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ü'ánima catalana 

o son precisament esclats de l 'ànima 
catalana els acorts de tal o qual 
Asamblea, els actes de tal o qual 
agrupació, ni els moviments més 
o menys extensos de l'opinió p ú 
blica de Catalunya. Aquests fets 

poden ser, y moltes vegades son, perfectament indi
ferents y fins contraris y tot, al ver esperit de la 
terra, y d'això no n'estan exempts ni tant sols els 
individuos y coletivitats anomenades catalanistes 
y per tais tingudes de bona fè per tothom y per 
ells mateixos. 

Les qualitats de la nostra rassa, que componen 
la essència del esperit català, en íntima barreja 
ab els defectes inherents a tota humana naturalesa, 
es manifesten en la llarga sèrie de fets que formen 
la nostra historia, am plena inconsciencia de les 
modernes teories del Catalanisme, el qui, no obs
tant, de l'estudi y observació d'aytals fets arrenca, 
y en les venerables planes en que 's consignen va 
rebre la seva primera inspiració. 

Ni les bàrbares gestes dels almugàvers conque
ridors de Grecia, ni els mil epissodis de les nostres 
lluytes seculars contra invasors y enemichs de tota 
mena, ni tampoch les més modernes de la inde
pendencia espanyola, de les guerres civils y les 
interminables turbulències del període revolucio
nari , poden oferirse al poble català com a exemples 
dianes d'esser imitats, ans be son, y deuen ser, 
justamentconsiderats per la gent exemptad'apassio-
naments com a crisis socialsque fatalment deuen 
sufrir els pobles en la seva infantesa, talment com 
en la dels individuos es veu combatuda y posada 
en perill la llur existencia per determinades malal
ties. 

Y no obstant, aixís com les entremaliadures 
del noy y l'esperit bulliciós y caràcter aventurer 
del jove revelen moltes vegades el futur home de 
geni, ells revelen al home observador la enèrgica 
vitalitat d'una rassa, ells donen fè de la existencia 
d'un poble am vida fortament sentida que '1 feu 
capàs, en altre temps, de portar a cap els alts fets 
que consigna la historia y de llegarnos els nombro
sos monuments de saviesa, d'activitat y de bon 
seny, de que tants exemples donaren nostres avant
passats y formen el nostre rich patrimoni històrich; 
ells donen rahó de la nostra relativa prosperitat 

actual en mitj del decadent Estat espanyol, y fan 
mantenir la esperansa d'un avenir esplendent en 
que '1 nostre poble podrà dignament figurar 
entre 'Is capdevanters de la civilisació universal. 

De la meteixa manera, donchs, enmitj de la 
inconsciencia general d'avuy, qui be s'hi fixa prou 
sent vibrar ben viva la antiga ànima catalana, re-
sorgint expontàniament d'entre 'Is plechs més 
íntims de la nostra personalitat individual y colec
tiva, en els més amagats recons de la nostra terra, 
en les entranyes mateixes de la nostra societat, 
acusant la existencia d' un poble fort y predestinat 
a grans accions. Y s'observa majorment en les 
nostres classe populars: en la suferta y castissa 
classe pagesa, en la activa y desperta petita classe 
mitja industrial, en les laborioses y intelligents 
masses obreres, estaments que venen a ser els 
sòlits carreus sobre que descansa tot l'edifici social. 

L 'ànima catalana 's manifesta en aquets esta
ments, en temps de calma social, en el seu ingímit 
amora l treball, en la seva moralitat y senzillesa de 
costums que no han pogut corrompre del tot in
fluencies exòtiques, en sa preocupació constant per 
la cosa pública, en 1' esperit d' acoblament pera 
la defensa dels llegitims interessos colectius, en la 
previsió y en altres moltes virtuts individuals y 
socials, que tant caracterisen al nostre poble; y en 
temps d'agitació popular en la fè ab que abrassa 
les idees y la energia ab que les defensa en el seu 
aspecte més radical (en la bona acepció d'aquesta 
paraula), erradament devegades, mes sempre ab 
noble dignitat y ab enteresa, desinterés y bona fè. 

El desvetllament d'aquesta ànima adormida es 
la tasca gloriosa del nostre joventestudiós, d'aquest 
element nou, verge encara de les preocupacions, 
rutines y convencionalismes de les classes ilustra-
des actuals, formades en l'ambient d'una educa
ció exòtica que les incapacita pera assimilarse en 
tota la seva pura grandiositat els ideals moderns. 
EU es l'ardit cavaller que té de despertar del seu 
sòn secular a la Princesa encantada dant la mort al 
repugnant dragó que la té captiva. Quan la llum de 
la cultura ferirà els ulls de la donzella tornantla a 
la realitat de la vida, el seu cos y els seus membres 
condormits recobraran la seva antiga gracia y gen-, 
tilesa y el seu geni tornarà a manifestarse com en 
les millors èpoques del seu esplendent passat. 

Com els poetes, els musichs y els literats cer
quen entre '1 poble, cada dia ab més anhel, noves 
preciositats en que enmotllar la seva imaginació y 
fonamentar l'art nou; com els fllòlechs s'afanyen 
en recullir ab més devoció entre aquestes classes, 
per trovarhi en ells major puresa, els termes, mo

dismes, giros y locucions característichs sobre què 
construir l'edifici de la nostra llengua, y els artistes 
de les arts plàstiques complauen la seva inspiració 
reproduhint ab preferencia els tipos populars y el 
medi en que aquets es desenrotllen, per més ingè-
nuus y més conformats am la Naturalesa, de la 
mateixa manera '1 jovent de cor generós que aspira 
a la reconstrucció del nostre històriph casal té 
d'inspirarse ab preferencia en el caràcter, manera 
de ser y especials necessitats d'aquestes classes, 
dàntlashi en cambi la cultura y clara consciència 
de sí mateixes que tant els hi manca y a les que 
tenen perfecte dret, ja que a més de ser els esta
ments que, baix la seva rudesa, millor han conser
vat l 'antich caràcter català, son els qui més contri
bueixen ab el seu treball al benestar públich y els 
més mal retribuits per defectes de la actual organi-
sació econòmica de la societat actual. 

Aquesta y no altra es la veritable, la sana acció 
catalanista. Totes les demés propagandes seran 
perfectament estèrils y de resultats nuls, puig no 
fruyta la llevor més que quan la terra està ben 
preparada pera rèbrela. 

Y no 'ns preocupem els catalanistes radicals de 
que els fruyts d'aquesta mena de propaganda, 
exercida desinteressadament, puguin aprofitar may 
als enemichs de Catalunya ni desviar gens an 
aquesta del seu camí. Tinguem fe en el nostre poble 
y això ens donarà la seguritat de que quan tingui 
plena consciència de sa personalitat, abrassarà ab 
l 'entussiasme de sempre les idees bones, adoptarà 
procediments rectes, dignes, sense rebaixaments 
ni febleses, y despreciant les petites ventatjes de la 
política del dia. que per ell es sinónima de concu
piscencia, trapacería y mala fè, anirà am pas ferm 
a la conquesta de la llibertat en la seva fórmula 
més justa. 

Joaquim Costa 
7 la Assamblea de Saragos-sa 

En la capitalitat d'Aragó, acaba de celebrars-hi una 
assamblea que es la confirmació de nostres principis 
autonomistes, baix els auspicis de l'Uustre Costa, que 
preconisa en totes ocasions, y per lo tant també en 
aquesta Asamblea, la superioritat ferma de nostres pro
cediments. 

\ forsosament a Saragossa y no en cap altra ciutat 
podia celebrars-hi semblant acte; que l'Aragó ha sigut 
en tots els temps y en totes ocasions la terra clàssica de 
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les animes grans; per' alguna cosa aqueixa terra ha sigut 
la que ha donat menys nombre de poü t i chsa l'Estat es
panyol y forsosament l'csperansa més Ilegítima d 'Es -
panya devia ésser un aragonès, encarnada en la perona-
1 i tat den Joaquim Costa. 

Aquest acaba de proclamar que la defensa del Kstat 
no deu terse ab les armes a la mà, segons el còdich 
actual d 'Espanya, sinó ab els llibres a la mà, y els in te-
lectuals y els savis congregats a Saragossa proclamen la 
prioritat del municipi enfront l'Estat perquè ab la m a 
jor creixensa d'aquell, que son les parts, s'enforteixi 
aqueix, que es el tot. > proclamar això es proclamar el 
principi fonamental de nostra doctrina. E s q u e l a llevor 
sembrada pel marqués d'Albaida, per en Pi y Margall y 
pel Catalanisme no ha caigut en terra xorca, y si be 
poch a poch va lent via en el cervell dels homens, deu 
tindres present que la revolució intelectual es la més 
ferma de les revolucions, ja que als llavis s 'elsenmudeix 
per la forsa, però al pensament no hi ha forsa humana 
que '1 paràlisi. 

En Costa no ha fet may ús de son càrrech de dipu
tat ni per deslliurarse de la condempna per sos escrits, 
denunciats pels guardadors de la actual justicia, perquè 
nega tota [legitimitat a l'actual parlament, fet per obra 
y gracia de les imposicions dels cacichs. imposicions 
aguantades pel mateix govern; y son càrrech de d i p u 
tat no l'ha fet servir jamay en profit propi, ni en els 
viatges gratuits que podia fer y que l'Estat satisfà pels 
que eixerceixen aytal càrech, perquè sa dignitat exem
plar li priva de recullir les escorrialles del festí dinàs-
tich.. . com nosaltres, que havem negat en totes ocasions 
al Catalanisme la més petita intervenció al parlament 
d 'Espanya per rahons consemblants. y heusaquí que 
darrerament , en un discurs electoral, fórem nosaltres 
senyalats de mandrosos per la cosa pública per nostra 
intransigencia.. ¡Bona manera de dir gandul a en Costa! 
Però re hi fà; sempre s'ha vist que 'Is homens sincers 
son profanats pels mercaders d'idees que negociejen ab 
l 'entussiasme del poble, y e s q u e 1 polítich d'olici, avans 
d'obrir els llavis o de mullar la ploma, té els ulls lits en 
el públich que 1 ha d'escoltar o llegir, y el polítich que 
tot es amor y sacrifici obra segons manifestà en Costa: 
sens mirar enrera per si el poble segueix o l 'abandona. 

Que ns-e serveixi d'encoratjadora lita la Asamblea 
de Saragossa; la rahó y el dret estan de part nostra; si 
avuy el Catalanisme 'ns fa el buit. es que està distret ab 
les grolleries de castells tantàstichs; es que sols està 
predisposat pera despertar ab la difamació y l'escàndol y 
aquesta ha sigut l'arma del Catalanisme politicayre; 
quan estigui predisposat a desper tara la veu de son c r i 
teri reposat y conscient per son compte, aquell dia for
marem plegats ab el Catalanisme. Es que aquest, tenint 
sentits propis, hi veurà ab sos ulls y sentirà ab ses 
orelles. 

DiKANY Y BELLERA 

Ensenyanses pera obners 

W I NA de les coses de que més se parla v que més s'ha 
^ • ^ intentat portar a la pràctica es la de la instrucció . 
de ia classe obrera, y deu confessarse que la majoria 
dels ensaigs que s'han portat a cap han anat seguits 
d'un complert fracàs. ¿Ks això degut a que 'Is obrers 
siguin refractaris a instruirse? De cap de les maneres; 
el seu desitj es gran y de bona voluntat no 'ls en hi 
falta, mes les circunstancies en que la ensenvansa deu 
desenrotllarse son molt especials y requereixen unes 
condicions determinades que generalment no s tenen 
en compte y que son, precisament, les que fan morir 
en flor els propòsits més generosos. 

Tinga 's present que l'obrer deu assistir a classe des
prés- de vuyt o deu hores de treball fadigós, en lloch 
apartat , moltes vegades, d'allà hont habita, de manera 
que al sortir de la feyna té d 'anar corrents a sopar, des
prés cap a les classes, y per poch que aquestes s'allar
guin ja té d 'anar a dormir tard relativament a l'hora a 
què deu llevarse pera tornarsen al treball. 

Necessita, donchs, una gran forsa de voluntat d 'ad
quir i r la instrucció, y d'aquí la necessitat d e q u e aques
ta li ofereixi poderós estímul presentantli aplicació i m 
mediata pera avensar en son ofici. D'aquí que ja 's puga 
assegurar que difícilment t indran èxit els estudis de 
ciències morals dedicats als treballadors manuals que. 

si escoltarán ab gust, en un meeting, un discurs en què 
se 'ls parli dels drets de l 'Home, y de la llibertat y de la 
fraternitat, ab períodes armoniosos y l lampants ima t 
ges, difícilment resistiran un seguit de llissons més o 
menys abstractes referents a anàlogues matèries. Vaig 
llegir molt temps enrera els temes d 'una tanda de con
ferencies pera obrers, y entre elles n'hi havia una dedi
cada al estudi de la tragedia grega, o una cosa análoga 
an aquesta, que ja s pot jutjar si devia ser de gaire 
interès per l 'auditori a qui aquelles conferencies anaven 
dirigides. 

Les ensenyanses que tenen alguna probabilitat d'èxit 
y que son en veritat les que més s'han intentat implan
tar son les de ciències físiques ab aplicacions als oficis 
més corrents en la localitat, mes moltes d'aquestes 
també han fracassat y per una causa molt senzilla: per 
no sapiguer d'ensenyar l'encarregat de donaries. Pa r 
tint de la base de que 'ls coneixements que deuen adqui
rirse son elementals, tothom se creu apte pera poguer 
fer la classe sense at inar en que explicar una llissó es 
alguna cosa més que recitar un parell de pàgines d 'un 
llibre. 

Jo crech que la Pedagogia deurien estudiaria no sols 
els mestres de primera ensenyansa, sinó els catedràtichs 
d'Insti tut y d 'Universi tat o de qualsevol centre docent; 
no una pedagogia encarcarada com moltes en corren, 
sinó alguna que acostumés a ferse càrrech de que la 
primera condició del mestre es la de compendre el grau 
de desenrotllo de la inteligencia de l 'a lumne, sa manera 
especial de veure les coses, si té una imaginació massa 
viva que li fassi semblar que desseguida sap les coses 
sense haver arrivat a dominarles, o si, pel contrari , té 
un temperament excessivament analí t ich. . . en fi, un 
gran nombre de circunstancies que li obliguen a donar 
les explicacions, atemperantse a elles, en una o altra 
forma. 

Si aixis se fes no serien tants els que 's veurien ca -
passos de donar aquelles ensenyanses elementals, y alia-
vors potser tampoch serien tants els projectes que la 
práctica fía fet anar per terra. Aquell que dongués tais 
ensenyanses deuria comensar per conèixer be l'ofici dels 
treballadors que les deguessin rebre y haverne fet un 
estudi especial. Allavors sabria lligar les explicacions 
que dongués ab les aplicacions a l'ofici dels seus deixe-
ples, y això ja desde les primeres llissons, sacrificant y 
tot un xich l 'ordre llògich d'aquestes, a fi de que aquells 
no 's fatiguin desseguida ab els conceptes abstractes 
dels principis sense veure la aplicació inmediata. ¿Còm 
es possible que la majoria dels obrers, ab les males con
dicions en què tenen d'acudir a rebre ensenyansa y 
que ja al principi hem indicat, tinga humor y paciencia 
pera seguir les explicacions pesades de la Aritmètica, 
de l'Àlgebra y de la mateixa (¡cometria ab què neces
sàriament deuen comensarse les ensenyanses. passantse 
setmanes y setmanes aprenent que a -\- b)* = a ' + 
\ab -f- b\ o que 'I quadrat de la hipotenussa es igual 
que 'Is quadrats dels dos catetes, sense trovar cap apl i 
cació a lo seu, sense sapiguer per què serveixen tots 
aquets principis? 

Per això ve '1 cansanci desseguida y per això moren 
per anemia de deixebles moltes de les classes comensa-
des; tal voltà les que van més endavant son les de di
buix, y es que aquest es un verdader descans per aquell 
que ja té un xich l ' instint de dibuixant ; apenes té de fer 
treballar la inteligencia, y el sapiguer dibuixar una 
cara, una casa o una màquina es una cosa concreta, 
dona la satisfacció de poguer dir: «Sé fer tal cosa». 

Se 'm podria objectar que en alguns centres mitj 
oficials, en les escoles d'arts y olicis y en algún Ateneu, 
les classes de xicots joves son molt nombroses, mes 
aquestos hi assisteixen perquè Is seus pares els hi ob l i 
guen, y a classe, o s'hi adormen, o s'hi aburreixen,-o 
miren de matar el temps fent gresca; lo que sí s pot 
assegurar es que no treuen cap profit de la llissó. que, 
per lo general, està explicada també depressa, corrents 
y de qualsevol manera , y es en veritat aixis, ja que 
quasi cap d'ells, al deixar d 'anarhi, té un concepte més 
o menys clar de les qüestions que li han sigut expl i 
cades. 

Jo desitjaria, donchs, que en les ensenyanses catala
nes pera obrers que s'establissin es tinguessin molt en 
compte les circunstancies que en aquest article hi ha 
indicades y moltes d'altres que segurament poden 
senyalarse al enfondir un xich en tant interessant a s -
sumpto, y aixis segurament veuríen-se seguides aytais 
ensenyanses del més franch èxit v podrien convèncers 

¡ els obrers de que dintre I Catalanisme, que, sincer 
avanï que tot, no vol férloshi promeses impossibles de 
cumplir , hi ha qui d 'una manera concreta y positiva 
els hi dona medis de satisfer una de ses més pe remptò
ries necessitats. 

J. SANS I OLIVERAS 
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Considerant 
i 

EGONS marca 1 calendari, s'ha acabat el Carnes tol 
tes ab totes les seves xabacanades y estravagancies; 

mes, ab tot y haver passat, els catalans, per vergonya 
nostra, seguirem anant disfressats, com molts anys ha 
q u e hi anem, o, millor dit, ens hi fan anar , si no de 
grat, per forsa. Perquè no deixa d'esser una disfressa 
aquell que 's presenta als ulls del món, ab ropatge d is 
tint del que li pertany per naturalesa. 

Després del Carnestoltes segueix la Quaresma ab tot 
el seu misticisme y encongiment , la que anem a comen
sar, també, segons marca 'I calendari, y nosaltres, els 
catalanistes, temps ha que estem de ple en una altre 
Cuaresma molt més restringida que ns deixa un camp 
d'acció tant esquifit, que , ni podem bellugarnos, ni 
casi be podem di r : aquesta boca es meva. 

La Quaresma que 'ns senyala '1 calendari , té un 
acabament hermosíssim. ¡La Pasqua de Resurrecció! 

En cambi, la Quaresma interminable que passem 
nosaltres, no deixa entreveure,.ni- de molt lluny, la seva 
Pasqua florida tant y tant desitjada. 

Cal, donchs, que treballem ab tot el nostre esfors, 
ab tot el nostre entussiasme y, més que tot, ab tota 
la fe del convenciment , que aixis, si no deixem defallir 
les nostres energies, podrem fer que cada dia sia més 
propera la Pasqua de Resurrecció d e C a t a l u n v a . 

JoAi.n IM DELCLÒS I DOLS 

üa pena de mort 

La lectura del article que ab lo títol del present, 
publicava aquest periòdich en I' últim número , p r o -
duhí forta impresió. favorable als que voldríem que '1 
Catalanisme adoptés totes les institucions favorables 
y desterrés !es contraries al ver benestar moral y m a t e 
rial dels pobles. 

En aquell article 's deixa entreveure 1 desitg del 
articulista de que 1 Catalanisme aborris la pena de 
mort , y nosaltres, no sols la deixem entreveure, sinó 
que fins creyem que I Catalanisme deu aceptar dintre 
I' progrnma la abolició de dita pena. 

Fins are tres son els principals grupos que acepten 
la abolició de la pena de mort: l 'un es el parti t federal, 
en quin programa, degut tot ell al ilustre Pi y Margall. 
s' hi troba dita abolició com a mida humani tar ia ; l'altre 
es el socialisme, que també l'acepta, per ser dita pena 
inmoral y contraria a la societat, y l 'últim es la Iglesia 
Católica, donchs aquesta, en molts concilis s ha decla
rat contraria al vessament de sang, y essent vessament 
de sang la pena de mort, ergo la Iglesia n'es contraria, 
a pesar de que en VExodo (cap. 20. versícul 14) s'hi 
llegeig: «Si algú. de propòsit deliberat o de traíció. 
mata al seu pròxim, encare que 's refugií en mon altar, 
se 'I treurá pera morir»; es ben sapigut que 'Is concilis 
poden modificar la doctrina, donchs Crist los hi donà 
facultats «Tot lo que lassis en la terra serà fet en lo 
Cel. tot lo que desíassis en la terra serà desfet en lo cel». 

D'aquestos tres grupos, l 'un tendeix a donar les l l i
bertats a tots els pobles de la terra, y per tant á tots els 
homes; l'altre té per objecte lograr el benestar d 'aques
tos, v l'últim no vol altre cosa temporal que regenerar 
el cor dels homens, fent que desapareguin del mateix 
tos els vicis y defectes socials. 

El Catalanisme té com á programa les bases de 
Manresa, però. a més d'aquesta acció que podríem 
dirne primordial , té la misiódc catalanisara Catalunya. 
fent que '1 seu règim sigui conforme al seu modo de 
ser. es a dir: fent que tots els catalans tinguin complerta 
autonomia, qu'es la veritable llibertat, aixis individual
ment com dins el Municipi , dintre la comarca y d int re 
la nació; procurant que 'ls catalans obtinguin dins la 
autonomia I major benestar possible y que s regenerin 
de debò, adquir int tota m é n a d e virtuts y desterrant tots 
els vicis v defectes: v per fi y objecte secundari, ajudar 



adonar la autonomía a tots els pobles que, no tin-
guentla, la desitgin. 

La misió del Catalanisme, donchs. es eminenment 
humana y universal, ja que tendeix a regenerar les per
sones y a donar a cada una y a cada grupo de les matei
xes, lo que li es necessari. 

Donch be: cap ideal hi ha més equitatiu que aquest, 
v essent, com es, humanitari, creyem que forsosament 
deu adoptar com a bandera, posando en son programa, 
la abolició de la pena de mort, institució injusta, con
traria a l'esperit de la Uey, antinatural y en pugna ab 
l'actual estat de desentrotllo en que s trova la huma
nitat, y molt més ab la veritable civilisació y bon pro
grés. 

En articles succesius ja anirem exposant altres con
ceptes encaminats an aquest objecte. 

AGUSTÍ GRANADA 

E fi G R VJ jgJL-
Retallem del discurs de l'Unamuno, pronunciat al 

teatre de la Zarzuela de Madrid: 
«NO VOY JAMÁS AL PARLAMENTO, CENTRO DEL EN

GAÑO Y DEL CONVENCIONALISMO. Más culpable» que los 
conservadores son los republicanos, que constantemente adulan 
al ejército. (Ovació.) 

El país siente sed de verdad; precisa dársela ó se ahogará. 

Si Don Quijote volviera á nacer, dejaría la lanza y el escudo y 
cojiera la pluma para defender la verdad. 

Reconozco que el vascongado no puede compararse como ele
mento de cultura, con la lengua de Verdaguer. 

¡Ojalá el catalán integre algún día el idioma castellano!" 

jt 

Kn el discurs que va pronunciar en Junoy al Con
grés dias passats, en la discussió del projecte de lley de 
jurisdiccions, aquest va amenassar al govern ab la reti
rada d'ell y dels seus amichs del Parlament. 

Y lo més extrany es que en la contestado del mi
nistre, aquest va considerar la declaració den Junoy 
efectivament com una amenassa. 

¡Y jo que 'm pensava, per lo havia llegit en els ma
nifestos electorals, que al Parlament s'hi anava pera fer 
la contra al govern! 

Perquè lo que de tot això s desprèn es que més que 
a ferli la contra a lo que s'hi va es a ajudarlo. 

Y aixís, aquelles temibles minories queden reduhi-
des al desairat paper d'inofensiva comparsería. 

ï tots els grandiloqüents oradors, leaders y tribuns 
de discursos fulminants y gestos olímpichs. a un senzill 
coro d'homes. 

Y tot plegat a una comedia. 
j* 

En tots els ordres se veuen precisats a dar la veu 
d'alarma nostres organismes populars en defensa dels 
interessos llegítims de Catalunya, Fins cu l'ordre de 
la arquitectura s'ha lieal la bruixa, y si no s'hi hagués 
oposat el Círcol Artístich, de Sant Lluch, s'hauria dut 
a terme dintre de poch temps una estupenda profanació 

1 en el eimbori ab què 's pensa coronar l'edifici de la Seu 
de Barcelona. Abans de construirse la fatxada actual, 
hi havia un projecte molt dolent que fou aprovat per la 
Academia de Sant Fernando de Madrid; gràcies al mo
viment d'opinió del poble català al any 18SK, s'inspirà 
la fatxada en un altre projecte del senyor Martorell, 
donant per resultat un frontis que, si no es ben homo
geni ab l'istil predominant del edifici, no està pas man
cat de bon gust. Avuy se tracta de construir el eimbori 
seguint el plan aprovat per la Academia de San Fer
nando, que. segons se diu, daria per resultat un coro-
ment pobre y indigne de la nostra hermosa Seu, y 
aquest es el motiu d'haverse despertat el Círcol Artís
tich de Sant Lluch, demanant que no prosperi 1 mal 
gust dels acadèmichs madrilenys. 

J* 

¿Sabeu que passa a Andalusia? ¡Ay, pobre Andalu
sia! La cansó de sempre: molta fam y molta tranquili-
tat. La multitut se veu precisada a invadir les fleques 
per falta de pa, mentre a (¡ranada s'ha obert un con
curs per determinar quins son avuy els millors mata
dors de toros, havent obtingut majoria de vots en Bom
bita, en Lagarlijillo-chico, en Machaquito y no sé quin 
altre gran personatge d'aquet desgraciat país de pany 
toros. De treball d'impuls propi allà no se'n parla, es
perant sempre que'ls ho donguin de Madrid. ¡Pobre 
Andalusia y pobre Espanya! 

LA DEVANTERÀ 

LOS GOLIARDS 

Prenent peu de les notes contingudes en la fulla L l i 
del Cansoner Popular, en les quals se fa l'observació de 
l'analogia que presenta la cansó La Pastorel-la ab alguna 
de les poesies de CarminaBurana atribuides als Goliards 
en demostració del origen literari d'aqueixa cansó ros
sellonesa, procurarem ilustrara nostres lectors ab alguns 
antecedents sobre '1 caràcter dels autors de aquella lite
ratura sensual, alegre y inclinada al paganisme, d'hont 
provenen sens dubte algunes cansons populars de diver
sos paissos d'Europa, entre les quals se trova la catalana 
que acabem d'esmentar. 

Aquella mena de societat dels segles MI y xin, era 
constituida en sa major part de clergues que havien 
rebut les ordres menors o que havien fet sos estudis en 
les més notables acadèmies teològiques de Fransa o 
d'Anglaterra. Però trovantse mancats de recursos pecu
niaris o d'influencies per adquirir bones prebendes, 
puig la gran abundor de llicenciats contrastava ab l'es-
cassès de vacants, se veien precisats a portar una vida 
aventurera, ja posantse al servey d' algún gran perso
natge com a secretari, o donant llissons d'humanitats, o 
entregantse a la vida llicenciosa. Entre 'Is primers so-
bressortiren, a Fransa, teólechs-polemistcsdegran fama, 
com Lanfranch de Pavia, Guillem de Champeaux, etc. 
París, Tours y Orlcans foren els principals centres de 
llurs escoles, tant concorreguts que, segons testimoni 
d'un escriptor contemporani, deixaven enrera 'Is an-
tichs d'Atenes y Alexandria. Els segons se dedicaven al 
conreu de la literatura. Llurs poesies, que 's troven en 
la colecció intitulada Carmina Burana, conservada en la 
reyal biblioteca de Munich, estan escrites en un llatí 
macarrònich de més o menys bon gust, que ofereix un 
curiós estudi de la llatinitat mitjeval barrejada ab cl 
tudesch. Mes la tercera categoria, la dels estudiants 
ganduls, sí que fou la derrera paraula de la vagancia 
aventurera, perquè s'entregaven sense frè a tota mena 
d'excessos y crims. Prou se 'n plany l'abat Helinaud de 
Froidmont, quan diu que «aquells clergues an'avent 
errants per totes les ciutats del món ab lo fi d'ensenyar, 
però que no cercaven en lloch la moralitat de costums», 
arrivant a constituir un seriós perill social de l'època, 
més seriós per quan havien lograt formar una sòlida 
organisació, millor dit, una ordre, que en ses cerimò
nies parodiava 'Is hàbits de les ordres mendicants. 

L'origen de son nom no ha pogut esclarirse. Sembla 
que '1 nom de Goliardiab que eren coneguts es paralel 
del provensal Galhid, que significa enganyar, com nos
altres dihem guatlla per mentida dita ab tò de broma, 
puig provenen de Gai, alegre. No seria, donchs, extrany 
que 's volgués significar una comunitat d'enganyadors 
o trapelles. Pero també podria ésser una variant del 
francès Gaillard, en italià Gagliardo, com'si fossin ano
menats els aixerits. Y encara hi ha una altra opinió, no 
tant verossímil, pero digna d'atenció, que fa venir cl 
nom de Goliardi, com si fos equivalent ajamilia Góliae, 
del gegant Goliath, que havien adoptat per patró. En 
demostració d'aquesta derrera etimología se trova escrit 
el nom d'un tal Golia, personatge que figura dintre de 
la comunitat, pero de molt dubtosa existencia. 

Aqucts foren els que mogueren tant rebombori en 
tota Europa en els segles xn y xin. fins que 'Is sínodes 
de l'Iglesia dictaren disposicions encaminades a la seva 
desaparició. 

B. R. ' 
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El feudalisme a l'Andalasia 

La entrevista que tingueren el comerciant y el mi
nistre fou per cert ben curta, mes si tingué molt de la 
còmica, no li faltà pas res d'interessant. L'un volia 
comprar, l'altre vendre y en aquestes condicions, facilís-
sim los hi ha via d'esser l'entendres. Parlaren, superfi
cialment, de la crisis agrícola de Espanya y entre altres 
coses, el ministre va fer sabedor a nostre comerciant 
de que precisament feya temps venia preparant un tre
ball pera una conferencia que versaria sobre el tema, 
«La Agricultura en España, Ineptitud del gobierno», y 
que ldeuría a conèixer quan els lliberals passin al poder. 
¡Com qu'ell era conservador! 
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Al ésser preguntat el ministre de per què no feya tre
ballar el bosch qu'ara el comerciant es proposava com-
prarli, contestà ab tota la frescura que ¡com que n'hi 
tenia tants a la mateixa regió de terrenos, li seria de tot 
punt imposible acudir a tots, y com qu'actualment no 
ho necessitava, no'n conreava cap! 

Devant d'una rahó tant convincent, ¿qui es que 
s'atreveix a objectarhi res? L'home tenia rahó, ell ja 
tenia les rendes que 1 mantenien y tonto haguera sigut 
de buscarse amohinos, primer que tot es la salut d'una 
persona y sabut es qu'aquell que la pert, difícilment !a 
torna a trovar. 

Parlant, parlant, arrivaren lins al punt de fer el preu. 
Mes aquest era tant excesivament car, degut a la gran 
extensió de terra de que 's tractava, que nostre comer
ciant no 's cregué ab prou forces pera aguantar un pes 
tant terriblement gros y pensà de fer clares condicions 
a son venedor. Li digué que ell no era prou rich per 
sustreures de cop una quantitat tant important y que 
per evitar conseqüències, que per ell podrien ésser fatals, 
n'hi compraria sols una petita part. Prò. ¡que hagué 
dit! El ministre, ab un tò d'ofensa y menyspreu a la 
vegada, li contestà:—«Ha de tenir present, senyor meu, 
que ab qui està parlant vostè en aquets moments es ab 
el marquès de N..., y que may aquet senyor ha hagut 
de menester ses propietats per poder menjar. Si el meu 
bosch li convé, el compra sencer pel preu que li he dit, 
y si això no li agrada, ho deixa, queper vèndreho a tros
sos faria molt de temps que 'Is meteixos fills del país 
m'ho haurien comprat. Però nom convé, no vull que 
per una miserable quantitat tingui de fer córrer l'advo
cat, el notari y tota la enderga que aquets assumptos 
porten. 

El comerciant no tingué més remey qu'ajupir les 
espatlles y acatar les ordres del ministre. Aquestes mos
trava ferm en sa resolució y no hi havia medi de con-
vèncel, a no ser el de quedarse sense comprar. Mirà de 
ferli rebaixar un xich el preu, però de cap manera: Tant 
si volgué com no, hagué de pagar doscents cinquanta 
mil duros que pel bosch demanava. 

La quantitat, com ja he dit avants, era crescuda, es 
veritat. Mesara havem de veure els resultats que'l co
merciant n'obtingué. 

I pa vegada ho tingué tot arreglat y els papers en re
gla, sen tornà a tota pressa cap al poble ahont se tro
bava la propietat y ordenà la construcció inmediata de 
dotze cortijos més, iguals en extensió als que ja hi havia, 
però de condicions un bon tros mes habitables. 

Ell havia anat a Andalusia ab el propòsit de fer vi. y 
costés lo que costés, n'hi havia de fer. Difícil, per no 
dir impossible, era de portar a cap sa empresa. ¿Per 
ahont y com havia de comensar la feyna? Per arrencar 
aquell bosch necessitava molts diners y an ell no n'hi 
quedaven pas gaires. Y no era aquest sol l'obstacle que 
li barrava el pas; molts d'altres n'hi havien, y entre 
aquets el de com s'ho arreglaria, en cas de poder tallar 
el bosch, pera trasladar els arbres d'un punt al altre. 
Ni una mala carretera, ni un sol cam< hi havia que 
anés del bosch al poble. Que 'Is arbres no 's podien pas 
fer trossos allà meteix. Com més ampla y llarga es la 
fusta, més la paguen, y sobre tot: pera destrossar aquell 
bé de Déu d'alzines hi hagueren passat un grapat 
d'anys, lo que no hauria respost a sos propòsits. 

Molts mal-de-caps li donà la solució d'aquest con
flicte. A cada nova idea que se li sugería, un nou obs
tacle que li desfeya. A cada nova esperansa, una nova 
decepció. A cada trosset de cel blau que descobria, un 
núvol més terrible '1 venía a tapar. Ya casi estava per 
adoptar la resolució del ministre de deixar improductiu 
aquell terrer. quan desopte li acudí una idea lluminosa: 
¿Y si feya carbó? digué. Això 'm resoldria '1 problema 
del trasllat; la fusta convertida en carbó pert més de la 
meytat del seu pes, la fusta, per vàldrer diners ha d'es
ser grossa, mentres que '1 carbó no. El carbó es molt 
més ben pagat que la fusta y a mí lo que are 'm con
venen son diners, que sense aquets no puch fer res.— 

Sospesà ben sospesada la idea, la pensà, la analisà. 
hi dormí, v veigé qu'era la única que podia adoptar: 
De tots els camins, aquet era. si bé el més llarch, el 
més segur. Agafà una cinquantena d'obrers per comen
sar la feina y ell se posà.al cap de tots. Als primers dies, 
tot marxava bé; la gent treballadora no parava de enal
tir el caràcter emprenedor del que anomenavan el sal
vador de la comarca. Mes ben prompte s'acabà el dalit 
dels obrers; encare no havien passat tres setmanes de 
desde cl dia qu'havíen comensal a treballar, que ja Is 
dilluns es negaven a anar a la feyna.—¿Com s'entén?-^-
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els digué nostre comerciant—El que dilluns que ve no 
vinga a treballar, queda despatxat.—La cosa sveu qu'cls 
hi va picar, y per demostrara n'el seu «tirà», (aixís es 
com l'anomenen are), que no s'ajupien devantde cap 
imposició, acordaren declararse en vaga. 

La resolució dels obrers, deixà parat a nostre comer
ciant.—¿Per què s'hi hauran declarat?—pensava ell.— 
¿Quins mals tractes los hi he fet? Em digueren que 
aquí s'acostumava a treballar de deu a onze horas, jo'ls 
n'hi posat nou. ¿Que més volen? Em demanaven deu 
rals de jornal, y jo'ls n'hi dono dotze. ¿En què hauré 
faltat?—Per més que barrinà, no' n pogué treure l'aygua 
clara y cridà an el que semblava ésser el capitost dels 
obrers, pera que exposés les seves aspiracions. 

—La rahó de la vaga es ben senzilla—li digué el pre
guntat.—Els obrers volen fer festa els dilluns. 

—Y això, per qué?—afegí el nostre comerciant. 
—Ja veurà: ab el diumenge non tenen prou pera 

gastarse! jornal de la setmana. Y pér'xò demanen el 
dilluns... 

On?") ' 
.1. SANVO •> FABRERONS 

[Seguirà 
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O R B I G . " E L M O R E N E T » V I , \ C R Í T I C A . — Per Maria, lila, 

Opúecul que conté un artiale crítich sobre 1 esmentat 
drama den Cortiella, considerat baix lo punt de vista del 
concepte que l'autora té del art motiern, quo defineix en 
aquesta forma; «Art Modern ho es el que té una finalitat 
social: la d'induhir als homes a estimarse, a ennoblirse, 
descubrint de lo profond de cada esperit, no lo pervers 
precisament, sino lo més preuat que pugui tenir y ofe-
rirse als <»ltres y encomanàrloshi aquelles fineses de sen
timent que es lo més encoatjador del sér humà perquè 
deixa entreveure un avenir venturós, sense discordias 
ni odis». 

Com a preàmbul del article, explica'l cairari que 
hagué de passar perquè 's publiquessin ses opinions, 
contraries a les emeses per altres critichs, puig s' hi ne
gaven els periodichs, fins que l'«Agrupació Avenir*, a la 
que pertany la senyoreta Vila, se decidí a publicar son 
treball en una de ses edicions econòmiques. Els planys 
d'aquet prefaci son una nota vibrant d' un esperit 
franch, sincer, ardit, que desitja a tota costa y a despit 
d'entrebanchs y prejudicis la manifestació ben lliure de 
son pensamonr. Tant de bu tingués tothom en tant alt 
grau lo valor de les conviccions 

B. K. 

A U H A D A v POSTA.— Uraiaa ai Ires arles <ïEn Pere l'ar. 
Biblioteca. *Fock Sfott» de Reus. 

Aquesta novella biblioteca que promet molt y pel
ara no deixa pas de dar, ha enriquit la seva xamosa 
colecció ab el drama d'en Cavallé Aubada y Posla. La pu
blicació d'un drama a Catalunya sense havor sigut es
trenat a Barcelona, casi es pot dir qu'equival a una llau
na y a un que no sigui crítich, poques vegades li pica la 
curiositat de llegirlo. Pro a nosaltres, els critichs, els 
eterns buscadors de defectes en les obres d'altri que 
estem eoníempnats a llegirho y a estudiarho tot, bo y 
passador, genial y exacrable, si no 'ns pica de bon grat 
aquesta senyora, havém de fer que 'ns piqui per forsa y 
tant si 'ns ve be com no, ens veyem obligats a empas-
sarnos les obres de cap a peus y gràcies quan n'hi ha 
prou ab una vegada, que moltes voltes succeheix que 
quan un ja està disposat a la reventada o a l' ensavonada, 
li surt fautor de tras-cantó ab un capítol, fragment o 
escena que desfà tots els castells que '1 pobre crítich 
s' havia ja format respecte de son judicat. Y precisa

ment això m' havia passat a mí ab en Cavallé El dia 
qu'em varen entregar el paquetet que desde Reus m'en
viaven pera qu' emetés mon autorisat (???)parer respecte 
del llibre; vareig pensar entre mi: A veure qu' ens diran 
de Nou la gent del Foc\ (vaigi abcompte, senyor calxista, 
y no'm posi una h al final del/w; perquè com que's trac
ta de/oc y el foch tot ho crema, ¿sab?, es veu que també 
deu haver cremat la h). Estripo, nervioaament, (¿oy que 
sembla que fassi una novela? donebs no'o faig cap. He 
dit nerviosament perquè al llegir al cap-de munt del 
tomet vareig veure qu'encara li passava lo que a n' el 
ventrílech del Paralelo: li faltava la h. Però es lo qu'ols 
de Foch Sou deten pensar; ¿Y la lley de les compensa
cions...? Si be es vritat que segons diuen vostès, a Foc hi 
falta la h, en cambi a Bibliotheca hi sobra. Y tenen tota 
la rahó. O be si son filòlechs deuen dir: «Nosaltres ens 
fixem ab les arrels y com qu'en llatí del foch s'en diu 
focus (1) y de la biblioteca, òibliotkeca, per això nosaltres 
ho escrivim a b / / y sense A.» A lo que jo'ls contestaré: 
Déixinse d'arrels, perquè de la majoria delsarbres, quan 
no siga per remey, ne prefereixo els fruits a l*»s arrels, 
es a dir, que en aquesta qüestió, em quedo ab els efectes 
ydeixo estar les causes-Tornant, donebs, a lo quedeya, 
estripo nerviosament el paper y em trovo que aquesta 
vegada me les haig d'haver ab un drama, y ab un 
drama a quin autor no conech mé* que superficialment. 
Malo, malo, penso jo, pero arronso les espatlles y em poso 
a la feina. Llegeixo les primeres escenes y malo, malo, 
vaig pensant. Continúo més endevant y malo, mulo. 
Acabo el primer acte y malo. malo. Comenso el segón y 
•naln. malo M'interno un xich més en el segón y alla-
vore8 sí que ja no puch pensar res: barquejo entre dos 
mars y adopto la resolució de callar, per tractarse d'un 
Cavallé y no agrauarme el posarme en llibres de aca/le-
ries. Continúo y acabo el segón acte, y allevores ja m 
permeto el luxo de dir: Bé, borne, ne, molt bé. Llegeixo 
mitj tercer acte y allavors... ¡oh! ¡espatarrant! y acabo 
l'obra y em quedo aclaparat ab una mirada indefinible 
y ab el pensament boirós, com si m'acabessin de dar 
vina"terrible nova, filla deia fatalitat. Y comenso a pen
sar en el primer acte y mitjans del segón y la mala im
pressió ee 'm va esvanint del pensament fins a quedar-
n'hi sois una: En Cavallé. per fer triomfar el final del 
segón acte y tot el tercer ha hagut de sacrificar el pri
mer y comensos del segón. ¿A què es degut això? Senzi
llament: a que en Cavallé no coneix encare les taules. 
Deixemlo treballar y els resultats es quasi segur serán 
brillants. 

Lna cosa vuy fer present an en Cavallé: que no per
meti que ningú li representi, per are, aquest drama; que 
n'escrisui un parell més y després que se '1 miri o veurà 
com hi han escenes que cansarien terriblement al espec
tador, situacions que farían, per sa molta ignocencia y 
extremada falsetat, brollar en els seus llavis aquella 
mitja rialleta que tant de mal fa als autors, y una colla 
do personatges quina personalitat no està prou ben defi 
nida. Donchs be, una vegada conegui un xich més les 
taules l'arregla tot lo que possible li siga, y allavors... 
allavors dónguil a una empresa pera que '1 públich que 
no llegeix els drames que no han sigut estrenats, per 
por a una llauna, pugui fruir y a la vegada darse vergo
nya de la seva temensa. El drama que vostè 'ns presen
ta es molt, moltíssim gastat dintre de la vida real y es 
pot ben dir nou del tot en el teatre. Mentida sembla que 
cap de nostres autors s'hagi atrevit, per por a lo inmo
ral que ha de resultar quasi sempre el tipo d'ella. o per 
lo que sigui, a posar la mà sobre d'un «ssumpto de tanta 
trascendencia com ho es el de la cadena formada pels 
predestinats. En Puig y Ferrater, encare que ab altre 
sentit, el tipo d'ella ja 'ns el va presentar en La dama 
alegre, pero allavors'era '1 fill, que, més que per altra 
cosa, protestava pel llot en que sa mare s'havia deixat 
caure, era el tipo del seu Mi. Ara, n'b Aubada y posta, es la 
filla qui, per instint de conservació, protesta; ara es 
l'amor, personificat en la Trini, qui lluita ab la lascivia, 
are es la vida qui s baralla ab la mort: la preponderan
cia qui 's trova devant per devant de la decadencia, y 
l'amor, la lascivia y la preponderancia vencerán a la 
lascivia, la mort y la decadencia. 

•l. S. v F. 
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(t) La paraula llatina Jodia no equival precisament a fodi. 
sino a llar. 

Cambi de Director.—A causa de ses moltes ocu
pacions, ha deixat d'exercir lo càrrech de Director de 
LA DKVANTKKA, nostre estimat amich en Joaquim Sans 
y Oliveras, qui, no obstant, continuará honrantnos ab 
sa valiosa colaborado. Pera substituirlo, se u'ha encarre
gat desde avuy, nostre antich company de redacció 
en Joseph Planuch y Eorn. 

Associac ió Popular Catalanista.—La vetllada 
literaria-musical que s'havia anunciat pel dia i,N. y que 
fou suspesa per l'autoritat gubernativa, se celebrara 1 
vinent diumenge, dia 4 de Mars, a les quatre de la tarda. 
baix lo meteix programa que publicà 1 nombre passat 
de LA DKVANTERA. 

I /Obra filològica.—Son encoratjadors els treballs 
que 's fan al extranger consagrats al estudi de la llengua 
y literatura de Catalunya. Ara meteix ha publicat cl 
distingit escriptor txech A. Pikhart. de Praga, una 
monografia intitulada O Lileralure Katalánske, en ja 
que. tot fent un estudi detingut de nostre idioma, 
inseria fragments d'obres catalanes al txech. entre elles 
la cèlebre Oda a la Patria, den Aribau. Els tres suspirs 
del arpa, den Camps v Eabrés, y altres den Guimerà, 
Verdaguer, etc. Y copia ab protesta les manifestacions 
d'un periódich balear qüe cinquanta anys enrera profe
tisa una vida migrada al nostre Renaixement. ;ile-
grantse 'I dit Mr. Pikhart de que Is fels y la justicia no 
hagin dat la rahó an aquell antich mal profeta. Sembla 
que l'indicat escriptor txech es proposa assistir al Con
grés de la Llengua Catalana, com també 's diu que hi 
vindrà l'arxiver de Perpinyà 11 Pere Vidal, autor 
d'algunes obres catalanes publicades al Rossell''. 

Academia de Hones Lletres.— En In sessió cele
brada '1 dia 17, llegí l'académich en Cuillem de Linca 
una interessant monografía sobre l'origen de la ciutat 
de Reus, anomenada Reddís ai el primer document del 
segle xii y mes tard Resis, que esdevingué Reus escrit 
ja aixís en un privilegi del rey Jaume II. Lo trcvall del 
senyor Brocà fou ilustrat ab nombroses fotografies. 

Certàmens.—La Academia de Jurisprudencia y 
Llegislació ofereix un premi de 15oo pesetas ó be un 
accèssit de la meytat, y en tot cas, mencions honorí
fiques a la millor memoria que desenrotlli I tema: 
«Estudi d'un punt concret de Dret Civil d'especial 
aplicació á Catalunya». Els treballs s'hauràn de pre
sentar a la Secretaria abans del dia primer d'Octubre 
del any 1007, acompanyat d'un plech clos ab lo nom 
del autor, demunt del qual hi ha de 
o cl títul o les primeres | araulcs de l'obra 

H o m e n a t g e a en Morera.—KIs amichs y ad
miradors del gran compositof català, organisaren en 
honor seu una festa artística en la ciutat de Terrassa, 
en celebració del èxit grandiós que ha tingut 1 òpera 
Emporium. 

Sardanes.—Ja s'ha satisfet la necessitat que la 
temps sentíem els catalanistes de Barcelona, de consti
tuirse una bona cobla en nostra ciutat pel istil de les 
del Empordà y La Selva. La nova cobla barcelonina, 
que té sa residenciajal carrer den Serra, número 10. 3.". 
ha inagurat ses tasques els dos darrers diumenges en 
els jardins del Teatre del Bosch, de Cracia. 

Orfeons.—Lis dies 3 y 8 donarà l'«()rfeó Català» 
uns concerts en el Teatre de Novetats, ab el concurs 
dels solistes de la «Schola Cantorum» de Paris y una 
excelent orquestra, executantse íntegrament el primer 
acte de l'òpera Alceste. de Gíüçk, y la (À>rt d'amor, de 
l'òpera Eos Pirineos del mestre Pedrell. 

l'iirniHiei' popular.— La cansó un , acabada de 
publicar, es l'intitulada Isabel, y 's ven, com les ante
riors, en aquesta Administració al preu de deu cèntims. 

Centre e x c u r s i o n i s t a de Catalunya.—La con
ferencia que ha donat aquesta quinzena la secció tolk— 
lórica, fou dedicada a algunes cansons populars, reculli
des per en Valeri Serra, intitulades Consell. Pere Jan 
(recullida a Banyoles), Lo Pla d'Oliola. Eo San Bateig. 
La princesa morta y Eo pu-pul, (abducs recullides a 
Palau d'Arglcsola), Lo presoner, (amorosa de Banyo
les!, Lo soldat y la doncella y la Cansó del lladre. Foren 
excelenment cantades per la senyora Maria Vila de 
Massó, acompanyada al piano pel senyor Massó y Cotila, 
y ilustrades per unes notes explicatives dels senyors 
Valeri Serra y Rosendo Serra, que llegí '1 senyor Cesar 
August Torras. En la vinent sessió s continuaran altres 
cansons de la propia cullita. 

IMPMKMI'TA COMUNAL. Societat Obrera.—St. Gcroni. 6 
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lot/au d'acció o'35 1 

per cada uúmero, 
compresos gastos 

de correu per 
Catalunva. 

Als suscriptors y protectors àntíchs; se 'Is hi respecten els preus que han vingut pagant tins ara. 
Les suscripcions se paguen per endavant. 
S'admeten segells de correu y documents de fàcil cobransa. 
Es lliure la reproducció dels treballs, però 's prega que al reproduhirlos es fassi constar la procedencia. 


	devantera_a1906m02d28n74_0001.pdf
	devantera_a1906m02d28n74_0002.pdf
	devantera_a1906m02d28n74_0003.pdf
	devantera_a1906m02d28n74_0004.pdf

