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¡HOSSANAÏ 
¡Benvingut sia l'any 19061 Nostra fé en l'esdeveni

dor, nostre entusiasme per la santa creuada del Cata
lanisme'ns fa esperar per aquest any grans coses, y'ns 
fa preveure ab clarividencia—Deu faci que no'ns errem 
—una fita gloriosa que marcará un gran pas en el 
camí del pelegrinatge vers nostre ideal. La llengua ca
talana, que durant tants anys ha sigut maltractada, es
carnida, ultratjada de mil maneres, que portava ja no 
fa pas gayre la mortalla sinistra que la acompanyava 
al sepulcre del oblit, ha ressucitat, com nou Llàtzer, a 
la veu mágica dels poetes que l'han evocada, y en
guany, enguany se presentará novament al mon ab ay-
re de trionf y aureola de gloria, per avergonyir y con
fondre a tots aquells que la voldrien veure morta. Ha 
sigut excluida dels tribunals de justicia, dels centres 
d'ense nyansa, dels documents públichs, creyentse sos 
seculars enemichs darli ab cada una d'aquestes pros
cripcions una ferida mortal, mes ¡endebades! enguany 
vindran els savis d'Europa a vindicar ab llur regonei-
xement el dret que té nostra llengua a figurar en tots 
los actes públichs y privats al costat de les oficials dels 
grans estats. El Congrés de la Llengua Catalana que 
s'està organisant significarà'l primer trionf del Catala
nisme, la primera reivindicació de nostres drets, la pri
mera victoria de la evolució catalanista de bona mena. 

Tres serán1 ja les grans fites que haurà marcades lo 
Renaixement de Catalunya: la reinstauració dels Jochs 
l·lorals al any 1859, la Assamblea de Manresa de 1892 
y i Congrés lilológich del 1906. La primera fou lo des
pertar del poble, la segona demaná al mon polítich, 
entre altres reivindicacions, l'oficialitat de nostre idio
ma natural, y la tercera serà'l regoneixement interna
cional d'aquest idioma; si bé aquet regoneixement no 
vindrà pas de les esferes diplomàtiques, será la sanció 
dels savis, que tenen mes autoritat que'ls diplomátichs. 
¡Ja ho veyeu si será una gran victoria per Catalunya! 

Esperem tots ab amor y alegria, com s'espera una 
gran solemnitat, la primavera d'aquest any. ¡Oh que 
será hérmós en aquell ambent de flors embaumadores, 
entre'l cantar dels poetes en els Jochs Florals y les me
lodies catalanesques de la Festa de la Musica Catalana, 
presenciar l'enlayrament victoriós de lo mes preuat de 
nostra existencia, la parla catalana! 

Estiguem tots ben preparats per aquesta primavera 
que promet donarnos uns dies de felicitat, y estiguem 
ben preparats, no ab contemplació passiva, que ai.xn es 
impropi de nostre geni de rassa, sino consagranthi tota 
la activitat, competint tots els que puguin en qui hi 
prestará major cooperació, cosa que hauriam de consi
derar com una inmensa honor y mes encara, com el 
cumpliment d'un deber. No hi fa res no ésser savi: tant 
sols lo dedicar una mica d'atenció als estudis filológichs 
o gramaticals ja será lo suficient per cooperar a l'obra 

del Congrés, perquè'ns posará en condicions d'aproíi-
tarnos de ses importantíssimes ensenyanses. 

¡Catalans! ara es hora d'estudiar, per la llengua ca
talana cent voltes gloriosa, per la Patria a qui debem 
nostra existencia y nostres mes íntimes afeccions, pel 
progrés de la ciencia, per l'avens de l'Humanitat. 

Preparemnos per la primavera del any 1906. 
BONAVENTURA RIERA 

Electors y diputats 
Ouan hi hagin de nou eleccions de diputats a Corts 

tornarán a péndrehi part els que tenen la pretensió de 
estimar a Catalunya? No siguem optimistas y contestem 
que si, però sembla mentida que'lasllissons rebudasno 
serveixin pera rés. 

Fins al present els diputats regionalistas a qui tant 
aviat se'ls ha donat aquet nom com el de catalanistas, 
malehit el benefici que han portat a la causa de las rei
vindicacions de Catalunya. Del sistema electoral s'ha 
aixecat algún que altre ídol, s'ha embrutit el catalanis
me, s'han conseguit ventatjas materials per algunas 
empresas periodísticas, s'han consumit inútilment ener
gías, s'ha fet molt de soroll sense crear res de nou ni 
enrobustir res de vell, s'ha fet foch y mes foch y al con
sumirse tant d'encenalls no ha quedat ni una ombra de 
caliu. Ab els diputats, en si s'ha conseguit desenganyar 
mes y mes a la gent, a la pobre gent que vota y no ser
veix pera altre cosa que pera votar, pobre gent que per 
inútil que sigui no ha deixat de compéndreho quan els 
diputats elegits han contestat a la seva conliansaab so-
lemníssimas planxas com las que han fet els diputats 
actuals al discutirse en el Congrés la suspensió de ga
rantías deque disfrutém. Mes, malgrat això no som op
timistas y confessem el convenciment que tenim de que 
els elements regionalistas anomenats catalanistas per 
art de birli birloqui tornarán a anar a las urnas y a 
conseguir els vots de la pobre gent que vota. 

Y hem fet al comensar la pregunta de sí's tornarán 
a fer eleccions, concretantla a ias de diputats a Corts, 
perqué aquestas son las que sense tant esfors permeten 
demostrar els perills que portan. Las eleccions de regi
dors y diputats provincials sembla que permetin l'ar
gument de que's practican pera conseguir milloras ad
ministrativas y la pobre gent que vota no pot compen-
dre tant fàcilment els motius de la llur inmoralitat. No 
abandonarem per això la tasca y quan sigui hora pro
curarem fer arrivar a las orellas de tothom las rahons 
que tindrem amagatzemadas pera demostrar que en 
quan a ventatjas pera la causa de Catalunya y fins pera 
la mateixa administració no'n tenen mes que la loteria 
nacional, per exemple. Sabrán si tenen ulls pera llegir-
ho, orellas pera escoltarho y bona intenció pera fersen 
cárrech, que en aquet forn no s'hi pot encare coure pa... 

y respecte a las experiencias rebudas sabrán que'ls re
gionalistas no han fet res de nou al municipi, que tot lo 
que necessitava protecció no l'ha tinguda, que no s'ha 
fet altra cosa que mirar de passar temps, adoptant si
tuacions graciosas tot lo mes pera conseguir prossélits 
electorals. Y deixem pera mes endevant que ho sápigan 
en detall, perqué ara que la victoria es encare fresca 
ningú'ns creuria y ademes las cosas s'han de fer ab 
calma. 

Tornant a la pregunta feta al comensar, no es gens 
difícil demostrar la resposta afirmativa feta acte se
guit, fixantnos ab la manera d'ésser de la gent que soli
citaos vots y ab la carnadura de la pobre gent que'ls 
concedeix; els uns per desgracia molt vius y per des
gracia molt ignorants els altres. 

Els que solicitan els vots no poden fer mes que gua-
nyarhiparticularmentyen aíxó consisteix la seva vivor 
detestable. Seria cego no voler reconèixer que de ven
tatjas al Catalanisme no n'hi han de portar cap els di
putats y no cal demostrarho perquè els mateixos cap-
devanters del regionalisme y del catalanisme electoral 
ho reconeixen; diuen, sí, que l'única ventatja que hi 
ha es la de fer propaganda ab las eleccions, més es 
aquet un argument que de tant gastat y cursi no me
reixeria que se'n fes cas; la propaganda que's fá es 
malsana perquè en lloch de crear y fer caliuar energías 
las consumeix tot seguit, perquè essent el procediment 
viciós els fruyts no poden tenir sahó, perquè las oca
sions de propaganda, (fins acceptantlas com a bonàs) 
son molt escassas, y perquè al fi al Congrés no poden 
obrar ab energia ni presentarshi ab dignitat els repre
sentants de Catalunya, això suposant, encara, que'ls 
que's prestan a ésser diputats ne tinguessin prou d'ener
gia pera poguerho ésser: no podrá pasnegarsensque 
fins ara tot ens dona la rahó. 

Resulta, donchs, que de ventatjas al Catalanisme no 
n'hi poden portar cap els diputats a Corts, y això ho 
saben y els consta tant bé com a nosaltres els que's de
dican a organisar eleccions y a ésser diputats tot seguit 
o a serho mes tart, y malgrat tot segueixen y seguirán 
pel camí queenmal hora vanempendre. I ,'ésser diputat 
vesteix, dona llustre, permet viatjar de franch, dona 
dret a ulteriors llochs mes importants,... y res mes. Y 
res mes deuran proposarse'ls senyors candidats y difí
cil es que'ns demostrin que miran més enllà. En quan 
als que fan propaganda en épocas d'eleccions pera'ls 
diputats presents, fémse'l cárrech de que l'home deu 
ésser previsor y lo important es conquerirse'l lloch de 
diputats futurs. Interinament alguns d'aquets ja han 
conseguit ésser regidors. D'una cosa'n ve l'altre y per 
ara mereix teñirse en consideració aquet detall. 

En quant a la gent que vota es digna de llàstima. 
Mes amunt li hem donat els calificatius d'inútil y de 
pobre y ab pocas paraulas direm el perqué. 

Un malestar general, políticament parlant, agita a 
tota la península y en particular a Catalunya desde que 
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'Is actes d'ella no tenen la mes petita expansió. Quan 
arri va una época electoral ningú'n íaría cas si las cosas 
haguessin de venir pel natural camí de la mes ampia 
llibertat individual. Mes, comensan els periódichs polí-
tichs a publicar articles cridaners, las entitats politi-
cayres fan imprimir proclamas mes o menys buydas de 
sentit, se llensan a la llum ab procediments llampants 
noms de candidats y's convocan meetings y reunions a 
pilas, de tots colors y de totas menas. Es l'espectacle 
mes inmoral que's pot concebir. Tothom crida qui mes 
pot, tots prometen solucions, aquellmalestardequehem 
parlat troba en cada xerrayre electoral un remey, y... 
la gent que té experiencia d'anys y mes anys no's creu 
a ningú. Pero arriva'l día de las eleccions y la gent que 
escoltava en els meetings y reunions ab rialleta d'indi-
ferencia y posat mofeta, vota perqué sí, per rutina, per 
mandra de fer altre cosa, per la comoditat de solucio-
narho tot dipositant una papeleta a I'urna. Volen res 
mes inútil y mes pobre d'esperit? 

Es molt cómodo y no porta cap perill aixó que'ls 
interessats en las eleccions anomenan pomposament la 
lluyta moderna, No es cap lluyta d'ideas lo que's plan-
teja, no es cap acció digne la que's sosté. Anant a las 
urnas l'home's despulla de totlo quees devant del Estat 
pera donarho a cegas, ajup la seva dignitat perqué a 
cavall d'ella s'hi passeji'l candidat que designa la junta 
del partit polítich, enlloch de negar la seva ajuda al 
Estat que'l fueteja constantment sense pietat y enca-
rarseli pera fer constar la seva protesta. 

Malgrat tot, cada vegada que tornin las eleccions, 
hi tornarán a votar per espay de molt temps, milers y 
milers de ciutadans, però constí ben alt que tornarán a 
votar els inútils y els pobres d'esperit. . 

F . Y C. 

Fragments d'un discurs 

Fer Juliol de 1897 celebraren els lliberals un mee-
ting a Saragosa y en ell en Moret pronuncià un discurs 
critican la política seguida i Cuba per en Cánovas que 
allavors gobernava y presentant com a solució pera 
conseguir la pau d'aquella isla en plena guerra la rea-
lisació del programa que'ls partits autonomistas de 
ella feya anys patrocinavan. 

Avuy, sense sapiguer encare á l'hora en que escri-
bím aquestas ratllas el resultat del concell de ministres 
pel que podrem fernos cárrech de a lo que ens havem 
d'entendre al fer la propaganda, mes sense espérame 
res de bo, hem cregut d'interés reproduhir alguns frag
ments del discurs a que ens hem referit al principi 
pera que pugan servir de terme de comparació ab las 
disposicions que segurament s'adoptarán are. 

«¿Que propone frente á esto el partido liberal? Seño
res, una palabra santa y bienhechora: hacer la paz. 
¿Cómo? Haciendo justicia á la isla de Cuba, dándole 
aquello que llevamos en el alma, aquello que hemos ob
tenido en España: la libertad en todas sus manifesta
ciones bajo la protección y garantía de España. 

«Ya sé yo que mis palabras son recibidas con rece
lo. ¡Que poca fé tenemos en la libertad! La hemos creí
do salvadora y necesaria para España; las generacio
nes de nuestros mayores han luchado día tras día; he
mos vencido toda clase de resistencias: hemos dicho al 
fin, que tenérnosla libertad: pero se trata de conjurar 
un gran peligro, y en todo se piensa menos en la liber
tad. ¿Y la desconfianza? ¿Y el uso que harán de la liber
tad? ¡Ah, señores! Hay una leyenda formada aquí en 
las imaginaciones españolas, una leyenda que se ha 
apoderado de lu opinión pública y contra la cual es pre
ciso prevenirse. Todos los habitantes de Cuba, han creí
do muchas gentes, son desleales, todos son ingratos; 
hay que perseguirlos, hay que obligarlos á que cedan 
por la fuerza. ¡Triste teoría! No fué esa la que sirvió 
para hacer la paz del Zanjón; no fué esa la que procla
mó el partido liberal en 1868, no es esa la que se amol
da con nuestros principios y con nuestra manera de 
pensar. Pero, ¿por qué es ese nuestro juicio? ¿Por qué 
es esa nuestra manera de razonar? ¿Es acaso que nos
otros en nuestro Gobierno de las Antillas hemos he
cho aquello que nosotros mismos creíamos indispensa
ble, justo y bienhechor para España? Yo, señores, no 
analizaré, pero si indicaré una manera de restañar la 
sangre y curar la herida y un modo de llegar á la paz, 
y para eso necesito hacer esta afirmación: el ejército, 
nuestros soldados, han hecho lo que podían hacer, si 

más se le pidiera más haría. El ejército es la patria, es 
la fuerza y la energía condensada de todos nosotros. 
Por consecuencia, el ejército va hasta el límite que le 
marcan los que tienen el deber de dirigirle; pero el ace
ro raja, corta, destruye, lo único que no puede hacer es 
lo que no está en su naturaleza, es restañar la sangre 
cicatrizar la herida, hacer bien. A él le toca destruir lo 
que se opone á su paso; á la política, á las palabras de 
conciliación, á los sentimientos de confraternidad, á los 
gobiernos de justicia les corresponde hacer la segunda 
parte. Y aquí el partido liberal entiende que la forma 
necesaria para lograr ese resultado es una: la autono
mía de la isla de Cuba. 

Pero, ¿qué es la autonomía? Os contestaré terminan
temente. La autonomía, como todas las palabras que 
significan un sistema, tiene dos sentidos; uno genérico 
y otro determinado En sentido genérico, autonomía es 
una tendencia á la descentralización, una manera de 
gobernar dejando que las fuerzas locales tomen cada 
vez mayor brío y con su impulso propio vayan solucio
nando todas las cuestiones. En su sentido determinado 
pedir la autonomía de Cuba quiere decir formular el 
programa del partido autonomista, por la sencilla razón 
de que no podemos en política inventar palabras, tene
mos que tomar el valor y siguificación que tienen. La 
autonomía la ha proclamado un partido en Cuba; esa 
autonomía significa sistema de gobierno; la significación 
que da el partido liberal á la autonomía es la que da á 
esa palabra tal como la han presentado los partidos 
autonomistas en la Cámara, en el Ateneo y en todas 
partes. 

No me es difícil parar la atención por vuestro espí
ritu y adivinar las dudas legítimas y naturales que es
tas afirmaciones despiertan en todos vosotros. ¿Es que 
la autonomía significa un medio por el cual esos temo
res que nosotros abrigamos se pueda llevar á efecto, ó 
lo que es lo mismo, que se pueda facilitar y preparar 
la separación de la isla de Cuba de España? No, seño
res. Hay una manera vulgar de pensar y concebir las 
cosas á la cual nos hemos acostumbrado y de la que no 
nos damos cuenta. Se entiende que otorgar !a libertad 
es hacer una concesión. Y decimos ¡hacer concesiones 
á la isla de Cuba!... ¿Pero, qué significa hacer conce
siones? Analicemos gramaticalmente estas palabras. 
Se hace concesión a uno que pide una cosa, que quizá 
no tiene dereeho á pedir, pero que por amor á la paz y 
á la tranquilidad se le dá algo que podemos negar, algo 
que se dá en último término por consideración á otros 
fines. Esto es hacer una concesión. 

¿Habríamos admitido que diera esa definición de las 
libertades adquiridas por las revoluciones modernas en 
España, el poder absolutista? ¿Admitiríamos nosotros 
como una concesión de Fernando VII el haber conser
vado la Constitución de 1812? ?Hemos admitido como 
una concesión del Poder Real en 1868 los derechos indi
viduales }' el sufragio universal? Nó. Hemos conside
rado que esos son medios de gobierno que en vez de de
bilitar la monarquía la han fortificado y en vez de ser 
concessiones eran elementos de la vida pública de las 
colonias. 

El programa del autonomismo es el establecimiento 
de un sistema distinto en el cual las fuerzas délas colo
nias sean las que gobiernen y dirijan, así como las li
bertades de la monarquía en vez de destruir la sobera
nía de la patria, la acrecientan y engrandecen, y es 
mayor y más estrecho el lazo que les une, más rico el 
mercado, más fuertes sus individuos, y, por tanto, me
jores nosotros, que somos sus hermanos y los que dis
frutaremos de todos los beneficios pero con deciros 
eso en tesis general, me preguntaréis porque no son 
cosas que entran en el lenguaje familiar de la vida pú
blica qué es el programa autonomista? Pues este pro
grama consiste en organizar la vida política y la vida 
administrativa de una colonia en términos y de ma
nera que en todo aquello que en ellas tenga razón de 
ser, encuentren atmósfera en que manifestarse las 
diferentes fuerzas que han de luchar, y se puedan des
envolver y llegar al triunfo bajo la protección de un 
poder superior, el poder de España, y que al mismo 
tiempo este poder se pueda ejercitar de modo que 
cada vez vaya, por decirlo asi, haciéndose más só
lido y seguro el anillo dentro del cual se mueva ese fin 
colonial. 

Yo como muchos de los que me escuchan, he creído 

y sigo creyendo en la libertad; pero veo que en derre
dor mío no va creyendo nadie en ella. Todos tenemos 
la idea de que dándole al hombre los medios de desa
rrollar sus facultades innatas será mejor hombre. En
cerrad al niño, castigadle, no le eduquéis, tratadle mal, 
embrutecedle, y ese niño, sino queda destruido, al 
fin se rebelará un día contra su padre y le maldecirá. 
Pero dadle educación, ayudad al desarrollo de sus 
miembros, fortaleced su cuerpo, haced de él un hombre 
y ese hombre será mañana útil, bendecirá á sus padres, 
llorará sobre su tumba y será como dice la Escritura 
el collar de perlas que rodea la garganta de la que le 
dio el ser. Conceded á los ciudadanos el derecho de 
exponer sus ideas religiosas y políticas, de elegir sus 
representantes, de rechazar los gobiernos que le lleven 
por mal camiuoy el país vivirá tranquilo, pero cuando 
se trata de aplicar otras ideas á estas cosas, entonces 
hacemos lo que Fernando VII en 1814 y 182.5; entonces 
contestamos con la violencia y viene el sofisma; somé
tete y cuando te hayas sometido entonces te daré lo 
que quieras. No, no y no, entonces no lo recibirá como 
un derecho; entonces lo recibirá como una ofensa. 

En primer lugar, señores el partido liberal ha soste
nido siempre la autonomía. El que os dirige la palabra 
era aun joven cuando en 1870 presentó el proyecto de 
ley aplicándola en Puerto Rico y el partido liberal aco
gió con entusiasmo la forma de la autonomía colonial. 

DeCía el señor Cánovas: «Daremos toda la au
tonomía administrativa, pero nó la política.» Si dais á 
un pueblo el derecho de votar sus impuestos, ¿cómo le 
habéis de negar el de distribuirlos? 

La autonomía es como la afirmación del yo. 

tf*twtwwttmtHtwmtmttt-ttwm»tw»tmmmwtwww«H 

La gent de l'ordre 
Ya a la morí Catalunya: y sou vosaltrti 

¡us que aixequeu cl eatafatch per ella. 
Vosaltres, l"S prudents; la p;ent del'ordre 
que us fa por un fantasma, y SOU joguina 
dels d'allà, y dels d'aquí que tnercadejen 
ab la hisenda y la sang del nnsttc pnl·le. 

A GUIMBRA. 

Cada vegada que ab creixent entusiasme llegeixo 
cl Mestre Olagucr, al arrivar a n'aquesta, tant concisa 
com espresiva estrofa, s'apodera de mi un aclapare-
ment estrany que unas voltas degenera en rabia y al
tres en menyspreu envers de lo que 'n podríam dir; la 
gent de l'ordre. 

¡Quina sentencia tant entristidora la de nostre dra
maturg! ¡Quin buid nos queda al cor després de llegir-
la, als que'ns sentim corre un xich de sang per las nos-
tras venas! ¡Quina vergonya, si es que 'Is ni resta, per 
els que va endreçada! y ¡Quina decepció per els que 
créyem en la il·lustració dels catalans! 

Encare qu'ab fonda pena, cal confessarho; per nos
tra desgracia es*molt crescut el nombre dels que per
tanyen a n'aquesta fatal categoría, y ab més fonda 
pena encare, cal confessar que la majoria d'ells no son 
pas els annfabets, sino els il·lustrats, els que poden, 
els que es dihuen comerciants o industrials y s'envanei-
xen fent saber á totas veus, que son els que sal van a la 
patria, per que pertanyen al grupo dels que enfortei
xen sos dos més importants puntals: el còrners y l'in-
dustria. ¡Qué saben ells lo que volen dir aqueixas du-
gas paraulas!; y ¡cóm volen salvar una cosa que may 
s'han capficat per enterarse de lo que era! 

¿No vos haveu topat may ab cap d'aquets cuchs 
verinosos que per sa vergonya alimenta la naturalesa? 
Si vos hi haveu topat alguna vegada, ya deureu estar 
enteráis de la filosofía que gastan. Mes si no vos hi 
haveu trovat may, procureu evitar son contacte em-
brutidor capas de corrompre á la humanitat en pes. 

Están en la convicció de que tot aixó dels partits y 
las ideas son caborias y amohinos que un es pot molt 
ben estolviar, y que no formant part de cap no faran 
mal a n'els demés. 

¡Quina vida la seva!; mentres no 'Is hi toqueu la 
botxaca, passanper tot, ab tot se comformen y res los 
hi afecta á la dignitat. 

Entant que no 'Is hi toqueu la pesseta, digueuloshi 
el que volgueu que no 'n farán cap cas y pensarán en 
son interior sense atrevirse á dirvosho a la cara: es un 
boig, la seba l'hi ha grillat. 

No tenen altre ideal que 'Is diners, els miserables 
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diners, y encare no '1 saben compendre. El van apilo-
tant durant tova la seva vida a un lloch que sois sapi-
gan ells, pera que cada nit y quant ningú els senti, 
puguin anar a ferlhi una visita, per contarlho y tor-
narlho a contar fins a emborratxarse ab el seu drinch y 
el seu brill. 

¿Y aquesta gent es pensan no fer mal a cap idea? 
¿Es crehuen protegir el còrners y fomentar l'indústria? 
Mentida; lo que fan ab son estúpit procedir, es solsa-
ment obstrucció. Prefereixo cent voltas un enemich 
asserrim de Catalunya, a una nulitat d'aquestas. Un 
enemich, per enemich que sigui, lluita llealment y s'el 
pot arrivar a convencer a forsa de ferlhi veurer la 
rahó; mentres qu'un tros de marbre, un prudent, vos 
rebrà sempre ab la mateixa rialleta de panxa-content, 
vos dará la rahó perquè no vos hi enfadeu y pensará 
en son interior sense atrevirse a dirvosho a la cara: Es 
un boig, la seba l'hi ha grillat. Ab son to glacial que 
sempre 'ns parlan y la aparent sang freda que demos-
tran, ni el dret d'esbravarnos nos concedeixen, y si al
guna vegada portats de nostre entusiasme ho arrivem 
a fer, alashoras la derrota es segura per nosaltres al 
pronunciar ells la sola frase que saben usar: Bé, ¿quí 
l'empeny que tant rodola?, vostè fassi lo que vulgui y 
segueixi l'idea que millor l'hi sembli, pro no vulgui obli
gar a ferho als demés, vaya uns exemples de llibertat 
que dona. 

L'efecte que 'ns produeix tant falsa com estúpida 
rahó, es aclapador y el despit no 'ns fa pensar ab altre 
contestació, que deixarlho plantat allá ahont se trovi, 
no per falta d'arguments, sino perqué veyém l'inutili
tat de nostra feina ab homes d'aquesta naturalesa. 

En quant al còrners y a l'indústria ni i s fomentan 
ni 'Is protegeixen, al contrari; ab son vol sempre r a s -
trer y sas empresas microscópicas, lo únich que logran 
es matarlo o empobrirlo, convertint aquestas dugas 
grandiosas figuras ab uns pigmeus que arribarían á 
ferse invisibles si i s poguessin retenir entre sas m.ins 
els nostres grans economistas. 

J. SANXO Y FARRERONS. 

No cal dir si'ls hi desitjém acert y aplom en aquet 
moment de prova. 

ENGRUNAS 
I A cosa está que bufa. Ab una mica mes nos quedem 
*-^ sense l'expresident del Consell de ministres y sense 
actual president del Congrés. Pro, com era de suposar, 
la cosa no ha pasat a mayores. 

L'un, creyentse ofés, fa escullir padrins á l'altre. 
Aquest altre en demostració de que per anys que's tin
guin l'honor sempre's manté jove, accepta el desafío y 
nombra lo que se l'hi havia demanat, això es: padrins. 
Més aquets senyors, qu'es veu que's devian haver après 
de memoria el paper, es reuneixin y acordan, per medi 
d'una acta, que la ofensa no ha tingut lloch y per lo 
tant no's pot portar a cap el desafio. 

Y aquí tenen la qüestió resolta, per el mateix medi 
qu'es resolen totas las cosas a Espanya, cuydantsen 
sempre el vehí del costat y sense que l'interesat hi pu
gui dir la seva. 

Desde ara en Vega de Armijo y en Montero Ríos 
tornen a tenir el seu honor nou y flamant talment com 
si acabés de sortir de la botiga. 

* 
* * 

Molt nos dol l'haver de dir a tot un txpresident del 
Consell de ministres y a tot un president del Congrés, 
qu'es recordin de que'l desafio es un medi de fer justi
cia (?) privat a Espanya y que si ells trepitjant tota me
na de lleys el practican, si ells que haurían d'ésser els 
capdevanters en donar provas de cultura y dignitat 
l'acceptan ¿que no faran els altres que son mers espec
tadors de la comedia que de temps inmemorial venen 
representant y que res ne saben d'aquestas cosas? 

JA passa de ratlla lo que la casa Conde Puerto y Com
panyia está fent ab els catalans. 
Aquets senyors, per lo que's veu, es creuen que las 

cosas bonàs, han d'ésser forsosament extrangeras. 
Aquets senyors están provant a cada pas la nostra pa
ciencia y no saben que per molta que s'en tingui, ve un 
día que s'acaba. Aquets senyors nos están tractant com 
a parias y no volen saber que sense nosaltres, que sen
se'ls catalans, la casa Conde Puerto y C.a no fora pas 
ahont es. 

¿Es que potser no"n saben prou els artistas catalans, 
que s'hagin de fer per sos cartells anunciadors per di
buixants extrangers? 

¿Es que potser els nostres artistas son massa enda
rrerits, o qu'els senyors Conde Puerto y C.a es pensan 
trovarse en térras conquistadas ahont no s'hi va mes 
que a treuren el such? 

Si es que's creuen lo primer, los hi aconsellem que 
tot sovint fassin una visita al Saló Pares y es conven
cerán de lo contrari, y si lo segón, creyém cumplir ab 
nostre deber, avisantlos de que, si ells tancan la caixa 
als catalans, nosaltres tenim la paella pel mánech y el 
día que'ns quadri els ajudarem en la seva feyna y alla-
vors l'acabarán mes depressa, sino que en lloch de 
la caixa potser es veurán obligats a tancar las portas. 

Ab aixó, alerta, senyors Conde Puerto y C.a 

/^oi'iÉM de La Vanguardia: «Se ha recibido en la 
^ Real Academia de Buenas Letras, un oficio de la 
Real Academia de Sueeia, firmado por el rey Osear, 
proponiendo que se designe á un literato catalán para 
que figuri en el concurso del premio Nobel», 

Si es que la noticia es certa, esperém que l'Acade-
mia de Bonas Lletras, sabrá obrar ab tota imparciali
tat y designará a un de nostres literats que verdadera-
ment hagi obert nous camins a la literatura y a la cien
cia, que sabrá prescindir de tota mena de personalismes 
o favoritismes que hi pugan haver pel mitj. 

SEGONS lleigim en un diari local continúa a Alsacià 
privantse tot lo que puga tenir el mes petit caràcter 

francés: la associació Wagneriana d'Estrasburg invità 
al professor de la Sorbona, de París, Mr. Enrich Lich-
tenberg, a donar una conferencia en dita ciutat sobre 
l'insigne autor de Taun/iiiuser, y ab aquest objecte ma
ná fixar uns cartells en francés anunciant la solemnitat; 
pero la policía maná retirarlos y sols permeté que's 
pogués anunciar la conferencia en alemany. 

Si llegeixen els redactors dels diaris madrilenys 
aquesta noticia de segur que condemnaran el fet perquè 
com nois hi interessa a ells directament ho jutjaran ab 
fredor y, per poch cervell que gastin, veuran la iniqui
tat d'ell. Ara si's tractés d'aplicar una cosa semblant a 
Catalunya tots se desfarían en elogis de la mida presa; 
y no's crega que siga aixó parlar per parlar perquè 
no's té sino de passar els ulls per la prempsa madrile
nya per ferse cárrech dels despropòsits que respecte a 
nostra terra patrocina. 

Despropòsits que no son d'ara solzament sino de tots 
temps y d'entre els que citarem, per no referirnos a 
cap dels actuals, l'entussiasme ab que aplaudí la céle
bre circular que publicà anys enrera essent ministre de 
Governació, el comte de Romanones prohibint la ense-
nyansa de la doctrina en català- Donada la analogia 
d'aquesta mida ab la arbitrarietat de la policia d'Es-
traburg ¿es aventurat afirmar que'ls periodistas madri-
drilenys y ab ells molta gent d'aquella terra trobarían 
ben aplicadas a Catalunya midas d'aquesta naturalesa? 

escriure l'obra no ha pensat mes que en l'art y no ha 
buscat precisament la manera de despertar interés per 
l'obra acudint a afalagar la sensualitat. 

Hi ha una bona diferencia entréis desnús dels mes 
celebrats esculptors grechs y italians y las fotografías 
que de entant entant sentim a dir que recull la po
licia. 

A w s enrera'ns queixavam del género chico princi
palment perqué tendía a corrompre'l carácter cata

là posant de moda las maneras de dir y de fer del poble 
dels barris baixos madrilenys; avuy no'ns tenim de quei
xar solzament d'aixó sino que aquet género está tant 
en decadencia que ja no es qüestió de buscarhi en ell la 
mes petita nota d'art, no ja de la intensitat y bellesa 
d'una Verbena de la Paloma per exemple, sino tant 
sols com la de alguna altra sarsuela de las que anys 
enrera havían estat en boga. 

Avuy tant sols s'hi troba la poca solta y mal gust, 
que passan gracias a la porqueria ab que amaneixen els 
autors las sevas obras, y no ja per evitar que s'implan-
tin entre nosaltres maneras d'ésser exóticas, sino que en 
nom de la mes elemental noció de bonas costums s'ha 
de fer tota la contra possible a n'aquesta mena d'espec
tacles. 

¿Vol dir aixó que desitjém que sols se posin a n'els 
teatros obras per l'istil de las que representan en els 
convents las colegialas el día del sant de la Madre? 

De cap de las maneras; nosaltres creyém que en la 
poesía verament dramática hi tenen de jugar las grans 
passions, y sent aixís no es possible deixar de presentar 
a las taulas cassos d'inmoralitat que no resultarán per
niciosos per las costums dels espectadors si l'autor al 

Per si no ho sabían, l'actual senador y rector de 
nostra Universitat Catalana Sr. baró de Bonet es par
tidari convensut de la supressió d'algunas de las Uni
versitats. 

Del seu discurs pronunciat en el Senat ab motiu de 
la discussió dels migrats presupostos d'Instrucció Pú
blica'n copiem lo següent: No hay inconveniente en 
que sea la de Barcelona la que se suprima, por que al 
fin y al cabo no vamos aquí al interés regional, va
mos al interés nacional, y si d la Nación le conviene 
que sea Barcelona la que no tenga Universidad, su
prímase; yo seré el primero que lo suscriba. 

Que'n devia quedar de descansat el Sr. barón des
prés de pronunciadas las esmentadas paraulas! Llàs
tima gran es que'ls sesudos padres de la pàtria's dis-
treguesin fins al extrem de no coronar la brillante 
oración parlamentaria con una prolongada salva de 
aplausos. Si aixís no van ferho sera probablement per
qué dormían de bon son. 

Encara que volguesim pendré'ns serio las paraulas 
esmentadas, nostre criteri en quan a lo que a la cultura 
y educació's refereix las repugnaría. Avuy que las 
orientacions modernas tendeixen a infiltrar a las colee-
tivitats socials las ideas pedagógicas mes en armonía 
ab nostres temps; avuy que totas las nacions que's te
nen per mes cultas y civilizadas obren Universitats y 
escolas fins en pobles insignificants, á fí de donar a llurs 
habitants l'aliment intelectual necessari pera que cum-
pleixin sa misió social; tot un senador, tot un rector 
de la segona Universitat d'Espanya, polítich afillat en 
els partits polítichs que malmenan de molts anys aquest 
desgraciat estat Espanyol's fa partidari de la reducció 
del número de las Universitats. ¡Quin sarcasme! 

Encare que no creyem en la virtualitat dels Parla
ments Espanyols, perquè tot lo que tocan ho esguerran; 
tasca molt mes profitosa que la descabellada idea de la 
reducció de las Universitats podia'l Sr. Bonet desent-
rrotllar en el Senat. La tan debatuda cuestió del Hos
pital Clinich de Barcelona en la que l'Estat vol fer pa
gar indegudament a la Diputació tots els gastos inhe
rents a dit benefichestabliment, no preocupantse ell mes 
que de cobrar els drets de matricula de la clase escolar 
pertanyent a la escola de Medicina, el projecte d'auto
nomia Universitaria que tots els ministres d'Instrució 
Pública venen prometentnos d'uns cuants anys ensá, 
sens haverne obtingut la mes petita engruna en tot 
aquest temps y per la que prosperaria en alt grau nos
tra vida científica com en son bon exemple las nombro-
sas Universitats extrangeras que disfrutan d'ella, y 
tants y tants altres projectes d'interes nacional podia 
desenrotllar si no estés tacat de la malura política 
de que pateixen els estatistas a la espanyola; si aixís 
ho hagués fet ^s'hauria estalviat un paper ridicol de-
vant de tot el poble català conscient aixís com també 
de llurs representats, els que li otorgaren llur vot pera 
queis representés devant del poders públichs 

Ben segur que aquets mateixos que li otorgaren llur 
snfragi no'n protestarán de las paraulas pel Sr. Bonet 
pronunciadas ni menys li exigiran la renuncia del'acta 
de senador perquè ja saben per endevant que seria tot 
en vá puig tots els polítichs casí sens excepció, estan 
tan aferrats en llur representació com els musclos en 
las rocas. 

A RA que's parla molt de tornarse a celebrar a Barce-
• ^ lona una segona Exposició Universal, seria molt 
convenient activar la propaganda de rotularse en ca
talà tots los establiments industrials y mercantils. ¿No 
es vritat que es quasi inconcebible que la via pública 
estigui plena d'anuncis castellans després de tants anys 
de ferse propaganda catalanista? 

Aixó demostra que encara s'ha treballat poch. 
Donchs bé: redoblem nostres esforsos a fí de que la llen
gua catalana recuperi aviat tots los llochs que li perto
quen. Y si en la primera Exposició Universal admira
ren los extrangers l'activitat del poble català, ara en la 
segona Exposició admirarien també la DIGNITAT del cò
rners de Catalunya. Perquè la rotulació en català, que 
sería racional y Ilógica, 'ns dignificaría. 



4 LA DEVANTERA 

Las vetllades artístiques escolars 

Ets tarats d' en Brieux, Joan'Gàbfiel Borkman de 
l'Ibsen, Els mals pastors d' en Mirbeau, Misteri de 
dolor d' en Gual y Núvols en creu d' en Surinyacb 
Senties; veus aquí les obres qu' han omplert les quatre 
vetllades de la primera serie. 

Els seus òrganisadors han conseguit portar al tea
tre Apolo gran nombre de companys, y segurament els 
fruyts del treball llur hauran sigut ben assahonats. 

No es pas lo mateix, pera la cultura individual y 
colectiva, rebre la influencia que sobre la moralitat té 
el género chico castellà ó català (que també n' hi ha de 
català) o la que hi tenen les obres triades pera aques
tas representacions. 

Fixeuvos en aquestes obres. 
En la primera hi tenim plantejat d' una manera 

emocionant un dels més importants problemes d' higie
ne pública y privada, social y individual, y veyém al 
autor aprontarse de la emoció del públich pera expo-
sarli la profilaxia de la més fréstega de les malalties 
venèries. Això, fet avuy en el teatre, demà en el pe
riódich, demà passat en forma de consells als joves, un 
altre dia en forma de conferencies y... ¿per qué no? 
com proposa en Brieux, en la mateixa escola, no en 
dubteu, contribuiría a la disminució dels atacats, a la 
menor probabilitat de contagi, a la disminució de las 
tares orgàniques y al enrobustiment de la nissaga. Y 
la Higiene 'm sembla qu: es lo més moral que hi ha. 

Llàstima que, després de las representacions dona
das per 1' Agrupació Avenir, les vetllades escolars y 
la empresa del teatre Apolo, ningú més s' ha preocu
pat dels altres medis de propaganda. 

Un fet dels més remarcables es la extranyesa, 1' es
tupor, casi diría i disgust que produí en molts el tea
tre ibseniá, que fou representat en aquesta primera 
serie de vetllades pel Toan Gabriel Borkman. May 
haguera dit que entre un públich d' estudiants fos l ' Ib
sen tan desconegut. May m' haguera pensat que un 
autor tan fecond, un autor que ha portat al teatre tants 
problemes de vida moderna, un autor quines obres 
han representat totes les grans companyies que han 
passat, en aquets darrers temps, per Barcelona, un 
autor, del quin tant han parlat els periódiehs innombra
bles voltes y quines obres traduhides al català y al 
castellà tant circulen entre nosaltres, fos tan incom
près. 

l'ixeuvoshi bé; un públich d1 elements cuits d 'una 
gran ciutat y el Joan Gabriel Borkman de 1' Ibsem, 
que no es pas de les obres més enrevessades y menys 
clares del dramaturg norueg, representat ab bona fé 
y a trossos ab forsa intensitat y propietat, y no fou 
possible establir una comunió entre les ideas de 1' obra 
y la major part dels espectadors; més la llevor ja está 
sembrada; la sugestió y 1'estupor que produhí 1'obra 
portaren a molts a llegiria y a estudiarla y a llegirne 
y estudíame d' altres del mateix íbsen: els fruyts ja 
vindran. 

Perqué es precís que 'Is homes del demá, aquets es
tudiants d' avuy que demá tindran la direcció de la 
societat, no sl esverin devant de determinades ideas, 
que les coneguin y els quins les trobin bones que les 
segueixin. 

Que l'Ibsen en diu moltes de veritats; es el campió 
d' una moral nova, allunyada dels dogmatismes de 
mestre y de secta pera fonamentarho tot en la puresa 
de conciencia y en la confiansa y fé en l'individu. Y 
aquesta moral pot servir a tots els pobles; jo crech que 
es 1' única que pot portar a la realisació dels ideals més 
avensats. 

En Mirbeau s' ens presenta en Els mals pastors, 
com en totes les sevas obres, destructor ferm de la 

societat actual, que ell judica podrida, mes sense deixar 
entreveure, entre les runes sagnants del mon que ell 
enfonza, ni una guspira de llum, ni un raig d' esperan-
sa pel esdevenidor. 

Es d' aquells que 1' Alomar posa en el primer pas 
cap al Futurisme; afirma la destrucció del mon vell, 
mes no arriba a entreveure res del mon nou, no es 
futurista. Per això la seva obra no convens, tot just 
impresiona. La lluyta social se presenta en la forma 
vella de la vaga, sense cap sublimitat, negre, molt ne
gre, degotant sang, destruint, sembrant odis. emocio
nant al públich ab dos o tres efectismes y ab tres o 
quatre recursos maeterlinckians mansoys. 

Els autors de nostra terra també tingueren repre
sentació en la primera tanda de vetllades. Sols en diré 
que tots els espectadors, acababa la representació de 
Misteri de dolor d' en Gual, expressaren el desitj de 
que 's repetís 1' obra per segona vegada. 

¿En volen mellor judici? 
L l interés creixent de 1' obra, el llenguatje correcte 

y propi, el drama intens, el desenrotllo delicadíssim y 
afegit a tot això una mise en scéne ab molt compte y 
una representació feta ab tot amor per en Giménez, 
la Farré y la Sala, impressionaren fondament al pú
blich. 

En fi, la primera serie de vetllades artístiques esco
lars ha sigut un bon èxit; els òrganisadors han vist la 
seva obra comensant a donar fruyt. 

Avuy no hi ha altre camí, pera trionfar, que la 
cultura. De la escola a la universitat, del taller al ate
neu, de la llar al teatre, per tot arreu, catalans de 
bona voluntat, a fer cultura, a educar al poble. 

Educació y cultura té d' ésser nostre lema. 
Deixem la política pels altres. 

l'ÍNDARUS. 

NOVAS 
J o c h s F l o r a l s . — F a avinent lo Consistori d'enguany, 

que ab posteritat a la publicació del cartell de convocatoria 
per l'any 1906, han sigut oferts los següents premis extraor
dinaris, dels quals disposa'l Consistori per adjudicarlos, ab 
les meteixes condicicions fixades en el cartell ordinari es
mentat: 

Un objecte d'art, ofrena del senyor Bisbe de Vich, al qui 
presenti uns goigs o himne popular de mes mèrit per ésser 
cantat en honor del martre Pere Almatró. 

Y un objecte artístich, que ofereix la Lliga Esperitual de 
Nostra Senyora de Montserrat, a la poesia que pugui classi-
ficarse dintre'l lema de la «Viola». 

C e n t r e E x c u r s i o n i s t a de Catalunya.—A mes 
de les conferencies geològiques que segueix donant Mossèn 
Norbert Font y Sagué, y de les converses d'Arqueologia 
aplicada al excursionisme que dona'l senyor Casades y Gra-
matxes, converses que en l'actualitat versen sobre l'antich 
Egipte, l'Assiria y la Caldea, l'actíu delegat del «Centre» a 
Berga Mossèn Bonaventura Ribera dona a conèixer un tre
ball seu sobre costums y tradicions de la comarca Bergadana. 
Lo senyor n'Enrich Deschamps, literat dominica, ha comen-
sat una serie de conferencies sobre l'excursionisme en la 
América llatina. Y'l senyor Lluís Domènech y Montaner, 
ha dat una altra conferencia sobre l'Acròpolis de Barcelona 
y les columnes del carrer del Paradís. 

O r f e o n s . — L a societat choral «L'Ece de Catalunya» 
celebrà en el Centre Popular Catalanista de Sant Andreu de 
Palomar una sessió musical en obsequi dels socis protectors, 
en que les seccions d'homes y noys, dirigides pel mestre'n 
Joseph María Cornellà ab la cooperació dels mestres auxiliars 
en Ramón Puig y en Francesch Molerá, executaren ab molt 
de gust artístich lo següent programa: Els Xique.ts de l'alls, 
Clavé; Jovenívola, Millet; Les tres flors y Auba d'amor 
(r* audició), Calduch; Cansó de noys, Grieg, Pel juny la 
jais al puny, Clavé; dos cants escolars den Lambert y Nar-
cisa Freixas (1." audició)y algun altre; y varies cansons po

pulars catalanes de les mes escullides, cantades ab molt d' 
acert per alguns solistes de l'esmentada societat choral. 

—La «Schola Orphcónica», secció musical del Ateneu 
Obrer del ters districte, contribuhi al major lluhiment de la 
vetllada que celebrà'l dit Ateneu en la nit de Nadal, ab l'in
terpretació de les mes triades cansons populars de son re
pertori. 

P n b l í e a c i ó . — L a Ilustrado Catalana ha publicat el 
primer volum de les «Obres completes» del malaguanyat es
criptor n'Emili Vilanova. 

L i t e r a t u r a o l á s s l e a . — I lcm rebut lo desè quadern 
de la Crònica del Rey Jaume I editada conforme la orto
grafia moderna per la casa Ferrer-Vidal, en lo qual se pros
segueix l'interessantíssima narració de la conquesta del reg
ne de Valencia. 
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Petita correspondencia 

M. T., S. P. , Dr. T., Barcelona. —Queden anotats sus-
criptors. 

S. F., Manresa.—Rebut i'8o pta. 
L" ADMINISTRADOR 
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Joseph Aladern). . . . . . . i 
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edició 4 

Fets de la Marina de Guerra Catala
na (per F. Rodón y Oller) . . 0'50 

Marinas y Boscatjes (per J . Ruyra) 
Publicació «Joventut» 3 

Les Disperses, (per Joan Maragàll), 
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Més enllà de las forsas, (Drama de 
Bjornstjerne Bjòrnson) Publica
ció «Joventut» 3 

'Solitut* (per Víctor Gatada), Publi
cació <.)oveiitut». . . . . . . 8 

Quan ens despertarem d1 entre lls 
moris Drama d' Enrich Ibsen). 
Publicació «Joventut» 2 

Lliçons familiars de Gramática Cata
lana (per Antoni Tallandei·i . . 2 

Cançoner Popular, fullas amb can
sons catalanas, la tonada, tota la 
lletra y notas fol-loriques. . • • o'io 
Untomo enquadernat amb 33 can
sons y un próleoh •* 

Artículos de Joan M a r a g à l l . . . . 6 
Bergadd, per César A. Torres. . . L2 
Fey'ua 7ior<i, \H'V Vvvv A\(i;i\vïl. . . 3 
Biblioteca Popular de V Avenç. Ca

da volum. . 0'50 
Boira y Sol (Id i li poémátich per A. 

Mori y Fontesta) 1 
Les Amors deDafnisy Cloe y d'Amor 

y Psiquis: originals de Lohgus y 
Apulei, respectivament. . 3 

j22©©©©@(g)©©©(9©<gxg)©<9©©§ïl 

P r e u s de suscripció 
/ C a t a u n y a . 2 p e s s e t e s l ' any 

P o b l e s a g r e g a t s a B a r c e o n a ( p e r rali ó d e m a j o r f r a n q u e i g ) 3 » > 
\ E x t r a n g e r . 3 > » 

Los propagadors de LA DEVANTERA fomenten la circulació del periódich prenent un nombre determinat d'exemplars, per repartir entre'ls amichs, pagantlos 
als següents preus: 

100 exemplars, pessetes 
50 

de 

¿o 
12 
8 

Una acció 
Mitja acció 
Un quart d'acció 
Un vuyté d'aceió 
Un dotzau d'acció 

Als suscriptors y protectors antichs, se'ls hi respecten els preus que han vingut pagant fins ara. 
Les suscripcions se paguen per endavant. 
S'admeten segells de correu y documents de fácil cobransa. 
Es lliure la reproducció dels treballs, pero's prega que al reproduhirlos es fassi constar la procedencia. 

3'50 
l'BO 
1 
0'50 
0'35 

per cada número, 
compresos gastos 

de correu per 
Catalunya. 
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