


2 LA DEVANTERA 

castellà, y vensut per la rutina, no vol posarse en ridícul 
iniciant ab una enèrgica campanya la noble aspiració de 
cambiar o traduir els noms y la documentació de dites 
associons a la llengua que més se conforma ab el seu 
natural esperit, la més digna d'elles, la hermosa, la 
nostra volguda llengua catalana. 

Catalunya pateix dels seus mateixos fills, els cata
lans que sense sapiguer el per què, no obren com a 
catalanistes, preferint, ingrats inconscients, ésser con
traris al més llògich y natural dels seu drets. 

Acatant una idea mal fonamentada, sense voler es 
consideren inferiors, y d'aquí n'ha esdevingut la crea
ció de tantes y tantes associacions quins fundadors po
den ésser considerats catalans a la castellana. 

Es un cas ben deplorable pera Catalunya el que 
tenint tantes associacions, que totes juntes representen 
el còrners, la industria, la agricultura, l'intelectualisme, 
el capitalisme y la clase obrera, sien totes fetes ab ca
ràcter centralista. Y que moltes d'aquestes, sobretot les 
que representen les anomenades forses vives, o les eco
nòmiques, sien també les menys catalanes, tenint els 
estatuts y reglaments redactats en la llengua oficial de 
Castella; y que molts dels seus membres]directiusfassin 
parlar als seus fills en castellà, y mantenint continua
des y estretes relacions polítiques abcls homes del Estat 
espanyol demostrin la poca estima en que tenen a Ca
talunya y a tot lo de la terra. 

Molts n'hi han d'aquestos homes que pertanyen al 
regionalisme, fentse passar per catalanistes, contradint-
se a cada manifestació que fan, y com febles figuretes 
de cartró, rebaixen y desacrediten a Catalunya ab ses 
baladines conviccions, en lloch d'enfortiria com se me
reix la grandesa y noblesa de la Causa Catalana. 

El reneixement o la regeneració de Catalunya crech 
que deu comensarse dins de les nostres mateixes enti
tats, siguin de la classe que 's vulgui, importants .ma
nifestacions com son totes de la nostre vida orgànica. 
Per això veig ab goig y joya cada una que de 'n consti
tueix ab esperit verament català, y confío al ensemps 
ab el deixondimen't de la rassa catalana, ja que fins avuy 
els seus lilis encara nos'han adonat de que, pertanyent 
a centres de diferenta parla, son avegades amonestats 
desinteressadament per no poguer, en conciencia, cum
plir unsMevers que llògicament els In corresponen, tota 
vegada que al ingressarhi novan repararen tota la seva 
gravetat y importancia. 

A tots els catalans, donchs, ens toca treballar pera 
que 'Is nostres Centrestinguin la mateixa fesomia que 'ls 
organismes dels nostres besavis; y respectant als altres 
ens farem forts, dignes y grans, y a la vegada demos
trarem que la vida propia d'una nissaga con'sisteix en 
sos mateixos esforsos, com la felicitat y el bon viure 
d'una tamilia depèn dels mateixos individuos que la 
componen: no dels de fora casa. 

J. Y A L L D E P K R A S Y B A R T O L Í 

El Feudalisme a l'flndalasia 
I V V DARRER 

#INCH anys feya, poch més o menys, 
que nostre comerciant havia anat a 
l'Andalusia ple de dalit y ab el deci
dit propòsit de treballar, y es pot ben 
dir qu'ab aquet, relativament, petit 
espay de temps, havia mogut més 

«nrenou ell sol que tots els senyors feudals que de temps 
inmemorial venían exercint càrrechs de diputats per 
aquella circunscripció y envianthi desde Madrit els 
morts de gana que no sabien com treures del demunt. 

Ell no s'en preocupava pas de la política, a n'ell tots 
els discursos descapdellats en el foch de l'entussiasme, 
li feyen ei mateix efecte qu'a n'els polítichs de mena, 
que es com si diguéssim que s'els escoltava com aquell 
que sent ploure. Ja 'ls hi tenia presa la mida a n'aquells 
senyors que solament se recordaven del poble quant 
venien les eleccions. Allavores sí que se sentien homes; 
allavores sí que no 'ls hi venia d'una prometensa. 
¿Que 'ls d'aquí demanaven a un candidat un pont que 
vingués al devant mateix del poble perquè quan ha
guessin de travessar el riu no's vegessin obligats a fer un 
quart de camí, que desde el poblet fins al primer que 's 
trovava hi havia? Donchs ja se sabia: el pont era cosa 
feta, ab sols qu'el fessin triomfar en la lluyta electoral. 

¿Que 'ls de més ensà es queixaven perque'l carril els hi 
privava de guanyarse la vida y voldrien que fos com 
avans, que ab el seu carret y el matxo ja 'n tenien per 
anar tirant? Donchs au, fóra carril y ja 'n tenim uns 
quants de contents. ¿Que'ls de més enllà demanaven 
que '1 carril, en comptes de pararse cinch minuts en 
aquell poble, s'hi pfcrés mitja hora, perquè això 'ls hi 
afavoriria en gran manera la venda? Donchs vaja, el 
carril es pararia, no mitja hora, que ab tant poch temps 
els forasters haurien d'anar massa atrafegats pera fer les 
compres; desd'allavors en endevant el ferro-carril no 
arrencaria fins després d'haver passat tres quarts y un 
minut aturat á la estació. Y ja 'n tenim uns quants més 
de satisfets, l 'n any de molta sequedat, fins n'hi va 
haver un de candidat que va promètrer que si sortia 
guanyador, faria ploure fins que li diguessin prou. 

Però vetaquí que venien les eleccions, y vetaquí que'l 
candidat que havia fet més promeses, o que sabia fer 
mes be la traveta, sortia vencedor, y vetaquí que quan 
ja tenia el càrrech á que aspirava, si te he visto no me 
acuerdo, y el pont quedava per fer y,el carril continuava 
passant pel poble, y passarhi (semblava qu'ho fes ex
pressament) en comptes d'aturarse cinch minuts, ho 
rebaixava fins a quatre o tres, això anava segons l'hu
mor del quefe d'estació. 

Per aquestes y altres rahons nostre comerciant, que 
sempre s'havia mostrat ferm enemich dels embaucadors 
del poble, s'anava introduhint y fentse seus el cor y 
l'ànima d'aquella gent senzilla que avants d'anarhi ell 
creyen, potser per mandra d'encaparrarse o potser per 
rahons de conveniencia particular, que lo que 'ls polí
tichs els duyen era tant cert com el mateix evangeli. 

Y perxò a cada nou discurs que a n'el congrés pro
nunciaven aquells eximis oradors, que d'oradors si que . 
ho eren, y molt, ell reclamava dibuixànseli als llabis 
una despreciativa rialleta: ¡Podeu xiular si l'ase no vol 
beure! ¡Podeu anarvos entussiasmant ab la boca, tot 
fent castells teòrichs. si després, al girar l'esquena, ja 
no vos enrecordeu més de lo qu'heu dit! ¡Seguiu en 
vostre suicida enlayrament, que jo m'estich aqui abaix, 
ab tota tranquilitat, esperant la devallada que poch 
temps pot ferse esperar. ¡Continueu la vostra tasca, que 

• jo ja acabo la meva! 
Y es ben cert que la seva obra portava de bon tros 

la devantera a la dels polítichs; tant cert, com de que 
aquets havien jurat no deixarli dur a terme. Aquell 
senzill comerciant se 'ls havia posat al devant com un 
obstacle insuperable, y calgué que s'unissin tots pera 
provar de vèncel. Mes sos esforsos resultaven inútils. 
El poble ja no hi creya en ells. L'havían enganyat mas
ses vegades y per are no estava pas disposat a perme
tre que hi tornessin. Projecte que 'ls polítichs presentes
sin, ja se sabia: era el que deya més en contra dels inte
ressos de la comarca, d'aquella comarca que, ab tot y 
haverne sigut propietaris tota la vida, may s'havien 
pres la molestia ni d'estudiaria ni d*assahonarla pera 
que més tart dongués els fruyts saborosos qu'els havien 
de salvar. Mentres podien amenassar ab despatxar de 
les seves finques als que no, 'ls votessin, la seva autoritat 
era omnímoda. Més are, qu'els amenassats tenien hont 
guanyarse la vida en cas d'esser despedits, arc comen-
saven a saberse fer valer els seus drets. 

Y per això, perqué ja no 'ls havien de témer, les 
filles dels obrers deixaven d'anar a l'estació el dia de 
l'arrivada dels amos, a parar la mà pera rebren una 
denigrant almoyna. 

Los señoritos, aquells señoritos madrilenys que, 
cansats (?) de la vida de perpetua etiqueta de Madrid, 
se'n anaven a estiueijar un parell de mesos a l'Andalu
sia, ahont ('¡qui ho havia de dir?) la seva única preocu
pació era la de vestirse a la última moda y posarse uns 
colls de camisa amplíssims y encarcarats que encare 
feyen tornar mes ridicula de lo quera la seva extrava
gant silueta, no se sabien avenir de que les noyes del 
poble, aquelles fornides xicotasses que avants tot lo dia 
tenien al darrera, oferint a ses impúdiques mirades sos 
incitants cossos, fugissint are d'ells com de una mala 
cosa, com si 's tractés d'apestats. 

Degut a la perseverancia de nostre comerciant, tot 
lo d'aquella encontrada havia sufert un. cambi radical, 
tant en la part moral com en la material. 

El bosch, aquell inmensbosch verge que cinch anys 
avants havia comensat adestralejar, s'havia convertit en 
una font de riquesa tant regrossa, qu'ell mateix s'en feya 
creus. 

Ben mirat, no n'esperava pas tant. ¡Qui li havia de 

dir a n'ell qu'el dia 'que tallaria l'última alsina del 
bosch, es trovaría, ab tot y no haver explotat a ningú, 
ab tot y haber fet una pila de bones obres, ab un capi
tal doble del que havia bestret pera comprarlo, y de 
més a més ab la propietat d'una envejada extensió de 
terra! 

Verdaderament, els resultats passaven de satisfac
toris. 

Aquells dotze cortijos que al anarhi hi trovà, se 
havien transformat en més de dugués centes casetes que 
are la una, are l'altra, havia anat fent construhir pera 
que sos obrers no haguessin d'anar a raure sota els peus 
de sos enemichs, y sobre tot pera que podessin disfru
tar d'una vida lo més higiènica possible al ensemps 
que económica. 

Tots los que ab ell havien comensat a treballar com 
a senzills obrers, eren are petits propietaris que conver
tien aquella terra que sempre havui restat en l'impro-
ducció forsosa, en el més hermós dels paradissos que 'ls 
poetes hagin pogut somniar. 

Era verament encisador veure feyncjar a n'aquella 
munió d'homes que tant inmerescudament haviem til-
llat de ganduls. Ells eran iguals que tots nosaltres, a 
n'ells de petits els havien dit que l'home sols havia vin
gut al mon pera menjar gazpacho y dormir. ¿Què té, 
donchs, de particular qu'en menjessin y dormissin? ¿Es 
que si nosaltres haguéssim sigut criats en aquell cercle 
viciós, en aquell medi ambient de la rutina y en aquell 
superb palau de la mandra, nohaur iem sigut també 
rutinaris y ganduls? Indubtablement. 

No 'ls culpem, donchs, a n'ells per aquesta incalifi
cable negligencia, que cap part tenen de culpa. A qui 
havem de culpar, es a n'els senyors feudals, a n'aquells 

«embrutidors d'homes, únichs y verdaders causants de 
tantes misèries y malvestats. Dirigim a n'ells totes les 
nostres protestes, imitem a nostre comerciant, y fem 
tots los impossibles Jpera fer caure de sos pedestals de 
fum a n'aquets imbècils qu'ab el seus embalums y la 
seva fanfarria es creuen amos de la conciencia univer
sal pera tancaria al quarto dels mals endresos. 

* * 
He presentat en aquets quatre barroers articles un 

cas real que, per la molta extensió qu'hauría hagut de 
tenir y no disposant de l'espay suficient, m'he vist pre
cisat a comprimir y fins en algún lloch carregar ab re
cel la nota pera que, posant de relleu únicament els 
arguments imprescindibles pera son desenrotllp, s'en 
poguessin compenetrar be mos llegidors. 

Al comensar aquet petit estudi, vareig prometre 
donar una solució a la tant gallejada crisis andalusa, y 
a n'això vaig. 

Quan fa poch a n'el Congrés es parlà d'aquet pro
blema, l'únich remey que nostres homes d'estat sapi-
gueren trobar, fou el d'abocar un bon grapat de 
milions a n'aquella desgraciada regió pera que sos inde. 
fensos habitants s'els repartissin equitativament. També 
s'adoptà l'acort d'obrir camins y carreteres per tots els 
indrets pera poguer donar treball a tothom. Suposant, 
qu'es molt suposar, qu'els milions arrivessin a lloch, y 
que les carreteres y camins s'hagin comensat a obrir, 
¿volen fer el favor de dirme els senyors ministres y di
putats si el tresor del estat està disposat a pagar una 
vintena (y em quedo curt) de milions diaris pera que 
tothom qui necessiti diners, només que per les necessi
tats de la vida, en pugui tenir? ¿Volen fer el favor de 
dirme aquets senyors com s'ho arreglaran d'aquí quatre 
o cinq anys pera dar treball als obrers? Les carreteres 
vindrà dia qu'estaràn llestes totes, les obres públiques 
s'acabaràn y allavores ¿què faran els andalusos? ¿Desfa
ran lesqu'hagin fet y les tornaran a fer? Senyors gover
nants, senyors diputats, ¡això es una solemne bestiesa! 

Lo qu'els andalusos necessiten no es pas treball de 
obrir carreteres; ademés ¿com s'ho arreglaria l'estat pera 
pagar als obrers? Perquè suposo que no deurian pas 
posar a contribució les carreteres de l'estat mateix pera 
fer diners, y si tot fossin camins y carreteres ¿ahont 
cullin'em el blat, de què faríem vi, ahont aniria a parar 
la agricultura? Quedaria morta. Donchs precisament 
aquí està l'aberració. Si l'estat o'ls homes necessiten 
carreteres, en bon'hora que se n'obrin, però que no 's 
vulgui donar a n'això el nom de «solució d'una crisis» 
donchs dintre de poch encare fora més esveradora. 

L'obrir carreteres es un recurs d'última hora; ¿ha 
arrivat ja l'Andalusia a sa última hora? No y mil vega
des no. L'Andalusia té, are com sempre, son gran pa
trimoni: les terres fecondes. ¿Perquè aqueixes, dotade^s 



de la feconditat, no produheixen?Senzillament: l'Anda-
lusía es propietat de quatre dotzenes de polítichs resi
dents a Madrit an sa majoria. Aquets senyors no acos
tumen a necessitar els dinersque les terres elshipodríen 
dar, y per aquesta rahó no lesean treballar. A l'Anda
lusia hi han molts y molts obrers que, quan treballen, 
acostumen a guanyar dos rals diaris y el gazpacho. ¿Ab 
quin dalit poden anar a la feyna aquets homes? ¿ab quin 
amor han de treballar si pensen ab el miserable sou que 
després d'una setmana han'de cobrar? D'aquesta mane
ra el treball es un càstich. Si jo fos andalús preferiria 
dormir. ¿Com es pot salvar aquest obstacle? Molt fàcil
ment: ab una lley d'expropiació forsos». Repartint, de 
grat ó per forsa, la terra entre 'Is homes. Allavores ells 
treballarien, allavors l'estat ompliria el tresor y per lo 
mateix podria obrir tantes carreteres y aixecar tantes 
obres públiques com desitjés. Mentres no siga aixís, la 
crisis serà perpetua. Kls andalusos no treballaran may. 

J. SANXO T FARRIRONS 

Eseola de mestres 

Ab aquet membret hem rebut pera la seva inserció 
la següent notable circular, enviada a totes les Corpo
racions de Catalunya y sobre la qual cridem la atenció 
dels nostres lectors per tractarse d'una obra patriòtica 
y de gran volada: 

«Distingit senyor y company: 
Després de quatre anys de propaganda y organisació, 

anem a implantar una «Escola de Mestres» que reunei
xi les quatre condicions de moderna, nacional, barata 
y cfïcàs. 

Ab ella 'ns proposem: . 
Primer.—Fer sortir cada any mestres ab títol oficial 

a 20 noys y 20 noyes, educats en tots sentits y ab ilus
trado moderna. 

Segon.—Educarlos y instruirlos segons les necessi
tats catalanes. 

Tercer.—Presentar a totes les oposicions a Escoles 
vacants del govern ¡gual nombre d'opositors mestres, 
quins, ab sa cultura superior, se 'n emportin ab quasi 
seguretat les places. 

Quart.—Introduhirlos també en les Escoles parti
culars de les grans ciutats, sien de richs, sien obreres. 

Quint.—Copar en pochs anys la inmensa majoria 
de les Escoles de Catalunya, de noys y noyes, de go
vern y particulars. Y 

Sisé.—Enlairar al magisteri als pobres de talent, 
fent alhora una obra social y patriòtica. 

Les conseqüències del plan no hem pas de remar
caries... 

Organisarho, vorejar grans dificultats, era cosa difí
cil, però ab temps, paciencia y bona voluntat s'es lo-
grat tot. 

Al primer d'Agost anem a obrir la «Escola de Mes
tres», comensant aquest any pels dos primers cursos: 
preparatori y elemental. 

Necessitem 80 alumnes. Part de lo que cada un 
gasti es pagarà en metàlich, important 10 pessetes 
mensuals. Organisat com estarà tot a la altura de lo 
extranger, lo demés que gasti s'ho guanyarà cada alum
ne ab treballs manuals, a la manera nort-americana. 

Vos preguem, estimat company, que aquesta corpo
ració, fentse càrrech de la trascendencia inmensa de la 
cosa, fassi el petit sacrifici de pagar a qualsevol noy o 
noya, que ella podria triar, deu-pessetes mensuals pera 
fer sortir un mestre, el vostre mestre, y si vos fos possi
ble dos, un noy y una noya. 

La Escola s obrirà al Agost, y nosaltres passaríem 
ja a cobrar al Juliol. Les quotes d'aquest mes serien 
pera part del moblatge, puig l'altra part. amichs erftus-
siastes ja 'ns l'han promesa. 

Si compareu la poquetat del sacrifici ab els fruits 
indefectibles y inmensos que 'n treurem, estem segurs 
de que la vostra digníssima corporació no 'ns negarà 
son concurs. 

Vos demanem que 'ns contesteu per tot aquet mes, 
a ti d'anar segurs en cosa de tanta importancia, y saber 
si la vostra societat enviarà un o dos joves alumnes, 
avuy a la «Escola de mestres» y demà a fer en nom 
vostre (y ab sou oficial) una legió de ciutadans dignes. 

Maneu als vostres afectíssims s. s. q. v. m. b., 
Joan Bardina—Fèlix Juvé y Vergés—Josefa Soronellas 

Barcelona, 1 Juny 1906.» 

Les reconegudes condicions d'inteligencia, activitat 
y patriotisme que concorren en els organisadors d'a
questa magna empresa fan esperar un èxit si la fè y la 
constancia no 'Is abandonen, pera honra seva y gloria 
y profit de la nostra aymada Catalunya. Nosaltres de-
sitjem de tot cor que tant bons propòsits trovin eco 
entre 'Is bons catalans, y ab més motiu ho desitjem 
quan aquesta mena d'empreses entren de ple en els 
procediments per nosaltres preconisats pera la veri
table regeneració de Catalunya, ja que al nostre enten
dre la instrucció constitueix el factor essencial de la 
fonda renovació social que representa '1 Catalanisme. 

LA DEVANTERA 

E f i G R U flES 
Per tranquilitat y despreocupació no hi ha com els 

monàrquichs espanyols. Reventa a Madrid una bomba 
infernal que sembra la mort y la desolació en infinitat 
de families, y el poble monàrquich y el mon oficial, 
entussiasmats per les noces reyals que en aquell mo
ment se celebraven, continuaren les lluminàries y se
guiren ab los balcons endomassats, y cap als toros falta 
gent, sobre tot al toros, que es la festa espanyola per 
excelencia. Aquella frase cèlebre de: ¿un hombre muer
to? Puede el baile continuar, se queda molt enrera de 
la realitat actual en que 1 públich segueix divertintse 
devant deis cadavres encara calents que ha deixat este-
sos a'terra una luctuosa catàstrofe. 

Per tranquilitat y despreocupats no hi com els... 
que 's creuen trovarse a Xauxa, oblidantse dels senti
ments més elementals d'humanitat. 

Hem rebut pera la seva inserció una fulla de la Lliga 
Nacional Catalana a París protestant de la falsa infor
mació d'una part de la prempsa d'aquella capital, 
segons la qual, l'atentat contra el rey d'Espanya fora 
obra d'un complot catalanista. 

Reconeixent la feyna meritoria de la susdita Lliga 
Nacionalista ab aquesta protesta, per lo que aquesta 
pot ser útil en un país ahont, per desconeixement de la 
cosa, es pot donar crèdit a les més estupendes noves, 
no veyem la necessitat de reproduiria, ja que aquí resulta 
d'una ignocencia més que infantivola, y ens limitem a 
acúsame rebut pera satisfacció de la esmentada societat 
patriòtica. 

JMJ* 
¡Are sí que anirem be! 
S'en recorden d'en Romanones quan era ministre 

de la, de la...? O més ben dit: ¿Ja ho saben qu'en 
Romanones ja no es d'això... d'aquets qu'es cuyden 
d'omplir la cartera... no, no vuy dir això; vuy dir 
d'aquells que 's Jan els seus... vaja estich veyent que 
no 'n sortiria. Quan un home té una idea... figúrinse 
qu'are, no se per què, estava somiant que una colla de 
senyors que desde d'alt d'uns automòvils que corrien a 
una velocitat esrveadora anaven passant pel devant meu 
y que jo, embabiecat y sorprès per tanta riquesa y llu— 
himent, m'estava badant, miràntmels, y que ells, pri
mer l'un després l'altre, m'anaven prenent are el barret, 
després el rellotje, y... vaja, que si no hagués estat pel 
despertador que 'm recordava l'hora de llevarme, estich 
segur que m' haurien despullat del tot. 

Donchs, com els hi deya, ¡are sí qu'anirem be! ¿Què 
vol dir la lluyta de classes? ¿Què vol dir richs y pobres? 
Dcsd'ara en endevant tots serem iguals, o sino llegeixin 
y s'en convencerán. 

«FI nou ministre de la Governació, senyor Quiroga 
Ballesteros, al rebre a mitjdía als periodistes, ha mani
festat que'ls actuals morrrents son propicis pera una po
lítica àmpliament democràtica, sobretot venint aquesta 
tendencia d'altes esferes.» 

¡Ay, sania Ignocencia! ¿Es a dir que are en les altes 
esferes s'hi nota una tendencia aixís una mica mica de
mocràtica? 

¡Vaja, vaja, no 'n volia saber d'altra! Ja deu tenir 
rahó, ja, el senyor Quiroga,Ballesteros ab»això de les es
feres y de la democracia. Tanta, que potser sí qu'are 'ns 
adonarem deque els lliberals son al poder. ¡Que 'n son 
d'enigmàtichs aquets senyors de la política! Ves, no fa 
pas ^ayre que tot fent broma, ¡catacruch! ens van clavar 
la lliberal, la democràtica y excelsa lley de les jurisdic
cions entre cap y coll y... 

¡Vaya, vaya cuan la democracial 
¡Senyor, baixeu si no teniu feyna! 

BlBüIOGRAFÍA 

D'altres temps y Cantant y fent la meta son els títuls dels 
volums d'articles que darrerament ha publicat l'Alda-
vert, en els que ja quasi inútil es fe»- constar s'hi troben 
les meteixes bones qualitats que alabava en la noticia 
que dies endarrera donava dels anteriors volums publi
cats no fa gaire. 

Perquè, això sí: la facilitat en l'escriure la té l'Alda-
vert en modo superlatiu; avesat a publicar cada dia un 
article, y no curt, a La Rcnaixcnsa, es coneix que no li fa 
may peresa agafar la piorna, que tresca lleugera y ay-
rosa pel paper blancb. 

Cantant y fent la meva titula un dels volums que acaba 
de publicar, y aquest títul es la expressió exacta de la 
manera com escriu els articles: sense esfors, sense fadi-

* 

gues, que per això el seu istil té aquell cayent de natu
ralitat y senzillesa tant atractius. 

Y de la meteixa manera va un empassantse planes y 
més planes dels seus llibres, sempre mantenintse per un 
igual l'interès encara que ja tinga l'article conegut, per
què a cada llegida hi trova detalls y maneres de veure 
y dir les coses que en les anteriors li havien passat sense 
ser notades. 

(¿ai no n'estiga convensut y se 'n vulga convèncer no 
té de fer sino obrir el tomo D'altres temps y es trovara ab 
la següent manera exquisida de descriure un tipo: 

«Als cinch minuts d'haver arrencat lo tren, sense que 
ho hagués dit, ja sabia quin diari llegia un minyó alt, 
ben plantat, ab los ulls de peix, blanch com la xacolata 
y vestit ab un negligé tant ben estudiat que 'm va con
vèncer de que no necessitava pera res als càtedra tichs 
de tamburet de siinolsa. Y ja que hi descrit la persona, 
déixinme descriure '1 vestit. Î a part moral no ni fa res 
que 's quedi un xich enrera, como verá el curioso lector. Al 
cap, un barret de color de cendra clar, que no més li va 
dur una estona perquè tot lo passatge del vagó pogués 
veure aquells cabells negres com la mora que amoixava 
do tant en tant perquè no comprometessin lo quadro. 
Sota del cap lo coll, y sota de la nou del col! una corba
ta més blanca que les cendres d'argelaga, Lo lleixiu Fé
nix no pot tenir més bon prospecte que la corbata d'a
quell minyó. Y anem baixant avall per veure què hi 
duya a la ermilla, també blanca com una tofa de neu-
Y ja hi som al grillet de presidari, del que li penjava un 
medallón que de lluny no vaig veure bo si era un plat 
dels de la Cartuja de Sevilla dels de pendre xacolata o 
be un cromo posat darrera del vidre d'un relletge de 
paret. L'Adonis prou se 'n va adonar de que me li mira
va molt la ermilia, y com no dech fer cara de dolent, 
en lloch de cordarse la americana, dissimuladament, 
com aquell que no hi toca, se posà '1 medalló sobre '1 gri
llet. Ell ja hi va fer lo que hi va saber; pero com la meva 
vista comensa a fer ayguas, si volen' saber més detalls 
corrin tots los magatzems de fusta, y preguntant pre
guntant, lograrán saber lo que jo no puch dirlos.» 

¿(¿ui no recorda, llegint això, la manera de fer d'en 
Vilanova'? Y es que aquest escriptor y l'Aldavert tenen 
molts punts de semblansa en el seu amor per les costums 
menestrales de Barcelona, aquestes costums que van 
perdentse, ofegades per la riuada de gent de tot arreu 
que venen a fer cap a Barcelona. 

J a se 'n queixa l'Aldavert d'aquesta invasió sense 
solta de gent d'altres terres que no fa sinó aumentar el 
número de pobres que té de socórrer Barcelona, y vegi's 
la nota justa que dona en un dels articles que ja havia 
sigut publicat a La Renaixmsa, en oi que de passada pot 
veure s quin deu ser el verdader sentiment catalanista: 

«Entre que aquí s'hi estableixin tots los esguerrats 
d'Espanya y el no deixar escórrer tant la caritat, que Is 
esguerrats catalans necessiten perquè no saben tant de 
captar, hi ha la caritat reclosa, que 'Is que fan ofici de 
pobres temen més que 'Is dolents no temen la presó. En
tre deixar passejar la llaga viva, sovint oberta a la 
forsa, y curaria en un sant hospital, y ha '1 bé per 
tots y el mal per tots. segons qui sia arcalde, segons 
las ordres que tinguin los municipals, segons las 
instruccions que rebin los directors y las directoras 
dels alberchs de caritat, que no son un pont pera 
passar .de la bruticia a la liimpiesa, de la pell de ta
ronja arreplegada de terra y escurada fins que- no 
hi queda molsa al bon caldo per dos o tres dias que refà 
'1 ventre pero no refà la naturalesa del mendicant, que 
netejan per fora al pidolayre pero no '1 netejan per dins, 
que al sortir lo deixan igual que al entrar, pero ab un 
abono de restaurant pera tranquilitat de la seva gandu
leria si es un gandul de mena, pero no ab la tranquilitat 
del pa assegurat si es una bolva que la fama de la rique
sa de Barcelona ha tirat per aquests carrers, que no han 
desdit may fins are, pero que demà podrían desdir si els 
més exaltats en ideas catalanistas fessin coro als que 
van d'extrem a extrem: d'una germanor que fa fàstieh, 
perquè no es tal germanor, a un «no li fassis caritat an 
aquest, que no sab dir setze jutjes.» Es clar que no 'Is 
seguirem en sas giradas d'odis com no 'Is vàrem seguir 
en sas baixesas inconsútils; pero 'ns ne fan tantas a Ma
drid, que es de témer que ho ofeguin tot, fins lo més 
noble del cor del home. 

i.Mian vàrem anar a Lleyda a protestar dels atropells 
del governador Martos O'Neale, que a Filipinas ja n'ha
via fet de secas y de verdas, vaig sentir una cosa que'm 
va fer pena de debò. Nos passejavam ab en Mallofré per 
las avingudas dels Campos, voltats de nens que 'ns de-
manavan monedas catalanistas, que nosaltres ne deyam 
medallas.—A mi no me n'ha donat cap—A mi tampoch 
—A n'aquest no n'hi dongui que '1 seu pare es castellà.— 
Y en Mallofré va preguntar al xerayrot si sabía lo que 
volia dir ser catalanista.—Miris, á n'aquest cada dia al 
sortir d estudi li peguem.—Y els ho va esplicar tant be 
en Mallofré y va fer un petó tant ben fet an aquell nen, 
fill d'un castellà, que no crech que li hagin tornat a pe
gar may més al sortir d'estudi. Al revés, que si vó una 
altra convulsió al Catalanisme, no crech que 'Is nens 
que '1 varen sentir sían dels que desdeixen, d'aquells 
que 's llevan inconsútils, diñan y Bopan llensant pestaB 
contra Espanya y s'adormen tant inconsútils com avan», 
pera tornar a fer demà la mateixa cansó comprometent 
al Catalanisme de debò, que predica sempre lo mateix y 
ab la mateixa puresa de principis, sense odis pero sense 
defalliments, sense aquestas duas malaltías dels neòfits, 
que son per las ideas lo que 1 sarampió per las cria
turas-» 

. Y em sap greu no disposar de més espay pera citar 
altres trossos, que be s valen la pena, del llibre Cuitant 
y fent la meva; qui vulga sentir la tristesa que la lley de 
quintes causa, que llegeixi «Com als Estats Units», «Com 
a Inglaterra», y aquell que va extremirse ab les noticies 
de la catàstrofe de les mines de Courrières, que llegeixi 
l'article «Los minayres», escrit a conciencia y pensant 
molt en les condicions en que 's troven tant, los compa
nyies explotadores com els pobres minayres que han de 
furgar la terra devegades a cents y cents pams de fon
dària. 

Son, a mon entendre, els que he citat dos dels articles 
millors del llibre; «Vox populi», en que tant bell elogi es 




	devantera_a1906m06d15n81_0001.pdf
	devantera_a1906m06d15n81_0002.pdf
	devantera_a1906m06d15n81_0003.pdf
	devantera_a1906m06d15n81_0004.pdf

