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La estada prop de la feyna en 

Perqué las térras donin sempre se 'Is hi thé d' es
tar demunt, com per aixugar la roba al hivern S1 ha de 
bellugar també sempre.—Roba: perqué no t' aixugas: 
—Dona, perquè no 'm bellugas.—Donchs á la terra 
s' há de fer igual: per esponjaria al temps de sembrar, 
per teñirla esponjada al donar las a rn i s de la vinya la 
última brivada, y sempre oberta perqué un ruixat que 
caygui se pugui ben aprofitar, perqué, dels oórrechs al 
torrents y dels torrents á las rieras, no dongui un que 
sentir á la plana. 

No pera la arada á casa del bon pagés, y 'I cávech 
hi llú sempre igual que plata. Que 't tenen molts de 
contraris las plantas que aprofitan, y alia hont s' hi 
panseixen los raims y no hi pot granar lo blat hi grana 
la mala herba. Que s' ho treurá de la serena de la nit 
ó'de la humitat del día, pero se '1 treurá d 'una banda 
ó altre ll humor que nescessita sas arrels pera xuclar 
lo que 'Is hi convé de la terra. Pera aixó se 'ls hi te de 
donar tant torment á las vinyas y als camps, perqué 
1' adob no se i hi dragui qui no se 'I te de dragar ni' s 
begui 1' aygua que ha caygut del cel qui no se la te de 
beure. 

Anant y venint del tros se perden molías horas ca
da setmana, que son moltas setmanas al cap del any. 
Se ln devian adonar fa moltas centurias los que saben 
de treure 'ls comptes. Per aixó, a més dels pobles, hi 
ha tanta escampadissa de masías en la nostra terra y á 
las altres térras que no 's volen morir de gana. Y á 
més de las masías, en certs indrets hi ha carrers de 
mitja galta: sis, deu, dotze casas arrengleradas que 's 
serveixen del mateix pou si no hi ha font, que s' acom-
panyan en las tribulacions y gosan de la mateixas ale
grías. Poblats, carrerets y masías no deixan com qui 
diu un pam de terra dropejar, y si de carreret n' hi ha
gués més y de poblats menos ó ab menos gent de la que 
avuy s' hi aixopluga, fora més intens lo conreu y la 
gent no aniria tant cansada. La anada y tornada dels 
homes, la anada y tornada de las donas á mitjdía per 
dulshi'l dinar, suposant la feyna un quart y mitj lluny, 
fan nou horas perdudas en las setmanas plenas, horas 
perdudas que 's llegeixen en las plantas que 's crian al 
tros y en lo desordre de las casas. Perquè, mentres ca
mina, 1' home 's cansa, pero no travalla, y mentres la 
dona va y ve va enderera la feyya de la casa, si es que 
no pren mal una criatura espigada ó no se 'n trenca al 
bressol de tant plorar una de petita. Aquí ;i Barcelona 
casi no se 'n parla de criaturas trencadas, mentres que 
á fora dona esglay. De deu, duas tenen d' anar embra
gadas tres ó quatre anys, y si sa mare es descuydada 
moltas tenen pa per tota la vida. Entérinsen si van pels 
pobles, y veuran si dich veritat 6 no. 

Descuydadas! Aviat ho he dit, no recordantme de 

que á les cases dels comparets no hi ha minyonas. Des
cuydada la pobre dona que te d' anar a rentar á la rie
ra, que te de coure dinar y sopar, que á mitja edat ja 
sol estar carregada de criaturas! Descuydada la que á 
1' hora que 'I solblaheix, feynejant desde las cinch, te 
d' anar als mesos del estiu y de la canícula moltas ve
gadas tres quarts y un hora lluny carregada ab lo cis
tell de 1' escudella y de la viandal Descuydada perquè 
no te las criaturas fetas un pom de flors de netas y en-
dressadas! Descuydada la que de tres minuts lluny sent 
plorar al seu fillet, al que, reventada con está, no li po
drá donar la mamella! Descuydada perquè encarrega 
á la grandeta que '1 tregui del bressol y '1 passeji, re-
brincánseli perqué no te forsas pera aguantarlo! Des
cuydada la que á las set te de tenir lo sopa á punt des
prés d' haver anat á buscar un feix de llenya á mitja 
tarde! Aviat ho em dit los de ciutat, més bons per ca
vallers que per cap altra cosa. 

A Catalunya 's perden moltas mils cargas de vi y 
moltas mils cuarteras de blat per tenir las estadas lluny 
de las térras. Las horas que 's perden caminant no 's 
guanyan travallant, y la terra, ab tot y lo atormentada 
qu'es, no es encare prou atormentada. Calculis, donchs, 
lo que serán los camps y las vinyas y 'ls oliverars dels 
territoris sense poblats ni masías, agavcllada la poca 
gent que hi ha en ciutats de deu, vint y trenta mil ,'mi 
mas. Donguis una ullada á un mapa un xich primores, 
y 's veuran uns claps sense poblat que fan feresa. A 
sis, á deu, á dotze horas al vol d' una ciutat que lins va 
per las Geografías d' estudi, no s' hi marca cap rodo-
neta que vulgui dir res. Lo mapa no marca en colors 
los conreus y 1' hermot, pero sense anarhi, un podria 
posarnhi desseguida, perqué á hora y mitja de las es
tadas no n' hi ha de vinyas y de blats,.y si n' hi ha, no 
pagan la pena del segar y de la verema A més dis
tancia hi podrá haver oliverars. Pero no hi mireu ;i te 
rra, que no la veurfau, no haventse llaurat de moltas 
anyadas. Prou que ho coneixeria pel trepitjar un cego; 
prou que s 'ho troban las ayguas, rostos avall, se 'n 
van á engroixir torrents, rius y rieras. Un oliverar 
sense llaurar es més aviat un bosch d' oliveras que una 
font d' olí, y al entrar á la tardor la meytat de las oli
vas han caygut per terra. Encara que l 'hivern y la 
primavera hagin sigut humits y que al estiu hagin cay
gut tamborinadas. I'erque no n' ha prou ab que caygui 
1' aygua, que á llor de terra no hi pujan las millors 
arrels. Te d' entrar endintre, ben endintre pera que 
l'assi be allí hont cau y no fassi més avall mal á una 
altra hisenda. 

D' hont ve la llagosta sino dels hermots, d' aques
tos hermots que entre ciutat gran y ciutat gran que
dan á la ventura? 

Son aixís á mitjdía y á ponent. La poca gent que hi 
ha, arremadada. Pero lluny, ben lluny del prat que la 
podria sostenir; apretada, tant apretada com las ove-
llas y anyellets en las cledas. A la bona de Deu, sense 

un tros que puguin los pobres travallar per compte 
propi; esperant la contracta del encarregat del major
dom del amo: sense un jornal segur, sense un pá á la 
post: mirant al lluny com se pert la vida, com creix 
cada any més aterradora la imatje de la mort, perqué 
ls claps herms se van engrandint á mida que van ca-

yent las pocas barracotas que avaris hi havía. 
Las ciutats á Catalunya tenen rahó de ser y las 

vitas y pobles grans també hi íarian falta. Perqué la 
grossa industria y la industria mitjana no s' establei
xen allí hont no hi ha espessetat de població, y aquí 
hont las máquinas y la terra ajudan per un igual á viu
re al home, sense grans ay;abellaments aquellas mori
rían rovelladas. Una Barcelona, sense 1' esborrajament 
d'arribar á un París, hi escau molt b( á < atalunya; 
una colla de ciutats de vint y de trenta mil ánimas son 
necessarias avuy en dia perqué la grossa industria 
vagi endevant. Unas cuantas dotzenas de vilas, caps 
de comarcas naturals, afavoreixen las vendas del pa
gés y '1 poden provehir de lo que necessita, que si má 
ve, ha sortit de térras molt llunyas. Un poble grandet 
hont hi hagi baster y fuster y boter y mestre de casas 
hi va molt be en una rodalia plena de poblets més pe
tits que no poden dar vida á cap home d' ofici, que 
serian 1' enterrament del metje y del apotecari, que 
n' hauria de fugir lo meneseal y que lins lo ferrer y i 
flequer no sabrían cóm víurehi. Los agabcllaments de 
personas tenen d' obehir á una necessitat, no á la ca-
pritxada de viure arremadats com los moltons y ove-
llas. Y com no ho es una necessitat que visquin cent 
familias al costat 1' una de 1' altra, millor fora que en 
masía ó carrers de mitja galta, per la salut, s' escam
pessin per tot lo terme, á la voreta de las t enas que 
aquellas familias tenen de conresar. á la voreta per fer 
més feyna trevallant menos, que '1 temps perdut en 
añadas y vingudas no aprofita á ningú, y de compa-
n \ [a tanta 'n fan deu casas com vuytanta. Perqué 'ls 
termes donguin tot lo que poden dar hi tindrian d' i 
tar escampadas aixís las personas y las bestias. Pera 
que als camps y á las vinyas y als oliverars no hi ha-
gués ni una mala herba tindria de ser aixís, y '1 no 
haverhi una mala herba també voldria dir que una 
gota d' aygua que cau aquella s' aprofita y que al do
nar las plantas la derrera fiblada á la terra la troban 
tan esponjada que sense cap esfors li poden dar. 

A Catalunya hi ha masías y poblets á desdir A 
d' una munió de ciutats, pobles grans \ vilas. Y ab tot 
ja veyém com van los conreus. S' aprofita la terra, 
pero no s' aprofita ni á mitjas. 

Calculis, donchs, lo que serán las Andalusías y las 
Castellas y Lleó y Extremadura, ab una faixa d' una 
hora de conréu mal portat y ab un desert nna hora més 
enllà de las ciutats més ricas. No citém á Madrid, que 
ni de '1 hora de conréu por vantarse; no citém las que 
tenen regadiu, perqué un exemple s' ha de dar d' una 
cosa que fassi lley y no d' una que vagi sola com una 



o LA DEVANTERA 

Hebra. A la Manxa, fins á la Manxa hi ha grans ciu
tats! Pero quanta de miseria, y quants nius d' usura! 
Usura que clava las ungías en las cullitas que teñen de 
venir y que s' administra en los mateixos llibres de 
venda de robas, d' aquestas robas que may s' acaban 
de pagar als fabricants d' aquí, que de la espera no ln 
carregan res ó 'n carregan interessos que ais maíl

los deuhen fer morir de riure, ells que d' una es
pera de mesos ne cobran interesos de juheu. 

I as abellas poden tenir lo rusch molt lluny, perqué 
corren mes que un cavall las abellas. L' home '1 rusch 
lo te de tenir aprop, perqué no 'n xucla de llorsesbade-
Uadas; perqué aVantS no li lloreix lo blat y la vinya ja 
te d' haver matat molts jornals al tros y un cop llorits 
es quan los perills li comensan de veras. Las guatllas 
poden ven ngreixar aquí, porque per pesadas 
que sembli que vajin, d'una volada travessat) la mar y 
després ja no tenen de pensar en Hit ni en roba. 

I.' home te més necessitats que las bestias, pero te 
també ! cap por pensa. En Marfil es de tothom la riota. 
Aquells que sense bellugftrse fan més Eeyna, son los fa
drins que sempre tenen lo jornal assegurat" 

Donchs belluguem més lo cervell y no belluguem 
tant las camas, que i temps los inglesos diuhen qti vs 
or y no s' erren de ga\ 

Al establirse una fábrica prop d' un salt d' aygua, 
als quatre \ un poble ran d' allí hont no hi ha
via ni una cova de gitanos. La taula y "1 llit prop de la 
Eeyna, per cumplir ab 1' amo y per cumplir ab la propia 
salut. Això ho veyém cada dia are que la industria ls 

anipaut. 
Donchs lo dia que 'Is hisendats ho sápigan entendre 

faran lo mateix, escampant ensá y enllà vols de case
tas, que ab lo cost d'una masía nova n pot sortir tot 
un vol, hont sis lamillas poden ferse companyia y aju-

en sas tribulacions y guardarse 1' una á 1' altre 
de lladres. Al poble, á ballar, los diumenges y días se
nyalats. A missa y .i emparaularse. ;í la plassa de la 

i Ti la primera hora. Aixis se passa la festa be y 
's fuig dol joeh, qu' es la pitjor malaltia. 

Lo que las vilas son pels pobles de la rodalia, 'ls 
pobles tindrían de serho per las masías y vols de i 

1 terme. En aquellas lo seller y '1 ganer grans; 
en aquestas lo seller y i graner que á un comparet li 
pertocan. Sense tenir de carretejar tant las garbas ni 
la verema, que aixó castiga'1 preu del pa y del vi; 
sense tenir tan lluny lo boch, que las donas no son mat-

arga. 
Que 'ls noys \ las novas tenen d anar á estudi y 

que las soleyadas y '1 cansament del pare y la mare 'ls 
tindran de passar ells? No hi lia perqué negarho, pero, 
com hi van descansats, no son tant de plànyer. Y me
nos ho son si se 'ls veu que, podentse estar a 1' ombra, 
al pich del Juliol saltan pel rostoll al mitj del sol, y que 
pogentse estar arraulits á prop de la llar, aixís que cau 
la neu ja corren á jugarhi. Ademes que als mesos més 
calurosos del estiu ja es festa al estudis y que hi hauria 
molt que dir sobre la conveniencia d' enviarhi á las 
criaturas tants anys. De nou á tretze, ben aprofitats, 
n' hi hauria de sobras per ensenyárloshi tot lo que 'ls 
hi pot fer falta. Are desseguida se i s treuhen de cisa 
al noys, perqué, petitets, es quan hi ha més perill de 
que morin aixafats sota las rodas d' un carro. No 's 
volen pertenir las mares, y fan pertenir als mestres 
omplint las escolas de mosquer més que de nens y 
nenas. 

No, no 's poden conresar be las térras lluny as. A 
las mateixas masías s' hi veu la diferencia entre las del 
vol de la casa y las altras, y al poble fan més goig las 
del rodol que las del altre cantó de la riera. Ab tot y 
que las del vol son més enquietadas y trepinadas y que 
á las allunyadas no hi fa ningú cap mal. S' hi con. 
las caminadas que cosían. S' hi eoneixen los jornals 
nus curts. 

Y aixó passa aquí en que i s pobles están tañí aprop 
l'un de l'altre, en que d' una masía á 1' altra pocas ve
gadas hi ha un tret de bala. Vejis. donchs, lo que te de 
succehir en aquellas térras andalusas y castellanas y de 

v d' Lstrcmadura en que 's passan horas y més 
horas sense veure ni senyals d'estadas humanas, en que 
las carreteras y carrils atravessan deserts tan deserts 
com molts de Rússia. Quin blat hi pot granar si n' hi 
scmhran, quin aixut no tenen de patir las oliveras, 
quina verema pot fershi, si las herbas s' ho deuhen 
menjar tot? 

l'er aixó sovinteja tant aquell crit que no 's dona 
enlloch més d1 Europa; per aixó las pocas vegadas que 

hi plou, més que ploure hi tempesteja: per aixó avans 
de fer corre la fals tenen de córrehi cada any batallons 
y més batallons de soldats á probar d' esterminar la 
llagosta. Per aixó hi ha aquest espantós exodo de po
bres cap á Catalunya que tants maldecaps nos comen-
sa á donar. 

Poca gent y massa arremadada: pocas rodonetas 
petitas y massas de grossas als mapas; massas ciutats 
pobres que van a las Geografías, produhint, segons las 

rafias, una pila de productes que ni i s han may 
somiat, haventhiuna varietat d' industrias que ni sa
ben de quin color van vestidas. Y aixís anem ense-
nyant mentidas als noys y noyas de las escolas, un cop 
los tenim ben atabalats ab reglas gramaticals de que 
may tindran de ferne res, quan los que escriuhen be no 
saben com qui diu ni lo que es Gramática. Los que 'n 
solen saber molta son los que escriuhen malament. Per 
donar Uissons de cor y per apendre las mentidas de las 
Geografías vejin si n' hi han prou ab quatre anys! |o 
crech que lins n' hi ha massas. 

Total que n'hi ha per temps avans no sentirem cants 
enlloch de plors, perquè l'home cada día pense menos 
ab tot y que 's pensa saber tant. C'auhen més masías 
que no se 'n basteixen de novas. S' aclareixen los po
bles sense que al terme s' hi fassi cap carreret d' esta
das pels comparéis. Ab tot y que tantas hisendas han 
anata parar a mans de labricants, que solen saber de 
comptar, y de comerciants, que si no 'n saben tant ben 
poch se n' hi falta. Ab tot y que á las fábricas lins s' hi 
han establert colonias, perquè, venint d' una hora y 
mitja lluny, los travalladors y las noyas se 'ls hi ador
mían á la feyna. Donchs no es més curt lo jornal del 

que i del trovador, y al estiu encare guanya. Y 
al hivern tampoch ho lora més de curt, perquè conrc-
saría lo que avuy no pot conresar, v á las vetllas, sino 
en res més, s' entretindrían ell y i s «ens á esgranar 
panotxas. 

I'erque aquest es un altre dels inconvenients de viure 
lluny de la feyna: que no 's fa a cada tros de terra lo 
que millor la terra pot llevar, que i s conreus son 
massa iguals, y perduda una cullita está perdut lo be
nestar de tota la anyada. D'una fontinyola 'npot sortir 
un hort y lins soi tiría L" hort sense la fontinyola. Arre
plegada en bassas obertas á la argila 1' aygua que s' 
eecorra dels alts, se 'n poden veure més de quatre d' 
horts, que si no donan per fer una carretada cada set
mana, donan perquè no falti vianda á la casa del com
paret, que arc, per sa desgracia, te de comprar moltas 
cosas a casa dels que cullen. 

Y may está be que un pagès tingui de comprar la 
vianda ni i porch que avuy día no tots poden pujar y 
i s que i pujan saben be ab quinas angunias. Sort que 
no comptan, que si contesin al arribar al Janer no po
drían trencar aquesta guardiola. De lo que á bon càlcul 
val lo porch més de la tercera part ha quedat á mans 
dels amos de las farincras. 

M' hi lixo masa en las cosas de pagès estánt con-
dempnat á morir á Barcelona. I'ero somiant, la vida 
se 'm la menos trista, y, jaque no sobre la terra, m' 
esbravo sobre i paper, qu' es 1' altra de las afeccions 
que 'm confortan. 

Es ciar que 'n dech dir d" asenadas; pero també 
dech ensopegarne alguna que altre, y aixó ja es un 
consol. Si no per mí, que no me 'n puch aprofitar, per 
los que estiguin en situació de ferho. 

Que son los més ditxosos de tots, més que i s r eys , 
aquissats per la matralla de las bombas y i s punyals, 
que i s fabricants y comerciants, ab un aixam d'ene-
michs de levita iluhenta que 'ls vigila desde las oficinas 
del Estat y ab un altre aixam de mal pagadors que i s 
fan tornar étichs, y ab las angunias que i s predicots 
que s' hen fet los fan tenir en magatzems y fábricas, 
Oitxós del que te casa per son jeure y vinya per son 
beure y terra tanta com ne pugui veure; ditxós si se 
'n cuyda.com es de sa obligació, al cor de la finca, 
com 1' artiller al peu del canó, com lo rector a sa rec
toria! Ditxós, perquè no hi ha res més bonich que ad
ministrar y dirigir be una heretat ni gayres negocis 
que avuy día donguin lo que á un que no vaji curt de 
diners pot donarli la terra. No emborratxantse precisa
ment en maquinaria nova, sino mirant per hont s' es-
corran los punts de la mitja, que es casi sempre 'I mal 
us que 's fa del temps, que aquí 'ns sembla que no val 
res y i s inglesos troban] que val més que las guineas 
d' or y las esterlinas. Aixó y i mal vendre esguerran 
un negoci que no te res de dolent. Sobre tot avu\, que 
i que A ciutat sembla més rodó te nu's cantells 

que una esquerda de pedrera. No s' hi pot caminar d' 
esma anant pel món: s' ha de tenir aguant per no anar 
á raure á mans d' escanya-pobres, com comerciejant á 
la menuda ó al engrós, com fent anar una cuadra de 
telers llogats ó una fábrica tota propia. Sino, després 
d' haver passat una vida de travall se mor més pobre 
que una rata. 

PERE AI.DAVERT 

Contra l 'Esperanto 
'admirador entusiasta de totas les ma
nifestacions de la Naturalesa no pot 
menys d'alabar y exalsar aqueixa 
hermosa varietat d'idiomas que pa-
ralelament ab la diversitat d'aspecte 

' físich de les races humanes ens posa 
de manifest ab múltiples aspectes la 

psicologia de pobles y nacions. Si tots los pobles del 
mon usessin un meteix llenguatje, com que no tindrían 
sino una sola manera d'expressarse, les idees de l i lu 
manitat se ressentirían de certa uniformitat que cons
tituiria una nota discordant en mitj de I infinita varie
tat de tots los organismes del Univers. 

Lo mecanisme d'un idioma, la gramática, son geni, 
Us formes literàries, revesteixen tanta bellesa pel ob
servador com l'anàlisis de qualsevol altra maravella. 
Y si un sol idioma 'ns extasia d'admiració ¿quesera pel 
filólech, pel llengüista, l'estudi y comparació de varies 
d-aqueixes manifestacions naturals humanes? 

I ,a diversitat d'idiomes es de positiva utilitat per la 
ciencia y un clement d'indiscutible progrés, perquè son 
coneixement y traducció i~a mes flexible 1'inteligencia, 
'ns dona a conèixer pregonament lo carácter y manera 
d'ésser dels pobles y es un poderós auxiliar d'altres 
branques del saber huma. D'aquí ve la gran utilitat 
d'apendre llengües \ ives, d' aquí ve la gran necessitat 
del foment de la filología y de la llengüfstica. Se dirá 
que es impossible apendre totes les llengües del mon, 
pero no 's pot negar que es possible a r m a r m e a co
nèixer algunes alhora. Se dirá també que encar que 
aixó derrer sia possible es un treball dificil, pero tam-
poch se pot posar en dupte que aqueixa dificultat se 
pot vèncer per la tasca del professors d'idiomes que 
inventen y perfeccionen mètodes de relativa facilitat. 
LI progreses aixís: no rebutja res per difícil, sino que 
treballa per assolir tan fàcilment com se pugui lo cim' 
en apariencia inaccessible de la fortalesa intelectual. 

Es veritat que en les relacions internacionals cons-
titueix un gran inconvenient la diferencia de Uengual 
je, y aixó ha let néixer lo pensament d'adoptar una 
llengua internacional. ¿Quina será aqueixa llengua? 
/'.', i D i I problema. ¿Será i llatí? Es impossible, perquè 
essent una llengua exclusivament literaria, parlada ja 
la moltes centúries, no pot expressar ab la deguda cla-
retat molts conceptes genuins de la civilisació moder 
na. En el temps actual s'universalisa per les relacions 
mercantils lo francès; més no deixa d'ésser quelcom 
desagradable y llastimós que i s idiomes del mon se 
vejin pretèrits pel predomini casual d'un de sol. Per 
evitar aquest inconvenient, ja que igualment suni\ 
salisen l'inglés y l'alemany, crevém que en lloch de 
pensarse en un sol idioma internacional (sempre 'ns ha 
fet por l'unitat o unificació pels pobles) podrien adop-
tarsen varis alhora, i s més coneguts o i s més fàcils 
d'entendre per les agrupacions humanes: per Europa 
y América podrien adoptarse i francés, Tingles y l'a-
many, per ['Atrica l'alarb, y per l'Asia y l'Oceania i 
xino y i tagal etc. D'aquesta manera, seguintse un 
bon mètode d'ensenyansa, tothom podría saber cinch 
o sis idiomes universals, lo qual portaria aquestes ven-
tatges: se podria comunicar ab tot lo mon y 's familia-
risada ables diverses maneres que té l'Humanitat per 
expressarse; seria aixó un inmens progrés, y un inmens 
grau de civilisació al alcans de tothom. 

Fetes les anteriors declaracions, y exposada la nos
tra opinió de que per contribuir al progrés universal 
aprengui tothom lo francès, l'inglésy l'alemany y altres 
idiomes que per sí sols s'han universalisat, permétissens 
calificar de solemne tontería y passatemps infantil aixó 
que s'anomena Esperanto. L'n idioma idiguemne idio
ma) que s'aprèn ab dinou regles, es veu á la llegua 
que ha d'ésser una cosa ben pobre. Si consisteix en 
escullir unes quantes arrels llatines y germàniques y 
modificarne'l sentit per medi d'una senzilla colocació 
de lletres abans y després, estará lluny, pero ben lluny, 
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es procurar ab tots los medis, trevallant ab los nostres 
propis esforsos, pel bé comú de tots los pobles que in-

m Catalunya perquè reivindiquin sa llibertat y 
gaudeixin d'una perfecta autonomia. 

Aquest es lo nostre Catalanisme, lo verdader sense 
claudicacions, pera satisfer las ambicions de la bestia 
humana; anem fem via, conservem l'esperit pera que 
fruytitiqui als cors joves dels nostres succesors com 
nort y guía pera la conquesta dels drets de l'antiga Ca
talunya pera trasportarlas a la nova era de civilisació 
catalana. 

J VALLDEPERAS Y BARTOLÍ. 
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Fruyts primerenchs 
lio son com a primera mostra'ls que acaba de dar 

l'ilustrat pedagoch Mossèn Camil Vives ab la publica
ció de sa Aritmética Pedagógica Catalana, primer lli
bre dels que pera escolas están a punt de publicarse 
baix lo títol de «Biblioteca Escolar Moderna». Nosal
tres no'ns entretindrem a enumerar las bellesas que de 
tot ordre conté l'obra, ni la experta manera de tractar-
la, puig ja d'avans sabíam una cosa y altra coneixent 
com coneixem la pericia del autor en las ciencias ma
temáticas. 

Está complertement el llibre que'ns ocupa dintre del 
plan que, segons tenim entes, te la Biblioteca avants 
esmentada d'apartarse de tot eclecticisme que sol pre
dominar en eixa mena de produccions ahont un mateix 
individu espigóla mes o menys encertadament d-altres 
autors las materias que vol tractar sens conéixerlas ni 
possehirlas ab la deguda intensitat, quina impossibilitat 
se manifesta reparant que raras vegadas un home sol 
dominar complertament totas las ciencias. D'hont pro-
vé que aqueixos llibres que aixís se fan, adolexin u'una 
superficialitat que res enseya, per quant no extrauhen 
sas doctrinas del fons de la ciencia propia que tractan, 
sino d'un bar ni s de general cultura ab que revesteixen 
llur insubstancialitat, No'ns deixaran mentir lo que 
dihem aquí las enciclopedias escolars que encara tant en 
boga están dels coneguts autors Rueda, López Catalán, 
/abala, Calleja etc. 

No pertany a aquest genre Y Aritmética Pedagógi
ca Catalana y com aquest llibre desitjem que sían els 
demás llibres de la Biblioteca Escolar Catalana. Pero 
ara sens acut una pregunta. Y les Escolas Catalanas 
pera adoptar y adaptar aquestos llibres, ahont son? 
Ahont s'han fundat las Escolas que han de fer fructifi
car los desvetllaments y afanys d'aquestos pedagochs 
que ab tan de zel treballan pera la obra nacional de la 
ensenyansa catalana? 

Veus aquí una qüestió que deuria preocupar serio
sament als nacionalistas catalans que tant se preocupan 
per altras cosas pot csser mes secundarias. 

1.'aparició d'aquesta Aritmética Catalana, es un 
toch d'atenció pera desvetllar al distrets, mostránloshi 

nple dels qui treballan entussiastas pera la causa 
de Catalunya ab la fé del convensut y ab 1'ardor del 
patriota, preparant aixís los indispensables elements 
que han de convertir l'ensenyansa catalana en factor 
inexcusable, preponent y tal vegada únich de nostre 
ressorgiment nacionalista, Ara falta sois que no siga 
això una veu perduda en lo desert de la indiferencia y 
en los antres de la conspiració del silenci; persuadintse 
tots, pero tots los que'ns honrém ab lo dictat de nacio
nalistas catalans, de la nessisitat imperiosa, ara mes 
que may. d'ajudar a la obra de l'ensenyansa catalana, 
car no faltant mestres catalans ni llibres catalans, lo 
únich que fan falta son escolas catalanas y aquestas 
sino son muntadas o afavoridas pe'ls qui tart o d'hora 
n'han de gaudir sos beneficis, no podrán muntarse solas 
y àdhuc si hi ha qui s'hi atreveixi per esfors peí 

y propi, s'ha de veure afavorit en una o altra forma. Ja 
tenim, donchs, mestres y llibres catalans; fundem y 
sostenim escolas catalanas ab lo seny y discreció que 
'ns caracterisa en altras cosas, y no duptém que'ns 
posarem en camí dret de veure realisadas mes promte 
del que'ns pensém nostras aspiraciou catalanistas. 

JOAQUIM PALOMA 

NOVAS 
L ' o b r a fi lológica.—-Molt greu nos sapigué no po-

ger assistir a la 4." y 5." conferencies de las preparatòries pel 
Congrés de la Llengua Catalana donades pel Dr. Alcover en 
el Centre Excursionista i s días 25 y 26 d' Octubre. No ha-
ventnos sigut possible, donchs, pendre nota directa de ditas 
conferencies, haurém de recórrer, per dóname compte a lo 
poch que d' elles ha dit la prempsa. 

Parlant de 1' importancia de la toponimia per la restau
ració de la llengua catalana leu remarcar el lloch preferent 
que'n aquest estudi filológich hi poden tenir els excursionis
tas recullint tots els noms de ciutats, vilas, pobles, llogarets, 
comarcas, afraus, montanyas, putxets, rius, rieras, barranchs 
y xaragalls, masías, hermitas, etc., treball de gran utilitat ja 
que'n aquesta nomenclatura s' hi conservan noms y desinen
cias que actualment no son d'ús comú en el llenguatge y ser
veixen pera conèixer cóm parlavan els nostres avantpassats 
dels temps protohistórichs. 

Com a un cas práctich feu veure que així 's podria arri
bar a demostrar la unitat de llengua en totas las térras cata
lanas, com succeix ab els articles es y sa que son usats avuy 
solament pels mallorquins y p e r alguns pobles de nostra 
costa selvatana y empordanesa. Per medi de la toponimia 's 
veu que a tots els indrets hi ha noms de pobles qu' están 
formats ab aquellas partículas. Així 's troba Sarquella (Em
pordà), castell Seguda (Cervera), Sabassona (Plana de 
Vich), Sacuita (Camp de Tarragona), Mont Sacopa (Olot), 
Sacostinyola (Camprodon 1, Sasroviras (Penades), Sasse
rra* (Llusanés), Sant Hilari Sacalm (Guillerías), Cap sa 
costa (Girones y Bergadá), carrer de Sensal sa costa (Tor
tosa), Sant Joan Sas corts, etc. 

Indica com fonts d' estudi toponímich els amillaraments 
y las escripturas de cambi de propietats rurals, citant el cas 
notable del cooperador a 1' obra del Diccionari senyor Cas
tella, d' Igualada, que llegint 1' amillarament d' aquell par
tit ha fet Il.ooo papeletas de noms de llochs d' aquella co
marca. 

També son un bon element d' estudi 'Is noms y cognoms 
de personas que 's troban a las llistas del cens electorals, ja 
que molts tenen particularitats ben dignas d' estudi perquè 
s' han perpetuat d' una a altra generació. 

Y ja embrancat a parlar de 1' obra magna del Diccionari, 
valer assaber el grandiós èxit que té pels nombrosos mate
rials que va reunint, rebentlos de tots el indrets de la terra 
catalana, de tal manera que actualmente ja té ordenadas 
100,000 cèdules. Citant varis noms de colaboradors entusias
tes que treballen coratjosament en tan benemérita tasca que 
ha d' ésser lo monument més hermós que s' aixecarà a la 
Patria Catalana, excita a tots los catalans a que hi ajudin 
tant com puguin cadascú ab la mida de ses forces, puig sols 
aixís se pot demostrar que realment s' estima la nostra llen
gua. 

Associació Popular Catalanista.—La Junta 
directiva d' aquesta associació ha quedat constituida en la 
forma següent: 

President, en Bonaventura Riera.—Vispresident, en Joan 
Gabarro.—Secretari l . t r , en JosephMasó.—Secretari 2.<>n, en 
Joan Sucarrats.—Tresorer, n' Antoni Ferrer.—Comptador, 
en Salvador Escolà.—Bibliotecari, en Joan Verderf.—Vocals, 
Franccsch Franquesa, Joan Robuster, Francesch Alfonso y 
Antoni Raventós. 

El Sr. n' Antoni Sayós ha deixat de formar part de la re
dacció d' aquet periódich. 

A g r u p a c i ó e s c o l a r c a t a l a n t s t a " R a m ó n 
Llul l" .—El dia 28 d' Octubre s' hi celebrà una notable 
sessió literaria, en la que '1 senyor Marinel-lo llegí '1 monó-
lech «Deliri», original del soci en Salvador Baví y Bracons. 
Es la primera obra que ha escrit pel teatre i senyor Bavi, 

demostrant ab tal ocasió possehir bones condicions per con
rear un art tant difícil. 

—A darrers de la segona quinzena d 'Octubre tingué 
lloch en aquesta Agrupació el Consell general ordinari en el 
que s' aprobá 1' estat de eomptes presentat pel Tresorer v cl 
Secretari llegí els treballs efectuats per ¡' entitat durant 
1' any. 

Després es procedí a la elecció de socis pera sostituir els 
cárrechs del Concell Directiu sortint, resultant el-legits: 
President, en Salvador Vives.—Vispresident, en Salvador 
Baví.—Secretari, en Joaquim Sellas.—Vis-secretari, en Ki-
cart Sicre.—Tresorer, n' Antón Corominas.—Bibliotecari, 
n' Albert Gili, y 'Is senyors Manel Ramis, Ramón Fstapá. 
Domingo Bonet y Emili Rocamora per vocals de las seccions 
corresponents. 

J o c h s F l o r a l s . — E l Consistori dels Jochs Florals del 
any 1906 ha quedat constituit en la forma següent: 

President, Mossèn Miquel Costa y Llobera, mestre en 
gay saber.—Vispresident, en Ferran Agulló y Vidal, mestre 
en gay saber.—Mantenedors, en Lluís B. Nadal, en Joaquim 
Miret y Sans, en Joseph Pous y Pagès, y 'n Gcroni Zanné, 
y secretari, Pompeu Creuhet. 

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 . - A q u c s 
ta quizena s' hi han celebrat los següents actes: 

Lo senyor comte deCastellá,hallegit la resenya de la «Ex
cursió pel antich Reyalme d' Aragó», dirigintse desde Mon-
só a Jaca, per Osca, y fins al monastir de Sant (oan de la 
Penya, ressenya que fou ilustrada per nombroses projec
cions lluminoses'. 

L' erudit arqueólech en Pelegrí Casades y Gramatxes ha 
comensat una serie de converses d' Arqueologia per un dels 
excursionistas, essen la primera, com a preparació, dedicada 
als temps protohistórichs y a les civilisacións antigues. 

La secció folklórica donà una conferencia en la que Mos
sèn Vicens Bosch, de Talarn, s' ocupà de varis costums tí-
pichs del Pallars: noces, ballets y cansons populars,la major 
part inèdits. 

C e n t r e Cata là d e 1'Habana.—El dia de la Marc 
de Deu de la Mercè celebraren els socis d' aquell Centre, 
una excursió al Tulipán, situat prop de la capital cubana, 
que tou una eloqüent manifestació de la germanor que reg
na entre 'Is catalans d' aquella terra hont se respiren afortu
nadament ayres de llibertat. Onejant al vent les banderes 
cubana y catalana, tocant la banda de música I' himne de 
Bayamo y ayres catalans, fou una festa en extrem consola
dora per nosaltres, segons la resenya que llegim en la 
prempsa d' aquell país. 

O r f e o n s . — L ' Orfeó de Sabadell ha fet son debut en el 
teatre Principal de dita industriosa ciutat, cantant, a més 
d' un escullit repertori musical, un hinme compost pel es
criptor sabadellench en Domingo Saló, ab música del mes
tre en Joseph Planas y Argemí. 

—També ha cantat en públich, per primera vegada, 1M >r-
feó Vilanoví, secció coral del Centre Català de Vilanova. 

—En el local de L' F,ura s' ha celebrat una solemne vet
llada musical dedicada a les escoles que sosté aqueixa enti
tat, en la que ademes de llegirsc treballs literaris deguts als 
senyors en Ferran Agulló, n' Antoni Bori y Fontestá y 'n 
[oseph Harbany, la Schola Orpheónica interpretà les més 
triades composicions de son repertori, especialment Lo fila
dor d' or y Voreta la mar del mestre senyor Borràs de 
Palau. 

N o v a p u b l i c a c i ó . — S ' anuncia la publicació d' una 
revista catrlana intitulada Garba, dedicada a arts y lletres, 
ab la cooperació de distingits escriptora. 

L l i b r e s rebuts .—Havem rebut el llibre original d'Kn 
Pere Aldavert que ab el títol de Feyna Nova, acaba de donar 
a llum. Ne publiquem un article. Més endevant ne parlarem 
detingudament. Preu: 3 pessetas. 

—Igualment havem rebut el que n' Alfons Maseras ha 
publicat ab el títol d' Escull y per mediació de la biblioteca 
Foch Nou. Ne parlarem detalladament. Preu: o'3$ pessetas. 
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Petita correspondencia 
M. R., f; C , J. B. T., Monistrol de Montserrat.— M. G. 

l'remiá de Mar:—Queden anotats protectors.—T. S., Bar
celona-—Queda anotada protectora, 
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Eitabliment tipografich de Joseph ORTEGA. S. Pau, 96.—Barcelona 

î os propa^aüoi s a< 
als següents preus: 

/ Catalunya 2 pessetes l'any 
Pobles agregats a Barcelona (per rahó del major franqueig) 3 » » 
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Preus de suscripció 

Una acció de 100 ejemplars, pessetes 3'50 
Mitja acció » » I,'80 

Un quart d'acció ^ ^ 1 ^ ^ H ̂ f l ^ 
Un vuyté d'acció 
L'n dotzau d'acció 

¿0 
12 
8 

0'50 
<>'.T> 
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per cada número, 
compresos gastos 

de correu per 
Catalunya. 
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