que 
altre dia torni a parlar tal vegada a propòsit d'aquets 
mateixos assumptos. 

J. SANS Y OLIVERAS 

ENGRUNAS 
— ¡Oh Deul—devía exclamar, sens dubte, algún 

ignoscentó, al adonarse de la tartarinada pseudo-na-
cionalista que aquets dies semBlava volerse menjar 
de viu en viu les institucions.—¿Estem abocats a una 
formal revolució?—Denuncies y més denuncies sembla
ven atiar un foch revolucionari que ja guspirejava en 
actes rabiosament calificats de nacionalistes y radi
cals (ara ligurcuvos, radicals y nacionalistes ab la co
operació de representants de La Ven de Catalunya, 
embolica que fa fort). 

De la ploma dels redactors surtíen paraules grui
xudes, insultants, quasi renechs y expressions ordinà
ries de carreter enrabiat; de la boca dels xerrayres de 
míting surtíen, com se sol dir, galipaus y serpents ve
rinoses; els més belluguets surtíen al carrer decidits a 
desafiar els republicans, a fi de que si aquets no accep
tessin la controversia, ja que no sempre s'está per ca
mandules, poguessin fàcilment vanagloriarse d'haver 
guanyat; la colla deia claque s'esgargamellava cridant 
viscas y moris a desdir; y a fi de que '1 públich se lixés 
ben bé ab tanta fressa, publicaren fulles llampantes ab 

.los colors de la bandera catalana, y els de la colla s'es-
campaven pels carrers ab aqneixos papers a la má, 
ensenyantlos ben extesos, perqué tothom se 'n adon-
gués... 

— ¡Som nacionalistes!—deyen a tota hora, per sem
blar més tremendos.—Som capassos de fer aixó, y alió, 
y alió altre, yho farem, ho farem.—Y per acabar de con
vencer, allargaven el coll perqué se 'ls hi veyés en la 
corbata una agulla ab una fals de quincalla. Prou 
guaytaven a tots costats per veure si '1 seu crit revo
lucionari (sense tenir armes) era seguit pel públich, 
prou escoltàveu atentament per si sentien per algún 
reco de mon un dictat de valentia que ells se creyen 
merèixer, empro ningú, ningú 'n feya cas ¡oh desgra
cia!, y per aconsolarse de tant de silenci, acabaren per 
exclamar ells nieteixos. —¡Som valents! ¡si, som va 
lents! 

Nosaltres ens ho miravam tot aixó per un forat, y 
ens partlam de riure, ab lo mateix divertiment que 
quan llegim el Don Quijote o la novela de Tartatin de 
Tarascan. 

1 .a llàstima es que '1 governador y i eos de policía 
n'han fet cas com si 's tractés d'una cosa seria, per
dent un temps preciós que podría emplearse en altres 
coses de profit pels interessos públichs. 

¡Pobres tartarins! ¿qui pot fer cas de les seves ba-
ladronades? Costa molt poch de tenir llenga; els fets 
son lo difícil. Y ningú ignora que 'ls que més criden 
son els que menos feyna fan. 

Mes deixant apart l'aspecte ridícul del fet, anem 
a fer alguna consideració moral sobre '1 sistema de 
procurarse denuncies, sistema esbojarrat y quixotesch 
que is catalanistes havíem criticat tantes vegades quan 
/'.'/ l'ais y altres periódichs de Madrid surtíen a de
nuncia diaria. Alegrarse de rebre una denuncia y rein
cidir perquè s'hi torni, sense altre móvil que i de fer 
bombo, es la mania més burra y poca-solta que s'hagi 
vist a Catalunya desde i temps en que s'iniciá la de
cadencia y afemcllament del carácter català. D'asque-
rositat calificaren els periodistes el fet d'aquell conegut 
anarquista que, havent estat algunes vegades a la pre
só per delictes d'imprempta. dava als amichs una tar

jeta en que olería com a domicili la presó, y al pas que I 
van les coses, son capassos els tartarins pseudò-nacio-
nalistes d'imitar aquesta bojería que repugna al bon 
gust. 

De propaganda per aquet medi no se 'n fa gens. 
Quan les persecucions venen espontàniament d'una ti
rania, com succehí en los primers temps del Cristia
nisme y succeheix ab la opressió autocrAtica de Rússia, 
no hi ha dubte que 's forma per instint natural del po
ble una cohesió de resistencia, pero quan l'antagonisme 
es forsat, com el dels toreros al incitar un toro pera 
que embesteixi, les conviccions no aumentan, tot lo 
més que aumenta es lo sport dels aficionats a la gresca. 
Si 's té la desgracia de caure una o dugués vegades 
per efecte de la propaganda, es comprèn que aixís suc-
ceheixi com qualsevol accident ocasionat pel treball, y 
els que 's troven en aquet cas son dignes de tota con
sideració, perquè fins lii ha cert mèrit, pero '1 repetirse 
'1 fet cada quinze dies ja pert tota la gracia y arriva a 
fer fastich. No es valor, sino temeritat l'exposarse al 
perill quan no hi obliga una necessitat absoluta; no es 
valor, sino bojería lo que fan aquells mussulmans que 
al entrar en el combat se llensen cegament a les bales 
enemigues, creyent aixís anar de dret al paradís de 
M ahorna. 

El sistema de que 'ns ocupem, no es més que una 
de tantes manifestacions de la corrent de degeneració 
que fa quatre anys segueix el catalanisme polítich. 
Aquí 'ns trovem ab un abús de l'idea catalanista, 
efecte de la falta de conviccions y de cultura. Aquí 
observem aquell mateix abús dels segles iv y v 
del Cristianisme, en que s'arrivá a abusar tant de la 
idea relligiosa, que 'ls Papes se vegeren obligats a 
prohibir terminantment lo martiri, perquè molts que 
estaven cansats de la vida 's presentaven com a cris
tians perquè i s matessin, conquistantse ensemps la 
fama de santetat, quan realment no eren tais sants, 
sino verdaders suicides. Y ara, els qui s'alegren de 
passar per víctimes y ab gust reincideixen perquè s'hi 
torni, no son nacionalistes ni radicals, sino, tot lo més, 
neurótichs o desequilibrats. 

UNA vegada més ens refermem en nostra antiga con
vicció: hi ha sols dugués classes de catalanisrm 

verdader y el fals. Lo catalanisme auténtich no estil 
pas en la política sorollosa ni en les coloraynes, sino 
sols en el foment de la cultura verament catalana. Ai
xís, quan se parla de campanyes electorals autonomis
tes, quan se crida y fa soroll en mítings al istil politi-
cayre o ser\efardeja en cassinets y en periódichs de 
llenguatge groller, no 's pot considerar aixó com a 
manifestacions catalanistes, encara que ostentin la ban
dera catalana, la qual, pobra y desgraciada, la fan 
servir de reclam per molts negocis. 

;Sabeu hont es el catalanisme de veritat? Hn els 
Jochs Florals, en l'Ensenyansa Catalana, en l'Obra 
del Diccionari, en el Centre Excursionista y en els < >r-
feons. Aquí es hont de fet se treballa per Catalunya; 
aquí es hont se manté i caliu del amor patri; d'aquei
xos centres, hont s'elabora ab serietat y constancia i 
renaixement del verdader esperit nacionalista, ha de 
surtir la salvació positiva de la Patria Catalana. 

Q E parla molt aquets dies d'haverse presentat al 
^ Ajuntament de Barcelona, essent tot seguit degu
dament tramitada, una instancia d'en Lluís Graner, 
solicitant un permís, redactada en català. Y ab aquet 
motiu s'ha recordat que anteriorment s'havien presen
tat altres instàncies escrites en nostra llengua per l'ar
quitecte senyor < iaudi y ei mestre d'obres senyor Ri
bera y Ouadreny, essent també en català is plans y 
projectes. 

No hauria de tenir res de particular el fet, perquè 
es la cosa més natural del mon, mes com es tant gene
ral la vergonyosa rutina de valerse del castellà per 
tota classe de documents, aquesta petita excepció es 
sumament remarcable per lo honrosa, y per aquet mo
tiu felicitem coralment als autors, desitjant que i seu 
patriótich exemple se vagi generalisanf cada dia més. 

Qui ho dcya que Espanya no es el país dels grans 
homes? Ara figúrinse que acabo de llegir i 

diari lo següent: 

«Ha conferenciat ab el comte de Romanones l'ex-mata-

dor de toros Lluís Mazzantini, que presentará la seva can
didatura pera regidor per Madrid, en las eleccions vinentas. 
Probablement lluytará pel districte de Chamberí, diiont es 
vehí fa alguns anys.» 

¡De torero a polítich! No está malament per lo que 
es Espanya, y sobre tot per Madrid. Si surt elegit re
gidor, lo qual es molt probable dades les moltes sim
paties que per aquella terra té l'aplaudit mata-bous, 
proposo que l'Ajuntament de la vila del os afegeixi a 
l'escut municipal una llegenda heráldica que digui: 
lolé! 

TVÍOTii IAS arribadas de Madrid contan que ab la pro-
^ pera anada de Mr. Loubet a n'aquella vila s'han 

agotat els manuals de la conversació castellans-france-
sos; tal ha sigut la demanadissa; que n'ha fent la gent 
que deu intervenir ab els de la comitiva forastera. 

Tot lo día s'están ensajant aprenentse aquellas 
dons: Para dar á uno los buenos dias. Para interesar
se por la salud de la familia. Para preguntar la hora, 
etc., etc. 

Els que volen profundisar mes escriuen els temas 
del método Ahn: Tiene V. una pluma.' No señor pero 
tengo un perro muy bonito. ¿Ha venido mi lia.' 
ñor pero ha muerto la reciña del cuarto piso. 

líls hi costa molt de girar la llengua, segons contan 
testimonis que venend'aquellasterras.yse'ls hi escapan 

que es una desgracia y es fama que mes de qua
tre, desesperats de poguerne sortir exclaman estarru
fant els bigotis: caramba de dialecto /rancc's, el dial/lo 
que lo entienda, ya diremos á esos' señores cuando 
vengan que hablen cristiano. 

JOCH DE N E N S 

« B "ÍPiaT" A I A ; i ' 1 C b t a n "estas las eleccions 
^ ^ r H ^ k ^ e diputats a Corts. 
[ ¡nB I >urant la seva época hi ha ha

l l W l ^ ' : K u l ' a s ' " i a t u s s a s de sempre y | 
~^yy/W-- •-- tots els gustos. 

Per aixó, més que may, es quan 
podem dir que las eleccions, tal com se fan avuy dia, 
no son més que un joch de nens. 

Els tres elements que han presentat candidat en els 
diferents districtes de Catalunya, s'han dit el nom del 
porch; fentho d'una manera o d'una altra, segons ahont 
s'han trovat celebrant meetings de propaganda elec
toral. 

Tots tres, els uns als altres, s'han dit mil fàstichs, 
sens cap mena de mirament ni respecte. 

No obstant, aquestas rivalitats no han sigut obsta
cle pera que s'ajudessin l'un al altre, segons convenia 
á la mida del seu gust. 

I li ha hagut districte en que is mal anomen 
lanistas s'han ajuntat ab els republicans pera restar vots 
als monàrquichs; en altres, els republicans han fet lliga 
ab els monàrquichs, pera derrotar als catalanistas; y 
pera que resultés més complerta la varietat, hi ha ha
gut districte que han anat de brasset monàrquichs y 
catalanistas pera tombar al rival, que era republicà. 

Trieu y remeneu, que aquesta barrija-barreja es 
molt gustosa. 

Ja deya be La Veu de Catalunya al según o tercer • 
dia de fetas las eleccions, que estavan dintre una bru
tícia; referintse a no sé qué hi va haber en no sé quin 
districte d'aquí a Barcelona. 

Mes nosaltres podem felshi present aquell adagi: 
«Qui no vol creure al pare y a la mare, té de creure a 

II de cabra». 
Y el mal més mal dels mals, es que el quid, del que, 

del com de la cosa que va passar a no sé quin districte 
ti'aquí a Barcelona, va ésser fet per un dels seus, que, 
no hi ha dubte, deu ésser algún trapella. En fi, efectes 
de la brutícia. 

Com que aquestas" cosas nosaltres sempre las hem 
vistas venir, perqué i sistema s'ho porta, per aixó 
cada dia estem més satisfets de la nostra manera de 
fer y de pensar, convensuts de que els que de bona fé 
s'han esgarriat per aquets viaranys perillosos, que no 
fan més que comprometre llastimosament el bon nom 
del Catalanisme, tornarán al bon camí, pera anar de 
dret al assoliment de la llibertat de Catalunya. 

JOAOUIM D E L C L Ó S v D O L S 



LA DliVANTERA 

Carta familiar den Pere 1 Cerimoniós 

l 'n dels comtes uV Barcelona que presenten el ca
rácter més bonich d'estudiar, es, sense cap mena de 
dubte, IMI IVre ll i lo Cerimoniós, qui ab sa activitat 
verament meravellosa, ai.xís acudia als grans ru 
d 'Es ta t ab sa relinada diplomacia, com se preocupava 
dels més petits detalls de sa casa, com pot veures en la 
següent curiosa car ta , que reproduhim d'una colecció 
de Documents histórichs catalans del sigle A71'pu
blicada per Kn Joseph Coroleu: 

Intés havem quel prat del castell nostre de 
Perpenyá no es be tengut aprop, (i) axí com deuria desser 
regat é denejat davols herbes, de la qual cosa nos marave-
llam, é pensam nos que si vos hi giravets la cara en haviets 
ansia que seria mils conreat é pensat. Perquè volem eus ma-
nam que vos najats diligencia, é que tacats que sia regat 
tota vegada que mester hi sia, e que sia denejat de cards, si 
ni ha, é dé totes avols herbes, é açó metex deim del verger 
que sia tengut aprop sus axí como si nos hi érem, car si una 
vegada son en punt de mal ésser costrits, nou los a un gran 
temps abans que sien tornats en sahó, é axí girats hi la cara 
de guisa que quant nos hi siam, Deu volent, hi trobem plaer. 
Axí matex nos es estat dits quels paons no Iavoren be, ne 
trutifiquen, car diu se que no ni ha .x poch més 6 menys. 
E som ne molt meravellats, car nos ni gitam daquests anys 
•Ixwvij. e ja ni havia ,xv. 6 .xvj.,'é com que deguessen esser 
multiplicats no deguen osser tornats a tan minva compte. K 
sis diu que guineus los se mengen, es mal recapte é mala 
aministració, é en special com no es proveit quels paons 
fossen nodrits é amasegats de tornar jaure al vespre dins lo 
castell, é aquest nodriment pendrícn ells si hom los aucava 
á donar los á menjar en casa, é per lo bon aculliment é solac 
que ells trobarien, tornarien volonters ajocar se en lo cas
tell. Car les guineus é les altres bistics salvatges, comuna
ment no van sino de nits é fan aytals malefetes, é encara pot 
esser que algunes males persones si ho troben en avinentea, 
sen plevesquen, é tot acó cessaria sils paons á la nit se joca-
ven dins lo castell. Axí matex deuria esser proveit quels ous 
de les paones fossen posats á gallines quels covassen, car les 
paones nos curen sol que un ou hajen, de les altres, é faria 
á demanar é saber ab aquells ó aquelles quin sabeu, é ques 
faes axí com fer se deu, de guisa que aquestes coses é 
plahers de senyors, sien tengudes aprop axí com fer se deu. 
Dada en Barchinona, sots nostre segell secret, á xv dies de 
setembre del any M.CCC.LXI. KJÍN PETRUS. 

»Dominus Kex mandavit michi Jacobo Conesa. 
»Fuit missa Francisco de Cerviano, Gubernatori Comi-

tatuum Kossilionis et Ceritanie. (2) 

NOVAS 

ueix publicantse ab creixent èxit la Crónica o 
Comentaris del AVv En Jaume I, primer dels volums 
de la Biblioteca Clàssica Catalana. Lo quadern tercer 
que acaba de veure la llum está casi tot ell dedicat a 
narrar los preparatius de laconquestade Mallorca, l'em-
barch cap a la illa y'ls primers èxits de la campanya, 
com pot veures en lo següent sumari que conté: 

M.VII Ideado la conquesta de Mallorca-—XLVI11. 
Cort per laconquestade Mallorca.- \ I A'l \ . Segueix 
la Cort. L. Oferiments d'en Montcada. —LT. Nunyo 
Sanchec-Lo Comte d'Ampuries.—Lli. L'Arquebisbe de 
Tarragona. Mil . Lo Bisbe de Barcelona y'l de Giro
na.— LIV. Altres oteriments.—LV. Reunió de l'Arma
da a Salou.— -LVI. Partida de l'estol cap Mallorca.— 
LV1I. L'estol en perill de naufragar. - I AMI. Arriba
da a Mallorca.—LIX, Buscant desembarcader-Santa 
Pon ça.—L>v. Primer combatcontra'lsserrahins.- I.XI. 
Precaucions. —IX II Sermó del Bisbe de Barcelona.— 
I.XIII. Preparatius de batalla.—LXIV. Després de la 
batalla.—LXV. Primera batalla de Don Jaume a Ma
llorca. LXVI. Mort dels Montcada.—LX Vil. Losca-
davres dels Montcada.—LX VIII. Enterrament dels 
Montcada.-LXIX. Siti de Palma. — LXX. Mort del 
capdill [fantilla. - I XXI. Ben-Abet. 

i i) .Veí. 'k ' l i ran . 
Re¿. U79, i " l 4* Kir.i 

Ademes anuncia en la cubería que ab lo quadern 
vinent regalará a sos suscriptors la reproducció d'una 
fotografía de la calaven, de dit monarca català, treta'l 
jorn de sa traslació del reyal sepulcre del Monestir de 
Poblet al que actualment ocupa a la Catedral de Ta
rragona, efectuada'l día 7 d'Octubre de 1850. 

Es una obra que's generalisará per ( atalunya y que 
contribuirá en gran manera a la cultura histórica de 
nostra patria. 

L'obra filológica. -L'erudit filólech català mossèn 
Marian Crandía, a qui desde aquestes planes felicitem cor
dialment per haver obtingut el premi extraordinari en la lli
cenciatura de Filosofia y Lletres y guanyat, en renyides 
oposicions, el premi Rivadeneyra, ha deixat pera '1 Congrés 
de la Llengua Catalana dos tieballs sobre 'Is temes: «for
mació de la paraula catalana» y «De l'arrel llabi-lingual ca
talán 

Tenim noticia de quei Dr. Alcover, ánima del mohiment 
lilológich de Catalunya, estará a Barcelona desdc'l dia 16 
fins-al 22, a fi de seguir l'organisació del projectat Cot» 
gres. 

A s o c i a c i ó P o p u l a r C a t a l a n i s t a . — A v u y diu
menge, a Ics cinch de la tarda, tindrà lloch en el local d'a-
quet centre (Escudellers Blanchs, <S r ' . i u n a conferenciaa 
cárrech den Bonaventura Riera, que versará sobre '1 tema: 
«Origen e importancia etimológica dels cognoms o apellidos 
catalans . 

Al acte queden especialment convidats els colaboradors 
del Diccionari Català y demés persones que s'interessin pels 
estudis lilológichs. 

H o m e n a t j e a l g r a n P o e t a . — E s realment meri
toria la tasca que ha emprés la llibreria Cientítica-literaria 
de publicar les obres complertes de Mossèn Jascinto Verda
guer, cuydadosament ordenades y anotades, alguna de les 
les quals era ja difícil d'adquirir per haverse agotat l'edició. 
El primer volum publicat, que consta de prop de 500 planes, 
enclou les obres complertes següents: Idilis y cants mis-
tichs, Caritat, Llegendari, Cansons y odes de Montserrat 
v Passió Í/C Nostre Senyor JetUcrist. 

C a n s o n e r p o p u l a r . — S ' h a publicat la cansó XLVI1I, 
que es la intitulada L·i Dama d'Aragó, una de les més cor
prenedores per sa bellesa tant per la part musical com per 
la lletra. Va acompanyada d'un artístich dibuix den Sebas
tià Tunyent, y en ses curioses notes folk-lóriques hi ha una 
encertada crítica per demostrar que tant bonica cansó po
pular no procedeix de Castella com afirma 'n Menéndez Pe-
layo, sino qne es genuinament catalana. 

Aquesta 's ven al preu de 15 cèntims, per ésser fulla do
ble, y 's pot adquirir, com totes les demés, en aquesta Ad
ministració. 

E s p e c t a c l e s y a u d i c i o n s G r a n e r . — L a r." vet
llada d'abonament que tindrà lloch en el Teatre Principal 
será '1 día t(> del corrent ab la representació de la tragedia 
grega Alkestis d'Eurípides, traducció catalana den Salvador 
Vilaregut, y la recitació del Esglay den Emili Vilanova. La 
2." vetllada tindrà lloch el dia 20 estrenantshi la rondalla 
popular La Fustots, portada al teatre per en Sever de la 
Cantonada, y ' 1 proverbi en un acte den Alfred de Musset 
Es impossible pensar en tot, finalisant ab la representació 
de la visió llegendària Lo Compte VArnau. 

I n s t i t u c i ó C a t a l a n a d ' H i s t o r i a N a t u r a l . — 
En la derrera sessió ordinaria que celebrà aquesta entitat, el 
soci senyor Soler presentà un exemplar de «Chimaesa», peix 
raro en nostres costes, y unaaureneta (Hirundo rústica L.) 
que ofereix un notable cas de albinismo y fou cassada en el 
terme de Vich; el senyor N'Amadeu Romaní presentà varis 
ofidis de Capellades disertant sobre 'Is meteixos el senyor 
Zulueta' 

A s s o c i a c i ó P r o t e c t o r a d e l ' E n s e n y a n s a 
Cata lana .—Aques ta entitat, dedicada exclussivament al 
sosteniment de les escoles catalanes, es trova ab escasses de 
medis per cumplir degudament ab tan ,noble apostolat. Per 
lo meteix, preguem a tots los bons catalans, a tots els que 
estimin la terra catalana y mirin ab predilecció la tasca edu
cativa que ha de d'enrobustir les vinentes generacions, a 
que s'inscriguin com a socis de dita corporació ab la quota de 
una pesseta mensual, en la seguretat de que sols aixís pot 
aguantarse y prosperar l'ensenyansa catalana, que es indis-
putablement l'obra capdal del catalanisme. 

Si contra lo que es d'esperar, no s'arrivés a reunir prous 
elements, sembla que s'adoptará algún medi extraordinari 
obrint suscripcions voluntàries 0 altres coses anàlogues, a fi 
de que tothom pugui contribuhirhi. 

S'admeten donatius y propostes de socis a casa del secre
tari: Cadena, 9, 1 '. 1", Barcelona. 

E s t u d i s Catalans .»—S'anuncia la sortida del pe
riódica setmanal Estudis Catalans, redactat pels alumnes 
ab certificat de aptitut dels «Estudis Universitaris Catalans 
y dirigit per la Direcció Artística de l'Associació de Lectu
ra. Aquet periódich, en forma de Monografies, publicará 
Dret Català, Historia, Literatura, Economia, Política, Art y 
Poesía. 

I n s t i t u t O b r e r Cata là .—Demà, diumenge, a les 
onze del matí, en el saló d'actes del Centre Autonomista Fi-
vallcr, se reunirá el Concell general d'aquesta culta agrupa
ció pera nombrar nova Junta directiva. 

Establiment t ipograKch de Joseph ORTEGA. S. Pau, 96.—Barcelona 
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