




LA I ) F \ ANTERA 

Lo que li interessa es que surti l'héroe; ni '1 condemp-
na, ni '1 defensa; lo va a veure. 

I'ero la conversió de l>on //uní tal com la veyém 
es altament impropia, si no 's volen excusar aixís totas 
las iniquitats. Quien tal tuzo que tal pague. 1.' esperit 
de Don ¡nan ha de ser lo mateix que era en temps de 
Tirso, perqué l'esperit d'Espanya no ha cambiat gens 
desde 'ls temps de la casa d'Austria: igual y pitjor ab 
solutisme disfressat ab altres noms, igual carácter gue
rrer, bravucón, ingrat, absorvent y pié d'orgull | 
miseria. En lo tristíssim estat actual en que duas gue
rras amenassan sustréureli 'ls últims rosegalls de 
passadas conquistas y en que la fam está a punt 
trucar a totas las portas, no es la veu de Don ¡ 
Tenorio la que parla per boca de la prempsa espanyola 
quan demana passarho tot a foch y a sanch y batallas 
y més batallas en que es impossible trobarhi cap glo 
tia y sí sols una font de desventuras per .'¡00,000 mares 
que ploran y a las que ni per humanitat al menos cerca 
ningú la manera d'anunciarlas que es hora ja d'acaba' 
son plor? No podría dir la Espanya d'ara com lo Don 
Juan de Moliere al morir: «Non, ilne será pas dit, 
qu' íl arrive, que je suis capable de me repentir! 

Ay! Hem dit que '1 poble te instints maravcllosos y 
que ha endevinat en lo drama d'avuy una signifu 
nacional que l'atreu al treatro. Pero, per qué ha triat 
aquesta diada y no una altra pera fer tan original ma
nifestació? Per quin trist pressentiment ha volgut que 

i fos a la vigilia del día dels Morts celebració de las fes 
tas del héroe? En las amarguíssimas horas per que 
está passant Espanya la contestació sería poch conso
ladora, si no la dictés la impresió que 'ns fan so 
tims pasos. Deixém. donchs, al temps que la fassa ell. 

Entretant a Catalunya anirém també a veure '1 
Uon ¡uan Tenorio, per lo menos a las ciutats y vila-
ahont l'alició s'ha encomanat, que en quant als poble.-. 
xichsy fins a molts dels gran estem verges de tot ai 
y 'ls que hi anem contemplem la obra ab 1' interés 
curiositat de sempre. 

Probablement serán molt pochs los que 's fixaran 
en si realment es o no'1 Don Juan la representi 
d'Espanya, pero si '1 tribunal de la Historia un 
conlirmés aqueixa apreciació y cridés á comptes á cada 
un dels actors que hauran intervingut en lo tristíssiír 
drama, Catalunya podrá contestar ben serena, ipuig 
res pesarán ab lo temps sos fills descastáis, sos /-
ristas baladrers ni sos patriotas de cinch cèntims i, que 
no hi ha volgut desempenyar cap paper principal, n; 

tan sols lo de criat o cómplice, pero que si n'hi hai 
tingut de pendre, ja que com a part integrant de la 
ció li toca, n'hi corresponia més que a cap altre no i 
que un: lo de la Estatua acusadora. 

avuy crida a la gent al teatro. Los honrats vehins que 
avuy menjaran depressa per poguer arribar a temps al 
comensament del drama, ja hi van anarhi l'any passat 
y van afanyarshi així mateix com si haguessen com
plert ab una obligació; dos o tres dels jovenets que tin
dreu a las butacas del voltant, van debutar en la seva 
estroncada carrera d'actor aficionat fent algún del més 
importants papers de la obra; tot aquell floret de noyas 
que hi ha ais palcos vos recitará si voleu las .-passiona-
das décimas de donya Inés, y fins aquell vellet que ve-
yéu enllà mitj baldat, y que sols avuy dexa la seva vida 
retirada, vos dirá, si li demaneu, planas senceras de 
versos potser ab més seguretat que'ls mateixos actors. 

I ampoch será'I mèrit literari de la obra lo que avuy 
anar en renou a mitja Espanya y treu de pollaguera 

fins als teatrets més arreconats. Èxit tant continuat y 
tan complert no'l proporciona may lo mèrit positiu, y 
no será ademes cap irreverencia dir que' 1 del drama d' 
en Zorrilla no es pas tan gran que mereixi tantas ova
cions. 

Lo Don ¡nau del ilustre poeta llegendari castellà es 
una adulteració del Hurtador de Sevilla de Tirso de 
Molina, que trassá la figura del héroe d'una manera 
genial y veyentla de debo, tal com no la ha vist ningú 
dels seus innumerables imitadors. Lo drama d'en Zo
rrilla es fill de la inexperiencia de la joventut; una fo-
guerada d'entussiasme irrellexíu anima lo conjunt de 
la obra a falta de sólits fonaments y correcció de plan, 
j opadas de versos enlluhernadors cubreixen molt so
vint la pobresa del concepte o la falsetat de las imatges 
y una excessiva complicació d'incidents petits disfres
sa la lleugeríssima trama que en realitat te'l drama y 
que en rigor se reduheix al rapte de D.11 Inés, del con
vent, al celebèrrim epissodi del convit ab la Estatua y 
a la conversió final de I). ¡nan. Ab tot aixó, y tenint 
encara en compte que casi tots los personatges de la 
obra están tan lluny de la realitat que no'ns deixan la 
més mínima impresió, exceptuant D." Inés (que es una 
concepció delicadíssima que descubreix al poeta) y del 
protagonista, (quan no per altra rahó perqué per ell se 
fa la Mista), s'haurá de convenir en que no son las qua
litats de la producció d'en Zorrilla las que convocan al 
teatro a tots los públichs d'Espanya ab una delectació 
que no's sabía espliear lo mateix autor, qui no's cansa
va de declarar per tot arreu los molts detectes que son 
drama té. Per altra part, avans de néixer lo Don Juan 
tenorio, los nostres pares ja anavan en tal día com 
avuy a admirar El convidado de piedra d'cn Zamora, 
quals bellesas son per cert ben redimidas, y ara mateix 
los que aquí ja donan per vist lo drama d'en Zorrilla es 
perqué prefereix en /•// Nuevo tenorio, que es una obra 
estrafalaria, sense cap ni peus, o perqué lo seu fort es 
lo género chico y més s'estiman anar a trobar lo recort 
del héroe en Juanita Tenorio, Juan el perdió o altras 
xlitadas per l'estil. 

La explicació del misteri que avuy tots contemplem 
y que cada any excita la curiositat del observador no 
satislará pas a ningú si sols se la vol trobar en rahons 
dordre literari o artístich, ni en obstinacions estéticas 
de mes o menos bon gust que devegadas tenen los po
bles, ni molt menos en lo poder que exerceix sobre las 
massas la moda o la rutina. I .a alició a las representa
cions del Don ¡nan tenorio ve tan de lluny y está tan 
extesa per tots los públichs d'Espanya que es impossi
ble que las sevas arrels descansin en causas tan super
ficials y no furguin més y més fondament fins A arra
parse en la mateixa ánima del poble. 

Lixemnos una mica en la significació del personat-
[Qaí ve a ser D. Juan Tenorio?' Totas las literatu

ras mitjevals de la Europa tenen en sas rondallas y 
cansons populars la figura del seductor de donas, menys 
preuhador de tota lley humana y a qui la ira del cel 
fulmina y mata quan ni'l santuari dels morts es un atu
rador per sas disbauxas. En nostra mateixa Catalunya, 
lo Comte Arn w. lo Mal cassadort, lo Comte Mal de Ma
llorca y no pocas rondalletas, son una reminiscencia de 
la tradició general, que a Castella, a Italia, a Alema
ny a, a Fransa, a Portugal y fins a Polonia, trobém molt 
més determinada y que com la del ¡ulieu erran/, lo 
Faust y tantas altras, son lillas de la fecondíssima fan
tasía de la Edat Mitja, tan poch compresa y tan calum
niada y, no obstant, tan inmensamenl gloriosa en tots 
conceptes. 

Los elements de Don Juan, son, donchs, universals 
perqué tota la humanitat compta ab sers de vida desen- i 
frenada, luxuriosa y tan plena d'orgull com de impie- I 
tat. Pero la llegenda de la Edat Mitja, que no més es- j 
bossa'l personatge, no s'encarna decididament en ¡un I 
poble lins a arribar a Espanya y al trobar aquí un poeta I 
de las altas condicions de Tirso de Molina que la arre
plega per la creació d'un drama inmortal, sembla que's 
deturi sense haver de passar més enllà perqué ja ha 
trobat son centre y sa veritable residencia. La idea ge
neradora divagava perduda sense trobar ahont pendre 
forma, fins que Tirso, aprofitant una relació popular 
sevillana, l'encabí y personalisá en lo magistral carác
ter de son Hurtador de Sevilla, que es a la vegada una 
brillant personificació de totas las qualitats y defectes 
de sa rassa. 

Y notis be. L'éxit colossal qae tingué l'obra no's 
limita pas a Espanya sino que traduhida o arreglada 
passà per casi tots los teatros d'Europa, particularment 
a Fransa e Italia ahont Moliere y Goldoni se vegeten 
obligats persas respectivas company ías a escriure per 
ellas sobrei mateix tema. V tots los autors que desde 
llavors lins ara l'han tractat, en lo teatro, en la novela, 
en la lírica, en lo poema, desde Villiers a Poukine, 

desde Dorimon a Alexandre I Himas, desde Lord Hyron 
a Malletílle y en fí desde Tirso de Molina y Alonso de 
Córdoba fins al últim de la enorme llista d escriptors 
que han poetisat o descrit lo personatje, llista que ¡a 
demana un gros volúm y que jo haig de publicar algún 
día, tots, tots absolutament, al donarli distintas adap
tacions, desviantlo més o menos de son origen, conve
nen en una sola cosa: en ferio espanyol, en que solza-
ment ha de ser Espanya la patria del disolut cavaller, 
menyspreador d'honras y vidas agenas, en que no pot 
dirse ni portar altre nom que'l de Don Juan, aixís, 
en castellà. 

Donchs be. Lo poble ab lo instint intuitiu que tots 
los pensadors y lilosophs li concedeixen, y qu'es inne
gable y devegadas molt poderós, ha vist en lo perso
natje que avuy será'l protagonista en tots los teatros 
alguna cosa que l'interessa molt directament, y coinci
dint sense saberho ab las apreciacions dels escriptors 
Donjuanistas que l'han estudiat, sembla contestar a 
la pregunta que'ns hem fet com volguent dir al anar a 
las representacions d'avuy: /;. Yuan Tenorio es Es
panya: jo he destinat un dia de cada any per poguerla 
veure tal com es. Entenentho aixís, no queda fàcil
ment esplicada l'afanyosa solicitut ab que'l públich es
panyol corra a omplir los colisseus en las diadas de Tots 
Sants? Y si aqueixa rahó no s'admet, ahont buscarne 
un altra de més convincent? 

Sí: no hi ha perquè dubtarho. T). Juan es Espanya. 
No aquella Espanya de l'Edat Mitjana en que cada re
gió valia per un regne y cada Estat creixia á l'ombra 
d'hermosas llibertats conquistadas per lo poble apoch 
apoch emancipantse de tiranías senyorials, sino l 'Es
panya del Renaixement, la Espanya cessárea. absolu
tista, absorvent, enemiga de particularismes y de furs 
y de exempcions y refractaria a tota ¡dea de llibertat 
de debo, la invasora de cent pobles sobre'ls quals no 
tenía cap dret. desoladora de comarcas avans esplén
didas, la que brandava per tota rahó la flamejant es
pasa é instituhía per tota llev los tribunals de safteh. 

La creació de Tirso de Molina es la síntesis mara-
vellosa de tota una época, y millor dit encara, de tota 
l'Espanya moderna, esperit que anima a aquell jove 
ardent, superbiós, acuchillador etern, per qui ni la fa
milia te cap llás ni la amistat cap valor, que no te cap 
temor a la justicia ni cap respecte a la dona, que passa 
la vida seduhint casadas y donzellas sense altre fi que'l 
de satisfer sos baixos desitjós y enganyarlas, y a tot 
aixó (y aquí está la gloria del autor) simpátich en mitj 
de sos crims, perqué son lilis d'una mala educació, va
lent fins a desafiar la mort, ferm en sa esborrajada 
manera de pensar lins a rebre'l terrible cástich en que 
mor impenitent, es lo mateix esperit desenfrenat y 
avassallador que animava a la Espanya de Carlos Y y 
delsFelips y que s'ha anat perpetuant lins ara, sense 
corretjirse ni en los moments de miseria de nostre estat 
actual. 

A aquesta Espanya be li corresponen també 'ls la
mosos versos d'en Zorrilla: 

Por donde quiera que luí 
la razón atropelli}, 
la virtud escarnecí, 
á la justicia burlé 
y a las mujeres vendí. 
"* en todas partes deje 
memoria amarga de mí. 

Volen saberlo '1 nom real de las donas conquistadas 
per lo Don Juan de la historia política moderna? Nà
pols, Sicilia, Mantua. '1 Milanesat, Flandes, Portugal, 
Méxieh, la Plata, Chile, l'Ecuador... á que anomenar-
ne més si la llista fora tan llarga com la del Leporello 
de Mozart! Preguntéulashi com las tractava '1 seu ena
morat y quin bon recort ne guardan de sas requestas 
amorosas. En l'últim acte del Burlador de Sevilla las 
víctimas comptan sa desgracia al Rey en mitj de terri
bles malediccions contra '1 traydor; las imprecacions 
de las víctimas d'Espana han sigut encara pitjors; las 
parets del Capitoli de Washington n'han fet ressonar 
algunas, las altras ja no se senten; los cants de victo
ria dels pobles que s'han fet independents ja las su
pleixen. 

Cara l'ha pagada nostre Donjuán la set de pose-
hir, de dominar, de gaudirsc en la contemplació de 
moltas térras sevas, no pas ab mira egoista, puig may 
n'ha sapigut treure cap profit, sino pel sol gust de 
créurcs superior a tothom. Com en l'obra de Tirso, no 
atén a la condició o la riquesa de las donas seduhidas, 
sino al sol gust d'aumentar lo número de sas estranyas 
victorias. Cara l'ha pagada ouan las nacions que '1 ser
vían han trobat ocasió per recobrar sa vida propia y 
han vist la falsedat de sas caricias y bescantantli sa 
conducta l'han deixat sol en mitj del mon, abandonat 
de sos vehins. aislat per l'aborriment de tothom que 
l'ha conegut, y, malaventurat y pobre, tan pobre com 
aquell cavaller de la trista figura al retirarse a la Man
xa després de haverse maravellat a sí mateix ab tot 
aquell repertori de valentíssimas extravagancias. L' 
ilustre Lamartine ho digué ab una frase molt encerta
da: Don Juan Tenorio esl ' hereu de Don Quijote.-

Lo cástich de Don Juan es inevitable. Lo bon Zo
rrilla, prenentho sens dubte d'Alexandre Dumas, cerca 
per medi d'una dona la conversió del héroe, donant 
aixís al drama un final més melós, pero desvirtuant per 
complert lo carácter del personatje y destenten bona 
part la impresió fonda que ha de deixar. Lo púhlieh 
pren per bo aqueix desenlias, com avans prenia lo que 
Tirso }- Zamora lidonavan y com pendra '1 d'altrc Te
norio de demà que sia transportat al mateix infern. 

LongUS Apulei. 1 .es amors de Dafnis y Cloeydr 
y Psiquis. Traduccions catalanes y pròlegs per R. Miqm ' 
y Planas. Publicació t Joventut», 

Tongas. Dafnis y Cloe.—Vet a qui un llibre que molts al 
llegirlo (superficialment! es quedarán esverats y duptaran 
de si lo que tenen entre mans ha vingut a llum patrocina: 
per el periódich Joventut o es una de las multas novelas de 
de moda que's publican ados reales lomo [>ara solaz y es
parcimiento de las gentes jóvenes. Pero com ja he dit, será 
al llegirlo superficialment. Si al ferho volen ficsarshi y. sos
pesar ab tota imparcialitat els passatges de l'obra que més 
escabrosos els semblin, hauran de confessar son erro, puig 
per contrarestar a la inmoialitat toparán sempre ab la ig-
noscencia y es provat que allá ahont hi ha la primera 
cap la segona. Y que allí ahont hi ha la segona de cap manera 
hi pot existiría primera. Pero ja sé lo que'm dirán: |Qüe 
tanta ignoscencia es impossible! Y jo 'ls hi dono tota" la 
rahó. N'hi haurán molts que l'inmoralitat la veurán per altre 
cantó: el de l'idolatria, y no perdonarán may més als de /< 
venint l'atreviment que han tingut en estampar un llibre 
aixís. An aquets s' els hi pot contestar qus s' en apuntin 
dugas. 

Si'1 Dafnis y Cloe hagués sigut escrit avuy, et qus 
gur que no hauria tingut molt bona acullida, per sa falta de 
realitat y d'estudi psicológich. Mes l'obra fou escrita en una 
época en que no eran aquets els cims que havían d'alcansar 
els novelistas v per lo tant passavan desapercebuts. Cada 
generació té las sevas lleys y com a tais las hem de respectar. 
Ño \'ol dir aixó que las tinguem d'obehir, sino admirarlas. 
Tampoch hem d'ésser tan crudels que las volguem fer des
aparèixer per antiguadas, puig en sos temps eran tant mo
dernas com las nostres en els nostres. Si nosaltres demanem 
realitat, nostres avant-passats desitjavam grandiositat e ima
ginació. Dafnis y Cloe té aquestas qualitats y per lo tant ha 
complert son comes y ab sobre-puig. 

Apulei. Amor y Psiquis1— Ei una delectadora rondalla 
en la que s'hi trova aquell cayent popular de las que 'ns 
contan nostres pagesos, més no es una rondalla sols pels 
infants, o més ben dit, l'acció si es, per ells pro l'idea es feta 
pels homes. 

Igual que en el Dafnis y Cloe tampoch havem d'anarhi 
a cercar realitat; es una rondalla y per lo tant una hermosa 
mentida adornada ab maravellosos episodis. 

En Miquel y Planas en la traducció ha ohrat ab concien
cia y de pas ha dat també una lliçó a n'els que's creuen que 
traduhir vol dir esguerrar obras. Cap escrúpol ha tingut en 
presentarnos els dos llibres tal conversin en sos originals y ha 
fet molt bé. La inmoralitat es sempre allá ahont la vol veu
re el llegidor. El llenguatge que ha empleat es inmensament 
rich y nou. Dignes son las traduccions de las obras. 

|. SANXi 



4 LA DEV ANTERA « 

NOVAS 
L ' o b r a filológica.—El periòdich Patria Xnra pu

blica un segon article referent al dialecte del Camp de Ta
rragona, en el que estudiant l'orígen de la gutural ab que 
termina la i.'' persona singular del present indicatiu d'alguns 
verbs, com soc, estic, pénsoc, min joc diu que pot provenir 
del pronom personal llatí ego o be del adverbi hic, a lo que 
responem nosaltres que si en quant a la segona suposició 
això está conforme ab la y d'alguns verbs espanyols com 
soy, doy, estoy, no s'explica per la meteixa rahó la dental 
final ab que's pronuncia la i." persona singular dels verbs en 
la comarca de la Selva, ahont diuen jo pórtot,jo ménjot, jo 
fáltot. Desitjaríam que s'aclar aquet punt, ahont potser 

un paper important la fonética. 
—Després de les dues conferencies filològiques que en el 

mes de Juny dona en el Centre Excursionista Mossèn Gran-
dia, se n'ha dat una tercera'l día 15 del corrent en l'Associa
ció Popular Catalanista a cárrech den Bonaventura Riera 
que versa sobre'l tema: •>.Origen e importancia etimológica 
dels cognoms o apellidos catalans». 

Comensá'l conferenciant la lectura de son treball plan-
yentse de que en la gran majoria dels diccionaris de defini
cions se troven completament dcscuydats, per no dir omesos, 
els noms propis, tant geográfichs com personals, los quals 
constitueixen la meytat del inventari d'un idioma y no hi ha 
que dir si'n tenen d'importància aytals noms dintre la lexi
cografia, servint com serveixen per anomenar lo que mes 
directament afecta a la vista humana, lo que mes directa
ment atrau nostra atenció, la qual se fixa, ja desde naixen-
sa. en el lloch hont se viu y en les persones ab que's tracta, 
importancia innegable considerant la riquesa filològica que 
contenen, en primer lloch perqué son persistens y solen re
cordar orígens remotíssims, en segon lloch perquè formades 
espontàniament pel poble segueixen lleys fonètiques perfec
tament naturals, sense cap forma estudiada, lo qu« dona 
molta llum per l'estudi de la combinació dels sons, y terce
rament perquè la major part d'aqueixos noms propis no son 
mes que variants especials dels noms comuns. Y ja que ara 
s'està fent ab tota serietat el Diccionari de la Llengua Cata
lana, convé que'ls colaboradors se dediquin a la replega, 
comparació y estudi d'aqueixos noms á fi de que'l nostre 
Diccionari supleixi'l gran defecte de les altres obres de sa 
classe, puig si en aquet sentit el Diccionari Català es mes 
complert que'ls altres, pero complert ab tot coneixement de 
lo que's tracta, nostra Patria haurà realisat un notable 
avens en la ciencia llenguística. Proposantse, per contribuir 
quelcom a assolir aquesta finalitat, estudiar particularment 
l'element de la congnominología, se lixá en una classificació 
dels noms de llinatge; establint la següent, malgrat el siste
ma seguit'per altres autors: i."1 epítets ó calificatiu* apli-

i ú persona (en sentit directe o figurat), 2." nOms 
rráfichs y 3." ' noms extrangers trasnietos. 

La primera classe, hont se trova'l vocabulari de profes
sions, arts y oficis del nostre poble, y de qualitats físiques y 
morals de les persones, ai\ís com els termes ab que se solia 
motejaries, ens ofereix un rich tresor de paraules arcayques 
que'ns trasmeten fins avuy ¡'hermosura delantich llenguatge 
com snccehei.x ab lo cognom Boixador que'ns recorda l'an-
tich otici dels boaadors o bodadors del temps de la Recon
questa, que's dedicaven a roturar les terres trayentles del 
estat d'erms en que les havia deixades l'invasió serrahina, 
y es una paraula vinguda del verb llatí fovére, que vol dir 
cavar la terra, d'hont han vingut paralelament els noms 
topográfichs catalans Bofia (per Jovea) Bohiga Boada, esde. 
vinguts així mateix noms de llinatge. 

La font mes abundosa y mes important de la cognomina. 
ció catalana es la de noms de lloch o topográliichs, de tal 
manera, que moltes paraules que a primera vista semblen 
compreses en l'anterior categoria, ben estudiades se veu que 
corresponen a la toponimia; exemples Claret, que no es pas 
¡'adjectiu diminutiu de clar, sino un poblet agregat al muni
cipi de Tremp, ¡lo, que aixís com sembla un calificatiu de 
bondat no seria gens extrany que's referís al poble de Bor 

regat al municipi de Bellver), puig en la fonética catalana 
es muda la r final, com succeheix en el poble de Tor que ha 
dat origen al cognom To. Els cognoms d'aquesta classe no 
sols corresponen a pobles y viles, y a adjectius gentilicis, 
sino també a la denominació de diversos y variats accidents 
del terrer, com les diferentes formes de monianyes, corrents 
d'aygua y particularitats visibles que presenten els camps y 
boscos, essent molt probable que'ls llinatges catalans hajin 
pres el nom de la casa de camp a del lloch hont varen néixer 
> d'hort proceheixen els primers que varen ostentarlos. L'im-

portancia etimológica, donchs, dels cognoms d'aquesta clas
se, eonsistsix en l'etimologia de la toponomástica, y per 
demostrar lo curiós y sorprendent resultat d'aquet pregon 
estudi, presentà l'etimologia, remontantse fins als mesantichs 

_:ens, dels noms Pallarols, Mulla, Serinyà, Reixach, 
reta, per cert molt interesauts, tal com la pre

senta l'eruditíssim Dr. Bàlari, y algunes altres etimologies 
d'investigació propia, afeginthi la obseTvació curiosa de que 
algun d'aqueixos noms de familia está pres d'un nom de 

h, aquet nom de lloch ve d'un altre nom de persona, el 

qual cnsemps vi d'un altre mot topográfich, y anantse se. 
guint aixís la cadena arrivem al llenguatge d'una época re 
motíssima. 

Parlant de la 3." classe de noms personals, o sia'ls ex
trangers trasmesos, digué que abans d'arrelarse lo costum 
d'adoptar com a patronímichs el noms de sants, cada indi
vidu duya un sol nom, que's posava en la cerimònia del ba
teig y capritx-osament escullit d'entre'Is que s'acostumava 
usar; fossin llatins com Augustus, Augustinus, Lucretins, 
Margarita, grechs com Phüippus, Kulogius, Philomena, 
o gótichs com Loduvicus, Matilde, advertint, pera evitar 
errors y confusions en la crítica histórica, que era molt comú 
adoptar un nom distint del que havia sigut impos en la 
font baptismal. 

Enumerà una pila de noms personals gótichs que ab 
moltes variants se troven extesos no sols a Catalunya, sino 
a Fransa, Italia, Espanya y altres terres. 

Defensant aquesta classificació, observa de pas l'extra-
nyesa que li causava la classificació enginyosa del Dr. Balari, 
en la qual s'hi nota certa superficialitat sobre tot al incloure 
en la categoría de mobles Cadireta, que no's refereix pas a 
lo que sembla a primera vista, sino que es un nom topográ
fich equivalent a cataracta, al posar entre'ls arbres Alzina. 
que no es mes que un poblet de la Conca de Tremp, al consi
derar entre l'economía doméstica Sendra, que no's refereix 
tampoch al producte de la combustió, sino que es el nom 
personal trasmés del gótich Sindarat, que «nsemps dona 
les variants Serret y Sindreu, y'l n o m de Sala, que'l doctor 
Balari posa entre les parts d'un edifici quan en realitat es 
també un topográfich, que en son origen no era una part de 
la casa, sino una classe d'edificis. 

Fins al segle XI —seguí dient-tots los individus ostentaven 
un sol nom, com acabem d'explicar. Com que aqueixos mots 
eren escullits d'entre'l nombre limitat dels que per aquet fi 
s'usaven, prompte s'experimentà la necessitat d'afegir un 
segon nom a cada individu per evitar la confusió de molts 
que s-anomenaven igualment; y per xo del segle XI fins al 
XIII s'afegia com a cognom un calificatiu o un topográtich. 
Y passat el segle Xlll, el nognom ja fou hereditari, perpe-
tuantse aixís els noms dels llinatges per la línea masculina, 
y aixís s'explica que'ls actuals cognoms que corresponen a 
professions y a qualitats físiques o morals, no están may en 
la forma femenina, perquè'ls primers que varen ostentarlos 
prengueren el nom del pare y no'l de la mare. 

Y linlament sostingué'l conferenciant, en vista dels nom
brosos exemples que presentà, que la replega y estudi dels 
noms propis, particularment els de persona, es sumament 
important pel coneixement de la llengua, y exhortà als cola
boradors del Diccionari a que no dcscuydin gens aquesta 
secció que ja constitueix la meytat del tresor de la nostra 
llengua. 

La nombrosa concurrencia que havia acudit a la sessió, 
composta en sa major part de persones dedicades als estudis 
d'aquesta classe, demostrà complesta conformitat ab les 
idees exposades. 

La |. ' y 5." conferencies les donà el Dr. Alcover los dies 
25 y 26 en el «Centre Excursionista de Catalunya», y'n dona
rem compte en el nombre vinent de LA DEVANTERA. 

C o n g r é s d ' H i s t o r i a . — E n una important reunió 
tinguda dies passats en l'Ateneu Barceloní, l'erudit histo-
riayre senñor Carreras y Candí donà compte de la reunió 
preparatoria celebrada a Lleyda'l mes passat, a fi de dur a 
terme un Congrés d'Historia de la Confederació Catalana-
Aragonesa. El senyor Carreras exposà també les bases que 
deurán servir de norma per aqueixes trascendentals assam-
blees, bases de que d'una manera concisa donàrem compte 
en un deis nombres passats d'aquet quinzenari. 

Els resultats práctichs que d'aqueixos actes s'espera 
obtenir son: Posarse en relació inmediata tots los conreadors 
dels estudis histórichs, y ajudarse mútuament en lo dificultós 
de llurs investigacions. Formarse exacte criteri de les regions 
de la Corona d'Aragó. Seguir los principals monuments his
tórichs que's trovin en el vehinatge del lloch hont se celebri 
'1 Congrés. Contribuir a fer remarcable una data histórica 
regional, aprofitantla per la celebració del Congrés, com la 
conquesta de Mallorca,'1 siti de Saragossa, l'entrada del 
Príncep de Viana á Barcelona etc. Fundar un gran certamen 
histórich de la Corona Catalana-Aragonesa. Deixar publi
cades una serie de monografies o treballs histórichs de vera 
importancia. 

S'ha indicat també l'idea de fer un gran diccionari histó
rich de la Corona d'Aragó, en el que hi tindrien cabuda no 
sols les obres particulars y generals de l'historia patria y le s 

H10nogroff.es, sino també los articles histórichs publicats en 
revistes y periódichs el coneixement dels quals es avuy im
possible. 

Son ja molts los historiadors que s'han adherit á aquet 
primer Congrés d'Historia. Les adhesions poden dirigirse al 
senyor Carreras y Candí, en el Ateneu Barceloní. 

C e n t r e E x c u r s i o n i s t a d e C a t a l u n y a . — D e s 
prés de la solemne sessió inaugural d'aquet curs, Mossèn 
Font y Sagué ha reprès les explicacions de Geología Catala
na, que enguany son per compte dels «Estudis Universitaris 
Catalans?. Dites llissons son públiques, llevat els exercicis 
de práctica, als que sols poden concórrer los alumnns matri
culats. 

La secció de Folk-lore ha dedicat una sessió a la canso-
nística popular, en la que's presentà un aplech de cansons 
recullides per en J. Pacanins y que guanyà'l premi concedit 
pel «Centre» en la Festa de la Musica Catalana. Foren can
tades per en Francesch Pujol, acompanyades al piano pel 
mestre Salvat, y comentades pel propi senyor Pujol, armoni-
sador de les mateixes, qui exposà sa opinió respecte de la 
conveniencia d'armonisar nostres autigues cansons populars 
per contrarestaries de mal gust que les sarsueles de moda 
escampen per les ciutats y viles. 

C o l - l e g i d e S a n t Jordi .—Aquet Col-legi obre un 
curs de Gramática catalana, especial pera noyes, que s'ex-
plicará'ls dillums, dimecres y divendres, de set a vuyt del 
vespre. El propòsit es d'ampliarse mes endevant dita ense-
nyansa ab coneixements de Literatura e Historia de Cata
lunya. 

C a n s o n e r P o p u l a r . — S ' h a publicat la cansó XL1X 
d'aquesta colecció, intitulada L'Alaban, ab la lletra, la nota, 
explicació folk-lórica y un dibuix deu Cornet. Pertany al 
genre d'amoroses, y es la que 's canta en nostres vetllades 
patriòtiques, adaptoda a una lletra moderna, ab lo nom de 
Plany. 

Se ven en aquesta Administració al preu de lo cèntims. 
A s s o c i a c i ó p r o t e c t o r a d e l a E n s e n y a n s a 

C a t a l a n a . — L o distribuit per aquesta Associació en con
cepte de subvencions a les Escoles Catalanes durant el prop 
passat Setembre, importa 241 pessetas-

S'admeten donatius y propostes de socis en el domicili 
del secretari: Cadena, 9, r ' . , 2.', Barcelona. 

Orfeons .—L'Orfeó Català ha donat un concert en e! 
Teatre Principal, cooperant a la tasca artística dels concerts 
y audicions Graner, en el que cantà algunes cansons po
pulars armonisades y la famosa Missa del Papa Marcel. 

S'anuncia pel dia 8 de novembre un concert en cl teatre 
de Novetats, a benefici del Patronat de Catalunya per ra 
lluyta contra la tuberculosis, en el que pendran part l'«< >rfeó 
Canigó», el «Circuí Musical Bohemi», y l'«Orfeó de les 
Escoles del districte segon». 

C r ó n i c a d e l R e y E n Jaume .—D'aques t interes
sant llibre de la literatura clàssica que adaptada a l'ortogra
fia moderna publica la casa editorial Ferrer y Vidal, s'han 
publicats els quaderns ,\" y 5* que contenen respectivament, 
los següents capítuls: 

I.XVII, Atach a les muralles de Palma.— LXXllI, Conti
nua l'alach.—LXXIV, Entrevista ab lo rey de Mallorca.— 
LXXV, Proposicions.—LX.WI, Proposicions del rey moro.— 
LX.X Vil, Resposta dels catalans.—LXXVIII, Contesta del 
rey moro.—Segueix la guerra.—LXXIX, Hravesa dels serra-
hins.— LXXX, Fmpenedimcnt.—LXXXI, Preparant l'assalt. 
—LXXXII, Empenyorament als mercaders.—LXXXIII, Pal
ma abandonada.—LXXXIV, L'assalt de Palma.—LXXXV, 
Entrada a Palma.—LXXX VI, Matansa de serrahins.— 
LXXXV1I, Presa del Rey y de l'Almudavna.—LXXXV1II. 
Saqueig de Palma.—LXXX1.X, Repartiment del boti.—XC . 
Discòrdies.—XCI, Don Jaume aconsella al poble.—«XCI1, 
Mort de quatre nobles.—XC1I1, Sortida de Palma.—XCIY. 
XCV, L'exèrcit cap a Inea.—XCVI, Los cavallers hospitala
ris a Mallorca.—XCVII, Terra als hospitalaris.—XCVIII,Ca
sa y mobles als hospitalaris.—XCIX, Recorrent l'illa.—XCX, 
Demanant consell.—C. Combat de les coves d.Oortá.—Cl, 
Treva.—OI, Sifi del lerrahins a les coves.—CHI, Rendició 
de les coves d'Aartá.—C1V, Intent de pasatge.—CV, Don 
Jaume torna a Catalunya.— CVI, Arribada de Don Jaume 
a Tarragona.—CVU, Desembarch-Tornada a Aragó.—CV1II. 
Males noves de Mallorca. —CIX, A socórrer Mallorca.— 
CX, L'Infant Don Pere de Portugal.—Arribada a Sóller.— 
CXI, Plan de defensa.—CX11, Conquista de les montanyes 
de l'Illa.—C.XIII, Rendició.—C.XIV, Guerra ales montanyes 
—CXV, La presencia de Don Jaume.—CX VI, Retorn a Ma
llorca.—CX VI I, Projecte de conquista de Mallorca.—CX VIU, 
Cap a Menorca.—CXIX, Proposicions d'entrega.—CXX 
CX.X1, Entrega de Menorca.—CXXII, Entrevista ab don 
Jaume.—C.X.X1 II, Segueix l'entrevista.— C.X.XIV, l'rospcritat 
deMallorca.—CXXV, Idea de la conquista d'Evisa'—CXX\ 1 
conquista d'Evisa.— CXNVII, Idea de la conquista de Valen
cia.—CXXVUI, Elogi de Valencia. — ('.XXIX, Mallorca y Va
lencia.—CXXX, Plan de conquista.—CXXXI, Convit auna 
cacera.—CXXX 11. Comensa la conquista.—CXX Xlll, Presa 
de Morella per Don Blasco.—CXX.XIV, Don Jaume cap a 
Morella.—CXXXV, Devant de Morella.—CXXX\ I, Dispu-
tantse Morella.—CXXXVII, Don Blasco senyor de Morella. 
—CXXXVII1, Visita al Rey de Navarra. 

Horme estava anunciat, lo quadern 4'' va acomp 
d'una copia de la fotografia de la calavera del rey Jaume 1, 
cxtrcta-l dia de sa traslació del reyal sepulcre del Monestir 
de Poblet al que actualment ocupa en l·Iglesia Catedral de 
Tarrag ma-
•ffWft»tw?í?í«ww»mf5íí«wníí«-'fí?í«m?Híç««wwfw· 

Petita correspondencia 
|. M., Cirona.—Rebudes i'5o pesetas pel donatiu de sus-

cripció y I ' I O per les cèdules. 
M A . , Masies de Roda.—Rebuda 1*30 pesetas pel do

natiu. 
L'ADMINISTRADOR 

Establiment tipografich de Joseph ORTEGA. S. Pau, 96.—Barcelona 
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