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cas que tendeixen á encarir ó á malejar los elements neces
saris á la vida, tant en la aliment en la habitació y 
'1 ves'ir. 

Que ha de procurarse aixis mateix la conservació y per
fecció de la vida en tothom, pera que aquesta, aixís en sas 
condicions generals com en las condicions especials del tre-
vall, se desenrotlli en ¡as circunstanci ivorables pels 
individuus y que s' estableixin lots los medis que sian garan
tía d' aquella conservació y perfecció aixís en higiene com 
en prevenció d' accidents desgraciats. 

Que especialment ha de procurarse la conservació y per
fecció de la vida en los sers dèbils, fent que las condicions 
del treball sian establert mera que no 'n resultin per
judicats las donas, els noys y demés individuos perpetua ó 

les, y especialment que no 'n per
judici I 

Aquestas bascs, com al t res que no copiem, tot
hom las acepta perqué no pot menos que aceptarlas y 
per tant no poden constituir una caracterís t ica de cap 
agrupació, perqué per aixó sería precís que hi hagu 
ó pogués haverhi , alguna que defensés, per exemple, 
«las explotacions económicas que tendeixin á encarir ó 
a malejar los elements necessaris ;i la vida, tant en la 
alimentació com en la habitació y '! vestir.» 

I .a dificultat del problema social no está pn 
ment en la admissió ó no admissió d' aquets principis, 
podríam dirne de moral universal, sino en aver iguar si 
ÍS medís ó procediments usáis els realisan ó 'Is contra
diuen y es aquesta una cuestió tant complexa, es pot 
considerar desde tant diferents punts de vista, que es-

nt os trobeu qui ho consideri ab un mateix cri
teri , y sobre tot es la impossible resóldrela concreta
ment ab unas cuantas páginas ó uns cuants discursos. 

No fa gay re temps llcigía en un diari . ranees la se
nt cita, que no crech pas aquí inoportuna, apropósit 

de la projectada reforma d' un article del códich, refe-
al matrimoni: 

ordo una página de Xavier de Maistre en el Viatje 
al voltant de la meva cambra. L' autor, oficial á Turin y 
arrestat á casa seva per una lleugera falta procura distreu-
res. i ,obre els mobles, els gravats, els recorts con
tinguts en la cambra, cuantuna alenada d' ayre, entrant per 
la fin rta, li porta la Ircscor de la nit. S' aixeca, es 

pla. 
s estava sen-, la carretera de St Jaume partía el 

cel. l'n dols raig partía de cada estrella per venir lins á n' á 
mi. Y cuant n' examinava una atentament, Las sevas compa-

.ui papellejar mes vivament pera atreurer mas 
mirad,is.» Després se 1' hi acut la reflexió «Cuant pocas per
sona mi del espectacle sublim que '1 cel mostra 
inútilment pera els homes ensopits!» Després de la reflexió 
la io «Oh! si ji era d' un pais, cm deya, 

¡ cada nit tocar la i i als meus súbdits 
de cualsevol etat, de cualsevol sexe y de cualsevol condició 
á posarse á la finestra y á contemplar las estrella 

Afortunadament Xavier de Maistre tenía la rahó per 
panya de captivitat. V la rahó li repli vor, no 's des
denyaria Vostra Majes' ¡.blir una exepció á favor de 
las nits plujosas, perqué están en aquestas nits el cel cobert.., 
—Molt be, contesta ell, no hi havia pas pensat. Anotaren 
una á favor de las nits plujosas—Senyor, crech que 
seria convenient.esccptuai taml'é las nits serenas cuant el 
fret es excessiu y la marinada bula, ja que la execució rigu-

i de ll edicte ompliria vostres felissos súbdits de reu-
i ier de Maistre comensa á veurer una 

pila de ó en la realisació del seu projecte. «Y els 
malalts Senyor?—' its, no hi ha necessitat 
de dirho—lis podria aieigir una exepció á favor dels cegos... 
—Es aixó lo darrer?—Y els que s' estiman? El cor benefactor 
de Vostra Majestat podria oblig aplar las estre
llas?—Esta be, está be... Oh Deu! cuant es precís reflexionar 
avans de donar, una ordre d' alta polici 

Aquesta cita no es aplicable als reformadors de buffet, als 
innumerables doctors en ciencias socials que per medi d' al
gunas ratllas insertadas en un article de llcy, pretenen trans-

• formar, millorar cuant menys la pobra humanitat?» 

D e gent que ab cua t re cops de ma arreglar ían, s e 
gons ells, to tas aquestas cuestions se 'n troban per tot 
a r reu ; en una taula de cafè, pel ferrocarril , per tot 
a r reu hont se reuneixin dugas personas y es mati el 
temps enrahonant . Afortunadament per ells y per la 
Humani ta t no passan mes enllà els seus projectes. 

Els interessos dels que intervenen en els fenòmens 
socials son tan contradictoris y els factors que integran 
aquestos son tant variats y es van succehint ab tal infi
ni tat de gradacions que es fa molt difícil per no dir im
possible donar reglas un xich concretas respecte aques
tas mater ias . Aixó es lo que expressa pintorescament 
Xavier de Maistre y lo que olvida la Unió Catalanista al 

•tillir el tema de la Assamb'ea de Barcelona. Sols s' 
adona de que tothom parlava de) problema social, va 

c r e u r e r q u e tambó hi devia dir la seva, y per complau-
re r á un g rupo , que diuen que mira á Europa, que de
manava de totas passadas Assamblra, allá vá, d i g u e 
ren, la de Barcelona per resóldrer a b u n p a r e l l e t de 
días, qué hi tenía de dir el Catalanisme respecte al p r o 
blema social. 

Y .i qui i sobre bon problema va ser A la 
Ponencia que necessàriament degué t robarse en la im
possibilitat de presentar conclusions que tinguessin cara 
y ulls. Per aixó degué acudir, ¡ ¡ r ¿e\ p a s . a i r e . 
curs de posar per conclusions principis generals que 
semblant que diguessin alguna cosa, en real i ta t no 's 
sortissin de cua t re lloehs comuns per tothom ad mesos; 
y per aixó s' entretenen ab aquellas proposicions igno-
cents que comensan ab la frase deu procurarse. 

Ea prop de cen t anys s' aprobá la constitució de 
Cádiz en que hi había aquell célebre article; todos los 
españoles serán honrados; avuy, després de tant temps, 
la Unió Catalanis ta , ha necessitat el concurs de perso
nas que no estavan á n' ella afiliadas pera venir .i pa ra r 
A conclusions que fan la competencia á n l aquell m a n a 
ment de la constitució de 1' any lL» que tant ha servit 
pera ferhi brometa . 
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Uns epissodis del temps de Pere ||| 

WL0P§M$& oiMKM de la crónica d' aquel ívy, per 
V 3 » ell mateix escrita, els fragments que 

*ojp' Wjtr* v e n ( ' n , l cont inuado en que 's contan 
j ^ J | | | p ¿ j á > dos epissodis de la Uuyta entaulada 

<ljP*<m||*' en t re l'ere IV y lls nobles de la I 
^ * que acaba de la manera t rágica ja 

de tothom coneguda. 
Tingueren lloch duran t la estada del Rey á Valencia 

ahont dominava la Unió de tal manera que casi es pot 
dir que el Rey era preponer de ella. Ab tot en el pr imer 
deis epissodis pot veures que la autori tat del Monarca 
nò era tant poca que en els cassos ex t rems no sàpigues, 
donant probas de talent y de valor, oposarse á las mas-
sas, valguentse del temor y respecte que infundía a n' 
aquella época la mages ta t real. En el Segon epissodi 
aquesta autor i ta t queda rebregada al veures obligats, 
el rey y la reyna, á ballar devant del poble, que pene
tra impetuosament á na la estada real. El Rey I' expli-

ab admirable concisió, pero mes endavant hi torna á 
fer referencia y pot allí veures la manera com se venj.í 
rel inadament de las humiliacions que avans t ingué de 
sufrir. 

I leus aquí el pr imer fragment: 

«Esdevenchse que lo diumenge ans del ram intitulat Do
minica in passione temem una taula de junyer en la rambla 
davant lo nostre real; e alguns de aquells de la gent qui era 
aquí hagueren noves ab hun home de casa nostra appellat 
Borl de Çonçul quila reprenia dels affers de la Unió que ha-
bien feta contra Nos e volienlo matar y ell mettes dintre lo 

y ells, ab tanta de furor que mes no pogueren, 
entraren dins, no contrastant que les portes del nostre real se 
tancassen contra aquella furor, Empero ella ab 
bucons esvahiren les candil ¡ e n t ] c s e s p a s c s per los 

•lits, cuvdant quey fos lo dit mosscnyei Bernat de Cabrera 
c mossèn Berenguer de Abella e altres de Rosselló quilseren 
fort odiosos. Mas nois hi trobaren, que tots sens eren anals 
com to lo dit avalot de Murvedre. E com Nos, qui érem en 
la cambra del dit real, sobrel portal sentim aquest tan gran 
tabustol, isquem de la dita cambra e leixam^ la rcyna ab al
guns de nostra casa, y en especial ab mossèn Pere de Munt-
cada e frare Joan Fernandez de Heredia castellà Damposta, 
pui après fon mestre del orde, y venguem al cap de la escala 
de la gran entrada del dit real; y veemla plena de gent, e 
solament ab la espasa cincta, estant en lo porxo, mossenyer 
l'cru de Muntcada y lo castellà de Amposla díguerennos: — 
Senyor, èxits, sino tots som morts!—ENos respongu6mlos: — 
Èxits vosaltres.—E lo dit castellà calla. Mas mossenyer 
de Muntcada no cessa de dir:—Senyor, èxits! — E nos ente-
nents aquestes parauh nos al dit castellà, dient:— 
¿Vosaltres tendretsvos per segurs si Nos exim?—Y ell rcs-
pos:—Senyor, hoc—E labors giram la isquena e anam tot a 
la porra e diguem: — Komanga tot hom, que nengu notis se-
guesca. E coman vos la reyna: si aire era de ella, morits tots 
ab i '«« nengu ana ab Nos sino Joan á 
bera c Garcia López de Catina uxers nostres, c Martin qui 
era nostre sobrecoch c Nicolau López de Trissa qui tenia les 
claus de la nostra cambra e 0 de Castellví, qui tenia 
lo 1 ira, nous volgueren leixar ne desamparar. E aquí 

fonos dada una massa, e comencam devallar e cridar:—10 
traydors, a Nos, a Nos!—Y ells de continent, qui tenien les 
espases tretes, cridaren a una gran veu: «Yival rey, vival 
rey!» E nos dcvallam lins al peu de la escala; e un de la nos
tra escuderia hacnos apparellat un cavall, en lo qual caval-
cam, e altre per lo dit Gonçalvo qui pintaba lo peno. E tots 
aquells qui tenien les espases tretes cridaven entorn Nos: 
«¡Vival rey, vival réy!» Y en aquesta manera isquem del dit 
reyal, e com som a la rambla vengueren a Nos los dits Joan 
de Lobera e Garcia Lopcz de Catina uxers nostres ab llurs 
cavalls e acostarense a Nos, estants Nos en la dita rambla 
ab tota aquella gent dessus dita que era en gran multitut, 
car molta gent de la ciutat qui havien sentit lo dit avalot, 
aixi com a formigues venien e corrien a la dita rambla, li 
après poch daço lirifant En Ferrando frare nostre isque de la 
ciutat ab CCCC Immens a cavall de castellans; e passant per 
lo pont del real leu la via lla bon Nos érem; c tota la dita 
gent qui era entorn Nos cridaren a grans ciits:—No acostar 
al rey castellans, no acostar al rey.—E cuyt adamen* faeren 
delís mur contra lo dit iniant c castellans. E ladonchs lo dit 
iniant veenl aquestes coses tot sol isques de la sua flota e 
venchsen humiliantse a Nos e faent aquella reverencia que 
devia. E Nos reebemlo com a trare y besando en la boca, per 
tal que donassem a nostres servidors confort alegrant del 

que haviem al infant dessus dit. E com som aixi mez
cláis muntamnos ensemps per la dita rambla, e ans que fos-
sem al pont dels Serrans, haguem f<¿ y demanant a beure, e 
apportarent i en una vervellera y beguem; e ans que 
beguessem, crid i fet lo tast de la aygua » Y cntram-
nosen per lo pont dels Serrans, v cercam tota la ciutat. E 
com fem al real fon hora de sopar e tothom tornassen. E com 
fonch hora tarda, volguemnos colgar; e a cap de una pessa 
vench per lo pont del Temblé gran colp de gents, co es, ben 

ns ballanls ab trompes e tabals; y vengueren al 
real e pujaren dessus; e a la final que Nos c la reyna h; 
a bailar. E un barber appellat Conçalbo quis Iaia capità dels 
dessus dits, messe en mig de la reyna y de Nos, e canta una 
causo qui deya. 

Mal aja qui sen hira 
encara ni encara... 

E Nos lavora noy responguem » 

V u y t mesos després, desfeta ja a Saragossa la Unió 
marxa el Rey contra Valencia hont fàcilment hi entra 
vencedor, y en que en sa crónica explica com volia 
a r rasa r la ciutat de Valencia y dona las rahons qu' ells 
exposaren pera no por ta r á cap tal mida. Pot veures 
després, en el fragment que seguidament copiem, quina 
resposta dona A n' el barber Gonzalbq després de ha-
verlo condemnat ;í morir a r rossega t respecte la cansó 
que avans ais Reys havía cantada , y en el fet de ana r 
personalment á recordar el Rey á n ' al barber , després 
de la sentencia, aquella pr imera feta; e s u n a c a r a c t e r í s -
tica de la manera de ser d' aquell monarca hipócrita 
cuant 1¡ convenía, mes ex t remadament rancuniós . Al 
íianl es veu explicada pel mateix Rey la coneguda sen
tencia de fer bettrer los, el ferro déla campana queser-
vía per reunir als conservadors de la Unió. 

Segons que dessus es expressat, Nos exceptam de la dita 
remissió certes persones nomenades, ds les quals tenim pre
ses xx. E ans de la festa de Nadal v dies, donamlos sentencia 
en lo nostre real en la casa baixa pres lo portal major c do-
nam la sentencia en aytal manera, que quatre de aquells qui 
eren generosos íoren escapsats, ço es, En Joan Royz de Co-
rella'En Pone de Soler y En Ramon Estorna y En laume de 
Romaní e> lo adalill que fo pres en la torre de Puco!. I'els 
altres hi havia tres juristes, e tots los altres eren gent de po-

ercaders y menestrals, entre los quals hi hac un barber 
qui havia nom Gonçalbo, lo qual, segons que damunt havem 
recitat, lo jorn ques mogué lo avalot en la dita ciutat, aquell 
vespre, lo dit Gonçalbo, ab CCCC homéns de sos secaces, 
vench ballar ab trompes e ab taballs al nostre real; e vol

in o no, haguem a ballar ab ells Nos e la reyna. E lo dit 
albo messe en mig de Nos y de la* reyna e dix aquesta 

Mal aja qui sen yra 
encara ni encara... 

E Nos diguemli, com haguem donada la sentencia:—Vos 
nos digues lalt re jorn, com vingués-ballar al nostre real tal 

• >, ço es: 
Mal aja qui sen yra 
encara ni encara.. .. 

A la qual cançó lavora noto. respondre: mas ara 
responemvos. 

¿E qui nous i 
susara e susara....? 

E hacni alguns qui aixi mateix foren rossegats e penjats, 
e altres solament penjats. Dels quals ni bar alguns, aixi com 
ho mereixien, al quals íou donat a beure ile metall de la 
campana de la (nio que havien feta, la qual estava en la sala 
de la casa del Consell de la ciutat, qui es prop la Seu. Y 

[uesta campana los conservador de la Unió e tots los 
altres qui eren diputats als actes de aquella se ajustaven de 
continent; | a cosa que aquells que lhavicn feta 

ter, heguesson de la liqÚCT de aquella com ton l'usa. 
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ENGRUNAS 

AMi! g reu .sentiment llegirem dias enrera en las ma-
teixas planas del antich campió catalanista La He-

nàixensa, la noticià de la seva desaparició. 
Cal fer constar que La Rettalxensa de avuy no era 

pas ni de molt La Renaixensa d' ahir; mes amb tot 
sempre en aquellas planas de paper hi N' 
de una colla d' anys de propaganda ferma, l estors a 
una pila de bons patricis que amb clar e n t é n y volun
tat ferma por taren un moviment de opinió política que 
mes t a r t se convert í en 1' estol predicador y defensor 
de la causa nacionalista. 

La Renaixensa de avuy no era ni de molt La tte-
natxensa d ' a h i r ; per això y per no a l t re causa d 
reïx un diari que había sabut guanyarse un sagell d 
honrades y un lloch de honor en mitj de tota la prempsa 

barcelonina. 
¡Qui pogués tornar en aquells bons temps de 1 an

tiga Renaixensa!! Qui pogués tornar à llegir en sas 
planas aquell doll de sana doctrina catalanista, aquella 
elaretat de ¡udici en tot, aquella fermesa de conviccions 
que t r a spasava a r reu de sos escuts!! Sense fatuositatS 
ni imposicions disciplinarias aportava á l1 inmensa ma
joria cKls que la Ilegian un ra ig de llum que confortava 
1' ánima y. esclaria la foscor en días de boira tenebrosa 
quan la febre y el deliri pat r io ters llcnsavan al pobleá 
la bojeria d' aquella mogiganga de Melilla preludi de la 
trajedia que mes tar t comensa amb ll insurrecció cuba 
na y acabà amb la guer ra d' Espanya y els Es ta t s 
Uni ts . E n tots aquells días que ïeyan anys, ni un sol 
instant La Renaixensa dubtà de son en te r , per mes 
que aquet estés en contraposició amb tots els parers 
dels al t res diaris, per mes que 1' Govern de Madrit 
t rac tos de ofegar á la forsa l' Única veu entemmentada 
que se sentia, per mes que las baixas dels ei 
cervell ó amb el cervell á la butxaca vinguessin á au
mentar l< afligida situació que '1 periódico de molt temps 
passava, i ) ' aquella hermosa y ferma campanya ne 
gua rda rem etern íecor t tots els que la Uegíam y el ca
talanisme, si vol ésser agra in t haurà sempre de conve
nir que aquella victoria mes tar t reconeguda per p r o 
pis y ex t ranvs era tota deguda ,1 l' esfors de La Re
naixensa y potser si hu apuressim al clar criteri d' en 
Pere Aklavert son director d' aquells días. 

El seu radicalisme en qüestions de P r o g r a m a era 
sempre aceptat per tots els bons catalanistas perqué sa
bían que aquell era l' únich camí de mantenir las ideas 
en las serenas y puras regions del qui creu y espera en 
la noblesa y grandiosi ta t del nacionalisme. No 'n fcya 
La Renaixensa de campanyas prácticas empero posa-

mpre l ' i dea l per damunt de tot y glorificava lo 
que al tres han r eb rega t pels tolls pestilents de la polí
tica al día. 

Mes tar t caigué en al tres mans, en mans dels qui, 
volguent fer d' ella un terme mitj la por taren de dret 
cap a la mort . Sense cri teri fixo, sense camí ni nort ni 
guia , adoptaren cl procediment, tant en ús en aquesta 
t e r r a , de t rans ig i r en tot y amb tot hom resultanlne d' 
això un diari insustancial y neutre que perdé tota la 
forsa de conviccions que avans tenia, tot el vigor y áni
ma d' a l t res días. 

Y , la mort de La Renaixensa, representa molt mes 
d é l o que a pr imera vista sembla, perqué el fet 
seva desaparició no és pas un fet isolat, sino la concre
ció d' una colla de fets que s' han vingut succehint y 
que provan la falta de conviccions y l' afemellamcnt 
d' una rassa que 's fá indigne d' assolir un g ran ideal. 

D' aquella valenta campanya feta durant anys y 
oiys; d' aquellas prédicas de sana doctrina y de 

pur radical isme no 'n queda casi res . . . n' hi ha hagut 
prou amb las contra-prédicas de uns quants home 
ta ts de conviccions y massa plens de passions petitas 
pera que, com per a r t de bruixeria, s' en hagi anat tot 
en orr is . 

No volem forsar la nota pessimista emperò no 'ns 
podem estar de fer constar una vegada mes que la 
aparició del primer diari catalanista diu molt poch en 
favor dels catalans y significa en concret la derrota del 
cri teri radical que avans informava al catalanisme. 

«Lo que ocurre con los cables españoles os verdadera
mente curioso. Dos años lleva interrumpido el español de 
Tarifa á Tánger; más de tres cl de Melilla á Ceuta, y cinco 
meses cl de Melilla á Elmería. Y en presencia de esto, 7.000 
españoles residentes en Tánger, desde el ministro al último 
limpiabotas (pues ya tenemos limp oficio 
que rechazan los moros por denigrante), todos hemos senti
do el rubor de la vél 

Jo lo que trovo n s que lo deis cables es aixó 
últim que diu el Diario I u/rersal, ó sigui, de que iodos 
liemos sentido el rubor ¡le la vergüí lalsevol se 

n'a q u ' e s t e m en un país ben oiganisat ; si aixó 
fes sentir el rubor ¡le la vergüenza ja caldrían descon-
jestionants perqué haur ían d' estar tot l' any mes ver
mells que uns pebrots; que no veu sant cristià que, 
gruix de mahó mes gruix de mabú menos, tot vá per 
aquest istil? 

Vaija tranquilisis y no 's ruborisi que no n' hi ha per 
tant: somos ó no somos españoles.' 

Y anem seguint lo que diu el Diari: 
«Con el nuevo cable francés acaba de quedar España cer

cada completamente por las mallas de la red telegráfica ex
tranjera. El cable Emdem, alemán, partiendo de Vigo, la ro
dea por el Norte; el cable francés, partiendo de Cádiz, reco
ciendo de paso á Tánger y alargándose á Oran y Marsella, 
la cerca por el Sur; Gibraltar, con los suyos, estrecba las 
mallas, y en el fondo del Mediterráneo, trozos ro
ms de los cables españoles, surcan los calilos èxtranjei 

Francia Consiguió cerrar su red telegráfica desde la Scne-
gambia á Marsella, poniendo la planta bumillante en < '.ádiz; 
pero España está en absoluto incomunicada con el imperio 
de Marruecos en la crítica ocasión en que se halla en litigio 
su independencia. 

Y está para llegar á Fez la embajada alemana. El kaisser 
no se duerme. Inglaterra tamhú 11 envía la suya. El olorá 
carne muerta atrae á los cuervos. Cada caravana que llega á 
las puertas de la ciudad de MuleyíDris, produce en morosy 
judíos un signo de extrañeza. Ninguna lleva el único pabe
llón que ellos co Buscan en vano los colores rojo y 
gualdo de nuestra bandera.—¿Qué hace España?—se pi 
tan. —Ya que no viene su joven monarca, ¿por qué no manda 
siquiera un delegado? ¿Por qué no ha de ser ella la principal 
interventora cuando tan en contacto tiene sus intereses con 
los nuestros? ¿No la tenemos siempre en jaque con nuestros 
disturbios y pendencias en Melilla y Ceuta? ¿No es ella ha 
pacifica mediadora de nuestras contiendas fronterizas reco
ciendo humanitaria en el recinto de sus plazas á leales y re
beldes, amparando á nuestros hijos y'mujeres? Y siendo esto 
asi, ¿por qué desaparece en lo 'tos en que se juega á 
la suerte el suljan de nuestro afeminado sultán eomo ¡1: 
los judíos la túnica de su profeta? ¿Qué hai t? Sí; 
así se expresan los moros en Tánger y Tetuán, en Vez y Ma-

, v en cuantos lugares co ''' recuerdo de nues
tra historia, única que han enseñado de padres á hijos y que 
ahora olvidarán á fuerza de desengaños.» 

• ,é liaee España? Donchs que voleu que fassi, fá 
,i, lo que sempre ha fet. Y gracias que fassi 1' or

ni, perqué 5.i s' embolica á volguer ar reglar la ca 
vehí, potser Y hi anirà pitjor de lo que 1' hi vá a re . 

Que no sab el Diario Universal que els de allende 
el riu son mes marruecos que 'ís de '" ' /< ,"" v e l m a r ? 

Detxtntse de cuentos ni d' intervencions, á caseta , A 
caseta que prou feyna hi tenen. Aixó que hu fassin las 
g rans potencias no hi ha res que dir, Espanya que 's 
cuydi d' ella que prou falta 1' hi fá el cuidado. 
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JOCHS FLORALS 

CIM \KO polftich: España pintada por sí 

misma: película de gran sensació y que demostra 
la regeneració de un poble que busca la perduda. 

Diu aixís un diari dels d' ells: 

Malgrat la dimissió de t res dels mantenedors que no 
volgueren aca ta r los vots de la majoria y de 1' escàn
dol dut á cap per Lo Poble Calalú publicant noms qu' 

are deviant t a rda r A aparèixer A llum y datos é insi
nuacions que no tenían de sortirhi may, lo primer diu
menge de .Maig q u ' e n g u a n y s' escaygué el dia 7 tin
gué lloch com es de consuetut la festa de la L i t e r a t u r a 
Catalana. 

Molt avans de 1' hora anunciada comensaren á veu-
rers animadissims los voltants de la Llotja de Mar, 
anantse omplint 1' cspayós saló de nombrossos ayma-
dors de la G a y a Ciencia dessitjosos de sentir los cants 
d e P a t r i a , Fe y Amor que llurs poetes entonen. A 
quarts de dugas apa ragué el Consistori presidit pel 
mestre en Cay Saber en Francesch Ubach y Vinyeta y 
acompanyat del cos d' adjunts y representants de 1' 
Ajuntament y Diput celoninas essent saludat 

amb forts aplaudiments . Obert 1' acte en Joseph Maria 
Folch y T o r r a s donà lectura al discurs presidencial. 

Comensa dihent que si ho no te eents per 

ocupar aquell lloch, la seva constancia y el seu amol
áis Jochs no' minvats ni per la edat ni per las circunstan
cias 1' havían dut á ocupar la Presidencia. Fa un lleu
ge r examen de las diversas modal i ta ts qu' ha prés 
aquesta (esta en diferentas épocas de la que n' ha sor
tit 1' estímul al estudi y eonrreu de las Bellas A r t s en 
totas sas manifestacions. Retreu la ereixensa y engran-
diment de Barcelona en ocasió de la Exposició Univer
sal. l ' reveu per temps no llunya la Pascua qu' ha de 
coronar la pr imavera poética deis Joché. Se dol de la 
política de divisió que s" ha seguit sempre A Cata lunya, 
fent vots per que s' armonisin dintre una aspiració co
muna totas las modalitats nacionalistas pera poder arri
ba r ben prompte A la consecució dels nostres ideals. Di -
rigci.x un cant á la llengua y A la te r ra que 'ns ha vist 

1 , apostrolant valentment ais que contra lley y 
rahó, bandejan nostra llengua del temple y d é l a escola, 
ais que estrafan la historia, foragitantne als nostres 

gurant que malgra t aixó tornara á esSer beu 
prompte senyora y majora de casa nostra lins que 's 
pugui escriurer al tra volta al mapa el nom de Catalu
nya amb [letras grossas . Y als que quan aixó sigui un 
fet, preguntin com s' ho ha fet Catalunya pera arr i -
barhi , se 'ls hi podrá respondre: «Fent JochsJFlorals». 

Seguidament lo Secretar i del Consistori en Ro! 
do Ser ra y I 'ages llegí la Memoria examinant el mérit 
de las composicions rebudas y els de las premiadas , do
nant compte de las diferencias hagudas en lo si del 
Consistori sobre '1 mérit de las mateixas, diferencias 
que motivaren la dimissió de t res mantenedors , dos deis 
quals foren sustituits per suplents. Avans dedica un 
recort als morts de 1 any entre 'ls quins hi ha 
tí Almirall , en Balar! y Jovany, en Molas y Casas, en 
Delfi Donadíu, en Joan Manubens, na Emilia Sureda, 
en Joseph de Querol, en Antoni M.a Fàb regas , en 
Theodor Bonaplata , en Francesch Rosell, en Lluis de 
Ferrar i , n' Antoni Palanca, n ' Agust í Prim, en Brunet 
y l'.ellet, en Joseph M.:l Baquero, en Blanch y K'omani 
y en Joseph Blanch. 

A continuació procedí á obrir els plechs dels autors 
premiats , que son com segueix: 

FlOr natural, —En Joan Alcover, mallorquí per sa 
poesía «La Serra , qui nomenà reyna de la festa A na 
Pelegr ina Benet d' Alandi qu' ocupa son sitial d1 honor 
als a co r t sde la música de la Casa de Cari ta t y en mitj 

1 ts picaments de mans: 1' autor llegí la poesia que 
t ingué de repetir . Accésits, En Gabrie l Alomar , ma
llorquí y en Joseph Carner . 

Englantínad' 0 \ntoni B o n y Fontest; 
sa poesía «lia nit al Montgrony», que fou llegida pel 
Sr. Ribot y Ser ra . 

No 's concedí cap accésit. 
Viola d' or y argent.—-N' A r t u r Masrjera per la 

composició <>La corona d' espines- que recità son au
tor .—Accési ts , — En Marti Genis y Agui lar y en Lluis 
B . N a d a l . 

Per haber obtingut t res premis ordinaris com és de 
consuetut es nomenat Mestre en Cay Saber , n' A r t u r 
Masricra. essent felicitat pels mantenedors y els al tres 
Mesti 

Copa artística del Consistori.—En Manel Duran y 
Duran per son estudi per una novela «En Ton de la 
Muga . Se concedeix un accésit ;i en Miquel Roger y 
Crosa. 

l'remi del Sr. Bisbe de I '¡eh.—En Pere Palau Gon
zález de Quijano per sa traducció al català del himne 
litúrgich «Veni Crea tor . 

Premi del difunt bisbe de Tamasso.-B.Ti Manel 
Eolch y T o r r a s per sa poesia «Via cruels». 

Premi de la Lliga Espiritual de Mira. Sra. de 
Montserrat.—Mn. Àngel Ga r r i ga y Boixader per sa 
composició «Rurals». 

Els demés premis no s' adjudican. 
Clogué la festa el mantenedor forà 1' iníadigablc li-

lólech Mn. Antoni M." Alcover de Palma de Mali 
Comensa en son l lenguatge eastis y expressiu donant 

S á la reyna de la festa qu' honoraba 1' enla 
sitial qu' ocupaba, A tots los apl< a* aquest clos, 
als poetas tan als premiats com als no premiats per que 
tots han volgut contribuir al enalt iment de Cata lunya 
amb los lemas de Pat r ia , F e y Amor, á las- au tor i ta t s y 
;í tots los que amb sa presencia han donat relleu a l a 

. Parlà de la Llengua Cata lana a la que li ha 
passat quelcom com á Llàtzer , digué. 

Aixi com Jesucrist él va ressuci tar dientli: «Surt 
fora la tomba», els nostres poetas, plantats demunt del 
sepul< llengua, tamb <>rtiu, 
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senyora». Y la morta sortí, pero amortallada, lligada 
de peus y mans com Llàtzer. Y ressona una veu que 
deya: «Deslliguéula, pera que pugui caminar, que prou 
ho necessita; treyéuli 'Is lligams de las llenguas extran-
geras que li entrebancan els passos». Y tenía rahó 
aquella veu, y a n' ella obeiren en Rubio y Ors, 1' 

uiló, en Milà, mossèn Cinto, en Tomás Forteza y 
tants altres com la anaren deslligant, sense conscguirho 
del tot, puig la morta feya tres sigles que era embol
callada. Encara avuy dia n' hi quedan de lligams que 
no la deixan veure en tota sa bellesa, que la feina de 
320 anys no 's desfà d' una gropada. Però lo que no fa 
una generació ho fan duas, ho fan tres y nosaltres te
nim el camí pla pera conseguirho. Ja fa massa que la 
veu de las alturas ens crida que la deslliguem. Cal, 
donchs que tots hi posem el coll pera tornarli la lliber
tat perduda y donarli la noblesa de gran senyora. Hem 
de comensar per no voler frases forasteras a la con
versa, tant si son del Ebre enllà com de ll altra banda, 
Cal que continuem la tasca de Don Jaume, Lluí!, Ber
nat Metge y Ausias March y dels* moderns Aguiló, 
mossèn Cinto, mossèn Costa y tants altres. Tenim tot 
lo que tenen las altras llenguas. Tenim a la catalana la 
riqueza, la abundor, la opulencia.. No mes cal que 'ns 
capfiquem cercantho per las nostras montanyas, pels 
llibres de nostres escriptors antichs y moderns que son 
mestres de la prosa per tot arreu. O volem la llibertat 
ó volem la csclavitut. Si volem la llibertat, comensém 
per guanyarnos a copia de treball la de la nostra* llen
gua, que de totas las autonomías, la de la llengua es la 
que está més a la nostra má poderla obtenir. Y és ben 

• segur que la obtindrem a no tardar, perquè quan se 
vol una cosa noble y justa y se vol ab fé, acaba per 
obtenirse. 

Interrumput el discurs de mossèn Alcover per al
guns esclats d1 aplausos, va provócame al final un dels 
més sorollosos. 

Per tothom hi hagué forts aplaudiments, sols dugas 
petitas tacas clapejaren la festa: la intransigencia d' al
guns al volguer que fossin llegits los accésits á la flor 
natural contra la costum; las mostras de desagrado d' 
alguns individúes al llegirse la poesía que fou premiada 
amb la Englantiría y per final lo dssentonament de «Els 

udors». 
Mes totas aquestas petitesas no son pas rés mes que 

un estat anormal que de íá bastant temps se nota en la 
'le las Uetras catalanas, mal que demana un re-

mey radical puig de lo contrari podría perillar aqueixa 
institució, més com creyém que no es aquesta la oca
sió ni el lloch aposta per parlar ne, permétinse nostres 
llegidors que hi tirem un vel en la seguretat de que á 
1' hora oportuna sabrem posarnos en lo degut lloch. 

A la nit com de costum se celebrà 1' àpat que re
uneix als mantenedors y poetas premiats junt amb 
altres personalitats en lo qui hi reynáj gran animació, 
llegintse los travalls presentats y els accésits menys lo 
del Sr. Carner, qu' aquest se guardà en 1' acte de la 
festa, 1' acte acabà ben entrada la matinada. 

Els senyors Martí Julia, Roca (don Joseph M.a), 
Matheu, Franquesa y domis, Alandí y Agulló queda
ren encarregats de buscar els medis pera organisar 

raordinarias ab motiu de la celebració de las 
Bodas d' or dels Jocbs Florals, que se 's cauran d' aquí 
á quatre anys. 

pari,l de demanar al Consistori una reunió extra
ordinaria d' Adjunts pera parlar d' aquest asumpto al 
objecte de preparar ab el temps necessari la que hauria 
de ser la gran festa de tots els pobles ahont se parla la 
llengua catalana. 

Celebrem la idea y oferim per ella nostre entusiasta 
concurs y decidida cooperació, 

FESTA DE LA MÚSICA CATALANA 

ANY II 

VEREDICTE 

I. Premi de 500 pese ta s , á la millor y més impor tan t 
composició pera chor mixte, El premi no s' adjudica. El Ju
ra! ha cregut mereixedoras d' accèssit las següents compo
sicions. 

1. Accèssit de 150 pese tas á la composició numeri 
«Lo Breçol». í.ema: tBethlem». 

2. Accèssi t de 100 pesetas á la composició número 45, 
«Amor de fill». Lema: > M del meu cor». 

II. Premi de 250 pesetas , á la millor composició pera 

c h o r a veus d ' h o m e , inspirada en lletra d ' e s p e r i t ca ta la -
nesch. Adjudicat á la composició número 5, «Cansó de la 
Bandera» . Lema: Digne sou de Barcelona, oh gran pa

t rona». 

El guanyador d' aquet premi, no haven lse adjudicat 
1' anter ior , nomenarà la Reyna que ha de presidir la Fe s t a 
de la Música Ca ta l ana y ha de fer ent rega dels premis als 
que 'n sían guanyador s . 

III. P remi de 500 pesetas, ofertes per 1 'Eminent íss im 
Cardena l Bisbe de Barcelona, doctor En Salvador Casaüas , 
á la millor Missa de Gloria pera chor, á 3 ó 4 veus d' homes 
ó mixtas ab 6 sense acompanyament d' orga. Adjudicat al 
número 38, «Missa de Gloria á quatre veus mixtasy acompa
nyament d' o rga ab libitum». Lema: «El domini de la Ciencia 
vos posará frech á frech de 1' Art». 

1. Accèssi t de 150 pesetas , adjudicat al núm. 46, «Missa 
de gloria áqua t r e veus mixtas». Lema: «Introibo ad al tare Dei» 

2. Accéssis de loo pesetas , adjudicat al núm. 66, «Missa 
pe ra chor mixte». Lema: «Potius considerandus est sensus 
quam modulado» . 

IV. Premi de 250 pesetas ofert per 1' Ateneu Barcelonés , 
al millor estudi sobre la música popular cata lana. Deser t . 

V. Premi del C e n t r e Excursionista, consis tent en un ob
jec te d' ar t , á la més important colecció de cansons popu la r s ' 
de Ca ta lunya ó pels diversos terr i toris hont la nost ra l lengua 
és par lada . Adjudicat al número 75, «Aplech de cansons po
p u l a r s e Lema: «Del cor de la terra». 

P r e m i ext raordinar i . El Jurat , autorisat p rèv iament per 
1' A teneu Barce lonés , ha tingut a be concedir el premi de 
250 pese tas que dita ent i ta t oferia al tema IV, al aplech nú
mero 56, «Cansons del poble». Lema: «Joseph Maria». 

VI. I n objecte decorat iu ofert per V Unió Cata lanis ta , á 
la millor composició pera quartet de corda sobre tema ó te 
mas populars ca ta lans . Desert . 

VIL Un objecte art ís t ich, ofert per la «Lliga Regionalis
ta», á la millor colecció de melodías originals pera cant y 
piano. Adjudicat al número 32, «Molodías pera cant y piano». 
Lema: < ¿Qui millor que la música expressa 'Is sentiments?» 

Accèssi t , consis tent en una obra de l i te ra tura musical, 
adjudicat al número 34, «Cansons Catalanas». Lema: «Entre 
col y col, lechuga». 

1. Menció hnorífica al número 33, ¿Melodías». Lema. 
«Joventut . 

2. Menció honorífica al número 28, «Sis melodías cata
lanas». Lema: «La música de la te r ra no mor may». 

VIU. Premi de 150 pesetas ofertas pel soci del Orfeó 
doctor en Fredcr ich Viñas , á la millor colecció de cants , ab 
acompanyamen t de p iano , pera ús de las escolas catalanas . 

I Adjudicat al número '31 , «Cants escolars catalans». Lema: 
«Senzilles». 

Accèssit de 50 pese ta s , adjudicat al número 21, «Cants 
escolars». Lema: «Veniu á ma presencia, noyets veniu á Mí; 
les tlors de li ignocencia, son flors del meu jardí», Verdagfuer. 

Menció honorífica al número 42, «Cansons d' infants». 
Lema: «Tot cantant t ambé s' aprén». 

IX. Premi de 250 pese tas , ofertas pel soci y cx-president 
del Orfeó, senyor don Joan Millet, á la millor y més impor tan t 
colecció d' obras choráis desconegudas avuy día, d' autor ó 
autors catalans ó res idents á Cata lunya anter iors al sigle 
XVIII, t ranscr i tas en notació moderna. Adjudicat al número 
72, «Colecció de t ranscr ipcions». Lema: «Músichs vclls de la 
te r ra» . 

X. Premi de 150 pese tas , ofertas per la secció chopal del 
Orfeó Cata là á las dúas cansons populars més armonisadas 
pera chor mixte. Adjudicat al número 29, «La mort de la nú
via», «Els t res tambors» . Lema: «Salut als cantors». 

1. Accèssi t de 50 pese tas á la cansó « L ' h o s t a l de la 
Peyra» del número 20. Lema: «Per Sant Antoni , grans bailas 
lo hi há; per Sarft Maur ic i , tot io poble hi vá». 

2. Accèssit de 50 pese tas , adjudicat á la cansó «Cant j 
d¡ amor» del número 9 Lema: «Ne só nat sense fortuna». 

Els au tors de las composicions que han obtingut premi, 
accèssit ó menció, enviarán al ( >rfeó (¡atalá, lo més p rompte 
possible, una copia dels sis primers compassos de las respec
tivas obras, junt ab el nom, apellido y adressa. 

L' autor de la colecció de transcripcions premiada envia
rá 'Is sis compassos de la primera obra del recull. 

El guanyador del premi dol Centre Excursionista y del 
premi extraordinar i del Ateneu Barcelonés que s' ha conce
dit al mateix tema, deuran enviar copia de la pr imera cansó 
popular de sos reculls. 

El Jurat ha acordat que siguin entrégate diplomas als au
tors d' obras mencionadas hoaorificament. 

El lloch, día y hora de la celebració de la «Festa de la 
• Música Catalana» s' avisarán opor tunament . 

Las obras 110 premiadas se re tomarán á sos autors des
prés de celebrada dita testa , mitjansanl la presentació del 
lema y els sis pr imers ( 

Felip Pedrel l . - -Francisco de P . Sánchez Cavagnach .— 
Francisco Alió.—Joan Lamote de Grignon. I.luis Millet.— 
Joaquim Cabot , president del Orfeó Cata là .—Anselm D o m è 
nech, secretari del Orfeó Català. 

Barcelona, n d' abril de 1905, 

NOVAS 
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 . La dar

rera sessió folk-lórica fou dedicada á la cansonís t ica valen
ciana. La senyore ta Na Mar ia Ba ldó , soci del «Cent re» , 
can tà , acompanyada al p iano pel mest re senyor Masó y 
Goula, a lgunes cansons y ballets populars recull i ts per ella en 
les comarques de Valencia, y fent ella mateixa 'Is comentar is , 
en els que feu notar cer ta influencia oriental que conserven. 
Ens dona á conèixer una bonica var ian t de Lo mariner, y 
una a l t ra de La mort du la Núvia, la qual hagué de repe t i r -
se. Explicà t ambé lo que son, donant les á conèixer, les t ípi
ques albaes, consis tents en cansons genera lment amoroses , 
en les que '1 cantor , acompanva t de una ronda, anà logament 
á nostres caramel les , improvisa mitja estrofa a d a p t a d a á la-
melodía popular , y la persona visi tada ha de con tes ta r com
ple tant 1' estrofa seguint la mate ixa idea y ab la mate ixa 
rima, en lo qual consisteix el mèrit . En resum, fou una de les 
sessions mes notables que d' aque t genre ha donat el «Cen*-
tre E x c u r s i o n i s t a s 

Amés de las Uissons que venen donantse desde comens de 
curs , hi han t ingut lloch t a m b é lo d ivendres dia 5 una im
por tan t conferencia pel jove a rqui tec te En P e r e Domènech 
sobre 1' interessant tema «Arqui tec tura Románica á Ca ta lu
nya» en la que després de fer un acabat es tudi del ar t romà
nic en nost ra t e r ra y detal lar las vicissituts per que hi passà 
tins arr ibar á son compler t desenrot l lo y acabà anal isant els 
pr incipals monumen t s que d' aquest art se gua rdan pe r dife
rents indre ts de nos t ra terra . Anà acompanya t de nombrosas 
vistas dels edificis descri ts . 

El divendres dia 12 don L. J. Bucher hi exposà 1' i t inerar i 
á seguir en lo viatje-excursió á Suissa, que dit senyor orga-
nisa per las darrer ías del mes de J u n y , projectant bon nombre 
de vistas de diferentas encont radas suissas. 

Ahir degué celebrar una excursió geológica á St . Sadurní-
de Noya y St. P a u d' Ordal per la que hi r egnaba forsa ani
mació. 

— A g r u p a c i ó E s c o l a r C a t a l a n i s t a « R a m ó n 
L l u l l . " En aques ta Agrupac ió el d issapte dia 29 d' Avril cl 
soci de la mate ixa en Salvador Bavi Bracons hi donà una 
in teressant conferencia sobre «Historia de Pue r to Rico» que 
valgué molts ap laudiments al d iser tant . 

El dia 13 del corrent t ambé celebrà una sessió l i teràr ia 
íntima en la qual en Pe re Maspons Camarasa hi llegí varis 
t ravalls originals en vers y prosa y en Salvador Bavi hi donà 
á conèixer alguns fragments de sa obra inédita t i to lada iVes 
llums». Adjuntem nostra coral felicitació á las moltas que 
reberen de la dist inguida concurrencia que pogué sent ir los . 

— H o m e n a t g e á F e d e r i o h M i s t r a l . Iniciat per 
1' «Aplech Catalanis ta» y secundat per diferentas en t i t a t s 
t ingué lloch en lo saló d' actes de 1' Atenta Barceloní una 
in tercsant vet l lada amb motiu d' haver sigut agrac ia t 1' emi
nent poe ta provensal amb lo premi Novel. Ks llegiren frag
men t s de las obras «Poemade l Rose», «Calendau», «Miseria» 
y altres com també lo discurs qne va pronunc ia á Barcelona 
lo dia II de Maig de 1868 en 1' àpa t ofert pels ca ta lans al 
Kelibrige provensal . S' hi llegiren t raval ls de Maraga l l , 
F ranquesa y Gomis y Aladern, car tas de Jules Delpont y del 
pres ident del Kat Penal» de Valencia. Lo S r . Massó y Tor 
rents llegí un magnílich travall sobre en Mistral que fou molt 
aplaudit Obri y clogué 1' acte el Sr. Vidal y Riba. 

— 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 . Aques ta enti tat ha repar t i t durant lo passat 
mes d' Avril per subvencions y mater ia l d' Ensenyansa á las 
Escolas Cata lanas , Dubtis cenias cinquanta una pesetas 
noranta cèntim. S' admeten donat ius é inscripcions de socis 
en lo domicili social: Cor t s , 631, 2." y en lo del Secretar i : 
Cadena , 9 , Uar 2. ' hont deuent r emet re to ts los oficis y co
municacions. 

— J o c h s F l o r a l s á l a B i s b a l . La Associació Re
gionalista I' «Escut Empori tá» de La Bisbal ha organisa t pel 

nt dia IÓ d' Agost la segona festa dels Jochs Florals (IV 
Concurs lilerari) en la que amés dels t res premis de consuetut 
hi figuran nou premis extraordinaris consistents en objectes 
d' ari oferts per diferentas ent i ta ts y personal i ta ts . Forman 
lo [urat Calificador: En Ignasi Iglesias, president—en Emili 
Guanvabens e n j . P o u s y P a g é s en Pompeu Crehue t , vocals 
y en Enrich Paz Marcalfo, secretar i . 

— C e r t a m e n L i t e r a r i Els periodistas ta r ra l lcnchs 
han organisat un concurs literari pel dia 2 de Juliol diada de 

9ta Major en quin cai tel l hi figuran 2b premis en objec
tes d' art \ en metalich, quedant consti tuït lo ju ra t en la for
ma següent : Theodor Baró , President ; en Frederich Rahoia; 
vis-president; en Ángel Alcalde y en (oseph Vental ló , vocals , 
y en l-'ranccsch Abad, secretar i . 

SvíjsTà' Sdiïiiqi^tfàció 
Aquesta Administració fa avinent á tots 

sos favoreixedors que 'Is pagaments deuenl 
ésser fets á la bestreta y en sa consecuencia 
deixarà d* enviaré] periódico desde '1 número 
vinent á lots los que no hagin enviat encara 
1" import de la seva suscripei<J. Ala propaga
dors que no ho hagin enviat se 'Is girará sens 
altre avís carregantloshi gastos de giro. 

L' Administrador 

Establiment tipografích do Joseph ORTEGA. -S. Pau, 96.—Barcelona. 

Paper tallat aposta per fer cèdules del 

Diccionari de la Llengua Catalana 
500 iiills 30 cèntims—1000 fulls 50 cèntims 
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