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Ensenyansas del passat 

Una de las maneras mes seguras d'arribar a ferse 
cárrech de lo que es y representa un poble consisteix 
en estudiar la forma com s'ha anat desenrotllant son 
carácter en el transcurs dels segles. En ell las situa
cions históricas varían d'una manera infinita, passan 
las nacions per períodes d'explendor y per períodes de 
decadencia, pero mes ó menys modificats per la influen
cia d'altres elements s' hi veuen aparèixer a travers 
de las diferentas situacions y de las diferentas reso
lucions adoptadas aquells signes que serveixen preci
sament de caracterísca per diferenciar de las demés 
la personalitat del poble que s'estudia. 

Es per això que i coneixement de la Historia es 
el que pot oferir més probabilitats d'acert per jutjar 
els fets contemporanis, més no d'una historia superfi
cial, senzill empedrat [de fetxas que no sembla tenir 
altre objecte ¡que probar el grau de desentrollo de la 
memoria d'aquells qui deuen estudiarla, sino d'aquella 
que més que els fets exteriors ens pinta la vida interna 
dels pobles, las costums de la época, els vicis, las pre
ocupacions, la que 'ns explica la causa, amagada mol-
tas vegadas, de las grans resolucions d'estat y ens re
constitueix ab tot los detalls la época passada. 

Representavan a Barcelona, molts anys enrera, 
una comedia de espectacle en la que un magich, ab 
l'art poderosa de la seva vareta, feya ensorrar una 
ciutat d'ltalia de la época present y al ensemps resur
gir á la mateixa en la época de Roma, apareixent els 
habitants celebrant una de las renomenadas festas de 
l'Imperi. Donchs l'Historia te d'ésser com aquest ma
gich; deu tenir el poder d'allunyar de nosaltreselstemps 
actuals y ens té de fer viure els passats ab el seu teixit 
de sentiments que 'Is caracterisi. 

Pera '1 politich que pretenga dirigir un poble, se li 
fá absolutament precís conèixer ab detall la seva his
toria, deia mateixa manera que aquell quivulga dirigir 
a altres personas deu conèixer els seus caràcters, las 
sevas aptituts, las sevas maneras de pensar y de sentir 
las cosas. Si tots els polítichs, donchs, haguessin enfon-
dit un xich, en aquest ordre de coneixements y en 
sapiguessin treure las ensenyansas que se'n despre
nen, no realisarían á bon segur tantas etzegalladas; 
més en veritat que fán bona falta á molts polítichs es
panyols aquest estudis y en aquells que s'hi han dedi
cat un xich els hi falta la segona part que hem indicat, 
donchs es dona el cas, moltas vegadas, que escriptors 
que han vist ab claretat diferentas qüestions históricas 
y que las han exposadas ab cert vigor fent ressaltar els 
errors comesos en aquella época y la acertada solució 
que deuria haverse donat, posats a polítichs y en situa
cions análogas a las per ells estudiadas, han caygut en 
en las mateixas faltas que en sos escrits criticavan. 

Aquest fenomen de apreciar ab claretat las faltas 
d'altre y no adonarse de las propias es molt comú y no 
hi há aqui que retreure aquell proverbi bíblich tant co
negut, de que es més fácil veure una palla en l'ull del 
vehí, que no una viga en el propi, ni aquell manament 
«coneíxet a tu mateix» dels antichs como una las cosas 
més difícils de conseguir. Dificultat, filla de la parcia
litat ab que 'Is nostres sentiments y las circunstancias 
de lloch y temps, tendeixen a realisar aquest análisis 
reflexiu que tan convenient es, que tant precís es per 
arribar a tenir conciencia de las propias forsas y po-
guer marcarse aixis en cada ocasió sense encongiments 
ni vacilacions, el plan de conducta. 

Els pobles també deuen procurar conéixersa fondo, 
y heus aqui un altre motiu per l'estudi de l'Historia, 
y per això no'ns cansarem may de recomenar a tots els 
catalans que hi parin forsa atenció en la de Catalunya, 
que la estudiin sense prejudicis de cap mena, que la 
comparin ab la d'altres pobles, ab esperit ample, sense 
prevencions ni fanatismes, segurs de que tant de las 
glorias dels temps del explendor, com de las penas y 
errors del temps de decadencia, en deduhirán la regla 
de conducta que en els actuals es precis seguir y hi 
trobaran l·encoratjament necessari pera salvar la pre
sent crisis. 

Deixeu que'ls nens vinguin cap a mí 

Aquest es el desitj de totas les col-lectivitats socials 
que xifren el seu triomf en l'esdevenidor. Totes les sec
tes funden escoles y en elles enmotllen la intel·ligència 
dels noys als apriorismes y als dogmes de la secta; 
d'aquells cervells verges, sortits dels brasos de la mare, 
'n fan cervells prostituits, cervells qu'a n'ells els hi 
semblen bons y que condemnen totes les altres sectea. 

Obrim, també, nosaltres escoles, cridem-hi als in-
fantóns y comencem la tasca d'educar-los; més, edu
car-los pera qu'ells puguin per sí mateixos cercar la 
veritat, no la veritat nostre, la veritat seva; ensenyem-
los-hi com a moral suprema la conformitat de les seves 
accions am la seva conciencia y procurem qu'n tots sos 
actes s'hi reflexi i jo d'ells. No prostituïm els cervells 
verges portant-los am premeditació a la nostre comu
nió. Lo que pera nosaltres es fruit del raonament pera 
ells seria un apriorisme, lo que fa bategar ab amor el 
nostre cor potser no faria bategar els llurs, lo que está 
conforme ab el nostre) o, no ho estaria ab el d'ells. 

Avuy que tots els pedagogs afirman que la ense-
nyansa té de ser integral, enfortim el cos dels nostres 
noys, ensenyem al seu intel-lecte'ls viaranys que por
ten a la veritat, els procediments d'investigació,, els se
crets del análissis y de la síntesis, deixem que natural
ment fruexin las sensacions que glateixin al ensemps 
del seu jo y sobre tot deixem-los obrar de conformitat 
ab la seva conciencia. 

Si després d:aquesta educació venen am nosaltres 
serán els millors dels nostres companys, els companys 
veritables; conciencies pures no comprades prostituint 
la pedagogía, conciencies que no s'haurán venut may 
per ambició o per gloria, conciencies que no's vendrán 
a nosaltres perqué no en comprem y no oferim als nos
tres amichs ni escaleta pera pujar al poder, ni Uaurers 
pera recullir. 

Aquesta té d'ésser la tasca de les escoles catalanes 
a les quines avuy s'hi vol donar empenta novella. No 
ens deturi la consideració de que no donarán fruyt fins 
d'aquí a 15 o 17 anys. Aquet treball d'abnegació fa per 
nosaltres. Quinze o disset anys no son res pera l'ànima 
de Catalunya. 

Catalans de bona voluntat, aquí hi teniu una bona 
tasca: educació dels noys, la formació de conciencies 
pures per Catalunya. 

l'ÍNDARUS. 

L'impost progressiu 
Una de las Asambleas del Catalanisme que no ha 

tingut gayre ressonància ab tot y haverse tractat en 
ella assumpte tant important com el de la tributació, 
es la que tingué lloch á Balaguer els dies 13 y 14 de 
Maig de l'any 1894. 

En aquella ciutat, tant plena de recorts per els fills 
de Catalunya, s'hi sentava el criteri económich del Ca
talanisme, demostrant ab ell, com queda igualment de
mostrat examinant els demés principis que informan el 
credo catalanista, que sols la rutina o la mala fe poden 
escampar la idea de que el Catalanisme no mes mira en
rera y no mes aspira a tornar als temps, que també per 
inercia es califican de ominosos, de la Etat Mitja. 

Avuy ja no se sent adir tant que e! Catalanisme sia 
reaccionari, mes encare son molts els que s'ho creuen 
en especial dintre la classe obrera que per Uey natural 
de vida son els que senten mes ansias de renovació j 
progrés. 

Donchs ells son els que més deurían fixarshi en el 
programa catalanista y veurían com aquest, sense en-
lluernarlos prometéntloshi per el dia del triomf el con
vertir la seva vida en una delectació perpetua y conti
nuada, s'ha preocupat de millorar, en tot lo que pos
sible sia, las sevas condicions de existencia. 

Sense insistir ara en que el Catalanisme aspira al 
servey militar voluntari, ni en que els obrers forma
rían una de las tres brancas en que's dividiria el poder 
llegislatiu de Catalunya, donántloshi ab això la repre
sentació que els hi pertoca, volem avuy parlar de las 
«Bases per la tributació de Catalunya» y en especial de 
la contribució que constituiria el principi més trascen
dental d'ingressos. 

Per de prompte farem constar que en aquellas Ba-
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ses s'estableix que "no s'imposará cap contribució que 
descansi exclusivament sobre la base de la capitació, 
ó sia cap que afecti al individuo como á tal y prescin 
dint dels medis de subsistencia ab que conti, y que no 
s'imposará cap contribució que directa ó indirecta
ment descansi sobre'l consum de materias de primera 
necessitat, fent que'ls impostos se combinin de tal ma
nera que's contribueixi á las cargas públicas sobre la 
base d'uua repartició gradual y progressiva en relació 
ab la quantia dels ingressos ab que cada hu conti. 

Per aixó regula la diferencia entre els gastos é ingres
sos obtinguts per medi de altres al> la contribució sobre 
els insgressos establint un tan per cent progressiu se
gons la importancia d'aquestos. 

Aixís d'una manera clara y concreta consta entre 
els acorts de la ja dita Assarnbi 

•nribití ió soòreHs ingresos.—S'establirá una al
tra contnbució directa, gradual y progressiva A més 
de la territorial y de la de industria y còrners, que re
caurà sobre tots los ingresos acumulats de qualsevol 
naturalesa que sían; y aquesta contribució deu consi
derarse com la més trascendental dintre del sistema 
general tributari que's proposa. 

I .a progressió será ascendent en relació á la cuan
tía dels ingressos; de manera que'l tant per cent que 
deurá pagarse será major quan més crescuts sían los 
ingressos de que's disfruti. 

No estarán subjectes a aquesta contribució aquells 
quals ingressos acumulats no arrivin á la cantitat 
anyal que representa'l triple jornal d'un trevallador, y 
l'aument progressiu del tant per cent en que consisteix 
quedará tancat al arrivar á una cantitat que deurà 
fixarse prenent en compte las fortunas més crescudas 
del país, de modo que desde aquesta cantitat en amunt 
los ingressos que excedeixin pagarán á rahó del tipo 
màxim. 

Aquesta contribució servirá pera saldar los pres
supostos d'ingressos y de gastos, y per lo tant variará 
segons las necesitats lo tipo sobre'l que ha de desarro
llarse la progressió en que descansi. 

Los ingresos se determinarán en virtut de decla
racions juradas que deurán presentar cada any los 
vehins de totas las poblacions, ab preferencia ais que 
hagin disfrutat durant l'any anterior ó al promedi deis 
del últim trieni, y se considerarán como ingressos to
tas las rendas y beneficis líquits que hagin percebut 
per qualsevol causa ó motiu, previa deducció de la 
contribució territorial o industrial que per raho d'ells 
hagin satisfet. 

També per la computació de dits ingressos se de
duirà una quantitat per raho del número de filis que 
hagi de mantindré lo contribuyent. 

La comprobació de las declaracions, aixís com la 
resolució de totas las qüestions que's promoguin en 
ocasió y per raho d'aquesta contribució será de com
petencia dels mateixos contribuyents organisats gre-
mialment baix la base del territori.» 

Aquest principi tendeix á evitar la acumulació de 
la riquesa en una sola ma y favoreix en gran manera ;'i 
las petitas fortunas y aquells que sempre tenen iits els 
ulls á Fransa creyentla la terra clásica de la Llibertat 
y el Progrés, no deuen ignorar que els socialistas d' 
aquella nació travallan per implantar un sistema ana-
lech á n'el que estém exposant. ¿Es aixó també tenir 
la vista fixa no més á las Institucions passadas? 

Val la pena de fixarse en que res tenen de pagar els 
obrers per aquest impost ja que's declara lliure d'ell á 
tothom quins ingressos acumulats no arribin al triple 
de la cantitat anyal que representa el jornal d'un tre
vallador y també ab la sabia mida de descontar un 
tant per cent per rahó del número de fills que degui 
mantindré el contribuyent. 

La idea d'establir un tant per cent únich sobre la 
riquesa es una idea simplicista, filla de suposar que 
existeix proporcionalitat entre la fortuna que's pos-
seheix y els medis de satisfer las necessitats que aques
ta fa nàixer, quant basti* reflexionar una mica per con-
vencers que no creixen pas las necessitats que suposan 
una fortuna tant depressa com ella, perquè hi ha una 
part comú independent del guany que tinga una fami
lia que es la fonamental per la vida y una d'accessòria 
que es el petit sobrepuig que suposa la posició més rica 
de aquella. Si la familia A. te una Penda que li permet 
sostenir cotxe ab dos cavalls, la familia B. que tinga 
doble renda no necessitarà pas en general tenir dos 
cotxes y quatre cavalls, y fins suposant aquest cas no 
li reportará pas doble gasto del que li importa á la pri
mera familia el sosteniment de el cotxe y els dos ca
valls... y com aquest podríam posar molts altres exem
ples. 

Per consegüent el sacrifici per satisfer las ne-
nessitats generals de l'Estat no sería igual en las dúas 
familias si la segona pagués doble cantitat que la pri
mera, perqué ja hem vist que las necessitats que te de 

satisfer la segona no son pas doble de las de la primera 
y el sacrifici de despendres d'una cosa no está pas en 
rahó de lo que ella val, sino de la utilitat que al que 
la posseheix li reporta. 

A un que no sàpiga l'inglés no li importará gay-
re despendres de una obra, per bona que sía, escrita 
en aquell idioma y en cambi pot ser un gran sacrifici 
per qui, entenent aquell idioma, degui tot sovint con
sultarla. 

Per aixó el Catalanisme, entenent be la igualtat en 
el sacrifici, considera molt justa la creació del impost 
progressiu y per aixó la ha establert entre sos principis 
económichs. 

S. O.J. 

RAMON L L Ü L L 
Ningú pot posar en dupte l'importància de les doc

trines lulianes, pero ben pochs son els qui s'hi dediquin. 
V no obstant, el lulisme es una necessitat per Catalu
nya tant o mes apremiant que les altres necessitats de 
tothom regonegudes. 

Perquè no hi ha dupte que la desnaturalisació del 
carácter català consisteix precisament en la manera de 
pensar d'avuy dia, diferent de la manera de pensar dels 
segles XIII y XIV, época de gran Horeixement nacio
nal. Y'l pensament català d'aquell temps gloriós está 
personificat en la sabia filosofia del Beat Ramón Llull. 
Ses obres, encara que místiques o cavalleresques, acu
sen un ull observador, un geni franchy práctich. El fet 
d'ésser ell lo primer que escrigué en idioma vulgar les 
obres científiques, contraposantse a la corrent general 
del us del llatí, ja indica prou clar son carácter franch 
y democrátich, que no pogueren pas desvirtuar les po
deroses influencies que sobre ell y son temps exerciren 
les obres orientals. Sa figura colossal en la ciencia ca
talana ha arrivat a glorificar son nom beatificat per 
l'Iglessia, descubrintse visiblement, inmóvil y mages-
tuosa al esboyrarse altres glories que han pretès eclip
sar a aquella. Per xo succeheix que després de molts 
anys de predominar en la mística l'esperit de l'escolà 
de Sant Tomás, ara han comensat a reivindicarse les 
ensenyanses del mártyr de Bugía; per xo succeheix que 
després de molt temps d'enmotllar nostra literatura als 
models castellans o francesos, ara regoneixem lo mara-
vellós y bellíssim istil d'aquell eximi literat del se
gle XIII; per xo succeheix qu e sí sa imatge ha sigut 
fins ara posada tant sols en los altars de Mallorca, no 
falta qui ha fet treballs per que pugui també venerarse 
en los demés altars de Catalunya. La lectura de ses 
obres ens posa de manifest tot un carácter. Tot ell es 
dolsor y bondat, tot ell es amor de Deu, sincer, pur y 
gens fanátich, tot ell es sabiesa, pero sabiesa d'ilumi-
nat, tot ell es desitj de fer be, tot ell es heroisme, ben 
mereixedor del nom à'«/mogúvar oue li aplica un gran 
escriptor. 

Ben clar se veu, ab aquesta senzilla indicació, la 
gran necessitat que té nostre poble de estudiar lulisme 
y d'iníiltrarse bé de ses ensenyanses. La reivindicació 
del Beat Ramón Llull, será la resurrecció del pen
sament genuïnament català. 

UN LULISTA. 

twttttmtwm«mimmtw-«mwtçt̂ mtwmmtfmmmí# 

Gerarquías de coneixements? 

m Es una opinió molt generalisada que es molt més 
difícil 1' estudi de las ciencias ar.omenadas exactas que 
no el de las que 's coneixen ab el nom de ciencias mo
rals. Ve a establirse com una mena de gradació en la 
dificultat que presentan els diferents ordres de conei
xements humans, en la que ocupan lloch preeminent 
las cienciBs basadas directament en la Matemática, 
segueixen després las ciencias físicas de carácter ex
perimental y ocupan els llochs més baixos els estudis 
de literatura, sociología, etc. 

Aquesta manera de veure las cosas es pot notar ben 
clarament en la idea que té formada la generalitat de 
las personas de la major ó menor importancia de las 
carreras; tothom considera més o menys fácil estudiar 
Dret o Filosofía, o Farmacia... pero d' un estudiant de 
matemáticas que a cada dos per tres t' ompla unas pis-
sarrassas ab lletras y signes que ningú entén, ab unas 
figuras plenas de ratllas que converteixen el dibuix en 

una inmensa terenyina, que usa una tanda de termes y 
expressions extranyas com si parlés en grech per la 
majoria de la gent, pot creures que si tira avant en 
aquets estudis pot deixar de ser un talent de primer 
ordre. '..$ 

No cal dir quant se n'aprofitan molts d'aquest con
cepte en que se 'Is mira; quan se 'ls hi pregunta ¿deu 
ser molt difícil aquesta carrera? contestan ab un tó que 
deixa entreveure que per rendir cult a la modes
tia rebaixan molt els colors de la paleta; pse Deu 
n'hi doret, no es de las més fàcils, aixó encare quan 
se n'ensopega alguns dels més prudents, que els altres 
responen sense embuts que sí, que son aquells d' entre 
tots els estudis el més difícils quant no comensan ja 
per sentarho sense que ningú els ho pregunti. 

Y encara lo primer fins a cert punt no tindria gran 
cosa de particular perquè fora aprontarse d' una lle
genda; no son gayres els inconvenients que presenta el 
que a un el tingan per sabi y en cambi dona una pila 
de ventatjas; es poden dir frases complertament buy-
das y te las aplaudeixen com a pensaments sublims, si 
no 't dona per enrahonar, com ja tens sentada la repu
tació, et pots fer 1' interessant y no donar parer sobre 
una cosa fins a sapiguerse 'ls resultats, y allavoras 
sempre encertas, si alguna vegada se 't descubreix ai
gua disbarat s' atribueix a una distracció, molt possi
ble en qui té tants negocis importants en que ocuparse 
pero de cap de las maneras a falta de suficiencia... 

Però lo pitjor del cas es que s' ho arriban a creure 
que son aquells estudis els més enlayrats y costosos y 
arrencant d' aquet convenciment miran a tots els de
més ab ayre despreciatiu. Per ells tot lo que no puga 
ser reduhit a números, son pamplinas, que a n' ells, 
que s' han dedicat a estudis superiors, no 'Is hi seria 
cap dificultat apendre, però que no is prenen aquesta 
molestia perqué consideran que son cosas complerta
ment inútils. 

Jo no hi crech ab la superioritat d' uns coneixe
ments sobre dels altres; tots els estudis son fàcils o 
difícils segons se tinga o no disposició per ells. y sense 
volguer dir que l'estudiar matemáticas siga un joch de 
noys, també pot assegurarse que no es pas cap cosa de 
1' altre mon. 

Lo que hi ha es que el que no sap matemáticas no 
té la pretenció de volguerhi entendre, perqué s' ho co
neix desseguida que no sap de que se las heu, mentres 
que molta gent que no sap un borrall d' art, de sociolo
gía, dl historia..., parla d' aquestas cosas ab un aplom 
extraordinari. La generalitat de las personas no sol 
distingir molt entre lo bó y lo dolent, y de la abundan
cia d' individuus que parla y diu entendre en las qües
tions similars a las que darrerament hem nomenadas y 
de la relativa escassetat dels que es dedican a las cien
cias anomenadas exactas dedueix que aquestas tenen 
de ser mol més difícils. 

Y aixís verdaderament sería si valguessin alguna 
cosa el sens fí de carrinclonerías que's publican, plenas 
de llochs co'múns y frases buydas, perqué per aixó y 
tenir un vernís de coneixements generals no 's té de 
fer cap esfors, n' hi ha prou llegint els diaris y alguna 
revista no gayre enfarfegada; com son temas de con
versació, en repetint després lo que un ha sentit a dir 
o ha llegit se surt bonament del pas y en cambi en 
1' estudi de qualsevol punt, encar que sía elemental, de 
ciencias exactas, es precís fixar un xich la atenció. Mes 
no 's tracta aquí d' aquets coneixements elementals 
d' un y altre ordre, sino d' enfondir en uns y altres, y 
ningú ens farà creure que sía més fácil analisar, per 
exemple, els fenòmens de la voluntat del home, que 
resoldre alguna complicada equació diferencial. 

T. S A N S Y O L I V E R A S . 
J 

Quin es l'estat social 
més favorable a la felicitat 

i Resum de un capítul del llibre A quoi tient la su-
periorité des Anglo-Saxons de Kdmond Demolins). 

Knteném, si no vos resulta malament, per concepte 
de «felicitat» l'estat de satisfacció propia de la gent 
que ha lograt sortejar las dificultats morals y mate
rials de la vida. Al introduhir en la definició las pa-
raulas «materials y morals» fem esment al ensemps de 
la satisfacció de las duas grans necesitats de la humani-
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tat, las del eos y las del ánima; y aixó ja constituheix 
tot l 'home. 

Precisa en primer terme reduhir a son just valor 
certs elements que moltas personas consideran com a 
font exclussiva de felicitat; per exemple: el carácter, 
la salut, la fortuna y la religió 

Un bou carácter ens fa veure y ens fa pendre sem
pre las cosas pel costat bó; en una paraula, ens pro-
duheix bella il-lusió, encara que las cosas puguin veu-
res baix un altre punt de vista. Empro, tota il-lusió, 
per ferma qu' ella sia, te elsseus límits y en tot cas no 
pot cambiar la trista realitat dels fets. El dia que 
aquesta realitat esdevé més dolorosa, la decepció es 
més pregonda. 11-lusionarse per un mal, no es trionfar 
d'ell . 

La salut ens estalvia molts dolors físichs, ens fa 
aptes pera '1 treball quotidià, assegurantnos aixís la 
allimentació, i vestit y la casa, empro no 'ns dona 
més qu' una sola aptitut, y d' aquesta pot no ferse'n us. 
Es fácil desfrutar d' una bona salut al ensemps que 
ésser molt pobre: lo qual no es certament condició de 
lelidtat. 

La fortuna la consideran molta gent com element 
essencial de felicitat. Assegura, en efecte, el nostre pa 
de cada dia permetent vèncer d' un modo inmediat la 
major part de las necesitats materials de la vida. Real
ment aixó no es pas poch. Mes la fortuna en sí, no pot 
en absolut cooperar al triomf de las dificultats morals 
perquè tendeix a l'anorreament de la forsa de la vo
luntat y de la energia. Sens dupte que una de las grans 
fons de felicitat resideix en l'afany, y en l'esperansa de 
las cosas qu' un desitja. L' objecte desitjat pert la ma
jor part de son atractiu quan s' el posseheix y la fortu
na suprimeix aquest afany y aquesta esperansa. La 
satisfacció inmediata del mateix condueix al fástich. 
D' aquí ve la dèria constant dels riehs pera trobar nous 
plahers y novellas distraccions, puig els cansan las 
ja fruhidas. La riquesa no serveix més que pera em-
brutirlos. L' home embrutit no fruheix el goig de viu
re; no s'interessa per res y res l'interessa puig 1' erro 
consisteix en considerar la riqnesa desde el fons de la 
pobresa y de la mitjanía; hi ha que véurelaper dins y 
estimarla en lo que real y exactament val, reconeixen-
se aixís que no serveix pas pera moltas cosas. 

Ademes no tarda en resultarho també desde '1 pnnt 
de vista de la solució de las dificultats materials enca
ra que aixó pugui semblar extraordinari. Els gastos 
que reporta una vida de plahers y de luxo recauen 
sobre rendas que '1 treball no 's cuyda d' aumentar. 
S' adquireix la costum de gastar sens fré y 's perden 
las ganas de treballar; no hi ha, donchs, compensació 
essent aquet 1' avench ahont se precipitan totas las 
grans fortunas. Si las familias no s' enfonzan a la pri
mera generació, es a la segona o bé a la tercera tor-
nantse, fins en 1' ordre material, impotents pera llur re
dempció. Un cop perduda la costum del treball y del 
esfors no s' obló altra vegada ab tanta facilitat. Es la 
historia, la eterna historia de nostra noblesa y de nos
tra burgesia. 

En una paraula, pera vencer las dificultats mate
rials y morals de la vida es la pobresa una palanca més 
potent que la riquesa perqué al menys es aquesta sus
ceptible de coadjuvar al esfors. 

La religió finalment, segons certas personas, es sufi
cient per asegurar la felicitat. Es innegable que ajuda i 
poderosament a trionfar de las difucultats morals de 
la vida. Empró 3i no troba en l'home capacitat natural 
pera feria obrar, no pot oferir li altra cosa que la resig
nació, la resignació devant la voluntat de Deu. Y re
signarse auna cosa, es regonéixer implícitament que 
tal cosa no es agradable. Raig aquet punt de vista y 
referintnos en el cas çsmentat, es com la religió fa con
siderar la vida: es una prova que s'ha de soportar ab 
valor; la vida es una vall de llágrimas. Sentireu a dir 
tot sovint que la felicitat no 's fruheix en aquet mon. 
Y en efecte, la religió no té per finalitat esencial y di
recta asegurar la felicitat en aquet mon, sino en el 
altre; no fa referencia al temps, sino a la eternitat. 
Está ciar que aquesta es molt més rio 's tracta d' ella 
ara. Fel contrari, el problema per nosaltres s'enclou 
en sapiguer si es possible la felicitat aquí en la terra. 
No 'ns preocupem de la teología; sino de la ciencia 
social. 

Y no es aixó tot. S' ha de regonéixer que certas 
personas devotas falsejan y aplican equivocadament el 
precepte de la resignació. Es creuen autorisadas pera I 
deixarse conduhir, pera evitar tota mena de esfors 

pesat; la vida—diuen—no val la pena de pendreshi 
tant de treball, y descansan en absolut en la Providen
cia que no abandona a llurs feligresos. No 's recordan 
de que hi ha escrit: «Ajudat y i cel V ajudarà», troban 
molt més cómodo deixar al cel tot el treball. En sem
blant estat d' esprit 1' home se sent molt débil devant 
de las dificultats morals y materials de llur existencia. 
De manera que la religió mal entesa, en lloch d' ésser 
una ajuda per la vida, en lloch de contribuirà la felici
tat, pot arrivar a ésser causa d'inferioritat. Hi ha qui 
s' en aconsola o qui 's queda tant tranquil dihent «Deu 
prova a n' els seus»; o bé «Els fills de las teaebras son 
més destres que i s fills de ia llum». Es una manera 
molt cómoda de fer recaure en Deu la responsabilitat 
de llurs faltas y de llurs erros. 

Estem, donchs, autorisats pera dir qu' els diferents 
elements de qu'hem parlat no son prou pera asegurar 
la felicitat; no fan més que contribuir a ella fins a cert 
punt. La veritat es que la seva acció resulta més o me
nys profitosa segons las condicions socials o el medi en 
el que té lloch. Es necessari, donchs, esbrinar quin es el 
medi social més o menys favorable al desenrotllo de la 
felicitat, es a dir, d' aqueix estat de satisfacció de las 
gents que de debò han conseguit vèncer las dificultats 
materials y morals de la vida. 

Si es tenen en compte les diferentes societats desde 
el punt de vista qu' ens ocupa, sl observa qu' influeixen 
de manera molt diferenta a facilitar el benestar. Al 
primer cop d' ull, es diferencian tres ordres o casos 
molts distints: 

Primer cas. La felicitat lavorescuda per les facili
tats de la vida. 

Segon cas. La felicitat dificultada per las mateixas 
dificultats deia vida. 

Tercer cas. La felicitat favorescuda a despit de 
les dificultats de la vida. 

Examinem lo que tascan aquestas fórmulas, quel
com enigmáticas. 

Es un aforisme conegut que els pobles felissos no 
tenen historia y aquesta sentencia es científicament 
verdadera. 

¿Quins son sobretot els pobles que no tenen historia? 
Per essència, els que viuen de la senzilla recolecció 
dels productes espontanis, com, per exemple, els pas
tors nómadas de las verdes planuras. Gracias a la 
abundancia imponderable de 1' herba no es veuen pre
cisats a dedicarse a cap treball lucratiu. Es el tipo din
tre dels que els tàrtars mogols son una de las especies 
més caracterizadas, prescindint dels pastors de las 
planuras del Desert, com els alarbs y el saharians, 
que ja's veuen obligats a completar el seu insuficient 
art ab diferents travalls accesoris de fabricació y de 
transport. Pera els pastors purs las dúas grans dificul
tats de la vida, las dificultats materials y las dificultats 
morals, están vensudas. Las dificultats materials ab 
que 1' home ensopega pera procurarse alimentació, 
vestit y hostatje, es troban en veritat casi reduhidas a 
res. El remat troba tot aixó y ho troba per ell mateix, 
perquè s' alimenta d' una herba que neix espontània
ment, sense que 1' home tinga necessitat de intervenir 
per res. En veritat en cap part de la terra está sotmès 
aquell a mes petita cantitat de treball y exposat a me
nors contingencias per resoldre el problema de la vida 
Es veu lliure del cuidado diari y aclaparador que sobre 
nosaltres pesa, de procurarlos medis de existencia. 
Una herba que neix espontàniament, que pertany a 
tothom, que no exigeix ni la sega, 1' assecament ni '1 
magatzematge basta per tot y ho resolt tot. L ' home 
se sustreu aixis a la més gran de las desgracias: la po
bresa, el pauperisme. No hi ha allí problema obrer, 
per la senzilla rahó de que no hi ha obrers que guanyin 
jornal. 

Y, asegurat per la naturalesa mateixa contra las di
ficultats materials, ho está igualment contra las dificul
tats morals. No hi ha que jutjarlo segons la nostra situa
ció. Nosaltres tenim desitjós, necesitáis, aspiracions, 
que s'han desenrotllat mitjansant una evolució social 
molt complexa, que ell no ha sufert. Y aquestas nece
sitats que ens hem criat, o més exactament, que ens ha 
criat el medi social en que vivim, ens fan desgraciats 
per quant no podem satisferlas. Y quant arribem a sa-
tisferlas, altras aspiracions, altres desitjós, altres ne
cessitats més complicadas y menys accessibles ens soli
citan. 

En el segon cas els dos recursos, el de la producció 

espontània y el de la comunitat de familia, faltan á la 
vegada al home que's troba colocat devant per devant 
de las dificultats de la vida. Pero en lloch de posarshi 
enfront, la seva principal preocupació es de sustréures 
a ellas; tots els seus esforsos convergeixen cap a 
aquest fi. 

¿De que procedeix l'afany dominant de sustréures a 
las dificultats de la vida, en lloch de desafiarlas y 
sobreposarse a ellas? A aquesta pregunta podría con
testarse que está en la naturalesa de l'home, l'evitar 
l'esfors. Y la contesta sería exacta en part, pero falta
ría explicar com la educació y la necessitat no han lo-
grat modificar fins ara aquesta tendencia natural. 

Figureuvos un individu acostumat a contar, per 
totas las cosas, ja ab la previsora naturalesa, ja ab la 
comunitat compassiva, y obligat a renunciara la vega
da a las dugas providencias, a dedicarse a un traball 
dur y penós per guanyarse la vida. La necessitat li diu: 
«Treballa, sías enérgich, no contis més que ab tu ma
teix, que es el verdader medi de triomfar, de sobrepo
sarse a las dificultats de la vida y per consegüent d' 
ésser f elis». Pero la seva educació social respón: «El tra-
vall, l'esfors, la energía son penosas; es molt més agra
dable sustraures a ells y en aixó precisament consisteix 
la felicitat. 

Mes ¿cóm sustraures a las fatals y penosas necessi
tats de la vida? Naturalment tots tractan de conse
guidlo per el procediment tradicional que consisteix en 
descansar sobre els demés, viure á las sevas expensas, 
explotarlos, aixó, es, ara y sempre demanat ajuda y 
socors a la comunitat. Es el procediment tant conegut 
del bagarro respecte de la abella. Bagarro, el mosso 
de vint anys, vigorós y pletórich de forsa, que no conta 
sino ab el diner que treu de sa familia y "que's deixa 
mantenir per ella. Bagarro, el jove de vinticinch a tren
ta anys, que no busca en el matrimoni més que una dot, 
es a dir, un medi cómodo de deixarse mantenir per la 
muller. Ragarro, l'home que despreciant las professions 
independents, considera com honrosas sols las carreras 
administrativas, que eximeixen de la iniciativa, del es
fors y deixa que i mantinga el pressupost. Ragarro, el 
burgès o l'obrer, que devant de las dificultats de la vi
da moderna no sap fer sino girarse vers la comu
nitat—comunitat o Estat— pera reclamar ajuda y pro
tecció, a fí també de ferse sustenir per el pressupost. 
Ragarro, el polítich que, explotant la bestiesa humana, 
busca la populatxería, prometent tot quant li passa pel 
cap, a íí de que el sostinga la mateixa colectivitat, de 
que's burla y a qui arruina. 

Per desgracia, semblant estat social, á jutjar pels 
fets, no sembla molt favorable pera desentrotllar una 
gran cantitat de felicitat. El problema que deu resol-
dres es molt difícil; trobar la felicitat patint el menor 
treball possible, en una societat que exigeix per viure 
la major suma d'ell. Es colocarse en la situació poch 
cómoda de un home que tots els días y a totas horas va 
contra la corrent, dret al fi que persegueix. No es per 
cert una condició segura de felicitat. Ni ho es més per 
els que han lograt encaixonarse en aqueixas múltiples 
posicions administrativas que escapan en part a las 
contingencias de la vida. La majoria porta una exis
tencia raquítica; es veuen obligats á viure y a educar 
a la seva familia ab sous insuficients; es la miseria de 
levita la més dura de totas. No poden sostenir el «seu 
rango» y sufreixen cruelment, es una familia diaria. 
Es ademes la vida de subordinació, sense grans espe-
ransas y sense grans horitzons. 

Per els demés resulta encara més dura; senten tant 
més la cruel necessitat del treball personal, alentori, 
gran per la seva educació menys preparats estant pe
ra ell; semblant treball es lo pitjor que'ls hi pot ocó
rrer, aspirant també a l a s prebendas administrativas, 
sobre las que cauen pesadament desde lo salt de sas 
perdudas esperansas 

Per tots, en íí, la existencia es una càrrega molt 
pesada, abrumadora; baix la influencia del seu régim 
comunista, que fa de la fortuna una propietat de fami
lia y no una propietat personal, els pares consideran 
com un deber deixar els seus medis de viure pera do
tar als seus fills en el acte de la seva boda. Es veuen 
aixís obligats A constituir en pochs anys tantas fortu
nas com fills tingan; iy aixó quant es tant difícil per un 
home el constituirse una fortuna personal! Es una obra 
absolutament impossible, tant imposible que nosaltres 
no hem trobat altra solució que restringir el nombre de 
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nostres fills. Els dotem en detr iment de la expansió de 
la rassa . Y ab tot la cà r rega es encara molt pesada; 
ens condemna á una vida de privacions y de raquíticas 
economías, que amarga la existencia é impossibilita la 
felicitat. 

(Acabará;. 
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LES TKNEBROSIS,/>«r Rafel Nogueras y Oller. Publica
ció Joventut.—En Nogueras y Oller ab la seva colla d'afir
macions y sentencies, mes que altra cosa nos ha fet riure. 
El versos son de lo mes dolent que s'ha publicat y las vritats 
que contenen, de lo mes gastat y dit. 

Comensa per titular la primera poesía (?) del llibre; Oda 
número 2 a Barcelona, lo que vol dir que hi hagut la oda 
número i y aquesta no en pot ésser d'altra que la de mossèn 
Cinto, y això sol nos diu, casí bé, lo que pot ésser el resto 
del llibre. Quan una c bra es escrita ab las pretensions de 
Les Tenebroses, casi may arriba a interessar sa lectura mes 
que a son autor. 

Tot lo que ens d'escriu ho fa ab una cruesa de frases y 
uns conceptes tant despullats, que si alguna cosa hi ha de 
bó y apreciable en el llibre, ells bastan per tirarho per terra. 

Diu en Nogueras y Oller, que fer versos ben fets no es pas 
difícil. Y nosaltres li preguntarem: ¿Si ferlos ben fets no té 
res de costós, el ferlos mal fets, com ho son els de vostè, quin 
treball portara? Obrant ab conseqüència, haurà de con
testarnos que cap. Aleshoras, ¿9. que ve fer sentencias, que 
ja son populars, ab una forma tant toscí? 

Senyor meu, hi han moltas maneras d'assotar a la societat 
present y la forma ab que vostè ho ha fet, resulta molt des
graciada. 

Ademés, vostè s'ha proclamat sabi y parla de grans ho
mes que si be ara s'els admira, en la seva època no foren 
compresos y ells y las sevas obras, foren poch menys que 
llensats al foch. No adelantém els acontexeiments y si d'aquí 
un parell de cents anys som vius, ja contarem els admiradors 
que tindrà per el seu llibre Les Tenebroses. 

A nostres avant passats, per el sol fet d'ésser predeces
sors, a nostra generació, los havem de respectar. 

¡Quants y quants llibres hi ha que avuy los guardem com 
a una joya y si haguessin sigut publicats en nostres días los 
tirariam a reco com a una solemne bestiesa! 

NOVAS 

Fa pochs dies morí a Castelló d'Empuries, son poble na
diu, lo distingit autor dramátich en Ramón Bordas y Estra
gues, un dels fundadors del teatre català y a qui's deuen pro
duccions tant notables com Un agregat de boigs, La flor 
de la montanya. Les dues nobleses, Ateos y creyents, T^apa-
gesa d'Ibissa y altres. (D. L. H. P.) 

—El dia 16 d'aquet mes morí a la vila viscaina de Ochan-
diano l'eximi poeta Felip d'Arrese y Beitia. Els motius que 
mes han contribuit a realsar el nom d'En Arrese, han estat, 
sens dupte, el d'escriure sas poesías en sa llengua natural y 
son marcat amor a la terra en que va nàixer. 

Plorem, nosaltres, els catalans, junt ab els éuskars, una 
tant irreparable pèrdua. 

A c a d e m i a d e B o n e s L e t r e s . - I n la sessió or
dinaria del dia 20 del corrent, presidida per D. Ferran de Sa-
garra, fou llegida una monografia escrita per D. Francesch 
Carreras y Candi sobre la organisació del notariat català en 
la Edat mitjana, investigant la data en que deixaren els ecle-
siástichs d'exercir les funcions notarials y en que comensaren 
els llechs a ésser nomenats pera tais cárrechs. Fou en temps 
del rey en Jaume I quan tingué lloch aquet cambi, essent 
imitat el sobirà pels senyors jurisdiccionals y fins per les Mu
nicipalitats. La gran necessitat de diner obligà als reys a con

cedir o vendre els nomenaments dels notaris per una cantitat 
determinada o per un cens anyal. 

Sembla que prompte vingué l'abús de tenir els notaris al
guns auxiliars, anomenats esctibans, els que autorisaven es
criptures posant son signe el notari. En 1261 el canonge Pere 
de Ayrés, era notari de Vich nomenat pel bisbe com a senyor 
jurisdiccional, y tenía tres escribans, ab els que compartia la 
responsabilitat de les escriptures quefeyen. Fou reglamentat 
en cert modo el cárrech d'auxiliars dels notaris disposant 
que'ls escribans necessitaven concessió o nomenament real 
o del senyor jurisdiccional, ademés de demostrar els conei
xements suficients o la práctica; per aquet motiu abans 
d'ésser escribans passaven un cert temps d'aprenentatge al 
costat d'un escriba jurat, presentant el senyor Carreras y 
Candi curiosos contractes d'aquest aprenentatge, entre al
tres un del any 1261, en que'ls pares del jove en Pere de Le-
mena, de Vich, l'encomanen al escribí Mestre Ramón, pera 
que'l tingués quatre anys ensenyantli l'art notarial. 

Exposà després com no existia la costum de conservar els 
notaris copies de les escriptures que feyen fins al sigle xm, 
essent el Manual fins ara conegut com a mes antich en la' 
nostra terra el de Vich, del any 1230. 

Tan desitjats foren els cárrechs notarials que algunes ve
gades eren nomenats vivint encara e! notari y pera després 
de la mort d'aquet. Per fi, explicà com comensá la colegiació 
dels notaris a Catalunya en el sigle xiv, al propi temps que 
Saragossa adquiria facultat de crear sos notaris en 1307 y 
Valencia en 1329. 

El treball del senyor Carreras fou molt elogiat pels aca-
démichs concurrents a dita sessió. 

C e n t r e M o r a l I n s t r u c t i u d e Grac ia .—Kn 
aquest important centre de instrucció, que fa algún temps 
treballa ab grans esforsos per l'ensenyansa gratuitadel jovent 
graciench, fa pochs dies s'inauguraren les classes de Gramá
tica Catalana, y ab motiu d'aquesta inauguració^ donà'l se
nyor Albanell una conferencia, a la que assistí nombrós pú-
blich, versant sobre l'importància que té'l conèixer la gramá
tica de la llengua catalana. 

A continuació d'aquesta bonica conferencia, prengué la 
paraula nostre bon amich en Jaume Algarra, secretari de ia 
Comissió organisadora del Congrés de la Llengua Catalana, 
y exposant datos molt interessants sobre la constitució del 
futur Congrés, enaltí les iniciatives de l'ensenyansa de nostre 
estimat idioma. 

A s s o c i a c i ó P r o t e c t o r a d e l a E n s e n y a n s a 
C a t a l a n a . — E l dia 14 celebrà aquesta entitat concell ge
neral reglamentari, en el que, després d'haver llegit el secre
tari senyor Basté una ben escrita Memoria explicant lo bri
llant estat económich en que's trova l'Associació, degut als 
nombrosos socis ingressats en l'any anterior, y d'haverse 
donat compte de la marxa administrativa, se procedí a l'elec. 
ció dels cárrechs vacants de la Junta Directiva, quedant ele
gits los següents senyors: en Joaquim Riera y Bertran (reele. 
git) president, en Joan Cardús tresorer, n'Eduard Torra (re
elegit) arxiver, y'n Joseph Torrus, vissecretari. 

C e n t r e E x c u r s i o n i s t a d e C a t a l u n y a . - A la 
serie de conferencies que segueixen donant cada setmana'ls 
senyors Casades y Gramatxes y Font y Sagué sobre arqueo
logia y geologia, cal afegirhi le s ressenyes d'excursions lle
gides per n'Eduard Vidal y Riva y'n Lluís Guarro, y la con
ferencia sobre'ls resultats del eclipsi de sol del any 1905 que 
dona l'eminent astrònom català'» Joseph Comas y Sola. Pero 
lo que tingué suma importancia fou la conferencia sobre'l 
cValoi pedagógich del folklore» q u e dona la distingida folk
lorista senyoreta María Baldó. Feu afinades consideracions 
sobre les altes ensenyanses morals y fins exercicis intelectuals 
que están inclosos en les manifestacions tradicionals populars 
tais com rondalles, cansons, j o c hs infantils etc. recordant 
que es tant important son valor educatiu que la pedagogia 
moderna, com se practica especialment en les escoles d'Ale
manya, ha introduhit aqueixes tradicions en los exercicis es
colars, y haventhi necessitat de propagar aquet principi, 
convindria que en los moments d'esbarjo que hi han en les 
escoles se fomentessin ab una bona direcció'ls jochs infantils 
al ayre lliure que vigorisen lo cos y l'enteniment. Fou molt 
agradosa dita conferencia, ilustrada ab un bon aplech de ron
dalles valencianes. 

F e d e r a c i ó E s c o l a r C a t a l a n a . — E n la sessió 
inaugural del present curs, després de llegida la Memoria del 
secretari y'l discurs presidencial, donà una conferencia'l se

nyor Puig y Cadafalch, en que desenrotllà'l tema: «L'estat 
actual dels medis d'estmdi a Catalunya». Fou aquesta u»» 
demostració de la deficiencia que s'observa en els procedi
ments empleats en tots los centres d'ensenyansa d'aquet 
país, rutinaris y de pura exterioritat, en comparació de 1» 
que's practica en les universitats y escoles especials del ex-
tranger, hont les aules son veritables laboratoris que acosta" 
men als alumnes al treball d'observació conscient, per qua 
motiu excità'l conferenciant a tots los escolars a que estudií» 
y treballin ab independencia de criteri y observació ben pro
pia, a fi de donar un progrés positiu a la ciencia en nostra 
terra. 

L o s presos .—Cont inúen a la presó'ls senyors Riu, 
Corma y Pruna, processats per la publicació d'articles e» 
L.a Tralla, La Veu de Catalunya y Cu-cui respectivament, 
y fa pochs dies hi ingressà també'l senyor Secundi Puig de 
Franch, en virtut de la derrera denuncia suferta per El P*-
ble Català. 

Els senyors Lluís Piqué y Kamóp Garriga, que havien si
gut també empresonats ab motiu dels successos ocurreguts 
a mitjans de Novembre, com recordarán nostres lectors, to-
ren posats en llivertat fa poques setmanes. 

També a la presó de Larrinaga (Biscaya) fa alguns dies 
se troven reclosos, per processos análechs, los senyors En" 
gracie de Aranzadi, Fidel de Aguirreolea, y Luis de Eleizal-
de y Breñosa y'l director de Euskalduna. 

M o v i m e n t a u t o n o m i s t a Ir landés .—Traduhím 
de La Dépéche: El Times indica en un article que s'ha co»s-
tituit de poch una organisació a Irlanda, ab el nom de Sinu 
fein, això es, nosaltres sols. Aquesta organisació que pros
criu la presencia de membres nacionalistas irlandesos a 
Westminster ha establert a Belfast y a Dublin societats que 
abarcan els pobles dels voltants. 

Un manifest que han publicat proclama el boycottage de 
las importancions inglesas. Prohibeix sentar plassa de soldat 
als irlandesos y els invita a renunciar a la llengua inglesa, 
que anomena llengua extrangera. 

L a s m o r t a l s d e s p u l l a s d ' A l f r e d B r a f i a s . — 
Días enrera es realisá a Santiago de Galicia l'acte de trasla
dar las mortals despullas del insigne regionalista Alfred Bra-
ñas, mantenedor que havia sigut dels nostres Jochs Florals, 
desde el cementiri ahont se trobavan al mausoleu erigit a 
l'iglesia de Sto. Domingo devant d'altre en que descansa el 
eos de Rosalía de Castro. Ab aquest motiu s'organisá una 
professo cívica desde la Universitat a la Iglesia ab represen
tacions del poble, centres v societats de tota la terra gallega. 

L i t e r a t u r a c l à s s i c a . — S ' h a publicat l'onzé quadern 
de la hermosa Crónica o Comentaris del Rey Jaume I edi
tada per la casa Ferrer y Vidal, qual quadern conté'ls epis-
sodis de la conquesta de Xàtiva y altres poblacions del reg
ne de Valencia. 

C a n s o n e r p o p u l a r . — L a cansó LII, acabada de pu
blicar, es l'intitulada La Pastorel·la, de procedencia rosse-
nesa y origen literari mitjeval, conforme'» demostra en les 
notes folk-loriques que conté la fulla. Se ven en aquesta ad
ministració, igual que les anteriors, al preu de deu cèntim», 

S u s p e n s i o n s . — S e g o n s se'ns comunica, lo novell pe
riódich catalanista Joventut de Sabadell ha acordat suspen
dre temporalment sa publicació en virtut dels perills en 
que's trova actualment la prempsa catalanista. 

També en virtut de las circunstancias que atravessa Bar
celona, ha deixat de publicarse El Federalista. Sentim aques
tas resolucions. 

mm*** 
Petita correspondencia 

L. M., Barcelona.—Rebut 2 pts., queda anotat suscriptor. 
J. D., Barcelona.—Queda anotat suscriptor. 
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BLOCHS CATALANS 
PER L'ANY 1906 

De venda en aquesta Administració 
Preu una pesseta 

Eatabliment tipogr.tich da Joiaph ORTEGA. —8. Pau, 96.— Barceló» 

Preus de suscripció ( 
2 p e s s e t e s l ' a n y 
3 > > 
3 > 

C a t a u n y a . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 
r P o b l e s a g r e g a t s a B a r c e l o n a ( p e r r a h ó d e m a j o r f r a n q u e i g ) 
\ E x t r a n g e r 

a l s s e g u e n t r p
a r g e u s ? r S d e L A D E V A N T E R A f o m e n t e n la circulació del periódich prenent un nombre determinat d'exemplars, ' per repar t i r entre ' l s amichs, pagant los 

Una acció de 10Ò exemplars , pessetes 3'50 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ 
Mitja acció » 50 » » l '80 
Un quart d'acció » 25 » » 1 
Un vuyté d'acció » 12 » » 0'50 

Laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa^L^L^L^L^^^^H d o t z í l U » ^ ^ | ^ ^ ^ | ^ ^ Q ' 3 5 

per cada número, 
compresos gastos 

de correu per 
Ca ta lunya . 

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