
ANY llI. 

Jascinto Verdaguer 
Al arri var el terç aniversari de la mort del inobli

dable Mossen Cinto, no 'ns podem estar de dedicarli 
quatre ratlles pera conservar viu en lo més pregón de 
la nostra ;inima el record amorós del més gran de nos
tres poetes, y refermar nostra veneració a un nom tant 
gloriós, que be podem dir, sense cap por d'exagerar, 
que per sí sol simbolisa l'anima poética de la terra ca
talana. 

¡Jascinto Verdaguer I Aquet nom ens evoca munió 
de pensaments delicadíssims amantes de la sublimitat y 
dolcesadelesconcepcionspoétiques;de ses obres genials; 
¿no us heu sentit fortament corpresos, suaument con
moguts, al llegir qualsevulga de sos poemes, sigui'l que 
sigui? ¿No us heu sentit trasportats pel més fogós entu
siasme patriótichalllegirsa celebrada OdaalJarcelolla? 
¿No heu experimentat un dolcísim sentiment quan par
la ab les llors ' y'ls aucells de son jardí, amb aquell 
llenguatje sobrenatural que sols entenen els poetes? ¿No 
us heu sentit sincerament religiosos al llegir sos poe
mes místichs. y no heu compartit amb ell ses penes, 
allayrant les Flors del Cal'vari? ¡Ab quina tendresa us 
parla dels pinsans y caderneres del bosch, de la rosa y 
de la farigola, dels pastors y de les íntímes escenes de 
lallar payral! ¡Que es tristay ensemps dolsa la cansó 
del Emigral1l/ 

Pero deixant de banda aquet sentiment candorós de 
sos petits poemes ¡qué son grans, qué son sublims, qu~ 
Son hardits y plens de forsa sobrehumana 'Is pensa
ments continguts en ses dos grans epopeyes, el Canigó 
y l' Atldntida/ Alia 's desborda l'imaginació del poeta, 
com. les cataractes del Ni<1gara, o com el volca potent 
que llensa foch pels ayres y fa tremolar la terra ab te
rretrémols espantosos. 

Aquestes son les produccions del geni, pero en Ver
daguer ha fet també un gran servey a Catalunya con
reant la puresa del llenguatje. 

Com si una misteriosa fors a sobrehumana l'hagués 
impulsat a obrar avensantse a son temps, les obrefl 
d'en Verdaguer esiéin escrites en un catalú perfecte, 
molt abans, com regoneixerün els futurs historiadors, 
d'arrivar a son terme l'obra filológica que 's comensa 
a elaborar a Catalunya. El catal a de mos sen Cinto te 
molta semblansa ab l'admirable istil de les velles Cró
niques y dels escriptors de la primera época, de tal ma
nera, que al costat dels noms de Llull, Jaume), Des
clot, ~luntaner y Descoll be hi pot figurar el del nostre 
poeta contemporani. L'única diferencia que s'hi nota 
es la determinada pel temps. L'isti! del segle .·m y no 
solament a Catalunya sino també en altres paísso¡, te 
quelcom d'infantívol, puig procedint directament del 
llatí, e::;tava encara en el período d'iniantesa; l'istil 
d'en Verdaguer, usant termes y locucions plenes de 
vida y eliminant tant sols los arcaismes que no pouen 
resucitar, conserva les mateixes qualitats d'aquellllen-
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guatje admirable, pero ja més robust, més modern, 
fresch y sempre jove. 

Ningú com ell a sapigut treure tant partit del tre
sor inmens de paraules y locucions catalanes conserva
des en els recons de nostres \-alls y montanyes, Ningú 
com ell hasapigut lligar tantbe 'llIenguatje antich ab lo 
modern, ni ha sapigut armonisar ab tanta justesa y na
turalitat l'expresió viva del poble ab la lletra arcayca 
dels clasichs mitjevals. Y en aquet parlar franch que 
tant el caracterisa, ens descriu ab tanta fidelitat els 
llochs, els homens y les costums peculiars de cada co
marca, pero molt particularment les d'aquelles regions 
pirenenques que son el cor de la Nacionalitat Catalana, 
que ni 'ls millors excursionistes demostren conéixerles 
tant a fons, V si ell coneixía tant be la terra, que la 
dominava ab sa mirada com l'<lliga que domina les pla
nes y les cimes alteroses ¡qué te d'extrany que cone
gués ab tota perfecció la seva lIengna, qué te d'extrany 
que estim~s tant la seva parla natural, que l'usava en 
tots los actes de ia seva vida, en tots los escrits, y aixó 
en una época en que l'escriure en catal;í 's feya objecte 
de burla, quan no eren gayre conegudes les idees ca
talanistes. 

Ell es el cl;issich per excelencia. En puritat de lIen
guatje ningú '1 supera. Ses obres, que son moltes, son 
el mirall delléxich catalú, Son espill de la més sana y 
bona literatura. ¡Quina II<1stima que haji desaparegut 
de la terra tant a\'Ïat, interrompent el seguit de pro
duccions literari es que la feconditat prodigiosa de son 
geni continuament le dictava I ¡Quina IIlistima que si
gui tant curta la vida terrena dels grans homesl 

Ells no han vingut al mod pera la sola generació 
que 'ls ha vist néixer, sino pera guanyarse ells llaurers 
de la g-Ioria eterna, y per '.xo, aixís com viuran eterna
ment l' Iliada y l'Eneida, que proclamaran pels segles 
dels segles l'hermosura de les llengües grega y llatina, 
també pels segles del segles, malgrat possibles cataclis
mes socials, senin llegits yadmirats el Canigó r l' At· 
Idllt idlt, glori ficantse ensemps el poeta Verdaguer y 
la seva Patria, y amb ells la llengua catalana. 

Comensem nosaltres, els d'aquesta generació, a ho
norarlo a mossen Cinto, no deixant may la lectura de 
ses obres. Convé en gran manera a nostre poble, ens 
convé com el pa de cada día la constant y obstinada 
lectura de no.tra literatura nacional: en quant a la li· 
teratura antiga, Ramón Llull y les velles Cróniques; 
en quant a la literatura moderna, Jascinto \Terdaguer. 
Aprenguem de memoria les millors estrofes de mossen 
Cinto, no sols pera delitarnos en la fluidesa de sa poe
sia encisadora y admirar l'alta yolada de sos pensa
ments sublims, sino pera assadollarnos del esperit que 
respiren totes elles, esperit catalanesch en la forma, 
bondadós y caritatiu en l'essencia. Podriarn dir que to
ta la doctrina contingüda en sos poemes se condensa en 
¡¡questes ducs idées: curi/at cristiana vall/or a Ca/a
lunya. ¡Quina úníma més hermosa!-lioNAv,n RIERA 

NÚM.jI 
=r- --

Els éxits dels partidaris de la afinitat 

Mort de "La Renalxensa". - Desprestigi de la Unió 

81' i ~ N un dels números anteriors dona.vam 
compte de la desaparició de La Re-
1/ai.\'cl1sa dedicantli un recort y 
fent esment dels grans serveys que 
prestú a la cansa de Catalunya; 
avuy ens veycm obligats a parlar 

de las causa s que han determinnt la mort d'un clement 
tant vaJiós pera 'I nacionalisme, causas quc, com de
ram en nostra edició anterior) no ohehei.·en a un fet 
isolat, sinó li una colla de disbarats pol!tichs portats a 
cap pels senyors que tenell la Unió Catalanista en las 
sevas mans. 

Y volem parlarne, no pel gust de retreure erros 
passats ni pera mortificar als causants d'aquestas pér
dllas, sino pera que 5erveixi cl'experiencia a aquells 
que creyan bona una ti\ctica de con\'eniencias políticas 
que tant funestos resultats ha donat fins a\'uy dra. 

Si volguessim analisar las causas hauríam de divi
dirlas en dos grupos: las de personalismes y las de cri
teri polítich. De las primeras poch ne parlarém, sols 
farem constar que 'Is que més l 'nboyrlall hi han fet el 
prl1ner paper, calumniant a dreta y esquerra y procu
rant agavellar carrechs que sols els han servit pera 
patentisar la seva ineptitut. 

De la qüestió de criteri parlarém extensament pera 
que vegin nostres lectors lo acertats que anavam 
quan, molt avants que tot aixó, prevéyam la crisis a 
que s'abocava el Catalanisme. 

El camhi d'orientació política que, ab la nostra pro
testa y la protesta dels elements de més prestigi dintre 
del Catalanisme, s'opera dintre de Ja Unió Catalanista, 
gracías a la evolució feta per uns quallts individuo~ 
que, cansats de predicar puresas de procediment, cre
gueren que lo millor era ajuntarse ab els elements re
gionalJstas, trasccndí fins a organismes com La Relluí
.\' l'/lSIl. ~Iay aquet periódich, si hagués continuat en 
mans dels seus antichs propietaris y fundadors, hauría 
secundat campanya tant esbojarrada; may La Renai
xel/sa, en mans d'cn Guimera y de l'Aldavert, hauria 
desmentit vergonyosament la seva historia política; 
may en aqucllas mateixas planas, que tant valentament 
ha\'ían sabut defensar la puresa de la nostra causa, s'hi 
haurían estampat la seric de claudicacions que més tart 
hi llegírem, Emper6 la casualitat-premeditada potser 
pels que la adquiriren-fcu que La RCJ/I/ixcn-a 's tro
vés en mans J/ovcllas ell el periodisme, en las matei
xas mans dels que imprimiren nova oriel/farió m a la 
Unió Catalanista, y La RCl/ui.rCIlStl, com els deya, se
eundït la pensada. 
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LA DEVANTERA 

Jo no sé si el cambi venía preparantse de temps, jo 
no sé si an aquesta girada s'hi posa tota la intenció 
premeditada d'uns quants esperits, mes la observació 
dels fets fa creure que sí. Efectivament: la Assamblea 
de Tarrassa, aquella Assamblea en la que se 'ns portà 
enganyats com á xinos, fentnos aprovar lo contrari de 
lo que pensavam gracias a la hipocresía ploranera 
dels qui, tot dihent que no hi creyan y invocant el seu 
radicalisme, la seva historia y l'èxit del acte que s'a
nava a realisar, ens feren prometre que no pari aria m 
en contra dels acorts de la ponencia, tant sols fos pera 
demostrar que cremavam l'últim ciri cu l'altar de la 
concordia; aquella Assamblea feta pera revisar els 
acorts aprovats en la de Reus y derogarlos, segons de-
yan, en cas de que i s assambleistas no hi estessin con
formes, procurant de sota mà ferhi entrar forsas ele
ments de La Veu de Catalunya; aquella Assamblea en 
la que un regidor de Barcelona apoyat per en Planas 
y Casals, vingué ab el títul de delegat a modificar las 
conclusions de la ponencia en el sentit de tenir més to
lerancia y donar més facilitats als que, ab el nom de 
catalanistas, volguessin concórrer & la lluyta electoral; 
aquella Assamblea, \ erdaders funerals de la Unió Ca
talanista, fou el primer pas cap a la mort d'un criteri 
polítich sustentat sempre per la Unió. 

Mes no n'hi havia prou ab la Assamblea de Tarras-
Tothom sabia que un dels més poderosos elements 

pera efectuar el cambi era Vevangeli del Catalanisme, 
com molts l'anomenavan allavors (potser els mateixos 
que més tart el profanaren), era La Renaixensa que 
ab sas campanyasy ab son prestigi podia privar certas 
intencions; sabia tothom també que mentres d'ella en 
fos director en Pere Aldavcrt La Renaixensa no cam
biaría de criteri, perquè no hi tira l'Aldavert per dipu
tat ni els diners el faran may cambiar d'ideas, com ho 
demostra am prou eloqüència quan las bossas fortas de 
La Veu de Catalunya volían comprarli a millor preu 
el diari que ells creyan podia tombar la opinió catala
nista cap a las concessions polaviejistas. Era, per lo 
tant, indispensable apoderarse d'aquell periódich, y 

i ho lograren donant com a escusa la necessitat 
d'imprimir més vida al orgue del catalanisme radical. 
Y avans d'empendre els primers treballs pera la nova 
empresa, lo primer que feren els iniciadors fou nonie-
narse un director que lls secundés els seus plans, per
què ja sabían que l'Aldavert no servia pera fer cam-
panyas com las que ha fet La Renaixensa aquets úl
tims tres anys. Ells, els iniciadors del nou projecte, els 
que sabían perfectament el plan que de sota-ma t ra-
mavan, foren els que, convertits en dictadors, imposa
ren un director de la seva mida com a garantía de la 
nova política que ana van a seguir. A l'Aldavert li fe
ren entre tots un himne de lloansas, empero era condi
ció precisa que ni un dia més tingués a las se vas mans 
La Renaixensa, cosa que no li tingueren de dir, ja que 
ell els ho posta avants per condició. 

|a tenim donchs, per un cantó, la Assamblea de 
Tarrassa, y per l'altre, amos y senyors de La Renai-
xensa ab l'Aldavert fora de director: -;Qué calia fer 
més pera comensar la obra destructora del catalanis
me radical? Presentar una candidatura pera i s car-
rechs de la Junta Permanent que, a la vegada que sa-
tisles els desitjós de ferm radicalisme de que estavan 
possehits els representants de las entitats y periódichs 
adherits a la Unió, sàpigues, quan fos l'hora, claudicar 
del mateix radicalisme que i s elevava an aquells 
llochs. 

Un home hi havia que, per sas extremadas prédicas 
contra i s regionalistas de La Veu y per sas ideas ra
dicals, sustentadas per escrit y de paraula, pública y 
privadament, era prou garantia pera acabar ab la po
lítica de contemporisacioos, a la vegada que fora accep
tat per tots els representants que assistissin al Concell 
General de la Unió. Se i posa en candidatura pera la 
presidencia enfront d'altra candidatura dels partidaris 
de la política regionalista. La primera triomfà per 
gran majoria, ab l'aplauso de tots els que veyan en tal 
triomf la victoria decissiva de la política radical dintre 
de la Unió Catalanista. 

Y explicats aquets antecedents, cal fer constar que 
ni el novell director de La Renaixensa ni el radicalís-
sim president de la Unió comensaren la obra destruc
tora; aquet paper estava reservat a qui, segons sem
bla, tenía un cárrech honorari en aquet tripijoch y que 
fou el que inicià els pactes ab en Robert, al objecte, 
¡oh talent privilegiat de las personas! d'ensorrar peta 
sempre an els de La Ven de Catalunya, l ic dit cárrech 

honorari pera no dir ussurpació de facultats, ja que 
l'indivíduo en qüestió pacta, no sé qué ni vull saberho, 
ab en Robert, a espatllas de la Junta Permanent que, 
segons lley, és la única encarregada de dirigir la mar
xa política del Catalanisme. 

No vull saberho lo que pactà; sols sé, y això com 
que 'm consta ho puch dir, que als pochs días de la 
esmentada entrevista em digué particularment el pre
sident de la Unió que enviaria una carta an en Robert 
en la que li feya la promesa de no fundar cap entitat 
catalanista en els llochs ahont hi haguessin Lligas Re
gionalistas, suplicantli, en cambi, que no 's fundessin 
Lligas en els llochs ahont la Unió hi tingués entitats 
adheridas, idea que al portaria, per indicació meva, a 
la aprovació de la Junta Permanent se li rebutjà per 
unanimitat, cosa que no ha d'extranyarse, ja que alla
vors encare la majoria no estavan enterats dels plans 
que uns quants tramavan, per això s'explica que i s 
mateixos individuos que desaprovaren l'envio de la 
carta, posteriorment s'avingueren a cosas pitjors. 

Per si algú dels que aquestas ratllas llegeixin no sà
pigues veure tota la intenció que enclou l'envio d'una) 
.ar ta com la que hi citat, em permetré ferhi algún co
mentari. Comprometres a no fundar Centres Catala
nistas en els llochs ahont ells hi tinguessin Lligas Re
gionalistas vol dir molt: vol dir, A més de renunciar a 
un camp vastíssim, deixant d'exercirhi una propagan
da que la Junta Permanent no pot, ni are ni may, des
preciar; vol dir molt més, vol dir d'una manera ben 
clara y explícita que entre i programa y política de 
I.a Veu y el programa y política de la Unió no hi ha 
cap diferencia, perquè fora una aberració grossíssima 
creure que entre els dos hi ha diferencias de criteri 
y renunciar a propagar el de la Unió- Catalanista. 
Es, donchs, ben clar que 1' envio d' aquella carta 
era i primer pas cap a la fusió de l'a Unió Cata
lanista ab els regionalistas; aixís ho entengueren els 
individuos de la Permanent, privant an el President 
d'enviar la carta. 

El primer intent no 'Is sortí com ells volían, mes no 
per això deixaren la empresa. Unas vegadas fent el 
sacrificat, altres ab la escusa de volguer unió, concor
dia y afinitat, cada dia anavan apoderantse dels incons
cients y dels cansats de fer el radical per forsa, y ab 
aquets elements comensaren altre cop la feyna. An 
ella i s ajudà moltíssim la Renaixensa, que, dirigida 
per un senyor que estava cansat de dir y d'escriure 
que lls regionalistas estavan dels catalanistas a una 
inmensa distancia, permetia que cada día s'estampés 
el sumari ele la Ven de Catalunya en la secció de 
«Prempsa catalanista -, y quan se i s preguntava per
qué sembra van tais confusious, s'excusavan l'un ab 
l'altre, com si 'sdonguessin vergonya de defensar sem
blants erros. 

Vingué la mort d'en Robert a esgarriarlos tots els 
plans, ja que i s elements antichs de l.a l'cu de Catalu
nya eran contraris als pactes tinguts ab en, Robert, y 
allavors fou quan la Unió y La Renaixensa posaren en 
práctica una frase del president de la Unió Catalanista 
que demostra el seu nivell moral: Ells l'fam expio/al 
cu -cida, nosaltres l'explotarem en mort. 

Y com que encara queda molt per dir,, deixo per uns 
altre dia la continuació d'aquesta historia, que es Li 
passió y mort de La Renaixensa y el desprestigi de la 
Unió Catalanista, mercès siguim dadas als talents po-
lítkhs que tot ho han malmès sense que n'hagin tr< 
profit que ells n'esperavan. 

J. M. 

ENGRUNAS 

PER tot arreu tenen bech las ocas. Desdei comensa-
ment de la guerra que'ls russos sofreixen derrota 

darrera derrota, que'l transiberiá no deixa d'engolir 
bomes y més homes cap a la Mandxuria pera anar a 
morir a mans dels japonesos, que tots els barcos que 
tenían han quedat estabellats per els den Togo, que an 
cl Japó no saben ja que ferne dels presoners que tenen, 
y quan sembla que las classes mitja y alta de Rússia 
deurían estar preocupadas de la situació, veyent per 
tot arreu el moviment revolucionari, quan sa actitut 
deuria ésser de protesta per la continuació de la guerra 
o al menys de reculliment pera respectar el dol de tan
tas mares quins fills han mort en aquesta desastrosa 
guerra, heus aquí com explican els corresponsals la ma

nera com aquellas reberen la nova del darrer desastre 
de sa marina: 

«Sant-Petersburg, 6 de Juny.—Un dels diaris mes impor
tants de la capital, la Novóte Vremia y el Bircheraya Vie-
domosti, conservador el primer y lliberal el segon, destinan 
algunas ratllas a n' aquest assumpto. 

La Novoie Vremia observa que '1 dia en que es conegué 
la nova oficial del desastre y que ningú desconeixia la seva 
extensió, tots els teatres y caiés-concerts estavan oberts y 
feyan tantes bones entradas com de costum. El públich reya, 
bevia, bromejava, com si no hagués passat res d'extraordi
nari. En el nombre de las entradas en els diferents llochs dledi-
ver8Íó nos feya notava pas la mes lleuguera disminució res
pecte als días anteriors.» 

El Bircheraya Vicdomosti diu: 
«Es llegian els diaris y els telegramas que ÍW censura ha

via graciosament deixat passar. Alguns tenían el posat se
rio, altres semblavan complertament indiferents, mentres-
que alguns alsavan las espatllas ó emetían observacions y 
críticas Y després s'en anavan á las illas ó jardins ont un 
se diverteix, a n'els restaurants y també a n' a les- nombro--
sas comisions ahont, á cambi de las fitxas de presencia es 
delibera respecte a las diferentas maneras de mal adminis
trar l'Estat» 

Talment sembla una segona edició de lo-que passà 
a Espanya; els ports de Barcelona y altres-de la Pe
nínsula no para van may d'embarcar joves y més-joves 
cap a Cuba r las balas dels cubans y sobretotias ma-
laltias contretas en aquell clima malsà, anavan delmant 
el jovent y omplint d'esglay y de dolor a sas familias; 
quan tothom que volgués pensar una mica podia ado
rnarse de la pendent per la que ab velocitat sempre crei
xent,.anava rodolant Espanya cap al fons de Pabrm sen
se sortida, els governs desatentáis llansavan la-quijo
tada del ultimo soldado y la última peseta, la gent in
diferent continuava divertintse sorda als planys de las 
que tenían els Éruyts de sas entrnnyas a las illas de Cu
ba y Filipinas. Vlnguéi desastre y tampochla gent 
se'n dona compte. Tornaren, els que pogueren, de Cu
ba, y aquells desembarchs de calaveras vivents no ai
xecaren cap protesta. Aquestas no vingueren fins que 
per saldar els comptes de la campanya que s'emprengué 
amb el beneplàcit y fins la instigació de la majoria, de
manaren als contribuyents unas quantas peüsetas. 

La sang deis-pobres- no té importancia, no fa per
dre horas de dormir ni priva d'anar als ïlochs de di
vertiment a matar l'aburriment del dia; las quantas 
pessetas menys a la caixa es ja una cosa més grave y 
val la pena de cridar y fer el valent pen arrivar 
pagar con recargo. 

No m' entero gaire de lo que fa ni de lo que deixa 
de fer l'Ajuntament de Barcelona perque enaara 

que segons diuen, el que avuy tenim, es-la verdadera 
expressió de la voluntat popular ja sé que pam snsá, 
pam enllà, tjndrá els mateixos vicis y defectes que te
nían els altres Ajuntaments nomenats per obra y, gra
cia del caciquisme. 

Pero hi han vegadas que encara que un home no 
vulga síha d'enterar de las cosas, y ían cop enterat no 
pot menos que fer els comentaris que, no por ésser 
massa repetit:,,, deixen, d'esser sempre veritat. 

Donchs es el cas que'ls regidorsbarceloniïs se do
lían ..murgament, en llarchs discupsos, de la íulta d'i
lustració y cultura social de que donan mostras els seus-
reparesentate, retre-yent com un, de tants exemples, 
l'oposició sistemàtica que fan et* molts punts de la ciu
tat a que'ls empleats del Municipi agafaren els gossos 
sens amo que corrent per la població poden moss< 

is personas amb perill d'inocular la rabia, cosa que 
amb massa freqüència sucsebei. Un dels,regidors, des
prés d'apostrofar durament als que tal fan demanava 
que i s Uasesros del carretó anessin escoltats pesr forsa 
municipal ó per guardias civils a li de fer respectar las 
ordenansas. 

No hi tenim res que dir, perquè es una vergonya 
que'ls mateixos a qui's tracta de salvar del perill s'o
posin a la realisació d'un acte tant humanitari; però 
farem notar als regidors republicans que tant justament 
s'exclaman, que nois ha de venir de nou la falta de 
cultura y d'ilustració de las massas barceloninas ja quc 

sense ellas, o sigui sense aquesta falta d'ilustració ) 
cultura, no haurían sigut elegits uns elements que si f;i 

o no fa estan á la mateixa altura. 
Es clar que es una llàstima quei poble reveli un* 

educació tan pèssima, pero la consecuencia es Ilógica-
-:Que'n volen esperar d'an poble que, al desvetllarstt 

•eix un Ajuntament com el que tenim? 
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Si tingués un dit de seny no foren ells els represen-

tants del poble. , „ •„__ ,. 
Aconsólinse, donchs, el regidors de Barce ona ) 

pensin que, molt pitjor que no deixar agafar gossos pe 
rülosos%s entronisar a n'el Municipi las militats que 
avuy l'ocupan. 

lo no'ho sabia que'ns haguessin vingut • ^ r b a r -
J cos de guerra, pero me cridà l'atenció veu, , en 
molts punts de nostra ciutat collas de jovince s am le 
vitas negras, armillas blancas y gorras galoneadas. 
¿Qué son deis esculapis aquets minyons.'-vaig pre-

guntar. 
- N o , que es un planter de marinos. 
—¿Marinos d'ahont? 
-Mar inos de guerra espanyols. 
Caratsus, vaig dir, encara n'h, dehuen queda mohs 

de barcos de guerra à Espanya, perque, nqué s ereucn 
que s'en veyan pochs de oficials de marina!! S nc,ít 
Jan com a las comedias fan de passar sempre Is ma
teixos, ja'ls asseguro que jo sol ne vaig « « « « n ^ c e n 
tenar; l'esquadra d'en Togo de segur que no porta més 

gent de mando. • t 

En fi, cap a veure l'esquadra falta gent; tot usta 
ment feya poch que haviam tingut una «quadra ingle 
sa al port de Barcelona y, com que durant aquells dia 
de mariners ne váreig veure molts, però de oficials 
molts pochs, fent comparacions, vaig pensar que si te 
nim en comptelagent de mando que portan els uns amb 
la gent de mando que 'Is altres portavan, l'espanyo 
havia de quintuplicarla; cap a veure la esquadra falta 

g C Esquadra, has dit? Hont rediantre es la esquadra? 
Deu haver sortit a fer maniobras. 

- M e s t r e . - c r i d o a un home dels que llogan g u s i s -
que'm faríau el favor de dirme hont és l'esquadra es-
panyola? ,, „_, . . , 

- P r o u . Veu aquells dos barcos d'allà baix? 
- S í . . 
- D o n c h s allò es l'esquadra espanyola. 
-Minyó : que us creyeu que vmch de Tremp? S i e n 

aquells dos barquets am prou feynas hi caben _-^sense 
arrugarlas - las levitas que aquets días he vist de més 
per Barcelona. , __o 

- Q u e jo sàpiga, no hi ha altres barcos de guerra 
espanyols, més que aquells dos que h senyalo. 

—Però per dos barquets tants oficials? 
- O h , és qu<han vingut per apendre cosas d'elec-

tricitat. , . , 
- A h , ja; devían apendre la electricitat del tramvia 

perquè tot lo dia eran a las Ramblas y el Passeig de 
Gracia. Vaja, adeusiau; ja 'Is vindré a veure quan 
marxin. 

Després em vaig repensar, y, com que un home te 
un cor tant petit pera presenciar desgranas, vaig dir
me interiorment: no hi vagis. 

Com de fet. L'Osado, aquell mateix que temps en
rera va pegar cops de cap contra una muralla en un 
port d'Andalusia, al agafar l'arrencada sortint del 
port de Barcelona, s'entrabancá amb una barca pesca
dora y sort que 'Is que la tripulavan saltaren a 1 ay-
gua, que si no fa una colla de víctimas. 
* L'altre el Lepanto, una carrossa més pesada que la 
del marqués d'Alfarràs, magestuosament sortí del port 
sense que per are se sàpiga que hagi sufert cap avi 
Cosa que constitueix una gran èxit pera un barco de 
guerra espanyol. 

Crónica nacionalista 
NORUEGA 

Per els qu'ens preocupem ^ Í » S S S ¿ T ^ S í 
listas, no'ns ha de passar desapercebut 1 acte:üe w o n * 
ga al declararse en nació mdependenta.donant aixfcper 
disolta la unió ab Suècia. Ens ha d'interessar 1 impor
tant acort del Parlament noruech tant pe 1 fe en si ja 
prou trascendental, com per la manera extraoid narra 
casi excepcional com s'ha efectua , bo" Ç f ^ X * 
possibles conflictes entre nacionalitats e 1 ^ « J ^ 0 1 

En efecte, no estem acostumats a qu'els assnmÇg en 
que hi ju¿a el principal paper la llibertat d e l s ^ c s se 
rqesolgu]ingpacífícament, fent honor a d re t que te una 
nacionalitat-com se li reconeix al ^d ' ^u u o a s a 
vindicar la seva soberanía y d'acomodar ses «es. . 
mellor conveniencia. Si admetem en la Societat^el pnn 
cipi de libérrima voluntat, pel que a ningú pot obliga 
sel a ésser supeditat a cap altre ni que cap poder pug 

impedir els actes que naixin de la propia personalitat, 
en bona Ilógica havem d'aceptar y defensar a las totas, 
el dret que té tota nacionalitat d'unirse, pactar, fer 
tractats, Higas y aliansas ab altras, per fins determi
nants, quedant no obstant lliures de separarse si sos 
propis interessos, conveniencias o senzilla voluntat ai 
xís ho estimin necessari. Es illógich concedir al indivi
duo facultats d'associarse y negarlos a la nacionalitat, 
que constitueix un núcleo determinant en la Humanitat, 
Lo mes que pot reclamar la part contraria es una ín-
demnisació pels perjudicis que poden causarh aquestas 
decisions, si no contaba ab ellas. T 

Devant d'aquet indiscutible dret, reconegut per In
glaterra ab las sevas colonias d'Australia y C anada, 
fi be negat quan per la manca de vida propia el poble 
reintegrat a sa absoluta sobirania podía esdevenirli en 
perill, els pobles de Suècia y Noruega acaban de do-
narli tribut, no donant lloch a cap rompiment lamenta
ble entre las dugas nacions, que seguirán guardantse 
amistosas relacions com avans de la desunió o potser 

()u'en prenguin bona nota els pobles que s'horront-
zan'quan qualque nacionalitat a son poder sotmesa U 
exigeix lo degut respecte a sa personalitat y reivindica 
lo dret del pacte lliure, y qu-aprenguin de ^saldré 
aquestas qüestions d'acort ab la civilisacio y de las ma-
teixas conveniencias dels pobles beligerants, els quals 
en la solució serena y pacífica de llnrs conflictes bi sor-
tirían guanyant, ells y la civilisació. Ja sabem qu esti
rar aygua a mar, fent veure aquesta vr.tat a gent que 
put ja a cos mort, y que sols sab respondre ab la tncon-
oibilidad de la Patria una é indivisible, la unidad 
de cinco siglos que tanta sangre nos cuesta lochs 
d'artifici, caborias sols d'enteniments malalts. Wesaixo 
ens ha de tindré sens cuidado; la qüestió es voler y 

° b r f a unió de Noruega y Suècia no nasqué de la seva 
voluntat ni la motiva per res la conveniencia, sino que 
s'efectuà per imposició de las potencias aliadas contra 
la epopeya napoleónica l'any 1814, ormant 1 Estat ab 
la luecia, qui rebé tota la Influencia de Russa, y h 
Noruega, territori separat del regne de Dinamarca 
cast '•ant aixís la fidelitat d'aquest poble al Gran Con-
anStfdor del sigle XIX. Del regnat d'aquestos pais
a s d s aliats riomenaren a Carles^Bernadotte, ex-g< i 
ral d'en Napoleón y que li feu traic.ó, quan aquest se 
roba en desgracia' A n|aquesta dinast a pertany el fins 

avuy rey dels pobles units de Suècia y Noruega, us 

No existint fi justificable pera aquesUunió. se com
pren que tots els impulsos corresponguessin a l a dea 
de trencaria lo més aviat possible, lo que ha tingut lloen 
a la primera ocasió. ;„,„„• 

Hi ha que fer notar que no eran causa del moviment 
| separatista de Noruega, lo que acostuma serbo en al

tres paissos, hont hi està per resoldre el problema na 
d ° Í causa de lo liiberalíssim del regim, Noruega ha 
pogut aixecarse de la seva postraçió d avans y avuy 
se'ns presenta com un model ele poble, culte, innovado, 
y intel·ligent, adquirint, malgrat la seva poca població 
y redubit territori, una importancia comercial y indus
trial dignes de remarcarse, com per la sen a m«gn i f a c a 

marina mercant, cada día m é S floreixente y l e s atoros 
per de 1 agricultura, en el conreu de la qual s hi aplican 
tot seguit els novissims descobriments de la ciencia 

V com a floró del grau d'avens y ilustrado del seu 
poble, Noruega figura en las ^ ' S S a d 
las nacions en que hi han menys analfabets, tentse aa 
£ raí a?ensenas per sos genis extraordinaris qu com 
[bsen, Bjoernson, Grieg y Nansen, entre altres, son 
gloria délas lletras, de las ciencias j las arts. 
" Un poble en aquestas condicions se troba en las 
tuació de poder anar sense caminadors v unUlgam 
ner petit y insignificant que siga, U es en destoib y per 
a x«-. aprofitant 1'ocas.óV.és oportuna, la de no cum-
p ir él rey (>scar sos debers constitucionals aixís com 
[ p r á c t i c a seguida en el nomenament de cónsub, per-
judicial als interessos de la Noruega, ha acordaso-
emnement la seva independencia, corresposta unan -
mament per tot el poble y secundada pel element mili
tar y las autoritats. :_-—,»-* 

¿'efecte causat a Suècia per avtal acontcixement 
no ha sigut d'estranyesa com se podía suposar,.donchs 
estava convensuda de que aprop o lluny la sepa.actó 
tindria lloch. La única protesta ha sigut la del Kej com 
era de creure y esperar pel compte que h te. 

1 >er lo tant, podem donar per incert to lo quc's deya 
sobre un possible conflicte armat entre las dugas na
cions; al revés, hi han grossos dcstijos en abdos pobles 
en guardar las més cordials relacions. Com tambe cre
yera infundat, al menys per ara, tot lo que s ha vingut 
clihent sobre possibles complicacions internacionals, ni 
ab la unió de Noruega ab Dinamarca. 

Lo que's discuteix més es la forma de Govern que 
adobtará Noruega, y si be'l Govern provisional ha otei t 
la corona al lili segon del rey Oscar, que fa temps ab
dica tots els drets que pugués tindré al regnat dels 
Paíssos units, se creu ab molta insistencia qu a 
una habilitat diplomàtica, donchs se diu que Noi 
estava segura de que'l primpcep Bernadotte no acepta-

-ser rey y aixís podría proclamarse la República, 
un dels ideals del poble noruech: v pera majar abunda-
ment s'assegura qu'ocuparà la presidencia 1'ilustre 
Nansen, célebre explorador del Pol Nort. 

Tindrem al corrent a nostres llegidors de tot lo que 
fassi referensa a n'aquest assumpto y puga ínteressar-

los. De moment devem felicitarnos de la independencia 
de Noruega y desitjarli tota mena de prosperitats y 
forsa èxit en el desenrotllo de sas aptituts. 

F . P. CURET 

UttMttM-U* tiiUHU 

El meu uehí Radilof y el seu convidat 

i Di: I.VS Memorias de un senyor rus ni: IYA.N TOURGUENBFF) 

(Acabament) 

Passàrem al menjador. En tant que hi anavam y 
que escullíam el lloch a taula. Fedor Mikkéich, que á 
consecuencia de la recompensa, tenía els ulls brillants, 
y el nas un xich vermell, cantava una marxa. Se li 
havia posat el cobert a una altra taula sense estoballas 
a uu reco de la sala. El pobre vell havia oblidat fins 
las més elementals reglas de la bona criansa pera men
jar y se '1 devia tenir, en aquestas ocasions sobretot, a 
una certa distancia dels demés. Se senyà, prengué alé 
y es posà à devorar com un tiburó lo que li serviren. 
El dinar fou realment molt ben fet, y com de diumen
ge, no hi pogué faltar el solenmial gelat de parets t re -
molosas ni las neulas de pets de monja que 's nomenan 
polidament vents d'Èspanya. 

Radilof, que havia servit deu anys en un regiment 
d'infanteria de línea y havia fet una campanya a Tur
quia, s'embrancà en un laberinte de relacions, la major 
part militars; jo l'escoltava am la atenció que exigei
xen las conveniencias, y am tot observava de reguli a 
Olga. No era pas molt bonica, pero '1 tirat de resoln 
tranquila de la seva cara, el seu ample front blanch y 
llis, sa espessa cabellera y en particular sos ulls negi • 
petits, mes espirituals, clars y vius, haurían impresio-
nat a qualsevol altre home com m'impresionaren. Ella 
seguia, per dirho aixís, cada paraula de Radilof; no era 
tant sols la atenció lo que reflectían sos ulls, sino un 
interés apassionat. Radilof, pels seus anys, podia serli 
pare; la tractava de /», mes vaig endevinar desseguida 
que no era pas sa filla; tot enrahonant va anomenar sa 
esposa, «que era sa germana» afegí senyalant A Olga, 
Aquesta enrogí y baixà 'Is ulls. Radilof callà y mudà 
de conversa. La vella senyora, durant el dinar no pro^ 
nunciá una paraula, no va menjar res y no m'insistí 
pera que provés cap plat. El seu posat semblava indi
car un sentiment d'espectació temerosa y sense espe-
ransa, una d'aquestas desgracias de vells" que oprimei
xen el cor de l'observador desinteressat. 

Al acabar el dinar, Fedor Mikheitch es disposava a 
obsequiar als generosos hostes y al seu honorable con
vidat, pero Radilof em mirà y li pregà que callés. El 
vell es passà la mà pels llavis greixosos, feu l'ullet, 
s'inclinà y tornà a sentarse, pero aquesta vegada en 
en un àngul de sa cadira. D. dinar passàrem, 
en Radilol y jo, a lo que 'n deyan despatx. 

En els homes fondament dominats per un p* 
ment o una passió, es nota un síntoma que 'Is hi és 
comú, una certa identitat de maneras y d'actituts que 
's trova en tots ells, per diferents que sían sas qualitats, 
el seu talent, sa posició en el mon y sa educació. Com 
més observava a Radilof, més clarament veya gue tota 
la seva ànima girava al voltant d'una idea persistent. 
Ell rahonava en veritat, d'economia, de cullitas, de 
guerras, de xafarderías de la comarca, de las properas 
eleccions, y en parlava ab naturalitat y fins am cert 
entussiasme; mes de prompte deixava escapar un fort 
sospir, y es deixava anar en son silló com un li< 
gastat per un pesat trevall, y passava varias vegadas 
la mà pel seu front. El seu cor, que priva de 
créurer bo ós, estava, segons sembla, pene
trat de part a part y impregnat per complert d'un 
timent únich. Es una cosa que no podia, certament, 
deixar de cridarme la atenció en l'estudi que per cu
riositat feya del meu vehí; m'era impossible descobrir 
en ell que estimés res de lo que apassiona als seus sem
blants; que li agradés cl menjar be, o el béurer, la 
cassa y els rossinyols de Koursk, ni els coloms epilép-
tichs, ni la literatura russa, ni las cartas o el billar, ni 

balls de reunió, ni las passejadas pels pobles de la 
comarca y las ciutats, ni las fábricas de paper, ni el 
sucre de remolatxa, ni las banderas de colorainas deis 
parchs o jardins, ni el té, ni las obras, ni la orgía, ni 
el luxo de grans eotxeros, que portan la seva cintura 
al indret de la aixella, aquets magnífichs i tant 
estimats, en quins els ulls, Deu sap per que, saltan del 

i cada moviment de coll. 
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Quina mena de noble rus del camp és, donchs, 
aquet? A la fi em efeya, V am tot no feya pas la cara 
d'un home trist y descontent de la seva sort en aquesta 
terra; pel contrari, es respirava al seu voltant una 
mena d'atmósfera de benevolensa universal, que '1 
feya intimar amb qualsevol que anés ;í véurel. En 
1 fons, aquell qui tingués un xich de penetració podía 

notar que no era capas de Uigarse am bona y franca 
amistat am tothom, no perqué no sentís la necessitat 
d'estar en contacte amb els altres homes; mes la seva 
;lnima os trovava allavors concentrada dintre d'ell. 
Analisant d'aquesta manera a Radilof, no podía consi
derarlo felís ni en el present ni en el temps a venir. 
No era lo que 'n dihem un gahln home; mes en sa mi
rada, en tota sa persona, hi havia quelcom que atreya. 
Aixís que se 'l veya es devia desitjar conéixel y s'es-
tava disposat á estimarlo, Sens dubte que, de tant en 
tant, sortia en ell l'habitant de las estepas y l'orgullet 
del senyor; no s'escapa may per complert a las influen
cias locals; mes no per això deixava de ser un home 
respectable. 

Comensárem a parlar del representant de la noble
sa del districte, que dongué l'escrutini de las darreras 
eleccions, quan sentírem prop de la porta a Olga, que 
'ns avisava que i té estava a punt, y tornarem al 
menjador. Fedor Mikheitch estava altra vegada a un 
recó, entre una porta y una finestra, las camas modes
tament retiradas cap ensota y no passant dels peus de 
la cadira. La mare de Radilof anava fent mitja. Per 
las finestras que donavan al jardí venía un ayret fresch 
impregnat de la olor de las pomas. Olga ens servía el 
té amb aquella gracia que no dona pas sempre la sen
zilla costum. Jo la vaig observar am més atenció que no 
vaig ferho mentres dinavam. Enrahonava molt poch 
com la generalitat de las senyoretas provincianas; pero 
no vaig notar pas que estigués desitjosa, com ellas, 
d'expressar algún pensament, ofegat pel crudel senti
ment de la impotencia, que l'impideix formarse; no 
la veya sospirar per la superabundancia de sensacions 
indefinibles; sos ulls no pampellugavan, ni somr 
pas vagament en actitut somniosa. 

Mirava devant d'ella am calma y fermesa, com 
•aquell que está possehit de sí mateix després d'una 
gran alegría o de gran alarma. En son caminar, en sos 
moviments no hi havia gens de torpesa, de turbació, 
d'encongiment. Sa manera d'ésser m'agradava molt. 

Tornàrem Radilof y jo a conversar. No sé a propò
sit de qué vàrem fer la observació lleugera y antiga, 
que moltas vegadas las cosas més petitas causan als 
homes un efecte molt més gran que cosas molt més 
importants. 

«En mi mateix ho he observat, digué Radilof. Ja 
saben qu'he sigut casat, vaig viure tres anys am la me
va muller y morí de part. Vaig creure sincerament que 
no li sobreviuria; estava alligidíssim, abatut y no plo
rava pas; anava d'assí y d'allá com un fantasma. Se li 
posà In mellor roba, com es costum, y se la extengué 
sobre la taula, en aquesta mateixa pessa en que'ns tro
bem. Vingué'l capellà, entraren els sagrístans; ento
naren els cants del ritual, resaren lrs oracions, crema
ren l'encens; jo'm vaig senyar, em vaig agenollar... 
no vaig Uensar una llàgrima. El meu cor y el meu cap 
semblava qne s'haguessin tornat de pedra per las abras-
sadas del dolor. Aixís passà el primer dia. Vingué la 
nit: creureu que vaig dormir? Vaig dormir! Al endentó 
al dematí vaig tornar prop de ma esposa; era al mitg 
de l'istiu, el Sol li tocava de pié a pié de cap a peus. 
De prompte vaig veure... (Radilof s'extremí) ...qué os 
penseu? els seus ulls estavan mitg oberts... vaig veure 
a una mosca que's passejava per la canal que feyan las 
parpellas... Vaig caure com un sach y al tornar en mi 
vaig piorar horas y horas sense poguer tranquilizarme. 

Radilof callà. Vaig mirarlo, després vaig mirar a 
Olga... Viuria un sigle y no oblidaria la expressió de 
sa cara. La vella senyora deixa la mitja sobre la falda, 
tragué de la butxaca cl mocador y s'aixugá milx d'a
magat duas lhigrimas. Fedor Mikheitch, impensada
ment, agafà'l violí y- amb una veu enrogallada entonà 
una cansó. L'infelís! Sa intenció era bona; ell feya'ls 
possibles pera que nosaltres ens distreguessim. Tots ens 

extromirem al primer crit, y Radilof va pregarli am 
dolcesa que no cantés més. 

«Endemés, continuà, lo que ha passat ha passat; cl 
que fa un segon qu'és mort, és tan mort com el que fa 
mil anys, y potser a fi de comptes... tot está a la li or
denat... per lo mellor en el mellor dels móns, com ha 
dit, crech, Voltain . afegí precipitadament. 

—Aixis és sens dubte, vaig afegir dcscuydadament. 
Y ja que l'home sab soportar la desgracia, no és de tan 
mala mena que no acabi per sortirsen a menys qu'esti-
ga ja aprop del seu terme. 

—Aixís ho creyeu, digué Radilof, y tal vegada tin
gueu rahó. Mireu: em recorda que a Turquia, estava 
extés mitg mort a la ambulancia, tenia una febre pú 
trida. No podíam pas alabarnos de las comoditats del 
lloch; a la guerra es fa com a la guerra. El lloch estava 

• m un ou, y heus aquí que arrivaren encara més 
malalts... Ahont posarlos? El metge corre d'aquí y de 
allá, mira... en lloch hi havia siti. S'acosta an el meu 
jas y diu al seu ajudant: «Es viu aquest?» «Almenys 
aquest dematí vivia», contestà", sanitari. El metge 
s'inclina y veu que respiro; aixó'l contrarià, donchs 
vaig sentir que deya: -Vaya una naturalesa ben bes
tia! Aquest home morirá, no se'n pot pas escapar; té 
de morir, però s'aferra a la vida, va allargant y en
tretant ocupa un lloch y perjudica an els malalts». Va-
ja, vaig pensar, has ben acabat, pobre Mikhailo-Mi-
khailitch... Y bél: en vaig escapar y com veyeu encara 
soch viu y ben viu. Esteu, donchs, perfectament en lo 
cert. 

—Oh! en lo cert, sobretot en aquesta ocasió, vaig 
contestar; donchs fins am la mort sortiran de vostra 
trista situació. 

—Sens dubte, sens dubte, reprengué picant signifi
cativament sobre la taula. No falta sinó sapiguer pen
dre resoltament una determieació... Urta situació in
sostenible, allargada, seria la mort del sentit comú... 
A que ve, diferir, allargar, esperar a l'endemà?— 

Olga s'aixecà am lleugeresa y se n'anà al jardí. 
—A veure, Fedia, vols ballar una mica?—digué Ra

dilof. 
Fedia feu un salt, anà voltant la cambra amb aquell 

pas elegant y característich de la famosa cabra que gi
ra al voltant de l'ós que un guia té per la brida y canta 
amb un tó pié de modestia: 

(Juan del bemeh de nostra» grans portas... 

Al peu de la barbacana se sentí'l soroll d'un cotxe, 

y al cap de pochs segons entrà un home al menjador. 

A l'endemà marxarem, Limólas y jo, á cassar 

desde trench d'auba. L'ensendemá vaig fer altre tant. 

Al cap de set días, passant per casa en Radilof vaig 

cntrarhi y no hi trobí ni an ell ni a Olga; y poch des-

.aig sapiguer qu'havía desaparegut impensada

ment a la nit mateixa que vaig estar per primera ve

gada a casa seva, qu'havía abandonat a sa mare 

y que havia marxat d'amagat am sa cunyada. En 

pochs días tota la comarca ana plena d'aquesta nova, 

y jo, el seu mésproper vehí, l'ignorava encara, quan 

ja's feya pesat contar o escolarne'ls detalls. Quan, per 

li, vaig conèixer lo qu'havía passat, vaig explicarme la 

expressió que tenia la cara d'aquella noya mentres Ra

dilof explicava lo qu'havía sentit a la presencia de la 

difunta. El posat de Olga, en efecte, no acusava pas 

solzament por y pietat, estava també inflamat per la 

gelosia. 

Avans d'anarmen de ma terra, vaig creure que de

via anar a visitar a la mare de Radilof. Vaig trobaria 

a la sala; jugava al doitrac (l) am Fedor Mikheitch. 

—Teniu, senyora, noticias del vostre fill?—vaig 

bar per dirli. 

La vella senyora's posa a plorar. No vaig pas in

sistir. 

NOVAS 
A c a d e m i a d e B o n e s L l e t r e s de B a r c e l o 

na.—Verament important tou lo treball del soci En Guillem 
icá, llegit en la sessió ordinaria tinguda 'l dia 27 de 

(i) Joch de c.ir'.< 

maig, y dedicat al estudi de «la vida jurídica a Catalunya en 
els periodos prehistórich y protohistórich», treball que ha 
de formar part d'una obra de dret català que '1 dit senyor 
está preparant. 

I (esprés de fer consideracions sobre 'Is orígens de la rassa 
catalana y dels.elements que produïren les primeras mani
festacions jurídicas de nostra terra, feu notar el disert inl 
que de la mateixa manera que 'Is naturals construíren murs 
al istil de la manera com els feyen els Etruschs, o tal vegada 
fets por aquets meteixos, ab elements dels quals se serviren 
els Romans pera les obres de fortificació de Tarragona, així 
tamhé les costums y lleys pròpies dels Etruschs degueren 
facilitar l'introducció del dret llatí en la Cosetania y demés 
comarques catalanes en les que, conforme demostren les rui
nes arquitectòniques, hi arrivá la colonisació etrusca. L'or-
ganisació federativa de PEtruria—deya l'esmentat treball— 
no era pas diferent de la que existía a Catalunya, segons 
testimonis de certs autors grechs y romans, y les grans jun
tes o assamblécs dels Etruschs y dels Umbris, sembla que 
son antecedents de les grans reunions tingudes en la penín
sula ibérica, sobre tot en la capital Tarraconense, durant la 
dominació romana. Y finalment, examinà '1 senyor Broca les 
institucions ibèriques, sumades ab les influencias jurídiques 
vingudes per electe de invasions posteriors, que barrejades 
ab l'element primitiu, determinaren els fonaments de nostre 
Dret Nacional. 

—Centre E x c u r s i o n i s t a d e Catalunya.—En 
la quinzena anterior hi donà una conferencia folk-lórica '1 
senyor Ignaci Brichs en la que explicà un curiós aplech de 
costums y altres manifestacions populars del vehí poble de 
Sant Vicents dels Horts, y seguidament llegí un altre treball 
de ncitcs folk-lóriques del Alguer. 

En una altra sessió se llegí una interessant ressenya 
d'una excursió a les inontanycs del Tosca de la comarca de 
Tortosa, y així meteix una monografia sobre 'Is ponts de 
Sant Joan y del Diable de Cardona, deguda a la ploma de 
mossèn Serra y Vilaró, soci delegat del Centre a Bagá. 

Un bon aplech de socis feren una excursió a Sant Sadurní 
de \<>ya y sa rodalia, acompanyats del expert geólech mos
sèn font y Sagué, fent un aprofitat estudi práctich de les 
llissons de geologia que per aquet curs ha terminades cl se
nyor Font en cl local social. 

—Pels f u r s d e Navarra.—Segons llegim en la 
prempsa, han comensat en la ciutat do Pamplona Is treballs, 
en el monument dedicat als furs d'aquella terra, pera la colo
cado de les planxes ab inscripcions en idioma basch y en 
espanyol. 

Diuen aixís aytals inscripcions: 
1.' «S'erigí aquet monument pera simbolisar l'unió dels 

nabarros en defensa de llurs llivertats, Uivertats encara mes 
dignes d'amor que la propia vida.» 

2." "L'incorporació de Nabarra a la Corona de Castella 
fou per via d'unió principal, conservant cascun regne sa 
naturalesa antiga, així en les lleys com en territori y go
vern (De la lley 8.a de les Corts d'Olite del any 1645).» 

3/ «Juraven nostres reys guardar y fer guardar els furs 
sense cap mancament, millorantlos sempre y may empitjo
rant los; y que tota transgressió an aquet jurament seria nul, 
de cap eficacia ni valor. (Del títul primer, llibre primer, de la 
Novíssima Recopilació).» 

4." Els euskaldunas, que no tenim altre Senyor que 'I 
Senyor de lo Alt, acostumem a donar amorosa hospitalitat 

mger, pero may volem soportarlo seu jou; sapiguéuho 
vosaltres, nostres ulls.» 

Aquesta derrera inscripció, redactada en basch, ha sigut 
escrita ab caràcters ibérichs pel ilustrat arqueóloch català '1 
Rev. Fidel Fita. 

—Per l 'h i s tor ia d e Catalunya.—A fi de vulga-
risar el coneixement de tant important branca de l'enscnyan-
sa, el senyor N. Miralles ha comensat a publicar uns cromos 
que representen interessants episodis de l'historia de nostra 
terra acompanyats de notes explicatives y a propòsit pera 
entreteniment instructiu de la maynada, contenint els se
güents assumptes la primera serie publicada: Proclamació 
tir! príncep Carles de Viana (any 1461).—Mort del eomte 
ilf Santa Colmna 11(150). — El conceller en cap Rafel de 
Casanova (1714).—Un e.pissodi del siti de Barcelona en 
temps de Felip V 11714). 

—Nova publicació.—Han surtit ja 'Is tres primers 
quaderns, ricament presentats, d'una edició monumental de 
te Roussillon ¿Ilustré, dedicada a popularisar les belleses 
que conté aquet tros de Catalunya situat en l'altra banda 
del Pirineu. Son autor, En L. Auberge de Garcías, explica 
en el prefaci l'idea que l'ha impulsat a empendre aytal tas
ca, «que 110 es mes que l'amor a la terra catalana, contrastat 
per molts dies d'anyorament fora de sa patria, lo qual li ha 
fet veure mes clares les belleses que enclou aquesta riallera 
terra ajocada a la falda del altivo! Canigó.» 

—Primer Congrés Universitari Català.— 
El volum de les deliberacions d'aquet trascendental Congrés 
está ja imprès y a punt de repartirse als suscriptors. 

Lo que resti del nombre d'exemplars un cop repartits se 
posará a la venda dintre de pochs dics al preu de cinch pes
setes en les principals llibreries. 

—Historia N a t u r a l Catalana.—En la derrera 
sessió celebrada pel Institut Català d'Historia Natural baix 
la presidencia de mossèn Norbert Font y Sagué, se llegí, en
tre altres treballs notables, una nota sobre la primera Histo
ria Natural Catalana escrita pel Rev. Josep Gil en les derre-
rícs del sigle XVI; y desprès el senyor Bofill y Pidrot pre
sentà algunes especies d'insectes noves per nostra terra. 

—Expos ic ió p e d a g ó g i c a . — Ha acordat pendre 
part en l'Exposició Pedagógica Internacional que ara se ce
lebrará a Barcelona la Diputació de la Baixa Austria, y tam
bé 's confia que farà lo meteix l'Ajuntament de Viena. 

Eitablimont tipográflch de Joseph ORTEGA.—S. Pau, 96.—Barcelona. 
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