




LA DEVANTERA 1 

cuna y entre les barcelonines en recordo una quin ros
tre s'assembla força y jo fins trobo més hermós que '1 de 
la Beatriu Cenci que pintà en Reni. 

El Congrés de Perpinyà 

L'altre dia 'ns parlà en Puig y Cadafalch. al Centre 
excursionista. Venia de Perpinyà, ont assistí a les tas
ques del Congrés Arqueològich y ens en contà belles 
coses. 

Ens digué que hi havia uns quants arqueòlechs, ar
quitectes, artistes y historiaires francesos que s'aplegaven 
periòdicament en Congrés d'aquesta mena, que tenien 
lloch en una regió de França y estudiaven tota la seva 
arqueologia, els temes del Congrés eren força interes
sants, mes lo més remarcable era la visita als monu
ments de la regió, acompanyada de conferencies fran
ques y controvèrsies amistoses, de recomenacions als 
ajuntaments y al govern pera la conservació y fins de 
suscripcions fetes sur le champ ab l'objecte de deslliurar 
d'una mort segura a alguns joyells arqueològichs. 

Ara aqui a Catalunya aquesta tasca tot just co
mença a ferse y encare 's fa aïlladament: 

¿Per què no 'ns apleguem tots els aymants del Art, 
de la Historia y de la Patria pera feria a l'hora? 

¿Per què no intentem implantar aquets Congressos 
Arqueològichs a Catalunya? 

Lo vell que 's pert jamay pot reconquerirse. 

Li Ing lada 

L'Inglada té una coila de dibuixos exposats a 
can Parés. 

Ab una original tarjeta 'ns convidava a visitar la 
exposició. Ho hem fet y no 'ns reca. 

L'Inglada es força original y les siluetes dels cossos 
dibuixats per ell força segures. Potser, una mica massa 
original, s'ajusta més a lo que veu que a lo que es. 

Y tot sovint passa que no tots veyem les coses de 
la mateixa manera. 

Totes les dones dibuixades per Tinglada semblen 
lletjes, y jo no crech pas que ho siguen totes. 

Es la meva única disconformitat ab la seva expo
sició. 

Btfuniselda 

Els precursors sempre han sigut modestos. 
De les classes socials més humils han sortit les*pri-

meres guspires de renovació. 
Per això la representació en català de Bruniselda la 

hem hagut d'escoltar en un modest teatre d'istiu. per
què sembla qu'aquet fet porta en si un llevat de reno
vació y les velles voltes del aristocràtich teatre destinat 
a representacions d'òpera haurien trontollat a la em
penta de la vida nova. 

L'amor a Catalunya arrela ferm en el poble. 
En ell granarà. 

PI'N DAR i s 

Una ppova més 

Çf AL que ab lo renaixement que ha fet Catalunya 
^•*" dongui una prova més de la serietat que té, pera 
lo qual serà sens dubte ajudada pel esfors dels homens 
que lluyten pera reconstituir tot lo caduch. 

L'ensenyansa 's trova en mitj d'espesses tenebres, 
essent pochs els qui hagin donat an aquesta importan-
tíssima obra un impuls digne d'ella. Es un dels proble
mes que més directament afecten a la vida de les colec-
tivitats, y per lo tant a la de cada individu per sí do-
nantlos un estat de relacions, que dins de certes classes 
tant convé; per altra part, cridats a resoldre'l conflete 
que tant preocupa a la societat actual, crech que devant 
d'assumptes tant importants, els catalans no podem 
quedar ab la boca tancada. Pochs son els col-legis que 
reuneixin les condicions necessàries pera que 'Is obrers 
puguin enviarhi llurs fills, y més pochs encara son els 
qui ensenyin en la nostra llengua. Tots sabem que 
seria feyna inútil anar a fer res al centre d'Epanya, a 
demanar quelcom que tendís a satisfer aquesta necessi
tat, y encara que nostres prechs arrivessín a tenir ressò 
en aquelles esferes gubernatives, tot lo que fos enaltir 
la nostra terra fora menyspreat per dolent. 

En coses que afectin tant directament la vida de la 
nostra riquesa no podem permetre que ningú més qu'els 
que vulguin treballar hi posin els seus concells. Donchs 
ja que per res se pot comptar abquitindríade cuydarsen 
sols nostre propi esfors pot dirigir aquesta reforma, po-
santhi a contribució aquesta voluntat que tantes voltes 
s'ha deixat sentir, en tot lo que sigui anar per viaranys 
drets y productius. 

Si no preguntéssim ab alé tot lo que té de regenerar 
la societat, ens hauríem de resignar a seguir la corrent 
de decadencia que tant abriga a algún dels recons d'Es
panya, y hauríem de mirar indiferents la mort de la 
nostra llengua,que tant ricament han conreat y seguei
xen conreant els nostres literats. Per això, ja que nostra 
rassa no vol morir, y que ab gust posa totes ses energies 
al servey de lo just y noble, es precís que d'una volta y 
per sempre més quedi dintre de casa, brillant ab sa na
tural esplendor, tot lo caràcter, tot lo geni de la nostra 
llengua estimadíssima. 

Tots hi tenim d'ésser, a tots toca posarhi les nostres 
forses per petites que siguin, a tots toca una part de 
l'obra de salvació de Catalunya, sens que ningú imposi 
lleysque dificultin el nostre somni. 

Si aixís ho fem, quedarà sòlit aquest bloch, però te
nim de ferho de tal manera, que totes les males arts que 
puguin imaginar los que fins ara han vingut interrom
pent ¡es nostres intencions, per sí soles se desfassin, y 
d'aquesta manera podrem dir que 'Is catalans hem sa-
pigut curar un malalt que ja no tenia esperanses de 
vida; y també haurem complert la missió satisfets. 

Avant, donchs, qu'el camí es hermós; la victoria serà 
nostra. 

H. MERCADER 

E N G R U N E S 
¡Com si no 'n tinguéssim prou, y massa, ab les plas-

ses de toros que malmeten la bellesa de les ciutats cata
lanes! Els empordanesos estan justament indignats de 
l'etzegallada incalificable de volerse establir en aquella 
hermosa plana un presiri, que per indicació de les po
tencies europees, s'ha de treure de les platjes del Ma-
rroch. ¿Justament ha d'èsser Catalunya qui carregui 'Is 
neulers? Aquesta idea que han tingut alguns savis eita-
distes ens fa una farum aixís com la d'aquells pensa
ments que solia tenir Felip V... 

Si necessari es el Has de solidaritat catalana (no la 
solidaritat ab els polítichs, com ara es moda, sino la dels 
pobles catalans enfront de les vergassades, que es la 
unió que 's necessita) ara es més necessari que may. La 
població de Figueras no vol un presiri. Donchs femnos 
tots solidaris de la seva protesta, cridant tots els pobles 
y totes les comarques de Catalunya com un sol home: 
¡No 'n volem a casa nostra de presiris ignominiosos, 
sino escoles, tallers, museus y universitats! 

Ab això deia solidaritat y demés endròmines les co
rrents de la opinió popular han sufert una important 
desviació de sa antiga direcció en el sentit d'acostarse 
cada dia més al catalanisme. 

Fins els diaris populacheros, que en la seva constant 
tàctica d'adular les passions de la massa irreflexiva 
havien sempre tractat als catalanistes de reaccionaris, 
clericals, carlins y altres floretes, avuy no 's cansen de 
manejar els incensers en honora les nostres idees pre
sentantes con la única solució pera la salvació d'Espa
nya y estranyantse d'haver passat ells mateixos tant de 
temps dormint. 

Moltes coses podríem dir de la eficacia d'aquestes 
conversions de darrera hora, pero per avuy ens limitem 
a dir que no 'ns han convensut mayéis catalans que 
predican el catalanisme en castellà, que es com com
batre una tirania aceptantla voluntàriament. En la nos
tra opinió, tot això no son més que paraules que 1 vent 
s'emporta y nosaltres volem fets que deixin rastre. 

Y, francament, nosaltres més ens estimem a un que 
per naturalesa no sàpiga dir set^e jutges que aquets nous 
catalanistes de pa sucat ab oli que, ab tot y haver de fer 
ganyotes, s'empenyen en parlar en castellà. 

Feya temps que la gent culta 's planyia del gran es-
pay que dedicaven els diaris a fer la relació dels succes
sos criminals que desgraciadament se repeteixen tant 
sovint en les ciutats populoses. La missió de la premp-

sa, deyen els qui aixís se planyien, es moralisar al 
poble, fomentar la cultura, y per lo tant, dada la neces
sitat de donar compte dels fets del dia, haurien de limi
tarse 'Is periodistes a lo més indispensable pera que '1 
públich se fes càrrech d'ahont es la gent dolenta y de 
quina es la mala fi que espera als criminals. Y quan ja 
semblava que la prempsa s'encaminava per més bon 
camí, majorment quan comensaren a dar exemple al
guns diaris de Catalunya, ara 'ns ha sortit un diari de 
Madrid fjde Madrid havia de venir!) que explotant es
candalosament l'esperit de curiositat que anima al pú
blich irreflexiu, no 's dedica més que a explicar ab tota 
la nuesa dels detalls (molt sovint desmoralisadors y no 
poques vegades exagerats) els successos esgarrifosos, 
crims abominables y tot lo més dolent y bestial que re
gistra la crònica diaria de la humanitat. Ja vàrem par
lar en aquestes meteixes columnes, no fa pas gayre 
temps, de la influencia perniciosa que ha d'exercir en la 
societat la publicació madrilenya Los Sucesos. Allò no 
fa gens de cultura. ¿Sabeu lo que va elaborant en la 
societat mentre los joves poch reflexius recreen llur 
curiositat tot llegint aquelles narracions estupendes 
y mirant aquells gravats que representen fets mons
truosos? La resposta se 'ns acut desseguida. La d i 
vulgació, ab minuciositat de detalls, de tots els 
actes més perversos que produeix el refinament de la 
malicia, més que humana, bestial, sobre tot si aquesta 
divulgació no té cap móvil moralisador¿que es sino un 
tractat de fer mal, una .escoda de crims? ¡Es més pena
ble això que la pornografía! Si la ciencia penitenciaria 
ha sustituit la reclusió en comú pel sistema celular, 
pera que, aïllant els presos, no s'ensenyin mútuament 
les maneres de fer mal, la cultura social exigeix que s 
prohibeixin les publicacions en que s'ensenya de co
metre crims. Es un escàndol lo que passa, y Catalunya 
no pot mirarsho ab indiferencia. 

BlBülOGRAFÍA 

CLAR V O ATA LÁ. -Per Maregi Riu (?), Barcelona, imprempta 
J. Horta 1906. 
No volem esbrinar qui es el verdader autor d'aquet 

llibret: sigui qui sigui, ens permetérem ferli una obser
vació. Hi ha molt camp per córrer en la propaganda de 
les idees catalanistes: y els qui, al fer propaganda, no 
saben moures de la idea flesa del partit den Lerroux, 
com si tot s'hagués de reduhir a fer la guerra al empera
dor del Partlelo, demostren tenir ben poca ciencia pera 
posar al servey de la Patria. Tothom sab de sobres qui 
es en Lerroux: un farsant, un vividor de la política; no 
hi ha necessitat de desenmascararlo, perquè ell meteix 
se dona a conèixer ab sos actes inconseqüents quan no 
dtspòtichs; pera 'Is fanátichs que hi creuen es inútil 
publicar llibres, perquè essent fanátichs no escoltarán a 
ningú, per rahó que tingui. Y encara més: aqueixos polí-
ticayres, no tenint mèrits propis, necessiten adversaris 
que parlin d'ells, que 'Is hi donguin nom en la política 
pera tenir ocasió de fer discursos que enlluernin, puig 
d'altra manera no serien res; aquet es el resultat que 
donen, sense voler ni adonarsen, les publicacions del 
genre del llibret que 'ns ocupa: sense dir res de nou, no 
fan més que donar importancia y renom a qui podría 
aixafarse ab el silenci. 

RIALLES —Den Joan de la Sanya, fets a Gritenca-tila en dies 
de tol, Perpinyà, imprempta Barriere y C.H, 190tí. 

Els qui escoltaren la lectura d'aquets versos en la 
conferencia que oportunament celebrà la «Associació 
Popular Catalanista pogueren apreciar l'estat en que's 
trova actualment la literatura rossellonesa: en general 
es pobra y, sobretot, molt afrancesada, lo que no té res 
d estrany si 's té en compte que'l Rosselló tot just ara 
comensa a desvetllarse. Se trova aquella part ultrapire-
nenca en el mateix estat en que estava la llengua cata
lana d'ensá del Pirineu al comens del Renaixement o 
primers anys dels Jochs Florals; també era pobre y molt 
acastellanada. Alguns dels versos den Joan de la Sa-
nyai 'ns fan venir a la memoria l'istü de les gatades den 
Pitarra. Y aixís com aquell istil vulgarot dels primers 
poetes del Renaixement ha progressat fins a les produc
cions sublims den Verdaguer y en Guimerà, es d'esperar 
que la literatura rossellonesa, tot just nascuda a la vida, 
arrivará també a adquirir proporcions gegantines y un 
brillant esdevenidor. 

DE NOSTRA TERRA —Per en Joan Bado». Perpinyà, Imprempta 
Barriere y C.'\ 1906. 

Veusaquí un escriptor que fins ara havia sigut igno-
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