


LA DEVANTERA 

aquí jueus catalans com literats consumats, entre ells 
Salomó, estimat del poble per sa sabiduría 

y conegut vulgarment per lo Ciceró-hebreu; se perme
tia que públicament Moisés, sabi de la sinagoga de Gi-
rona, disputés sobre materias religiosas ab Ramón 
Marti, devant mateix de Jaume'el Conqueridos, lo ma
teix l'hi passà ab en Ramón de Penyafort. En Jaume 
concedia grans mercès a la iglesia de jueus de Lleyda, 
relatius al cuit, costums y sos oficis, segons consta en 
documents del arxiu de la Corona d'Aragó. Ademes 
no foren d'aquí los que expulsaren ab tant poca política 
pobles sencers baix lo pretext deque no eran de reli
gió, costums i Henguas iguals a ells, cosa que ni'ls 
alarbs feren al conquerir la Iberia. 

I )esde Alfons V". teníam oficialment (doncs a vans ja 
era costum cu alguns llochs) (1) lo dret de reunió; en sa 
célebre circular enviada, segons sembla, a Amer cuar
tel general dels subleváis contra sas últimas imposi
cions contra fur; diu ademes que está dispost a comba
ti e ab las armas a tot senyor que atente contra la lliu
re associació de sos súbdits i a la elecció de sos sindichs. 
Modernament s'ha escrit molt per presentarnos lo poble 
inglés com un país model de llibertat, se diu que h1. 
existeix la individual, llibertat de trevall, d'indústria, 
de costums, i lins de la conciencia; me sembla ab lo 
poch que hem dit, demostras que molts segles avans 
qu'ells teníam ja espumas de civilisació moderna. Ja 
sabem de quina manera aquestas desaparegueren. 

Aquestos y altres usos y llcys que alguna d'ellas 
valía mes que las d'avuy dia, no las gossava aquí tot 
el poble català sino sols la part que amb son bras y es-
fors las havia conquistat y que amb sa ilustració l'ha
via fet progressar; d'aquí vingué una lluita gran y 
terrible en las comarcas del Nort, ahont en poch ó en 
molt imperava 'I feudalisme, entre 'Is posseidors de lli
bertats que vivían amb tranquilitat y 'Is infelissos que 
sotmesos sens resistencia primer al jou dels moros y 
després als dels reconqueridors cristians que 'Is nega
ren 'Is drets que per sa cobardía o esprit apocat no se 
sapigueren guanyar. Célebre emperò encar que poch 
coneguda es la lluyta que's lliurà per los pagessos 
de Remensa y una llisò també per l'actual poble català 
de com los mals goberns saben aprofitar las lluytas 
civils en benefici propi. Subjectats dits pagessos al jou 
feudal durant cinch sigles, sa igualtat política amb los 
demés ciutadans costà molta sang, grans lluytas prin
cipalment en l'Ampurda y plana de Vicií, arrivant 
demanant justicia los desheretats lins als portals de la 
ciutat comtal. Iluytavan contra 'Is homes lliures, la 
Diputació y en favor o contra el rey, segons a aquest 
convenía y de la manera que 'Is atiava. Foren utilisats 
y enganyats per la dinastia com un instrument de sa 
política per combatre als revoltosos ciutadans; tant 
trista llu\ta tingué li amb la sentencia arbitral de 
< madalupe en 21 d'abril de I 486, 

Casi constitueixen una época las sublevacións del 
Pere Roca, del Verntallat i altras amb los homes de 
la gleva, fou una lluyta sagnanta amb los feudals, que 
'ns donan a conèixer certa ilustració social al saber 
qué volían i el per qué sacriíicavan sa vida aquells 
homes dels que s'ha dit que cada hu d'ells tenia un rei 
al cos. Arri varen lins a apoderarse de poblacions vore
ra s de Barcelona. 

Las lluytas no foren, ni son sols dels homes de la 
gleva contra "1 clero, 'Is nobles, es a dir, contra '1 se
nyor feudal en general, sino dels ciutadans menestrals 
contra 'Is ciutadans hisendats, la lluyta eterna del 
estament popular al qui, amb gran error, en un princi
pi, se l'hi tenían tancadas las portas de la municipali
tat. Conci etantnos a Barcelona lo bressol allavors de 
la llibertat nos trovém ja ben marcadas amb las revo
lucions polítieh socials iniciadas en 1387, nos trovém 
que fins després de una lluyta sorda y tossuda per es-
pay d'un sigle, entre 'Is obrers o del partit de Ta Busca 
y 'Is burgessos de la gabella de la Biga o siga 'Is po-
sehidors de térras, lins 1455 no entraren aquells a for
mar part delinitivament del Consell de Cent. Lo llibe
ral comte en Joan I mirant per lo benestar de la repú
blica, donà entrada en casi totas las municipalitats, en 
las de Barcelona, Girona, Vich, Mallorca, Tarragona 
y altres als mes • puix que als mes interesaba la bona 
administració, logrant que «ciutadans y mercaders no 
entrevenissin en lo dit Concell á lur parer e arbitre» 
sino que 'Is artistas é menestrals elegisen per los con-
suls d prohomens de llur art o oflici y gigensant sagra
ment los apportessin dels mellors», Aixís se forma 
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aquell Concell tan celebrat, fet per menestrals «que 
suplicaven a sos reys empero a ningú mes» que nom-
bravan consuls per los ports ahont comerciavan los 
catalans; lo llochtinart nombrat per lo comte havia de 
ser reconegut per lo municipi, tenia aquest host propia 
que segons Bruniquer constava de trenta cuatre com-
panyías o siga de 10000 homens ademes de la gent 
dels gremis que guardavan la bandera de Santa Eula
lia; essent sempre lo conceller en cap, comandant de la 
host ciutadana. 

Tan magnifich municipi rebé un cop mortal per 
Ferran lo católich cuant en l-l(>S s'oposa a l'establiment 
de l'inquisició quens regalava na Isabel com a pre
sent de nuviatge, disposant que en lloch de elegitsfossen 
trets per insaculado 'Is individuos del concell fent això 
que avegadas hi entressin poch gent apte per tant pe
rillós cárrech; reglament que no triga a caure, aixe-
cantse novament a cada nou Felip, aixís es com per 
casualitat foren desinsaculats los caps de revolta de 
1640, entre ells lo conceller en cap, lo gra Fontanella, 

fS' acabará.) 
J. SOLÉ Y PLA 

¿REGENERACIÓ? 
i iviedo 6. Muerte ti 

laostro Interino de Li escuela 
rroquía de < langas de 

unís, ha muerto de necesidad.-íorres 
(De / ; Desembre 

N pobre mestre que 's passa el dia 
bregant amb els dimoniets que l'en-

^

•• ¡1 voltan, triturant-los l'aliment inte
lectual, inculcant-loshi la bondat 

_j j d'ideas, la caritat y que al arrivar a 
^ llur casa es troba ab la fredor de 

la llar, sense un mos de pa, aban-
" » donat de tothom, fins dels que tenen 

l'obligació de vetllar per ell donant-li lo que 's ben seu, 
lo que s'ha guanyat ab la suor del seu front, lluitant 
quan jove en la Normal, seguint lluitant en oposicions 
que no sempre guanya el més mereixedor y continuant 
aquesta lluita per l'existència en un reco de mon, en 
un poblet de casas fumadas, empró may tan negras 
com l'ànima de sos habitants, rodejat de cervells em
boirats sens altre instrucció que las corridas de vacas 
o las romerías que sempre acaban malament; sens altre 
lley que la del més fort ni altre religió que la taberna, 
odiat del cacich que, per instint veu fugir ara l'instruc
ció del poble sa influencia estúpida, senyalat amb el dit 
per las comadres que 'I veuhen—a pesar de sa miseria 
—més senyoret que llurs fills y sobre tot condempnat a 
viurer de miracle sense la mesquina paga y lluitant 
sempre ab l'ignorància, l'abandono y la mala 

Salas encatifadas, sillons endomascats, criats uni
formats, estufas, molta llum, per tot arreu fraehs, chis 
teras, abrichs forrats de pells, després paraulas, moltas 
paraulas, crits, aplaudiments, colps de campaneta. 
¿De qué parlan? Segurament s'ocupan de la paga del 
magisteri, de millorar la classe obrera, de evitar la 
emigració, de... |Son tantas las cosas útils de que po
den parlar! Pro escolteulos,si es que podeu sentir entre 
mitj de las bufonadas dels uns y las imprecacions e in
sults dels altres. Escolteulos si es que '1 fàstic no us ha 
fet fugir d'aquells llochs, ont del assumpto més insignifi
cant en fan motiu pera parlar horas y horas. Escolteu 
aquell gran nombre de frases—brillants si—pro sense 
substancia, corejadas y aplaudidas per las majorías 
estúpidas,entre las que s'hi troban segurament, alegre
ment entretinguts en aquest sport, els representants de 
alguns d'aquets pobles que toleran impassibles la mort 
de fam de son mestre de minyons. Pro que hi fa que 'n 
mori un o cent, que hi la que 'Is barcos surtin de las 
costas de Espanya rublerts de gent famolenca, desitjo
sa de treball y llibertat, que hi la que a l'Andalusia no 
es conreuhin els camps per falta de gra pera la sem
bra que hi fa tot això, si aixís es satva la Batria v... 
s'aprovan els pressupostos. 

Y mentres en el Congrés es parla de milions, en un 
reco de mon abandonat de tothom, un pobre mestre 
d'estudi agonitza, no de feridura, no de gota-enler -
metats dels ben alimentats—sino de fam, de miseria y 
potser de fastich. 

* * • 

Aquets dos cuadrets, posan de manifest la decaden
cia d'aquest malhaurat Estat Espanyol. Cobrar poc, 

tart y a voltas gens, es el premi que 'Is gobernants do
nan a n'aquets màrtirs de l'cnsenyansa, única esperan-
sa de regeneració, puig que l'instrucció lent obrir els 
ulls del poble, obligant-lo a rahonar amb el seu cervell, 
fent de cada home un pensador, de cada sectari un 
conscient, converteix aquets remats acoblats sota una 
bandera—els uns per odi, els més pels rahonaments de 
sos capdills—en individuuos lliures, de ferma convicció, 
defensors dels ideals que després de fonda reflexió y 
sense l'influencia de personalismes han cregut més pro
pis de realisar. Aquesta es la finalitat ahont tots ha
vem de dirigir nostre esfors; puig mentres l'instrucció 
sigui patrimoni exclusiu o poch menys de las classes 
acomodadas, mentres els gobernants no posin al alcans 
de tothom cl pa de l'inteligencia, no creyémpossible la 
regeneració. Y com això per desgracia, o veyém molt 
lluny, intentemia nosaltres aquesta tasca Ilemsém als 
quatre vens el crit d'instrucció com a lema de la rege
neració de Catalunya. 

li. B. 

¡Ara e s hora I 
I na causa, sempre porta els seus efectes. Aixís ho diu 

la máxima; y las máximas sempre solen tenir rahó. 
I.a causa existeix \ si'ls catalans tinguéssim la ferme

sa y abnegació que deuriam tenir, podriera fer que'ls 
efectes fossin molt profitosos pera Catalunya. 

El Catalanisme no poguenl exteriorisar com voldria 
molías de sas manifestacions podria aprofitar la ocasió de 
posaren práctica la base principal que li dona rahó de 
\ ida. 

Els fets son fets; ben fets o mal rets, \ . . . Deu nos en 
guart d'un ja estdfet. 

Tenint en cumple que la paraula catalanista, vol dir, 
caíala aymador de las cosas de Catalunya, tenim el deber 
cada hii ab les nostres forsas, de posar a la práctica les 
diferentas manifestacions de que está possehida la nostre 
eslimada Patria. 

Si tols els catalans que no'ns donem vergonya de que 
'ns coneguin com a catalanistas uséssim la nostra llengua 
desde la targeta de visita al rètol del establiment, passant 
per totas las comunicacions, fossin familiars, fossin d' 
amistat, cl Catalanisme no faria tant soroll com ha fet 
aquets darrers lemps. pcm faria molla mes feyna. 

Apa, donchs, siguemhi tols, que ha arribat l'hora de 
prova. Despullemnosdels rulinarismes vergonyants que 
disfressañ la nostre manera d'ésser, \ ussem ah tot y 
pera iot la llengua catalana, que per ésser la nostra, es la 
mes hermosa de lulas. 

Si ho fem aixís, dintre pochs anys podrem veurer la 
veritable creixensa del nostre ideal y cada dia'ns apropa
rem mes a la redempció de nostre estimada Catalunya. 

JOAQI ni Dia.crus ^ lloi.s. 

• ^ — — • 

ENGRUNAS 
r^i . periódich Toventut, que fa uns quants dies se dis-

lingeix per un llenguatje de mala fé contra nosaltres, 
ha dii ah molia ponderació que en el Concell general de 
l'Associació Popular se demaná un votde censura contra 
l'anterior president sols per haver publicat un article en 
El Poble Català. \ l'í de que'I públich no's deixi sedu
ïm- per mal intencionades insinuacions, hem de fer cous 
lar que aquesta.afirmació no es prou exacta. Si en dit 
concell se retragué aytal fet, fou per demostrar, no ah 
aquesta rahó sola, sino ab altres de mes pes, la apatia y 
negligencia del president que podia perjudicar la socie
tat. Per \o ell. al trovarse censurat, se domi de baixa, 
junt ah altres dos companys seus. Aquets son els molts 
socis significats de que parla foventut. 

* 
Que s'hi \aigin entretenint, a Jalla de cosas majors, 

els de foventut esbravantse contra I.* DKVANTBBJ en las 
dacap importancia, que'ns te molí sense cuydado'l con
cepte que s'haigir, formal de nosaltres, 

Lo millor que poden fer es publicar un segon valúm 
de Tenebroses} entretenirse enviant targetas postals o 
escribinl dramas que després resultan saínetes \ a nos-
altres deixarnos tranquils. Si algun dia'ns sobra temps > 
tenim paciencia per ferhoja hi donarem una ulladeta a 
n'cls números publicats de joventut y ja 'n parlarem im:l 

mica deia conseqüència política de molts que intervenen 
en aquesta re\ isla y del seu inteleet ualisme A1 entresuelo 
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