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SURT ELS DISSAP TES
V OL É M

La llengua catalana ab ca rttcter otl•:ial per totes no~ tres t•elacions lnclús •b el
Poder Central.
Cort& Cata lanes, per estatuir la llegislació civil y per el régim intern de In '\acionalitat Catalana y pera ser árbitreK de nostra
ndministrnció.
•
Qu e s lgnin oatalans quants 11 Catalun .Y>\ desempenyln cárrecs públics.
FJxar contribnoio ns é Impostes
per contribuir als gastos generala del!!:stat en
la proporció que correspongni á Cotalunya.

SUMA RI
\ eau d'orella, per Frai!CJSCO X. Ca.sa.~ Bri:: -Esguar<ls, per
Optim.-Englant ines: Corpus, per Manel Alcántara r;usa1·t.
-Fermesa, per R. Casal.~ 11 Pe¡¡poc/t.-Tret s, per Y. J. C. l'na víctima. per J. tle JJ(I,f,fanet.-QilesLions socials: F:l lreball inteusin, per Ramón del :;stau¡¡.-Segón Congrús Catalá
d·Espernnto, per Erut.-Do Cuba estant, per Hatne¡¡ -Cróniquesde Snbarlell, per fi: AI'IMnQol Qtwvués.-Gnrb ellant.~oves.-Publicacions rebudes.-Efem érides, per J,l. r;. C.

A cau d'orella
Ah !'ánima enLrisLida, ab fonda pena
ens havem enlera l de l'últim acorl ele la
U. F. :\. R. Es amicalmen t, coro aquell
que á un germá parla, que voldríem dírloshi lo equivocaL de son acort y les conseqüencies no gens falagueres per cert,
per aquesta CiutaL, que Lols, malgl'al les
més de les voltes no demostrarh o, prego~em á lothora es timar per demunL dels
mleressos de parLiL, per demunL de tot
persona lis me.
De noslres actuacions passades, dels momenls passats, moments en que de la raó

S u p r esl ó de quintes ó lleves y facultat de poder contribuir tt la forrr.ació del
Exércit del EStM fl:spanyol per medi de volun<ari• ó diners.
Essent .NaoionaUst a l'acció que al
nostre poble realisa 1'(;nió Catalanista. ten en
el dret y el devor d ~ coopernrhi tots els cata·
lnns moguts perles aspiraeions del nacionali&·
me catalá, qualsevulga que siga ll ur pensar
y sentir en m~teries rell gloses, p o lhlqnes ó soo Jals.

nos tres pits, neix en tots els llavis, vibran l
y potent, la protesta unánim ele tot un
poble, d'una ciutal befada y escarnida en
ses coses més íntimes. D'una ciutat que
Lriomfal volen presentar als ulls de les
ciutals germanes, als ulls de les urbs modernes pera enlluernarles ab la brillan tor
de son ropatje y que realmen l es troba
retuda, cubrint sa esculptura l nuesa quaLre pellingos, de llampants colors; que
disfressen tot tapanlles les inmondici es
que ses caros alberguen , caros avans fresques com pomell de roses primerenq ues.
y de la r ealiLaL ens privava de aconceliar·noshi el tupil vel de la rencunia, nostra
Ciutat paga les conseqüen cies . Cova en
Es convencim enl comú, que inice.ame.n l
se l'rtdm/nistra. per part d'aquells á qui
galan tmenl varem cedir la clan de la caixa, deixanL á sa disposició els cabals pt'tblics, y nosaltres, que un esperiL altawcmt
juslicier sempre ens inspira, tertim de
confessar que jamai en la ciulal gosari'm
de concellers, que á plé sol y á mans Yistes, ah tant acert els cahals gua rdes~in.
malgrat fer servir de caixa casi sempre la
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bulxaca de qui'ls mana. Y de tot aixó.
lenim que confessarho, á ningú, absolulamenL á ningú podem Lraslladar la culpa,
car fins les pedres del carrer ens ho ccneix:en. Jo no sé l'actilut que adoptarán
les masses que inlegrcn l'anomenada dreLa
y !'intitulada esquerra en les properes
eleccions municipals. J o no sé si posarán
per demunt de son esperit partidista, l'amor á la Ciutat, ó si postergant aquel.
seguirán á n'aquells que s'equivocaren air
portantnos á la desleLa y que demá, podém dirho ben alt sens que cap ens esperoni á dirho, altra volLa, si anem separals,
cegará nostres ulls la pols de la derrota
Es per tot lo avans exposal, que deinauo, prego, jo ciutadá com els altres, serenitat, reflexió, que tols desapasionadament
hi diguem nostre parer. que al menys, si
caiem altra volta, si contribuim á l'enderrocament de la ciulat volguda, cap pugui
dirse enganyat, sino al revés, que al cridarnos á comptes la ciutadana conciencia.
no tinguem més remei que confessar l' erro,
enlonant tots á chor el mea culpa.
FRANCISCO

X.

CASAS B RlZ .

Esguards
Oidá, si'is catalanistes de la Lliga p'ls de la
Unió Federal haguessin arriba! á sentir intensament /'ideal nacionalista, aleskores sí q.ue positi·
vament nostra causa hoguera avensat ab re/oció
á 15 anps endarrcra, essent justificada la clas·
sijicació en dreta y esquerra per ractuació quo·
tidiana en lo que's referei.r als aspectes secundaris á la vindicació de la personalitat catalana.
Dona! !'esta/ actual de coses, jins e/s que havem combatut sempre l'e.ristenoia de dreta f esquerra, malgrat de moment sembli una imprudenl abdicació de principis, avui devem reconei.rer lo convenient de la seva independent actuació en el camp de propaganda p apostolat, perniciosa no obstan/ en altres aspectes de nostre
moviment (eleccions, per e.remole), car la poli·

tica de la Lliga, marcadament conservadora,
católica, dinástica incondicional, congriá la
necessitat d'e.rteriorisar el sentir d'una esquerra demócrata, lliurepensadora (soi disant), re·
pub/icana, conseqüencia l!ógica de la deserció
d'alguns de les ultrallibera!s tendenoies de la
Unió Catalanista, talvegada e.roesivament dogmática, quin cero/e d'aoció, els 1/ampants espolees de la política á la moda, han limita! y acorrala! fins que ha calgut un redressament viril,
tot jusi avui inicial, per demostrar á uns r altres
que som allá aont erem J' qua! es el nostre /loe,
que recuperarém si sabém ferho.
De sorpresa en sorpresa els bons oatalanistes
ens havem aoostumat á no sorprendens per res
!' ai.ró fa que casi pasi desaperoebuda l'actaut
dels eterns rebeos Lluhf p Gubern, quins noms
oomensen á ferse antipatios !'odiosos.
Gubern !' Lluhf, Llulrí )1 Gubern, esdevinguts
per obra p art de les oircunslancies en capdevon·
ten, quan vostre 1/oo es á la cua: no hi haurá
qui ab prou valor vos tregui e!s drapets al sol?
Vos/res noms aparellats me fan l'Husió d'un
sfmbol aspiració vostra, ben oontemporania, ben
positivista, lluhi y goberná; oaldrá fuetejarvos
per treureus del temple aont no's deu merca·
dejar?
Es arribada !'hora d'enmenar ab cura la vo·
luntat deis que omplim les !listes de soois deis
centres regionalistes, oatalanistes !' nacionalis·
tes, demunt de qua/s dei.reu caure la fei.mga cá·
rrega de vostres erras; capdevanters del Cata·
lanisme, no abuseu més de nostres optimismes;
si no serviu, si no sentiu intensament !'ideal, sen·
se desjiguracions e.rótiques, feuvos enrera, pos·
seu ab !'impedimenta de nostre e.réroit; el poble
no es tan manso com sembla I'OS penseu, !'vos
donará més d'una sorpresa.
No oblideu que lluitenz contra truniformismc
dr Espanpa y contra el jaoobinisme !demagoc de
casa nostra que pretén encarnar el sentimenl
drespanJiolisme aquf, per somar mercenaris es·
camots contra nostres hermoses aspiracions dr
1/ibertat; enfront nos/re atáviques tendencies en
barreja monstruosa, oonseguiren destriarnos,
quan la nostra impremeditada Solidarilat, no
tan monstruosa com la que encare persisteii
per riure ab nalla de bagassa, de lo nostre més
sagrat y entrebancar 1'asoendent mao:a de nos·
Ira Causa.
Serenor l' premedifaoió no vos enoastallen,
enamorats de vosaitres matei.ros con nous Nor·
oisos, correu perill drcsser emparedats en vos·
.
!re casal runós y no pos gens Iliberal.
Les mans que vos han aplaudit pretérites pre·
diques de miting, ó parrafades dratapaída prosa,
poden esdevenir pun)'S o/osos, malgrat ¡'desitjar
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fondament esmersar se sois per amical encai.rada.
Amatents vos esguardém; no destruiu nostres
optímismes; premediteu, homes públics, que(1
públic vos judicará y fará justicia catalana.
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eNGLANCINe5
CORPUS
En la cres ta soleiada

uts

de una serra de aqucst vo l,
de un arbrisó, la brancada

!Ni
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tota s'es enamorada
de la Jlu m de un raig de so l
E l sol de ¡\>\aig J'ha mirada

'un

y ab son amor s'ha entcrnit;

1en

li ha donada una abrassada

VOS

y la brancada ha tlorit

ca·

ab tlors grogues y daurades

VO·

fins les eims emboirades
espandint el seu perfúm,
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Oh ginesta!
ftor de fes tal
tu ets la filia de la llum!
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Quan la terra ja soleada
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s'ofereix al sembrador,
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no sois ab grá es feeondada
que del front d'ell, eom rosada
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cauen gotes de s uor;
la malediceió que 'ns lliga
ve eomplintse eternalment. ..
Y pel .Maig, quan ja es espiga
el que fou grá de forme nt,
per entre 'ls eamps s'esponcella
fogu ejanta la resella.
Flor que esclates pel sembrat:
ta bellesa
es encesa
eom la sane que t'ha engendrat!

10S·

/en,

lar·
vos·

tJré·

,sa,

Ijar

Y un branquilló daurat , since r y franc
li ha eontestat mirántsela ab deliri:
-Ay, flor de foc si jo tingués ta sane...

y la resella, ardenta y atrevida
puja montan ya amun t pels camps de blat.
De bon matí, la diada del Corpus,
abdós es trobe n á mitja vessant,
y en sa abrassada fulles d'or y porpra

Y Tu, aont ets enguany, ~ande ra sa nta.
que no veig velejar tos plees al ven t? ..
Al ve u re com ta Historia es obJidada;
aquell qui t'aima ¡quina tristor sent!
Pró; si ton drap á !'aire no 's desplega
cerquemla en la montanya ta visió;
que aparque a b la ginesta y les reselles
posi un do más barrat á son balcó.
En nostres eors, senyera de la Patria,
desplegat triomfanta, enlairet, vola!..
Si un dia, sense eor, tots la oblidávem
la Terra reviuria per si sola!
MANEL

Olot14Junyde

~es;

vos

-A y, ginester s i jo tingués ta flaire ...

volen per !'a ire papelloneja nt.

ms

2n·

Atreta per la olor de la montan ya
al g irarse de ca ra á la co nges ta ,
ha dit, plena d'amor, tota ella en éxtasi
pel perfúm delitós de la gtnesta:

D'ensá d'aixó; que el ginester devalla
pendent aval!, frisós y adelerat;
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La flor del ginester ¡a daura els cims
y ab son perfum s'ha ubriagat la serra.
Un raig de sol roent de foc y llum
ha fet esponcellar tota la terra.
Ab porpra flamejanta, la rosella
ha encés la plana ab espurneig de foc,
y al bes cálit del sol de mitgdiada
ha desclós els seus llavis poc á poc.

ALCANTARA G US ART

1911.

Fermesa
Els que sempre en les bregues y lluites per 1' assoliment de la nostra anyorada Autonomía, hi hem
posat tota Ja nostra fe, totes les nostres energfes,
tant morals com materials, hem arrostrat fredament tots els perills á que'ns han portat la fermesa
de les nostres conviccions, lo que á molts altres
per dissort ha sigut feblesa, molts claudicació de
la seva fe y sentiment nacionalista, el perllongat
aplanament y desorientació actuals, á nosaltres.
aquesta morbositat, que actualment altre no és el
mot que se Ji pot aplicar, ens ha esperonat á enrobustirnos encare més y molt més aquesta fe y
aquet sentiment ja innat en nosaltres, perqué de
l'actuació desviada que avui domina dintre del moviment nacional de la nostra terra, n'hem tret un
sens nombre d'ensenyanses y molta experiencia
pera !'avenir.
L' actuació ja de temps ensá iniciada que ab dis-
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-------- -------- -------- -------- -------- simulada cura y sentit «polític» procura ofegar tot
lo que repr esenta puritat d'idea l dintre 1'acció neTrets
tament nacionalista del Catalanisme, condemnant
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forta y enérgicament les estridencies, no barreeres, sinó les precises pera remourer y esperonar á
l'acció práctica y ben definida. del cos social de la
nostra terra, avantposant á n'a i xó la preconisada
per les «seves representacions» anc que slguin de
un tó marcadament governamental y centralista,
será una actuació ben política, empró renyida obertament ab els principis fonamentals del Catalanisme y per lo tant de la nostra llibertat.
L'altra actuació que volguent representar di.n!re
el moviment catalá el majar radicalisme polític, no
social, del Nacionalisme y c o mpo~t a precisament
en sa majaría d'elements marcadaments espanyoJisles, qu'en lloc d'integrarse paulatinament de la
sava necessaria pera arribar á la seva fortitut y
integritat de lo que s'anomenen, ho fan á !'inversa , ó
siga seguint la perspicacia política d'altres, empró
ab cambiada etiqueta, no covant en son sí, ni la
més petita part de lo que deuría esser l'essencia
de la seva actuació, netament nacionalista y radical, deixant en segón ó tercer terme la tant per
ells volguda forma, base de mo\tes dissensions.
Uns y altres ab llur tasca seguida y que per are
impertérrits van seguint, desoint olímpicament les
asserenades veus de la raó, están inferint greus y
dolorosos danys á la causa de Catalunya, fent que
perduri indefinidament aquest estat cataléptic del
credo reivindicador de les llibertats de la nostra
Patria.
La tasca á seguir devant d'aquet procedir tant
negatiu pels que debó y sens mires gens ni gota
interessades, estimem íntegrament á la nostra volguda Catalunya, es facilíssima.
No escoltem per res, absolutament per res, les
veus interessades d'uns y altres, que ab mires cadascú pel seu partit) preconisen per la sal vació de
Catalunya. Fem cas omís de les r'espectives elucubracions y profecíes que descapdellan, pera anorrear al enemic que avui es amo y senyor de tots
els interessos comunals. Escoltém sois y únicarnent
la veu de la - conciencia catalana, que seguint lo
qu'ella ens dicti, ab el cap ben alt y ab la fermesa
de les nostres integres y sinceres conviccions, dissiparem aquest núvol que malhauradament pl~na
demunt de la nostra volguda Patria y priva á molts
de fitar el verdader sol de la nostra Jlibertat.

R.

C ASAI.S y PEYPOCH

Passeu qualque vespre per la Riera de St. joan
just al cantó del carrer de Sant Pere més Alt: hl
yeureu una pila (en el bon sentit de la par aula) de
n:astega-cuiros qui, ab rellevo ó sense ell- que
a1xó no podem saberho els tristos paisanos-hi
son posats pera evitar que'ls perjudicats en la ba.
talla de Sant Feliu del Llobregat entrin á la baio·
neta en el Círcol tradicionalista, ja sigui pujanfhi
per la escala, ja entrant pels balcons, que també
se n'han donat cassos, si be, en honor de la veri·
tat, no han sigut pas castigats els assaltants, y
menys que menys per !' «intrépida» policía.
Y veureu com els mastega-cuiros s'están tran·
quil ament asseguts als brancals de les portes, con·
versant alegrement ab els porters, deis quals, si
quelcún és catalá, sentireu com s' esforsa en mar·
carel «ceceo».
Y ans de tocar les quatre campanades petites
deis quarts y les deu campanades grosses de les
deu hores, veureu baixar á totes les criades ab
sengles galledes pi enes d'escombraríes que llensen
al bell mitj del carrer com si encare no sigués tal
«Carren> sinó \'antigua «riera» de Sant joan.
Aixfs és com els pobres mastega-cuiros han d'es·
tarse empodegant tota la nit , y aixfs deu esser que,
de matinada, si retorneu á casa tots distrets, ab
els ulls cab al bell cel del istiu, en quant arribeu
en aquells indrets y ensopegueu ab el primer cin·
dividuo» allí plantat, forsats á acostar el mocador
al nas, no podreu menys qu'exclamar: Quina pu·
dor! Y els bons policíes, si son deis d'ara suara,
no vos dirán res; mes si un d'ells tan sois és deis
antics, ja's dona per aludit y ... quí sab aont poden
fervos anar á dormir?
Cregueume á ne mí: no hi passeu per la Riera de
Sant joan, just al cantó del carrer de Sant Pere
més Alt ...

***
Lloc: el passeig de Gracia, á ma esquerra. pu·
jant. Dfa: qualsevulga de la setmana, dimars, per
exemple, que diuen qu'és el día de més malestruga.
Hora: la del capvespre. Un hom tranzita aguaitant
els cotxes y automóvils que rutilen lliscant per
l'enquilranat «trolloir» com si patinessin sobre
marbre poli t. El qui's passeja no oblida també el
contemplar les belleses de les «estretors» de les
dones, qui no sembla sinó que á la botiga no'ls hi
han volgut fiar més que cinc pams de roba. Y és
ciar! quan hom guaita les dones, mai mira aont po·
sa'ls peus y menys si'! camí que segueix li sembla
bo. Y vetaquí que l' home ensopega y cau. El cau·
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re és la conseqüencia més inmediata del ehsopegar. Inmediata y corrent. Lo que no's pot afirmar
que sigui corolari del caure és l'aixecarse, que aixó ja no sempre's pot fer á voluntat. Per aixó J'home qui ha caigut després d'ensopegar, escruta desde tan baix nivell si veu «homes.» Ni un. Tot son
dames y damiseles, quiscuna d'aquestes acompanyada d'una criada, com si tingués por de que un
mal intencional li prengués la poca roba que porta. Les dones ab tota la bona intenció del llur sexe, acudeixen apressades á aixecar al caigut; mes
ay, que no poden pas ferho, perque'ls vestits no'ls
permeten ajupirse sense corre'! perill de que, estripantse les robes, deixin al descobert lo qu'elles
ja vol en que s'endevini, peró nó que's vegi.
Y totes desolades de J'infructuositat del llur esfors, gairebé's posen á plorar, quan , oh di txa!
veuen un urbá á la porta d'un pala u proper, un
gran palau al costat del qual hi há unes grans ({caballerizas». Corren elles cap á l 'urbá y, senyalant
á la víctima Ji diuen que vagi en son socors: el
cgura» respón, ab aquella «amorositah dels qui no
parlen com nosaltres:
-Yo estoy de guardia en casa del señor Arcalde y no puc moverme de aquí por nada ni por
ningún.
Altres dames tranzeunts s'han adonat de que un
altre chome) hi há á l'altra banda del passeig y
van á n'ell y Ji fan idéntica relació, L'home encare
está «cua drado~t , la destr a arrán del kepis, girat
cap al mitj del pas de carruatges, dret com un ciri, no volguentse destorbar pera res.
- Pero no ven ustedes diu--que está pasando
el señor gobernador? No le ve ustez? Es aquel del
bigofe canoso, moreno, alto, simpático, elegante.
Yo tengo que estar aquf porque el señor Gobernador volverá á bajar. No le ve ustez? Va en aquel
coche tan lujoso, es aquel señor alto, simpático,
del bigote semi-canoso ...
El caigut ja s'es aixecat y torna á fer sa vía boy
'Jlensant que tal vegada tinguin raó el municipal y
el policía: primer és la casa del arcalde de R. O.,
primer és el salut al ;;robernador simpático, que
ells sempre van en cotxe y no poden pas caure
com els tontos qui'ns passegem á peu pel tros aont
surten unes portelles de ferro, unes altres de bronzo; Y encare més d'altres materials, que fan ensopegar.
Al mitj del passeig de Gracia, al pas deis ca·
rruatges, alli tot és enquitranat, llis, Jluent com
marbre poli t ... Per allí, per allí's passegen J'arcalde de R. O. y el gobernador ...

V. J. C.

Una víctima
L'Enric ja li deia á la Cristina:--No'n fassis pas
cabal de lo que de mí't digui la gent; y més que de
tothom, malfíet de les teves amigues, que tot els
hi fa dir l'enveja; elles, més que ningú, provarán
de destorbar els nostres plans. Pensa solzament
que jo t'estimo; que'l meu amor no es pas mogut
per cap mala intenció, y qu'estic disposat á passar
per demunt de tots els entrebancs que puguin sortirnos al nostre pas. -y se'n recordava la Cristina, de les converses
que ab aital sentit li parlava l'home que Ji havía
despertat el seu cor. Y tot recordantsen se consumfa de pena; sobre tot, veient queja no hi er a á
temps, ja qu'ella, perla manca d'esperit, se !'havía all unyat per sempre, sens restarli l'esperansa
de tornársel apropar.
Com més se Ji anava acostant el día del seu casament ab en Manel, el seu cosí, més empenedida
se'n sentía. A ben segur qu'hauría trencat el compromís si hagués tingut una persona de confiansa
ab qui poguerse esplaiar. Mes ella no tenía á ningú; mancada de pares, ja de molt petita que vivía
ab els seus oncles, quins anaven á esserli sogres.
Les amigues? ja no'n tenía ella d'amigues; no'n
tenía ni'n volia ten ir. De totes les que ha vía tingut,
aquella que creía Ji era més fidel, ja que hi havia
dipositat tota la seva confiansa, fou !a que Ji feu
la pitjor de les passades, portantla enganyada hipócritament. Y les altres? Moltes, més grans que
ella qu 'encare esta ven per mereixer, tornaríen altra vega da á ajudarla á caurer, al sol objecte de
que no's casés. Prou enveja Ji teníen quan la veien
ab en Mane!! Si ananthi á passeig les trobava,
quantes vegades, al impuls del seu cor ultratjat,
les hi havía dit:
--Teniu, quedéusd; ja us el done aquet promés!
afamades! envejoses! féusel á palletes, que vosaltres ne teniu la culpa de que jo no pugui esser felissa, ni ab ell, ni ab cap altre home! Efectivament, les influencies malintencionades
y burletes d'elles, havien contribuit en gran manera á que !'Enrie se cansés del seu comportament,
quin el! creía poc afectuós, quan no era altra cosa
que causat pel poruguiment de tenir de revelar als
seus oncles la veritat deis seus amors, diéntloshi
que no era '1 seu fill per qui '1 seu cor bategava.
Ab quina recansa recordava la darrera conversa
que havía tingut ab aquel! home, que mai més podría desapareixer de la seva pensa!
Per qué li tenía de dir que'l seu oncle no consentiría les seves relacions ab un estudian!? Per qué
Ji tenía de dir que al sol fet d 'esser fill de casa
bona era un obstacle pera qu'ella hi tingués d'es-
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peransar la seva felicitat? Si ella aixó no ho creía.
nr'l seu oncle li havía parlat mai en cap sentit, ja
que ni tant sois sospitava qu~ ningú pogués arrebassarli la dona qu'ell havfa escullit pera que fos
la companya del seu fill?
Are comprenía aquella actitut de menyspreu ab
que li digué; qu'ella jugava ab dos jocs de cartes;
y que pera no perdrer el temps malaguanyadament,
deixava ellloc lliure á n'en ll\anel; ho comprenía y
al ensemps s'empenedía de no havérseli acudit á
temps l'engany, de quin tota la vida en sería víctima.
La coneixensa ab l'Enric, comensá com solen
c·1mensar moltes de les relacions de les noies de
la condicíó de la Cristina: anant y venint del taller
á casa, y de casa al taller.
El taller? Jv1oltes vegades, fins havía arribat á
rnalairlo. Les seves companyes, capitanejades per
la Matilde, allá, havíen comensat á ferli pas~ar el
purgatori. ab les seves mofes, que tant l'havíen
feta plorar.
- Y dones, Cristina, que ja tens els papers á
punt?-Ji deia !'una; responent l'altra:-Quan te
tinguin de tirar trona avall, avísans ab temps! la
de més enllá:-Aquell día sí que totes anirem á
missa, pera aguantarte '1 cop, no fos cas que't trenquessis alguna costella!Aquestes y altres brometes més runyentes, se
les sentía á tothora. Pins que un día, la senyora
Emilia, la professora de vorte, reparant que la
Cristina tenía els ulls plorosos, va esbrinar el perqué, y posá ordres series dient que la que tornés
á molestarla en aital sentit, ja podía donarse per
despedida, dones considerava que la Cristina ja
era prou entenimentada pera regoneixer les intencions del jove que la voltejava.
Les indicacions de la senyora Emilia varen fer
efecte, dones d'ensá d'aquell día no hi va haver
més bromes en aquet sentit. Fins la Matilde que
sempre era l'esca del pecat, havia sapigut fingírseli tan bona amiga, que acabá per esser la seva
confidenta.
La Cristina, ni remotament havía somniat que
aquella que Ji servía de panys de llágrimes, arribar! a á enganyarla tant traidorament, fentli creurer
son afecte coral y desinteressat, per arribar al fi
maligne que ab son comportament va proposarse,
sortint ab la seva. No s'ho creía; del contrari, no
s'hauría deixat induir per ella á que s'allunyés !'Enrie; fentli veurer que, corresponentlo, donava un
gros desaire, imperdonable á n'els seus oncles,
quins per la seva ingratitut fins podíen tr éurerla
de casa, ab sobrada raó, d!>ncs solzament á n'ells
debía el que no tingués de servir d'escarrás, fent
feines per les cases ó bé anar á servir fent de

aconduida l'hipocresía de la qu'ella creía Ji era la
mellor amiga, ja enr tart.
L'Enric s'havía casat.
La Matilde, ab les seves frasses y manyes, se
1' ha vía fet se u.

j.
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El treball intensiu

Per esser el Nacionalisme la base de tota lli·
l>ertat positiva, que representa l'enlairement á la
suma perfecció deis individuus que'l sustenten y
que'l capeixen ab tota sa integritat. no pot de
menys RENAIXE.MENT, qu'es integre portantveu del
Nacionalisme catalá, d'aportar el seu entusiasta
concurs á n'aquesta obra que ('incansable «Centre
Autonomista de Dependents del Comers y de la
Industria1 jumament ab altres Associacions análogues, ha emprés pera la reforma del trevall actual,
pera ferio intensiu, reforma que si pot durse á terme, reportará grosses ventatges tant á n'els de. pendents com á n'els quefes del nostre comers y
per lo tant á Barcelona.
No aniré jo á esmentar una per una les ventat·
jes que'ls dependents obtindrán ab l'assoliment de
la susdita reforma, perqué fora feina llarga, y ja
s'ha posat prou en evidencia desde les planes de
la nostra premp::a diaria, peró sí que partint de lo
que die en el primer paragraf ab que comenso
aquest escrit, de que'! Nacionalisme es la base de
tota llibertat positiva, la consecució d'aquesta re·
forma es un gros triomf pera '1 Nacionalisme y per
lo tant un gros triomf pera '1 «Centre Autonomista
de Dependents del Comers y de la lndustriaJt, sustentador deis ideals nacionalistes.
La lluita, l'esfors que representa poguer posar
en vigor el trevall intensiu dintre '1 comers al major de Barcelona. es gran es un esfors de titá,
perqué essent una de les causes principalíssimes
que s'oposaven á aital reforma, la maleída rutina,
pera enderrocar aquesta fortalesa qu'está aferma·
da en la inmensa majoría de cervells de !'actual
societat. es necessari un trevall constant, permanent, intensíssim, els anarlos vencent un per un Y
ferloshi desapareixer aquesta carcassa aclaparado·
ra, que sempre s'ha oposat als avensos de la mo·
dernitat.
Per aquet cop, la tasca que ab tant d'entusiasme
prossegueix la Comissió de Reforma pel Trevall
intensiu, cree queja té molt de guanyat, dones té
al seu costat les primeres entitats económiques de
minpona.
la nostra ciutat, les quines poden, predican! ab
Y quan va adonarse de l'engany á que l'havía
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l'exemple, donar una gran forsa moral y de realitat
á la susdita reforma, ajudant eficasment á la més
prompta coronació del éxit més esplendent en que
xifra les més grans esperances la susdita Comissió .
Avant, companys! no defalliu per res en vostra
noble empresa d'enlairem ent social, de reivindicació obrera, que trevallant aixfs es trevalla per
Catalunya.
RAMÓ!'I DEL ESTANY.
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Segón Congrés Catalá d'Esperanto
L'éxit més falaguer ha adquirit aquesta demostració deis esperantistes catalans. En efecte, 40
agrupacions qu' envíen delegats y més de 400 congressistes inscrits, vinguts de tots els indrets de
Catalunya, donen per sí sois una idea de l'i mporlancia de la segona reuhió anyal de les forces vil·es de Kataluna Esperantista Federació.1
Ens cal felicitar de debó als capdevanters de
aquet simpátic moviment, perque en el present
Congrés han sapigut, molt encertadament, orientar d'una manera definitiva y cap á un camp aont
semblava que no's valía entrar, á la ja importantissima Federació d'Esperan tistes catalans. Peró
no podia esser d'altra manera y aixís ho han degut
compendre'ls directors de «K. E. P.» al donarti
ben marcadatnent y sense vaguetats orientacions
ben catalanes.
Diguem, encare que poques per la manca d'espai, algunes coses del passat Congrés.
PRIMER OlA
Arribem els congressistes á Tarragona.
Ens esperen les autoritats y en manifestació
cap á cii la Ciutat. Recepció, parlant l'Arcalde,
que dona la benvinguda; aixís mateix y ab igual objecte ho fan el President de la Diputació, Director
dellnstitut, etc., etc. Els contesta el presiden! de
la Federació, doctor Bremon, agraint la carinyosa
rebuda que se'ns ha fet... y cap al Orfeó Tarragoní á inaugurar I'Exposició esperantista; més discursos y cap á la plassa de la Font, que una banda hi toca «La Rondo» y el chor de L' Ancora hi
canta l'himne «La Espero».
Sessió d'obe rtura.- A la tarda altre cop al
Ajuntament, en quin saló de sessions s'hi celebra
l'acte; presideixen les autoritats, ocupant aquet
lloc, més tart, al comensar les tasques, el Comité
de la Federació. Es llegeixen les representacions,
que ia hem dit, aixfs com una fervent comunicació
del doctor Zamenhof adherintse al Congrés. Al-

-235

guns assumptes més y s'acaba la sessió. Passem á
una dependencia de la casa aont se'ns obsequia ab
un Vi d'honor .

J oc s Florals.- En l'espléndit teatre del ePatrona! del Obrer» se celebra la poética festa .
Assisteixen les autoritats y una generació inmensa
omplena '1 local. L'arcalde pronuncia la tradicional
frase «Üni malfermas la festo ~ y el secretari llegeix el veredicte. Els premis origina ls de vers y
prosa han sigut declarats deserts, concedintse el
primer á la traducció de «La Vaca cega .. d'enjoan
Maragall, y el segón á la traducció de cConformi tat», de la Víctor Catalá. Resulten guanyador s
don Vicens Inglada, quí per ausencia delega al se
nyor lbañez. Es proclamada reina de la festa la
senyoreta Cabllllero y Roig en mitj d'una salva de
aplaudiments.
El senyor Pujolá y Vallés l!egeix un magnífic
discurs de gracies, enaltint l'acte de les autoritats
assistint á les festes del poble. Remercía á tots,
poetes y concurrents, la seva presencia, y acaba
l'acte dintre'l més gran entusiasme .
SEGÓN OlA
Dematí y tarde s'ha reunit el Congrés en sessió.
En una y altra s'han tractat extrictame nt assurnptes de carácter interior de la Federació y de la
marxa que deu impulsarse á la mateixa. Ha sigut
nomenat el nou Comité, essent reelegits el doctor
Bremón y el senyor Piferrer, y nomenat nou secretari el senyor Pellicer. El tercer Congrés se celebrará l'any vinent á Vic.
A la nit ha tingut lloc el concert per I'Orfeó Tarragoní. Aquet ha cantat magistralment les millors
pesses del seu extens repertori y ademés «El Rosinyol» (La Najtingal) en esperanto. La festa ha
acabat cantant 1'Orfeó l'himne esperantista, que
ha sigut escoltat per tots á peu dret.
Y ha acabat el Congrés pera'ls que demá devem
retornar á BarceloRa ab un ball d'honor que ha estat un digne fi de festa y una demostració més de
l'exquisida galantería deis simpátics tarragonins.
Els que 's quedaren encare '1 tercer día feren algunes excursions per la comarca; especialment al
rnonestir de Poblet.
ERYT.

De Cuba estant
Si de la Patria anyorada no'ns arribessin de tant
eu tant alenades de ferm patriotisme que'ns demostren plenament qu'encara hi han en ella catalans ab
prou dignitat pera mantindrer ben viu y ben pur
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!'Ideal Cat alanista, al contemplar l'espectacle vergonyós que venen donant els qui fent servir á tothora el nom de Catalunya pera migrats fins de partit y enlairament de determinats prohoms que s'envolcallen ab l'ensenya barrada pera millar dissimular claudicacions, t r aidorfes y ambicions, el més
gran desencant s'apoder aría deis que t ením la dissort de viurer exilats en aquestes terres d' A mérica, somniant, rublerts de pregón amor patri qu'encén més y més els aires de llibertat que's respiren
en aquestes joves Repúbliques, en un bell avenir
per la r.ostra dol<;a Catalunya que tants diuen estimar y que tots plegats deixem patir.
El Grop Nacionalista Radical «Catalunya » de
Santiago de Cuba, encarnació genuina d'eix esperi t catalanista que allá en la Patria's manté ben viu
y ben pur, no defalleix en la tasca que s'ha imposada de difundirlo entre'Js catalans que romanen
aquí, fentlo coneixer, al ensemps, sens disfresses
que'l desnaturalisin, al poble cuhá, que sent fonda
simpatía per el «Grop. »
Entre nosaltres, per consegüent, no s'hi ha ficat
l'absurde de les dretes y esquerres, que considerem antipatriótiques en els moments actuals, car
entorpeixen l'accíó lliberadora del nostre poble
allunyant, ó miiJor, impossibilitant l'assoliment de
les aspíracions llurs.
El G. N. R. «Catalunya», primera entitat nacionalista de l'illa de Cuba adherida á !'«Unió Catalanista» é integrada per elements de totes menes de,
pensar polític, relligiós y social, agermana patrióticament á tots els catalans d'aqui qu'estimen de
debó la Patria, sens menester rnés que un sol lema:
Catalunya.
Y aixó'l «Grop» ho té ben provat. Y ho prová
encare una volta més inaugurant sa nova casa del
carrer d'Estrada Palma, Alta, 20, un deis més céntrics, ab un públic homenatge al il-lustre patrici
en D. Martí y Juliá, president de !'honorable Unió
Catalanista y apóstol infadigable de les reivindícacions catalanes, en la vetlla del 20 de Maig, festa
gran á Cuba, puig conmemora el nové aniversari
de la proclamació de la República. Y á fe que l'homenatge al doctor Martí pot ben calificarse també
de festa gran al ,Qrop», dones ben poques voltes
s'hi havia vist !'entusiasme y l'anirnació d'aquell
acte, que's regí pel segílent:

C ARTEL L
PRIMERA PART:

1. Andante (5. a Sinfonía), Beethoven, per la
Secció Musical.
2. Espill d'amor patri, En S. Carbonell y Puig.
3. De Catalanisme, En joan Prat Parera.
4. Pensarnent de nit, canc;ó, Borrás de Palau,

Ar rnonium y cant per En M . Carbonell y P. Clavé.
5. Catalanistes y res més, ar ticle del doctor
Domenec Mar ti y juliá, llegit per N'Antoni Renau.
6. Mort del soldat, poesía de !'Angel Guimerá.
llegida per En N arcís Gílell.
7. La Santa Espina, Sardana, Enri e Morera,
per la Secció Musical.
8. A ler ta ! J. Masip.
9. En D. Martl y j uliá com á patrici, articledel
diputat En Manel Folguera y Durán, expresident
de !'Unió Catalanista, llegit per En B. Morando.
SEGONA PART:

1. Sempre ferrn, N. Carbó y Se~dra, vi olí y ar·
monium, per En T . Gorgues y M. Carbonell .
2. Are més que mai, En Pere Clavé .
5. Del cim estant, article d'En D. Martí y j uliá,
llegit per En B. Morando.
4. Lo Pi de les tres branques, poesía, j. Ver·
daguer, Uegida per En joan Pinyol.
5. Honorant, En Tomás Gorgues.
6. En Domenec Martí y juliá , En T. Comes
Corbera.
7. Plany, can<;ó patriótica popular, armonium y
cant, per En M. y S. Carbonell.
8. La Sardana, poesía d'En joaquim Delclósy
Dols, ll egida per En Vicens Raventós.
9. El meu homenatge, En Lluis Bas.
10. De Catalunya estant. A «Catalunya», G.
N. R. , Domene:: Marti y juliá, llegit per En S
Carbonell.
11. Himne Nacional de Catalunya, per )'cEs·
bart.»

L'espaiosa sala d'actes del «Grop Catalunya1.
artísticament arrenjada ab plantes tropicals y des·
tacantse en sa testera, demunt de l'ensenya barra·
da y entre mitj deis escuts de Cuba y Catalunya,
wna magnífica fotografía del homenatjat, endressa·
da al «Grop», en expressiva dedicatoria, resultava
petita pera donar cabuda á la nombrosa gentada
que hi acudí desitjosa de contribuir ab sa presen·
cia al majar lluiment de la festa.
La part de música y ~ant de la vetllada valgué
als bons companys á quin cárrec estava, franc>
aplaudiments per la manera hermosa com saberen
executarla, aplaudiments que la nodrida concurren·
cia repetí ab entusiasme, mostranthi aixís sa iden·
tificació, al donarse lectura als diversos trevalls
originals d'agropats que figuren en el Cartell, co·
rulls tots de sana doctrina catalanista, de pur amor
á la nostra dol<;a y anyorada Catalunya, y d'un
gran respecte y admiració envers l'abnegat após·
tol de nostres reivindicacious doctor Martí y Juliá
Els articles d'aquet titolats «Catalanistes y re>
més» y «Deis cims estanh y l'escrit «En D. Martí
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y juliá com á patrici », eqviat expressament al

:tor

cGrop» per aquell acte pel digníssim diputat per
Catalunya á la Diputa ci ó de Barcelona, aixecaren
una tempesta de picaments de mans que's torn á
ovació delirant al llegir (ab molta trassa per cert)
el Conceller en Cap En S. Carbonell y Puig, el
magnífic, admirable, encoratjador «D e Catalunya
estant. A «Catalunya», G. N. R. », del doctor Marti y juliá, quina lectura tingué de repetirse per
apaibagar l'aixordadora salva d'aplausos y patriótics visques de tots el s presents que á peu dret
aclamaven al patrici honrat y Mestre en Nacionalisme.
Després de breu parlament del Conceller en
Cap declarant acabat l'acte, tots els bons catalans
que hi assistiren, unintse al «Esbart Cantaire», entonaren enérgicament el mascle himne nacional
cata!á «Eis Segadors». quines derreres notes eren
ofegades pels visques á Catalunya, á 1' Unió Cata
lanista, al doctor Marlí y juliá y al cGrop.•
El recort de la vetllada d'homenatge al tan insigne patrici perdurará entre nosaltres per la verítable importancia que revestí, que diu molt en favor deis intranzigents catalanistes de Santi ago de
Cuba.
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pública, no volgué anársen d'aquesta ciutat sens
honrar al Grop eCatalun'ja » ab una visita.
Per cert que !' estada en nostre Casal, de br eus
moments que pensava emplearhi s'a llargá á algunes hores, passades, com qui diu, sens donárnosen
compte, pel carácter franc y agradosa conversa
del doctor Mimó, qui'ns demostrá que'! temps que
porta á Cuba no ha borrat ni borrará mai d'ell
son amor á la Patria , de la que n'és entus iasta
defensor.
El doctor M imó pertan'jé en sa joventut á l'inoblidable «La jove Catalunya ».

** *
L'acabalada empresa americana Henn• Ciar and
BokC. 0 de l'Havana ha posat á la venda una excelent cl asse de tabacs ab el nom de «Cal alansE i egants ~ (aixís mateix, en catalá). En la faixa de

cada tabac y entre mitj del nom de la marca hi
porta la bandera catalana, dibuixada per l' inteligent artista en B. Morando , del «Grop. »
Ens alegrem de la bona pe11sada d' Henrr Cla}'
and Bok C. 0 1 f ent constar , de pas, qu' és un nou
triomf del «Grop. »
·
HATNEY.
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"' * *
El ferm nacionalista En S. Carboneil y Puig,
Conceller en Cap del G. N. R. «Catalun'ja», rebé
nits enrera una bella mostra de les moltes simpatres ab que compta entre l'element catalanista de
Santiago, en l'apat ab que !'obsequiaren nombrosos amics de dita entitat, en quin estatge tingué
lloc l'ápat, ab motiu de veures precisat á deixar la
presidencia que fins are tan á pler de tots ha vingut desempenyant, per traslladar sa residencia f ora ~e la capital d' Orient.
Durant el germanfvol ápat feren us de la paraula
En Prat, En Comas Corbera, En Bas y En Renau ,
planyentse tots de que deures professionals ens
lreguin de la presidencia del cGrop• al company
benvolgut quina abnegació y patriotisme ha provat
en varies ocasions.
Sortosament el bon amic y significat catalanista
En Carbonell y Puig no viurá tan lluny de Santiago
que'ns privi de véurel tot sovint y de comptar ab
son valiós concurs.
:ic

* *
El distingit catedrátic , Degá de la F acultat de
Ciencies de la Universitat .Nacional y dlgníssim
President del «Centre Catalá» de I'Havana, doctor
Ciaudi Mimó, vingut á Orient pera presidir tls
exámens pera proveir unes cátedres d'estudis agrícols, malgrat el poc temps de que disposava, ocupat en la missió que Ji confiá el Gobern de la Re-

Sanuago de Cuba, 27 Maig de
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Crúniques de Sabadell
Festa de cu ltura
"Renaixement"

a

Sabadell

Enguany la tradicional festa que celebra la «joventut Catalanista• en la revetlla de Sant joan
s'ha vist honrada ab un nou element, imprescindible perla Causa Catalana . Aquest element, e~ la
propaganda, admesa en totes les classes de lluita.
La lloable iniciativa deis nostres companys de
«j oventuh es justa, car sembla va marcar en els
seus actes quelcom revelador d'un fort esperit patriótic rublert de jovenesa.
RENAIXEMENT, cumplint els deur~s imposals per
la Patria que defensem, acceptá el convit tot amor
de la cjoventuh , y en veritat els companys j. Rodergas Calmell y F. X. Casas Briz, els dos delegats pel susdit setmanari, meresqueren els elogis
unánims del bell y selecte auditori que omplía de
gom á gom l'espaiosa sala d'actes del Centre

Cata leí.
Les seves paraules
conquistaren un valor
als dos amics nostres
d'una joventut forta y

pl enes de dolcesa , promple
inestimable que adjudicaren
el títol de veritables verbs
estrident.
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Sagalés, en Ricart Barrera, en Lluis Papell, en
joan Arús, en Ramón Figueras y n'Alfons Baldrich.
Els llegidors que més es lluiren son els dos últims.
L'orquesta cMuixins», dirigida per l'inteligent
mestr e de violí senyor Mateu Rifá , executá les pe.
sses del programa ab molt acert.
Finalisá la gaia festa el secretari senyor Feliu
Pous ab un discurs de r emerciement de carácter
patrióti c, que pel curt espai que disposa el cronis·
ta, es veu impossibilitat de transcriurer importants
nova.
Després parlá de cultura y digué que molta se fragm ents, que for en ca lurosament aplaudits, es·
n'havfa fet, mes no calía desmaiar en el camí em- coltant al final una forta ovació per son trevall.
Després de finit el seu discurs el senyor Pous
prés per esser un deis que tenen que conduirnos
al triomf de nostres ideals, puig res podem esperar demaná á la concurrencia un aplaudiment pera'ls
d'aquells quins signes exteriorisadors de sa cultura senyors Rodergas y Casas Briz, abdós r epresen·
son les corridas de toros que pomposament califi- tants, per haver contribuit tan brillantment al éxit
de la festa, cumplin t aixís ab el compromfs contret
quen de fiesta nacional.
No cal dir que t'amic Rodergas Calmell Ji fou d'assistir á la mateixa. Una estruendosa ovació
premiada sa brillant oració ab una ben merescuda respongué á les paraules del amic Pous.
Termenada la susdita festa, la concurrencia se
salva d 'expontanis aplaudiments.
Parlá després En Casas Briz, admi rador de l a esplaiá en el jardí del centre, puntejant sardanes,
que duraren fins á primeres hor es de matinada.
nostra «j oventut Catalanista».
En nom de RENAIXEMENT es dirigí á les bl'\lles
F. ARMENGOL BURGUÉS.
damissetes que ab sa bellesa realsaven la festa.
D'un nucli d'entusiastes vos porto un respectuós
saludo á vosal tres, belles nines de blonda cabellera
y ulls de mar les unes, de negres ulls y bruna cabellera tes altres, y vos felicito, car si una dona
filia de Sabadell va regalarnos en nom de totes les
dones catalanes una bandera que fos nostra guia,
vosallres ens demostreu que no era sola, que daSembla que aquest any á Vic ab motiu de la se·
rrera d'ella hi há mil mans pera aguantarl a, si les va tradicional Festa major se tornarán á celebrar
mans deis bornes la deixessin caurer. Parlá de
corridas de toros (Festa deis bous), que feia dos
joventut, car digué no puc sostréurem al desitj de ó tres anys que no's celebraven, sens dupte per·
parlarne, desitj esperonat al trabarme entre com- que hi surava aquell ambient catalanesc que per
panys de jovenesa, entre germans de Patria.
nostra dissort avui dfa hi torna á mancar.
Fueteja fortament la tasca negativa de la major
Lo que'ns ha cridat moltíssim l'atenció és que'!
part de la joventut catalana que malgrat sentir qui ha anat á solicitar el permís sigui un antic Y
dintre seu batre un anhel fervent de llibertat, per ferm catalanista, prou conegut y que'ns era merei·
excepticisme, per manca d'esperit cau en el Jlot xedor de totes les nostres atencions.
putrefacte del vici aont jau denigrada, puig aquet
no sois ens denigra com á bornes, sinó com á catalans, car ens infiltra les males costums del poble
Retallem el següent telegrama d' un periódic
incult de les terres árides. Glosa les paraules del
local:
company Rodergas al evocar !'excelsa visió de
«Los señores Azcárate, Iglesias (D. Pablo) y Santacruz !t
nostra Catalunya, qui diu deu esser l'aimada que
han reunido, acordando pedir al gobierno que se prohibao
eternament en nostre cor en regni.
lps espectáculos de boxeo anunciados en un frontón de
Una ovació escolta al acabar son brillant parla- Madrid y que tan desagradable efecto han producido en el
ment, ovació que !'obliga aixecarse altra volta, dopúblico, que los considera impropios de un pueblo cuJio.
En cumplimiento de este acuerdo, los menciona~osse·
nant un fort crit de Visea Catatunya! qu'és unáni-

El primer distingí á Catalunya com á mare á qui
tots devem estimar y vener ar, y de qui feu una
brillantíssima descripció, en eloqüents parrafades
safurades de poesfa, que 1i valgué una xardorosa
ovació.
Quan parlem de Catalunya, digué, ens passa com
á una parella d'enamorats que malgrat dirse cada
día que s'estimen, al endemá tornen á repetirsho,
parlantse de son amor, empró d'una manera més
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mament contestat.
Aquesta part de propaganda podríem calificarla
de pol!tica . La literaria y musical també estigué á
!'altura de la política.
Es llegiren composicions de Víctor Balaguer, de
j. Got Anguera, de joan Arús y de Josep Paloma,
interpretades molt be pels senyors socis en Agusti
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ñores fueron inmediatamente al ministerio, con objeto de
visitar al señor Barroso y exponerle la indicada petición.>

D'acort ab els senyors Azcárate, I gl esias y San·
tacruz ... peró ens sembla haurfen pogut aprofitar
millor el temps demanant á la vegada l'abolició de
les corrides de toros) quín espectacle no és menys
cafr e y embrutidor que l'altre.
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Encare no ha arrivat 1' hora d'acabar ab aquesta

vergüenza nacional?
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El Bages Ciutat del dfa 21 del corrent publica
J•article «La cansó del enfadós~ de nostre company de redacció J. Grant y Sala que insertarem
en nostre número del 25.
No fa constar la procedencia .

Retall em aquet telegrama d' El Poble Cata/á:
cc L'Espa nya pintoresca
El «pollo>, Tejada á
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L'anglesa se va queixar, y la policfa imposá una penyora
de cinc durus al paisá de don Joan Tenorio.
El ga lantejador la va pagar á l'acte, peró «gallardo y calavera» se tregué la cartera, plena de bitllets, y en trega n tia á
la policfa, prcgá que comensessin á cobrarse les flo rs que
ell anava á dedicar á n'aquella mis llelyet.
Aquesta, conmoguda per tanta galanter ía, pregá á lapolida que perdonés la penyora á I'cspléndit «corrido• de
Cádiz.»

Els telegrames de Madrit arribats aquets derrers
díes ens han fet sapiguer que á Córdoba ha sigut
posat en Ilibertat provisional el célebre Vivillo,
quité intenció d'anar á la Villa y Corte pera donarhi diverses conferencies tractant 1' edificant tema: «Del bandolerismo. »
Ben segur que si aquest individuo realisa l'expressat intent, en les seves conferencies de:urá
ferhi sobressortir per demunt de tot el seu amor á
la madre patria.
Y pl'r lo mateix, no 1i escassejarán els aplaudiments.
Per alguna cosa's diu que aquell país és el pals
deis viceversas.

De Catal anisme.-Conferencia !!egida per
el distingit publicista don Ramón Rucabado en la
«Associació Catalana Autonomista» de Sant Feliu
de Guixols, el dfa 4 del mes passat.
Aquesta notable conferencia ha sigut editada
pe! periódic Bai.r Empordá.

AVÍS IMPORTA NT
Preguém á nostres coi-IaboFadors que procurin
el dilluns enviar la col-laboració y que aquesta
sigui en trevalls curts, 2 á 5 cuartilles.
Els hi preguém també que al enviarnos els seus
trevalls, ens hi acompanyin l'adressa per tot alió
que pugui convenir.
- Deis trevalls que's p1:1bli can ne son responsables sos autors.
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Gibraltar. -Un turis ta, natura l de Cádiz, va tirar fiors á

z.St
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Hem rebut U Estiimda, periódic nacionalista
que's publica á Sant Hilari Sacalm. Al reapareixer
surt complertament transformat de tamany.
Als bons amics de Sant Hilari nostra més coral
enhorabona.
A vant sempre.

una anglesa hermosfssima.

iban

:n

L 'obra, qua! ressenya crítica farem en el próxim
número, obtingué un éxit sorollós, tinguent de surtir els autors al prosceni á cada final d'acte per
acallar els aplausos del públic.
Rebi el mestre Casademont la nostra enhorabona per l'éxit obtingut.

GJbl'aUar

Podrla molt ben esser que aital aventura acabés
anant á la Vicaría. Aixls la comedia resultaría del
tot arrodonida. Encare, que casantse un espanyol
ab una anglesél, podrfa resultar una parodia.
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PREUS D'ABONAMENT

La Don a d'aigua.-Ab motiu de !' estrena de
dita obra que s'efectuá el 27 del prop-passat juny,
es reuniren al teatre «El dorado, tots els que senten amor 6 admiració per les coses de la terra,
perlo que dit teatre es vegé pie á vessar d'una
distingida y entusiasta concurrencia.

Catalunya y nacións lbériques.
Per les demés uacións
Cuota de protector
Número solt .
Atra¡;sat . . . .

l pts. trimestre

3
minim 1 pta. al mes
JO ceotims
lO ceotims
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EFEMÉRIDES
28 de Juny de 1412

Proclamació de la sentencia de Casp
«El sol del Casal Catalá qu'havía aparegut resplandenl en els cims del Pirineu sortint de la boira
qu'amagá els comensaments del gobern del comte
Wifret (sigle IX) se pongué trist, entre núvols prenyats de calamitats, de decadencia y de dissort, al
comensar el sig:o XV. Havía llumenat ab sos raigs
de calor civilisadora, durant 500 anys totes les nacions ibériques y l 'ample extensió de les terres que
vorejen el mar llatí.ll
Ab aquestes paraules dona fí un notable historiador la narració deis fets portats á terme per
nostres comtes-reis, que purament de nissaga catalana y verament identificats ab el poble que governaven, foren gaire bé tots un espill deis gobernants d'aquells temps y aduc deis nostres.
Al cloure els ulls l'últim gobernant d'aquella no
interrompuda cadena, quedá la patria catalana en
una situació ben trista. Al succeir aqueix fet, Catalunya, lo meteix que les demés regions de la federació catalano-aragonesa quedaren mestresses
de Jlurs actes y durant l'interregne parlamentari
( 1410-1412) prengueren mides preventives pera
assegurar la corona á qui de dret r justicia pertanpés) cumplint ab aixó els desitjos del últim rei ,
En Marti I'Humá, quino tinguent successió se negá
á designar here~t perla Corona. Llavors se doná '1
cas de que un poble, per assegurar la Corona á qui
tingués de gobernarlo, no recorregués á les armes,
com era y es costúm en ferho, sino que pie de seny
dongués poders als seus delegats perqué estudiessin el dret de cada pretendent y elegissin á qui
més ne tingués acatant la designació anc que fos
contraria á llurs desitjos.
Les Corts existents en aquells díes havien nomenat 12 delegats que junt ab els concellers de la
ciutat de Barcelona, que's considerava com á mare
y cap de la terra, administressin els negocis de la
Confederació junt ab el gobernador de Catalunya ,
en Grau Alemany de Cervelló. Tot seguit convocaren el Parlament de Montblanc, que's trasladá
després á Barcelona y més tart á Tortosa. A n'aquest Parlament y en la proposició que presenta '1
Gobernador s'hi llegeixen aquestes solemnes paraules dirigides als representants pregántelshi que

ah vetllada cura y sobirana diligencia vos vullau
esforr;ar en obrir f !robar vies !' maneres com_.
ni per quina forma y honf se deurá) ab els altres
regnes p /erres de dila Corona) comunicar) parlar!' practicar d(aquesta successió !'- conei.rer
de la justicia deis pretenents haver dret) p ayó
lo mes prestament que ésser puga ...
A n'aquet meteix Parlament hi comparegueren

representants de tots els candidats Y acordaren
reunirse á Casp, poble llindant ab els tres regnes.
La sentencia, que després de llargues deliberacions donaren, ha sigut causa de grans desastres
per nostra terra. L'elecció d'en Ferrán d'Antequera entronisá en el seient real, fins Jlavors ocupat sois per reis de nissaga catalana , á un príncep
foraster, que res sabía de les costums de la terra,
parlant una !lengua diferent de la nostra, del ca·
rácter superb y dominador de les terres d'aont Ve·
nía, y quals primers actes foren enemistarse ab sos
gobernants.
Aquesta elecció fué mu¡• celebrada general-

mente en Aragón, no tanto en Valencia) y mucho
menos en Cataluña (ZURITA- A. de la C. de A.) y
feu escriure á un patriota catal á d'aquells temps:

Oh Deul Quan en aquestes coses pens som forr;at
maravellarme de hont pogués resurgir ianta malilla; essent dins lo si de la patria home de nosIra propia natió) natural cathalá de prosapia é
sanclz real devallanl per recta é legitima linea
masculina, de nostra llengua é nostres costums,
besnel de rei, é !zavent per muller la germana
de 111arli) fos posposat á home de estranpa natió
dispar de !lengua é havent nalural odi á los ca·
lalans.
Quines causes influiren en l'ánim deis delegats
perqué avantposessin el d'Antequera á n'en jaume
d'Urgell n'obstant tenir aquest quan menys iguals
drets que son parent Ferrán? Per esbrinarho s'ha
de tenir en compte que entre els delegats domina·
va la part eclesiástica y qu'en Benet XIII, antipapa
reconegut per Castella, apoiava á n'en Ferrán,
voiguent reduir aixís á la seva obediencia á tota la
Iberia; á més , les doctrines legistes que llavors
domina ven feren que'ls delegats se fixessin més en
la qliestió"de dret, quan lo principal ter:lfa de_s~r
anar á ¡.:ercar el modo millor de !ligar la tradtctó
política nacional que s'havfa trencat, y qui sa~ si
influí també lo que després doná ocasió de dtr á
n'en Ferrán rodejat de nobles y de concellers de
Barcelona que ell avía muy bien mercado este

regnado é como le avía costado mas de mil doblas de oro. Venda ignominiosa si pogués mos·
trarsen palesament la seva certesa.
El fet fou que deis nou delegats, set votaren en
favor seu, peró no ho feu En Pere Sagarriga 'j En
Guillem de Vallseca, abdós procuradors per ·Cata·
lunya, que votaren per el comte d'Urgell.
El 25 de juny de 1412 se doná la sentencia ~~
Casp y el 28 del meteix mes se feu la proclamacto
d'en Ferrán d'Antequera com á comte-rei de_la
Confederació catalana-aragonesa, fet de que ttngueren més tart ocasió de penedirse tots els Estats
que la composaven y principalment nostra Cata·
LL. G~
Junya.
Imprempta C AI'AI..UNIA.

Montesión, 23.
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