
m 

19 

A n y III 
B a r c e l o n a . 11 S e t e m b r e de 1905 Núra. 6 3 

DEVARTEBA 
Redacció y 

Administració: ASSOCIACIÓ POPULAR CATALANISTA; Escudellers Blanchs, 8, i." 

< 

¡11 SETEMBRE I7I4I! 
Cots els catalans hem de tenir ber\ 

grabada en la memoria aquesta data 

memorable. 

¡Jféroes de 171'4/ JYo han sigut pas 

endebades, no han sigut xorchs els 

vostres grans sacrificis. 

Sachsejada, malmesa, atuhida inces

santment la personalitat de Catalunya 

per sos nombrosos enemichs, aquets 

cregueren que sa forsa com a naciona

litat quedava per sempre més esmico

lada al ésser cremades per mans del 

butxí de fe Up V totes ses Uivertats. 

Sa cayguda de Barcelona no fou 

pas l'anorreament de la rassa catalana 

tenia prou vida pera resistir fou, 

sí, una "dolorosa experiencia". 

}}en allissonats, hem de reflexionar, 

ens hem d'acostumar a refiarnos del 

nostre propi esfors y per això hen¡ de 

fer que sigui lo més personal, lo més 

gran, lo rqés extens possible. 

¡Catalans! Sa reculada en el camí 

del avens de nostra patria, fou tremen

da; las vexacions dels nostres enemichs 

continúan; rnes, ens restaij prous emer

gies pera que la nova embranzida ens 

porti lluny, rqolt lluny, ens fassi més 

richs, més forts qu'er¡ els millors temps 

de nostra historia. 

üenirri el pressentirnent del destí, te-

nin} fe en. l'esdevenidor, tenim la forsa! 

J)onemli sense vacilacior¡s, la direcció 

necessària! 



• ¡ 

L A D E V ANTERA 

Historia y pes més 

iiastil la es 
.l·irc·s generales. (Hablan siempre del 
pendón ca itellano, de les leone 
toi i irías v Ij bertades cas
tellanas v) escriben muy satisfechos la 
hjs: ido escribir 
la di rave error 

es un compuesto de diversas nacio-

VÍCTOH H A I AGÍ 

Cada any que passa, en t,il dia com avuv nos allu

nyem ti]\ pas mes de la fita que plantaren nostres avant-

ts en el camí deia vida de Catalunya, la que per 

morta y ben morta la tenían eis que per un may mes no 

volian que reexís aquesta terra que com digué un de sos 

princeps era terra beneyta poblada de llealtat . 

Benehida en veritat ha d'esser nostra Patria quan 

malgrat l'esfors incansable de sos enemichs, deis malba

ratadora de lo que més l'enorgullia, així') es, de sa lli-

viTt.it, no ha quedat esborrat pera molts de sos filis 

l'honrat ben estar que en eixa diada va perdre. 

Per aixó es, donchs, qu'al arribar 1' 11 de Setembre 

sentim un desitj, una necessitat de dir quelcom que'ns 

tassi pensar en aquell dia del any 1714 en que'ls cata

lans per última vegada «notifican, amonestan y ex

hortan que essent la esclavitut certa y forsosa, espücan, 

declaran y protestan als presents y donan testimoni als 

venidera de que han executat les ultimes c.xortaciúns y 

esforsos protestant de tots els mals, ruinas y desolacions 

ivinguin a nostra comú y atlijida patria y 

extermini de tots els honors y privilegis, quedant es-

, puig de no tenir ressò en el cor dels fills d'a 

i terra la última exhortació dels que moriren de-

lensantla no podríam dignament anomenarnos catalans 

is aquí. donchs, perquè ab el digne orgull del ven-

sut per rahó de la l'orsa, mes victoriós per la forsa de la 

rain'', recordem ab veritable írisansa d'amor patri lo 

passat en aquest dia l'a 191 anys, perqué ara y sempre 

els presents y'ls venidera no oblidin que haviain sigut 

llimes y ara som esclaus. 

n en aquest mateix lloch hem altras vegadas 

esplicat los l'ets mes surtints de la nostra historia durant 

l'any 1714, ho farem aquet camí esplicant quelcom de 

lo ocurregut l'any 1715, lo que'ns dirá qui sab si ab mes 

claretat l'estat de desolació y aclaparement a que ana

va nostra patria. 

En lo mes de Janer destituí Felip V del cdrrech 

qu'cxercian els Bisbes catalans per la sola rahó d'ha

ver sigut honrats defensors de sa patria; el mateix mes 

feu enderrocar lo monument aixecat per los barcelonins 

a la plassa del Born, dedicat a la l'uríssima en conmemo

rado d'haver la ciutat quedat lliure del primer siti que 

hi pos;l el rey Felip, de manera que l'imatge de Maria 

Inmaculada fou treta per los soldats y acompanyada 

per una escolta de fusellers essent portada a casa del 

gobernador militar com un criminal, y no tenintne prou 

encara, feu arrencar la primera pedra del referit mo

nument perquè no'n quedés rastre. 

!8 de Febrer, d'ordre del Capità General, se pro

hibí la ensenyansa de gramática \ retórica als mestres 

de Barcelona permetentho solsament als jesuítas. 

Veus aquí ara un tros del document ahont hi ha l'or

dre ab que Felip V tracta de castigar als barcelonins. 

« me manda decir á V. E. de principio á la mayor 
brevedad á un proyecto para construir una buena Ciudadela 
en Barcelona y en cuanto tiempo se podrá concluir. V. E. 
sabe el fin principal con que S. M. quiere que se haga esta 
fortaleza y así comprenderá V. E. fácilmente el paraje donde 
convendrá colocarla  

Madrid o Marzo 1715» 

En conseqüència d'aquesta ordre's feu el plan d1 

una ciutadela formidable en molt poch temps (així ho 

fessin ab las cosas útils als ciutadans) essent remés a 

Madrid ahont una junta de generals l'aproba, manantse 

es construís a tota pressa. 

A 13 de Mars s'establí l'ordre manant l'us del paper 

sellat ab motiu del qual els administradors de la ciutat 

la següent crida. 

I lavent tingut ordre d'haver resolt S. M. que las 

escripturas aixi judicials com extrajudicials sian fetas y 

escritas en paper sellat per tot lo Principat de Cata

lunya així com se practica a Castilla, Aragó y Valen

cia...» 

Barcelona 15 de Mars 171ó 

Lo cumpltment d'aquest manement comensa al l'O y 

en aquest mateix dia fou agafat y fet presoner a la 

montanya de Montjuich lo general de batalla en Joseph 

Moragas junt ab altres defensors dels drets de nostra 

Patria, csent sentenciat com un criminal vulgar, y lo 

seu cap posat en una gàbia de ferro clavada en el Por

tal de Mar. ahont hi estigué fins l'any 1727, y aixó que 

en la capitulació estava comprés que havian de respec

tarlo y no causarli perjudici de cap mena. 

Durant los mesos de febrer, mars y abril foren fets 

presoners aprop de 4.000 barcelonins de totas classes y 

condicions essent molts d'ells tancats als castells de 

Montjuich, Lleyda, Tortosa y Tarragona, y d'altres 

portats a la frontera y expatriáis, morintne molts lora 

ttalunya. 
Gracias a la confiscació y segrestament de moltas 

hisendas de la noblesa y demés particulars de per tot el 

Principat, moltas de las lincas varen ésser repartidas 

entre'ls queies del exercit de Felip Y, eostum que ab 

algunas variants encara's practica. 

Lo mes de Juny d'aquest any es de trista recordan-

sa pe'ls barcelonins puig en aquest nies se donaren las 

ordres pera corhensar l'odiosa Ciutadela, veyentm 
extractat quelcom de las mateixas. 

I Ubiendo resucito el rey hacer una Ciudadela en Barce
lona... desea S, M. la mayor brevedad por ser tan importante 
á su real servicio como propia de su genio, queriendo tam
bién S. M. que al tiempo de trabajarse en ella se apliquen 
todos los medios y que entre V. E., el Capitán General, el 
Gobernador y el Ingeniero General se discurrieran y tuvie
ran por convenientes la fortaleza desea S. M. que sea 
una de las mejores de Europa  

Aranjuez o |unio 1715» 

«Instrucción y regla que S M. manda se observe para la 
fabrica de la Ciudadela que ha resuelto hacer en Barcelo
na para mayor seguridad y cautela contra aquel pueblo, 
ha resuelto S. M. y manda se fortifiquen contra Barcelona 
todas las puertas y baluartes, poniéndose artillería que domi
ne la ciudad y tenga en sujeción al pueblo se habrán de 
desmoronar todas las murallas de iglesias, conventos, casas y 
demás edificios que han quedado en pié en todo el terreno 
que ha de ocupar la ciudadela, á cuyo fin se emplearán los 
minadores, canteros, albauiles y peones que se juzguen con
venientes con preferencia á todas las obras de particulares 
que se hicieren en cualquier parte del Principado y todos los 
materiales de estas ruinas sean bien guardadas para emplear
las en la fabricación de la ciudadela Al mismo tiempo se 
hará en Barcelona asiento de 150.000 quintales de piedra que 
se ha de sacar de las pedreras de Montjuich y trasportarlas 
al pié de la obra para tener estos materiales á la mano 
cuando se echen los cimientos. 

Se solicitará licencia del ordinario para que los dias de 
fiesta se pueda trabajar en todas aquellas obras. 

Siendo tan poco seguro el pueblo de Barcelona y de toda 
Cataluña, convendrá prevenir que los soldados que trabaja
rán vayan al trabajo con las armas y en la vecindad de las 
obras tengan una buena guardia de cavalleria. 

Y para que el cuerpo de la plaza de la Ciudadela con su 
comunicación á las murallas de la ciudad se adelante cuanto 
sea posible, se empezará á trabajar igualmente por todo su 
contorno, pues importa que el recinto principal de esta forta
leza se adelante con todo el esfuerzo y brevedad posible 
para cuyo fin se pondrá toda la gente que cupiere en esta 

obra  
Aranjuez 1 Junio 1715» 

Als primers días del mes de Juliol comensa la valo

rado de las casas que havian de desaparèixer per cons

truir aquell edifici qual guarnició sería de uns 8.000 

homens, l'eyna que dura fins a mitjans d'agost ab lo que 

's llensava a la miseria a innombrables barcelonins 

destruíntloshi las sevas propietats. 

Per fer recullir las desterras y runes, se dictaren or

dres posant pena de la vida a fusters y mestres de casa 

si no assistían a treballar en la Ciutadela, no podent 

ocuparse en cap altra obra. 

Se priva en tal manera de poder tenir armas de cap 

classe, que a una dona casada ab un daguer de Reus, 

perqué a la fira de Prades hi tenía a la parada gani

vets ab punxa, se li formula causa criminal, essent feta 

presonera y portada a la presó de Tarragona y després 

desterrada com a reu de lesa magestat. 

En lo mes d'Agost lo Capità General maná recullir 

los «Anales de la Historia de Cataluña» publicats per 

En Feliu de la Penya junt ab tots los escrits que s'ha-

vían estampat durant la guerra contra Felip V. 

AL día 10 de Setembre morí'l rey de Fransa 

Lluis XIV, y per mes ofensa a Barcelona, a l'anyada 

justa que havia perdut lo que mes valía y estimava, 

gracias a las malas arts d'aquest butxí de Catalunya, 

s'obligá a vestir de dol a tots los catalans tant ciuta

dans com cavallers y militars. 

El dia 7 de Setembre el Capità (reneral envià al Rey 

una comunicació de la que'n treyém lo que segui 

«...Antes de la rendición de Barcelona propuse se que
masen pública y solemnemente por mano del verdugo los 
privilegios de Barcelona y supsecuentemente los de Cataluña... 
Y he hallado no haberse ejecutado ningún acto público de 
abolición de privilegios La consecuencia de que existan 
los concedidos en poder de sus correspondientes Ciudades. 
Villas y lugares, sin duda esta existencia fomente sus depra
vados deseos en la esperanza de que un dia hayan de revivir 
y aunque no dudo que por mi antecesor se había avisado á 
S. M. de ello, me ha parecido ser de mi obligación no omitir 
comunicarlo nuevamente y al mismo tiempo me parece que 
para abatir por cuantas partes se pueda las esperanzas in
dignas de estos naturales, será conveniente hacer un acto pú
blico y solemne de abolición de todos los privilegios de esta 
(andad y Principado y bajo graves penas se mande á todas 
las Calidades, Villas y lugares que en término limitado las 
entreguen para que se quemen y no quede memoria de 

ellos  

MARQUÉS un CASTEL-RODRIGO 

a lo que contestaren: 

«...Me manda S. M. decir á V. S. haga que todo se queme 
á la Sala de Juntas, por lo que conviene no quede memoria 
de tal cosa quedando solamente nota de los sugetos que los 
obtuvieron para lo que pudiera ocurrir en adelante y nota 
también de alguna cosa particular que pueda contener algu 
no de estos intrumentos que deba tenerse presente en lo ve
nidero  

Buen K' tiro 2<) Octubre 1715» 

Al mes de novembre s'obligá de rej'al ordre fer un 

donatiu per part de la noblesa y particulars de Bal 

lona pera ajudar apagar la construcció de la Ciutadela; 

y en lomes de desembre se dicta l'ordre d'aterrar totas 

las fortificacions que's trobessin a Catalunya així com 

torres, fossos, troneras etc. per petitas que fossin, en

runant, gracias a n'aquesta ordre, construccions de las 

épocas romana, moresea y mijVval, fent desaparèixer 

molts monuments histórichs y artístichs ab que la noble

sa catalana havia enriquit nostra Patria. 

Ab lo que acabém d'e\plicar, que posa de manifest 

lo veri que gastavan y la por que'ns tenían nostres ene

michs, se compendia l'estat d'abatiment gran en que 

queda allavors Catalunya. 

AURELI CAPMANY. 

L'Arxiduch Carles 

« ^ W^ ^ _ om Carles II el Novembre <\c 1700, dei-
B^Mf l·lÈ \anl ab cl seu testament, l'el a darre-

/íjjl BLItf^V ra hora y ali tols els símplomas de 

Mil:*:^BÉF'"! una pressió de la \oluntat per par-

/&í¿^; del cardenal Portocarrero, una herent 

<& * eia de gue r ra Y desolac io per Iota Es

p a n y a . Grave inen l raalall y sense lilis a qui d e i x a r la co

rona, es disputavan la herencia del regne, l'emperador 

Leopold que traspassà els seus drets al seu lili se^on I' 

Arxiduc!) Carles y el ncl de I.luis XIV, [el duch d'AnjOU 

\ després Felip V rej d'Espanya de trista recordansa. Es 
formaren, emú es lo natural, dos grupos ab els partidaris 
de un 11 altre dels dos pretendents y Catalunya s'incliná 

principalment pel primer dels que avaus hem nomenat. 
No obstant, després de duples y vacilacions que provan 
lo poch oriental que estava'I criteri dels que allavors di
rigían la cosa pública,es regoneixé a Felip com a rey; mes 
ó menys decididament uns, ab mes o menys recansa ai-
tres \ al venir aquell a Barcelona, se li l'cu una bona re-
luida, lo que no té res de particular: perqué la curiositat 

I en uns, el eomprumis de no significarse d'altres per no 
ser ocasié encare de manileslrr clarament sas ideas, y la 

vanitat per part de molls, fan que arles com aquell resul-

ti 11 casi sempre animats, \ lernainent es podrían rilar 

molls exemples de rebullas cnlussiastas lelas a reys que 

no tenían pas las simpatías de gran part dels habitants 
dels llochs hont anavan. 

Dos anys passaren ab diíerenlas \isitas de l'elip. lins 

que las necessitats de la lluvia entaulada ab lasaltres po

tencias obligaren a desguarnir casi per complert de tro

pas a Catalunya; creixi'' en aquesta la simpatía per el d' 

Austria y al presentarse aquest devant de Barcelona, no 

hi hagué casi cap dificulta! per la seva entrada, acla

mando el poble y aeeplantlo l'rancament com a rey, totas 

las corporacions. 
¿Quins podían ser els molins peí- els que la majoria 

dels catalans s'inclinaren per l'Arxiduch Carles:' Deixant 

la CUeStiÓ estríela de la legalitat per la que la passin l'a 
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trovar rahons lant per un canto com por un altre, es evi
dent que hi devia entrar per moll I;. antipatía que sen-
t¡an per la nació francesa, després del desenganj Hela 
lempo,-;,,la que estigueren baix sa dominació, j la con
ciencia que l e í a n do lo que perillavan baix aquell do
mini las llibertats de la terra. Si s'equivocaren o no, no 
volem are venir a discutirho, pero lo ceri os, que ningú 

lía preveurer el desenlias fatal que tingué la guerra de 

succesió, lili -lo un soceos que ni el mes exper lía 
preveurer, com os la mort del germà de Carles y conse
güent elevació d'aquest, al trono del impon j l'abandono 

miserabh I mateix cuan per veures emperador, no 

leniaja empenyo en ser rey d'Espanya j anava entrete

nint als catalans ah frases ambiguas. 
Si d'alguna cosa podem culpap als catalans d aquella 

época, es d'excesiva candidesa en confiar encare ab bar
íes emperador, cuan després d'haver marxat e l ide Bar
celona y mes tart la seva esposa (que havia quedat com a 
gobernadora) retirava de Catalunya las sevas tropas. No 
trigaren ab tot a ferse cárreeh de 1 eh que podían con
fiar en Carles; mes era ja allavors lart pera tornar enrera, 
si per declararse partidaris de la casa d'Auftria, hi podia 
entrar per moll la simpatia, euaul vingué'l desengany, 
no'ls hi quedava mes remej que lluytar a la desesperada 
per las llibertats fins allavors conservadas j sentint re-
v i u r e r a b e l perill, l 'amor per ellas, resolgueren deixarse 
malar avans que transigir ignominiosament. 

Cuan, extenuats per la lluyta caygueren els catalans, 
Felip va ferséntir el pes de la seva victoria, rebejantse en 
la venjansa, y gosanl en imposar ignominiosas penas; per 
a ixò la seva m e m o r i a sera s e m p r e e x e c r a d a , poro no de . 

vé uardarla gayre bona d'aquell; que si al principi 
ompli d'afalachs a Catalunya, d e s > é s , al veures empera

dor sigué taul ingral y oblidadis de la ierra que tant fi

del j eniussiasla so li havia mosirat sempre, que la dei

xà, plegat de mans, sucumbir; do tot n abandonada. 
, ; 1 K m t ,',„ m ¡ i ¡ del explendor de las festas de palau devia 
algún moment passar per la seva pensa la trista situació 
en que havia quedat Catalunya, una onada de remordi
ment devia invadir la seva anima y tal vegada ab espant 
considerava la responsabilitat q u e d e u pesar sobre'ls que 
fan als pobles jogl·lina, no mos de sas ambicions y conve
niencias. 

S. <>. (¿. 

r,r,t; 
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En Rafel de Casanova 

OCHS son els detalls que 's coneixen do la 
vida den Ratel de Casanova; quasi 
tot lo que d'ell se sab, se refereix als 
memorables successos que avuy ens 
ocupen. E ra doctor en abdos drets , y 
un deis que ab mes valor y entusiasme 
defensaren les llivortats de la torra. 

Al any 1706 fou elegit conceller 3'« de Ciutat , per 
defunció de 'n Jacinto Lloreda (arxíu municipal, lhbre 

de Deliberacions, 25 ]aner de 1706). 
A b data de 6 de F e b r e r de 1707, l 'arxiduch d'Aus-

t r ia ' l nomenà, per sos notables fets en favor de la 1 a-
tr ia, ciutadà honrat , que era un «tul molt honorífich, 
en vir tut del qual son nom fou insaculat en les bosses 
pera concellers. en el estament militar y en la Diputa-

1 Barcelona, pora facilitar a r r i b a d a a Mataré, de la 
primpeesa Cris t ina de Brunswich Luneburg de Wolfen-
bultel futura muller del arxiduch, nomená'n Casanova 
pera que, junt ab Manel de F e r r e r , Cristòfol Lladó y 
Francesch de Bastero , hi anessin com emba.xadors a 
saludar la primpeesa (27 Juriol de 1708). 

Convocats els brassos de la General, tat el 30 de Juny 

de 1713, ell fou un deis síndichs que votaren per la de

fensa dels dre ts de Cata lunya. 
El 30 de Novembre del mateix any fou elegit con

celler en cap, y com a tal gobernador de la plassa, de 
Montjuich y de ses dependències y coronel de la C o r o 
nela, organisme format dels gremis de la ciutat dividits 
en 6 batal lons capitanejats per la principal noblesa ca-
ta lana . , .. ,, 

El 24 de Feb re r de 1714 presencia desde moll un 
combat naval entre les naus barcelonines y l 'esquadra 
de Fel ip V (Gazeta del 7 de Mars de 1714). 

El 16 de Maig següent t ingué lloch en el Saló de 
Cent un concell de guer ra en que h. asststiren els gene-

rals y demés caps del exèrci t , pera deliberar sobre la 
defensa de la ciutat assetjada; y en Rafel de Casanova, 
en nom del Consistori, hi pronuncià un eloqüent y enér-
gich discurs excitant a la defensa de la ter ra , y protes
tant de qualsevulga capitulació, t racte o promesa del 
enemich. 

En el meteix dia, donà 'n Casanova un exemple de 
fidelitat re tornant la correspondencia oficiosa que li ha
via dirigit en Joseph Marimon (Gazeta del 9 de Juny) . 

Els dies 28, 30 y 31 de Juriol , se publicaren bans fir
mats per en Rafel de Casanova , manant lo primer a 
tots los habitants de la ciutat que compareguessin a la 
Rambla devant de lo que era llavors Universi tat , pera 
donárlpshi armes y agregar los a la Coronela, y avisant 
per medí del segon .y tercer que al toch de la campana 
de la Seu acudissin tots a la plassa de Santa Agna y 
devant del Palau, pera anar a defensar els lloch de mes 

perill. 
El 8 d 'Agost se reuní al Saló de Cent un al t re con

cell de guerra . Tant en Casanova com els demés con 
cellers y ' ls generals , ju ra ren donar generosament la 

sang abans de capitular (Gazeta del 23 de Agost , 
y llibre de Bans, en el arxíu municipal). 

Els dies 12 y 14 del meteix Agost, y en lomes r igu -
rós del siti, les forces de la Coronela, capitanejades pel 
propi Casanova, se defensaren heroycament i 
assalts del baluart de Santa (l iara. 

Y el dia II de Setembre , cl Conceller en Cap, ex
hortant y encoratjant els de la Coronela en la terr ible 

ia del baluart de San Pere, y abrassat ah la ban 
dera de Santa Eulària, caygué mortalment ferit, en el 
terraplé de la mural la junt al hort de San Pere. Fou 
trasladat al convent de la Mercè, y poques hores mes 
ta r t mori . 

Ab aquets pochs detalls hiografichs ens podem fer 
cárrech del carác ter del i lustre capdill de la Coronela 
y der rer conceller en cap del sa\ i Concell de Cent: un 
cor honrat y una convicció ferma en els actes de patrio
tisme que realisava. Y en testimoni de gra t i tu t pel seu 
sublim sacrifici, be podem honorario y pendrel com a 
model de virtuts cíviques. 

C O N M E M O R A C I Ó 

Al estudiar la historia de Cata lunya 's veu a nostra 
Patr ia sort i r d 'ent re ' l complicat laberinte dels es ta ts 
feudals per anar poch a poch aixamplantse en temps 
dels primers comtes, adquirir gradualment cada vegada 
mes influencia per a r r ibar a la época gloriosa del g r an 
laume, el nostre rey de mes épica grandesa y mantc-

nirse en aquest explendor fins al periodo del Renaixe
ment en que s ' in ic ià ladecadenciaquehaanatcont inuant 
lins a nostre segle. Aquesta pendent per hont anavan 
poch a poch desapareixent las notas mes sort ints de 
nostre caràcter es trenca de cop y torna a pujar pera 
que 's mostrin mes puras en el període d 'exasperació de 
la gue r r a contra el pr imer dels Borbons que ocupa el 
trono d 'Espanya. Abandona t s per l 'Arxiduch Carles a 
sas propias forsas, els cata lans continuaren resistint a 
la negada als exèrcits castel lans y francesos, no ja per 
fidelitat a n'aqucll, al lavors emperador d 'Alemania , 
stno per resistir a l 'esperit del poble castellà que ja de 
temps invadía com a país conquistat a Cata lunya y mi
nava nostras costums y nos t ras llibertats. 

Vencé Felip, y venjatiu de mena, a r rebassa ignomi
niosament nostras mes preuadas lleys y subjectà als ca
talans a un règim ar rán de l'esclavatje, pero, ab tot , 

ii nosaltres considerar com una gloria la res is ten
cia desesperada de Barcelona, puix ella signifícala 
ressurrecció del nostre esper i t , ja de temps un xich de
generat , y sembra la llevor per una futura reivindicació 
de nostres dre ts que d 'a l t ra manera perillavan de mo 
rir per la dessidia dels mateixos que'ls possehian. 

Es per això que cada any al arr ibar aquesta época, 
conmemora L A D E V A N T E R A , en número especial, la da
ta del 11 de Setembre de 1714, no per limitarnos man
cats de forsa de voluntat a prorrompre en planys y 
queixas, anyoradissas tant sols dels temps que foren, 
sino perqué nostre patr iot isme s'exalti mes y mes y 
aprenguem pel temps a venir las llissons que ' ls t emps 
passats ens donan. 

Remembra lo passat, ordona lo present, proveheix 
venidor, com diu l 'hermós lema de la biblioteca 

del inoblidable Aguiló, es lo que deuen fer tots els ca
talanistas. 

Remembra lo passat perqué en ell apendrém d'hont 
venim y lo que fórem, nostres v i r tu ts y nostres vicis, 
podrem sapiguer quin fou un dia nostre explendor, el 
nostre esperit d 'expanssió pel Medi terrani y nostre 
manera de t r ac ta r als pobles conquistats conservant-
loshi sa manera d'ésser y convertintlos en germans de 
Cata lunya, la nostra llegislació mercanti l , model 
per tots els demés pobles, las nostras costums públicas 
d 'un esperit democrátich e.xtrany en aquella épo 
font de llibertats individuals y colectivas que ja vol-
drían avuy per ells molts pobles que en sa Constitució 
tenen aquella paraula moltas vegadas escri ta, per apen-
dre també en ell las causas de nostra di a, las 

e r radas políticas que sofrírem la poca resistencia que 
oposàrem al esperit foraster que'ns invadía, las vacila-
cions que'ns dominavan y la manera com fatalment 
anava Catalunya anestesiantse lins a caure en aqueix 
estat de inconsciencia que a no ser per el renaix» 
actual perillava de fer desaparèixer com a poble per 
sempre mes a nostra Patr ia . 

Ordona lo present pera des ter rar tot lo que de pos
tís por tém a sobre y fer sobresurt ir a l t ra vegada !o que 
es característ ich de nosaltres, pera ferse carrech del 
verdader estat de la qüestió catalana y de la manera 
de reivindicar els dre ts de nostra Patr ia , pera compen
dre la trascendencia del problema de resurrecció na
cional y contenir las impaciencias que portan a una ac
ció política perjudicial p e r l o c o n t r a r i a a l o que den 
l 'esperit de la nacionalitat catalana, pera protegir de 
cididament las ar ts , las lletras y las ciencias ca ta lanas , 
pera que la industria, el comers y totas las fonts de ri
quesa de Cata lunya visquin una vida florei.xent 
pléndida, que si la riquesa per si sola no es cansa de 

lar, ella pot en gran manera contribuir , si els que 
la posseheixen tenen Tedi ocial necessària, a 

impulsar las demés manifestacions de la vida cata lana, 
pera que 's desperti la conciencia de tots els fills de ( a-
talunya y tots plegats fem a n 'aquesta cada día mes 
cata lana . 

Proveheix l 'esdevenidor pera marcar , posats els ulls 
en l ' ideal, las fitas de l 'organisació de la futura t e r r a 
catalana, pera que sia aquesta la mes lliure de totas y 
la mes hermosa, pera que sos fills lo mateix que' ls fo
ras ters hi respirin a p l e r y e l sex t r ange r s la admirin y 
la estimin, pera que torni a ésser , com diu la cansó de 
Els Segadors, Cata lunya rica y plena. 

Aixís al conmemorar la cayguda de Barcelona en 
poder de las t ropas castellanas y francesas fem vots y 
trebal lem pera que la sanch vessada per els héroes de 
la epopeya de 1714, fassi fruytilicar ben aviat a l t ra ve
gada las l l ibertats de nostra t e r ra . 

J . SANS Y O L I V E R A S . 

I 7 1 4 - I 9 0 $ 

Les tristes jornades que acompanyen la data peí 
do la p è r d u a de los nos t res l l i i iortals es p res ten a fondos 

reflexions sobre 'I present y l'avenir de la nostra Patria. 
Ent remi t j de la barre ja t umul tuosa d ' a q u e l l s luc tuosos 

aconteixements s'hi destaquen tota sa magnificencia 
els gloriosos restos de la grandesa moral passada dol nos
tre poble, aquella c penetració do sentiments entro 
totes los classes socials, confoses on el sid anhel do la de
fensa do la dignitat, d(d dret y de la llibertat populars, 
manifestada incidentalment am motiu d'un eamhi de di
nastia: aquell ardent entussiasme bélich de que estaven 
possehits, tant o mes que 'Is militars professionals, o 
sigui la Noblesa, els ciutadans do professions civils j els 
a r t e s a n s de condic ión més pacífica, y lins (4 llieleiv c le ro , 

tols: riolis \ pobres, amos y treballadors, mestres \ estu
diants, quefes \ soldats; aquell ressorgiment do tants ho
mes do tremp d'acer, desde 'Is que perderen la vida 
lluytanl ariliilanienl a les muralles, com el brau Casano
va, lins als que, després de Catorze mesos de guerra des
pietada, per la activa persecució que en (41a tingueren 
degueren sufrir la implacable venjansa del vencedor, 
orgullós, sanguinari \ poch noble, qui, no content d'ha-
verlos dominat, els hi robà bens, Iranquilita!, y a molls 
d'ells una vida que am tantas penas havian poguí con 
servar entremitj de greus perills: aquella serenitat \ ab
sència de mesquins apassionaments, que feren possible 
que la direcció do la defensa do la ciutat estés dignament 
confiada a un militar castellà, contra un exèrcit compost 
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en grao part de tropes castellanes, 5 altres particulari
tats «iiit' 's presenten a la nostra observació quan recor
dem ois fets ocorreguts durant aquells memorables dics, 
¡quin contras no ofereixen amb el nostro estat actuat! 

¿Qué 'n queda avuy dia de totes aquelles virtuts cí
viques? 

Dividits els ciutadans per ses opinions polítiques o 
relligioses o per interessos de classe, es endebades buscar 
aquella unitat d'acció que fou necessària pera portar a 
cap la heroica defensa \ que no ho es menys BVUJ pera 
assolir els ideals de perfeccionament y llibertat a que as
piren els pobles forts. Mancat cl cos social d'un ideal 
comú que uneixi a tots els ciutadans en una sola aspira
ció, no si ni l'escalf vital del entussiasme colectiu, en-
gendrador de grans accions, y el refredamenl d'un egois
me malsà el \a invadinl poch a poch, a semblansa d'un 
cos del ((ui la vida en fuig. En aquel cas, la divisió lins 
al infinit de la opinió pública té tots els caràcters de dis
gregació, \ per altra part, els egoismes, els odis, les con
cupiscències, tots els vicis socials, en li, que d'aytal es
tat se produheixen, fan venir al ànim apenal la visió de 
la mullitut dels poiiis y repugnants organismes que 's 
forman de la descomposició dels cadavres.. . Pins el Cata
lanisme, la vera expressió de l'ànima catalana,está taral 
per la corrupció general, \ si per una banda rebaixa sa 

dignital lins al punt de vendres els principis, eterns, pel 
plat de llenties de mesquins interessos temporals, per 
altra mostra atenuades les antigues energies, acceptant, 
en camp escullit per adversaris de mala ió, lluytes xor-
ques que no més poden produhir derrotes, cansamenl y 
desmoralisació. Sembla talmenl que per Catalunya ja no 
quedin esperances. 

Me no devem abandonarnos al pessimisme. Malgrat 
cl seu ensopiment moral, el relatiu benestar material, 
que es la frescor del seu físich, y els lleus bategs del seu 
píi. representats per un pelil nucla d'homes de cor, do
nen fe de la seva vida \ ens diulien que no es tot perdut. 
Causes que no ls poden preveure determinarán, (art ú 
d'hora, el seu desvetllament, \ el seu cor tornarás, batre 
am l'orsa, la vida inondará cl seu COS donant activitat als 
seus membres adormits, \ la intelligencia, illuminanl els 
seus ulls y el seu front seré, impulsará a la gran Patria 
Catalana al cumpliment dels seus destins. 

Y aleshores els ciutadans, respectuosos entre ells v 
sense abdicar de llurs particulars opinions, que eonsti-
tueixen la llur personalitat, se sentirán tols units pel 
sant amor a la Patria, resum \ sintessis de tots els petits 
amors y basc y fonament del gran amor a la Humanitat 
\ a Ics idees universals, \ això els tara C8 pa SSOS d'emu
lar als héroes que per ella perderen la vida, sigui do-
nantla, com ells, cu un dia per la se\a llibertat, i isa-
grantlbi tots els moments, si aquesta es llarga \ reposa
da, encara que sigui enmitj de l'isolament de la indife
rencia, l'encegament \ la inconsciencia de tothom. 

.1. P. 

Fa 191 any si 

o dia 10 de Setembre de 1714, un dia 
abans de la rendició de Barcelona, 
semblava que la meteixa naturalesa 
s 'entrist ís al presenciar l 'horrible 
t ragedia que 's real isava ent re ' l Be
sòs y ' l L lobrega t . Com si ' ls elements 

atmosféricas defallissin ab pena y t r is tor a sem
blansa de l 'hora suprema d 'un eclipsi solar, com si 
l 'ayre regatejés , indignat, la respiració del general 
Bervick y de sa llopada si t iadora, com si'l cel hermós 
de Ca ta lunya , extremit pel dol de la propera catást iofe, 
perdés soptadament tota sa color d 'esperansa, com si 
l 'as tre del dia, s ' amagués horror i tza t en t re tenebres 
com s ' amagà ent re l 'esclat de llamps y trons al verifi
carse ' l cruent sacrifici de la Creu del Gólgota, aquell 
dia no sur t i pas el sol en tot lo pla de Barcelona. I >esde 
la matinada fins al vespre , segons consta en documents 
auténtichs, una espessa boyra envolcalla tota la co

marca , y de tant en tant la forta humitat de la caiitxa 
deixava caure un ruixím amohinós de pluja menuda y 
desigual que omplia ' ls carrers de la ciutat y ' l s camps 
vchíns de fanch intransitable. Pels c a r r e r s y places, 
no's veyen quasi homes, mes aviat eran sinistres a s -
pectres: ros t res anffuniosos, cares demacrades per la 
fam ab los ulls espurnejants de folla desesperació, cos
sos vestits de dol per tants orfes y viudes. . . 

Y en mitj d 'aquella melangia general , en que la fos
cor del dia semblava compartir lo sentiment dels cors 
alligits, s'oía de tant en tant lo so mitj bélicos mitj fú
nebre dels t imbals que acompanyaven a la lluyta, y la 
campana Honora ta que tocava a sometent . 

Malgrat el mal temps incessant, l 'enemich no des 
cansava un sol moment: tai.ta era la rabia y'l furor que 
devorava l 'exéreit sitiador al veure que li costava tant 
temps y tants esforsos per rendir la gent indomable de 
la ciutat dels Comtes . Y mentre es tava maquinant la 
fellonía que al dia següent podia fer caure ses mural les , 
no cessava de moles tar la plassa ab continuat bombar
deig. Les bombes y les granades queyen abundosament 
per tots los indrets sembrant la mort y la destrucció. 
T a n t s'hi avesaren los pobres c iutadans, que anant pels 
ca r re r escoltaven impàvids l 'espetech a ixordador de la 
pólvora y miraven impassibles caure a llurs peus l'es
campall de la metra l la . 

V ingué la nit, y les tenebres mes espantoses anun
ciaven lo de r r e r moment de vida de la Nació Ca ta lana 

Es t ava abandonada. Les potencies ex t rangeres que 
per t r ac ta t s internacionals tenien obligació d'auxiliaria, 
li negaren pérfidament l'ajuda en el moment de mes 
perill. Valencia y A r a g ó , ses confederades seculars, 
s'ho miraven ja ab indiferencia. Alguns pobles de din
t re Cata lunya , comCerve ra , s ' en t regaven vergonyosa-
ment al déspota Fe l ip V , y ' l s demés pobles cata lans , 
després de dos anys de lluyta, es taven re tu t s o indefen
sos. 

¿Que fer, donchs,? No restaven mes que les pobres 
mural les de Barcelona, cor de la Nacional i ta t , ab es
cassos queviures , y sos defensors, animosos y resolts a 
tot sacrifici, pero delmats per la fam y per la g u e r r a . 
Y ab tant poca forsa, no hi havia a l t r e r e m e y , havia de 
resistir la formidable empenta de dos poderosos exèrci ts 
que maniobraven a l 'hora, '1 d 'Espanya y'l de F r a n s a , 
provehits d 'abundosos elements de combat , y dirigits 
per invictes y peri t íssims generals . 

Al fer aquesta senzilla consideració, l 'h is tor iayre 
queda maravel la t y pié d'admiració en presencia del he
roisme sens igual dels catalans del 1714, d igníss imsnets 
dels famosos a lmogávars ; y'l Cas era molt na tura l : cal 
tenir present -que aquell era un instant suprem, e ra 
qüestió de vida o mor t ; si no's defensaven, anaven a 
caure per mans del butxí totes les l l ivertats y hermoses 
constitucions del poble català. Potser la resistencia ha
gue ra dura t mes t emps , potser no haguera a r r iva t a 
caure Barcelona, sino hagués sigut la t raye ió , que ¡ayl 
desde'l segle X V I I I lins ara sempre s 'han barre ja t ab 
los patriotes cata lans al tres elements poch escrupulosos 
que no han mira t pr im en vendre la digni ta t de la P a 
tria! 

Lo cas es que a les cinch de la mat inada d'aquell dia 
terr ible , s'oí c la rament a dalt de la mural la una veu 
que deya, demostrant això que hi havían hagut inteli-
gencies secretes: suban, suban, que todo está prepa
rad'o\ 

Y al instant sal ten tumultuosament, com de sor
presa, munions de soldats castellans y francesos, men
t re per diversos cantons se formalisa l 'atach ab furia. 
Set g rans portells se formen en les muralles, penet ra 
l 'enemich bon t ros endintre de la plassa; pero alsantse 
tots los habitants en armes al sentir lo repetit toch de 
sometent de la campana Honora ta , formen barr icades , 
y en poca estona re t roceheix l 'enemich muralles enfora. 
Fins al mitj dia dura la lluyta horrible, desesperada, 
homérica, indescriptible. L 'h is tor ia 'ns la compta ab tots 
los detalls, que fan plorar de recordar los . No ' l s r e p e 
tim, no, que prou los coneixen tots los cata lans que 
sentint anyoransa de les glories dels bons temps de Ca

ta lunya, no deixen may de repassar les planes de nostra 
historia, ve r Evange l i del Cata lan isme. 

Día ter r ib le fou 1' 11 de se tembre de 1714. Després 
d'aquell dia que ab pena recodarán totes les genera
cions, després de la rendició de Cata lunya , feta ab la 
mes solemne condició de respec tarse les vides y les hi
sendes, v ingueren dies y mes dies de dol: se t repi t jaren 
nostres Constitucions, se tancaren les Cor ts Catalanes , 
la Diputació y'l Concell de Cent , se suprimiren lo S o 
metent y ' l s g remis , se prohibí la l lengua ca ta lana , s'en
der rocaren centenars d'edificis, vingueren empresona
ments , confiscacions y penes de mort , impostos y mes 
impostos e tc . , e t c . Y això que' l s i t iador havia p r o 
mès respectar les vides y les hisendes. ¡Ignominiosa es 
la conquesta que ' s fa per aquet medi repugnant! 

X 

]Un altre any...I 
Avuy, compleixen anys 

q u e ' n t a l d i a d a , 

la s a n c h c o r r i a , a, d o l l s 

per nostre Patria. 
Fou <d darrer esfors; 

l a s a c a b a d a s 

d e n o s t r e s l l i v e r t a t s 

¡ M a l a l i c u a d a ! 

¡Vergonya pels presents! 
La Patria esclava 

com allavors, avuy, 
segueix encara. 

lla bent passat tants anys 
ne passa un altre ., 

¡Y no s'ovira el jorn 
de la venjansa! 

JOAQUÍM DELCLÓS V D O L S . 

CONTRAST 
P e r la nos t ra ve rgonya y per escarni dels valents 

defensors de la causa de Cata lunya , enguany a la diada 
del once de Se tembre , els mateixos que avuy se diuhen 
catalanistas, ben lluny de r emembra r el jorn de la pèr
dua de nostres l l ivertats ab un acte de reveldía contra 
l 'Es ta t que 'ns esclavitsa, als peus d 'aquet Es t a t ma
teix hi blincan l 'espinada y mercadejan indignes ab 1' 
honra del Cata lanisme pera vanaglor iarse ab una acta 
de diputat de las Cor ts espanyolas, gobernant un rey 
Horbó que ab un cop de ploma, disolventlas, anula la 
voluntad del poble. 

Refermemnos una vegada més en nostre radicalis
me; aixís quant el Cata lanisme tr iomfant condemni 
als ca ta lanis tas d ' á ra , que no ens hi contin a nosaltres 
ab els mercaders del esperit de nost re poble. 

Els catalanis tas del 11 de Setembre de 1714 oferiren 
sa vida per la l l ivertad de Cata lunya; els ca ta lanis 
tas del 11 de Se tembre de 1905, ofereixen son vot per 
l 'embrutiment de Cata lunya al Par lament d 'Espanya . 

Espe ran t millors temps de protes ta , descubrimnos 
respectuosos a la memoria dels màr t i r s del 1714, no ens 
hi barre jem ab aquest Catalanisme oportunista que 
avuy preval ; recordaremos que els p ropagador s d' 
aouest, son els descendents directes d 'aquells catalans 
febles, que aperona ts per las vicissituts de un siti, sor-
tían ploraners de la plassa al crit de ¡Misericordia! ¡ I 'i-
va el rey Felipe! 

D U R A N v v B E L L K R A 

NOVAS 
A v u y día 11, a les deu en punt del vespre, se cele

b ra r á en l 'Associació Popular Catalanis ta (Escudil lers 
Blanchs, 8, l .c r) una vetl lada l i teraria en conmemoració 
de la pèrdua de les l l ivertats de Cata lunya. Al acte que
den convidats tots los socis protectors , y ' l s p r o p a g a 
dors y protectors de L A D E V A N T E R A , ab llurs r e spec 
tives families. 

Eitabliment tipoffraflch de Jo«eph O R T E G A . - S . Pau, -Barcelona. 
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