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Avui, com cad' any, vením a conmemorar la mort d' aquell excels
varó que 's digué Francisco Pi i Margall, Venim nosaltres a renovar
en la memoria de tots I'existencia, no ja corporal sino espiíitual de
aqueli home guiador de multituts opresses i aimador de pobles aedents
de Ilivertat.
Ni 1' oblit mes profon podria envolcallar entre ombres I' obra po
derosa d' aquüU home, perqué es una obra perfecte, íntegt-a, i que malgrat els segles no envellirá mai.
Potser per lo que tenia d' inmensa i de poderosa no tingué prou
virtualitat en el temps que éll visque, i es que forsosament hi havia
un desequilibri ben mtinifest enti-e óll i les multituts i per aixo la seva
veu vibrava al buid i la llevor de ses doctrines varen caurer sobre uu
terreny infecond...
I sobre el seu cap de mestre, passava un vent de tristes victories,
peique encarnava albora la quietut de la cátedra i el stjroll de la barri
cada, la cultura i el plebeissme, per aixó les ineptas multituts se feren
indignes d' éll i de la seva obra.
Nosaltres, que potser encare som indignes de les sepes enseuyanses, que potser encare tampoc som homes del seu teraps, venim a re
cordar la seva exemplaritat i la seva rigidesa, i que el seu nom siguí
com un ombra que passi per demunt nostre, per a que invisible ens
guü per la presa de les futurts llivertats i ens inspiri per a la consecuí-ió deis seus nobles ideáis, i a mes, que siga la seva obra la que ens
reconfofti en les hores de Iluita i que siguí tambó ella 1' estandart glo
ríes de les noves victories.
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Per ésser d'aciuaWai en nosfres dies, pubUquém el
No hablpmos de costumbres ni de razas. Aqui hay
present aríick de! plorat Mestre, on s'/ii defineix el suevos, celtas, vascos, godos, árabes.
concepta de patria qae avui, encare, algúns no voEsa unidad que no encontramos en la Nación, la
lea o no poden compendre.
hallamos en las regiones. Cataluña, por ejemplo*

La \7erdadera patria
La Akacia y la Lorena fueron mi dia germánicas.
En tiempo de LUÍB XIV pa&aroD á ser rranceaas.
En año 1871 volvieron á formar Darle de Alemania.
¿Cual es la patria de loa alsacianos y los loreneaes?
Si mañana volviese á estallar la guerra entre Alemania y Francia, ¿porcual de las dos habían d e b a t i r se? La Lorena no ee toda alemana; ¿tiabrian de batirae unoB lorenesea por el imperio, otros por la República? La patria-nación cambia; pero la patriaregión permanece. Ningún alsaeiaiio duda de que
su patria es Alaaeia, ni ningún lorenéa de que BU
patria es Lorena. La Lorena ha podido ser dividida
entre dos naciones: para tos lorenesea es una é indivisible. Que significa esto? Que para los hombrts
todos la región es la verdadera patria.
Portugal fué siglos pspfiñola, siglos independiente.
Bajo Felipe II volvió á ser paite de EHpafia, y bajo
Felipe I V recobró su indei.ed('ncia. Hoy la mantiene, ¿Ciimbió para los portugueses Id verdadera patria? No; sino la patria convencional que les dio Feu p e n . Pura loa portuguese.^' Portng 1 fué su patria
lo mismo desde mediados dul siglo XI al año 1583,
que desde el uño láSá ¡i! 1640
No hay patria donde DO hay unidad, y uui a ' no
la hay sino en las regiones. ¿Tiene nuestra nación
unidad de lengua? Hay en ella haatti aeia dialectos;
derivaeiones del idioma latino, y allá eu e! Norte
una lengua madre, distinta, no solo de las demás del
Reino, sino también de las demás del mua<lo. íLise
hallado algunas relaciones entre el vasco y las lenguas algonquines áo la América Septei.trioual, pero
sólo gramaticales, no fonéticas ni léxicas.
¿Tiene Eipaüa tampoco unidad de leyes? Diversas son laa de Castilla, las de Vizcaya, las de N a varra, las de Aragón, las de Cataluña y las de las
islaa Baleares. Instituciones diversas hay también
en Galicia.
No tiene España unidad histórica. Como que uo
fué una ainó bajo el yugo de otros puebros; y eviaudo trabajó por su independencia contra loa árabes,
se dividió en multitud de reinos, que durante sigloa
tuvieron vida propia, y aun se derramaron por otras
tierras.

habla una misma lengua, ae rige por unaa mismas
leyes, tiene su historia, sus costumbres y una fisononiia que la distingue del reato de España. Aaí de
la \'asconia, así de Navaira, así de Galicia, así de
las islas Baleares.
¿Obsta ésto para que las regiones todas formen
nacióu? Heterogéneas son todas las naciones de
Europa; agregados son todos loa pueblos un dia independientes; agregados ya por matrimonios de
principes, ya por la fuerza de laa armaa. Dados estos antecedentes, ¿que aconseja toda racional políticii? Que la nación viva por un poder central que
en nada menoscabe la libertad ni la personalidad de
esas regiones; que el poder central se limite a legír
los interés interregiouates y los internacionales, y
renuncie para siempre á inmiacuirse en la vida interior de laa regiones y loa municipios; que se reorganice el Estado sobre la base en que descansan
todas las naciones federales.
Si esto hubiesen hecho en el siglo XV los Reyes
Católicos o en el siglo X V I Carios I y Felipe I I
¡Cuan otros habrían sido la marcha y la suerte de
España!
No habríamos ido como ahora de tumbo en tumbo, al descrédito y a la ruina. No babriainos corrid<j en busca de fugaces y mentidas glorias ni habríamos hecho de la nacií^n una nación de aventureros; en el desarrollo de la agricultura y de la industria habríamos bascado y encontrado la prosperidad y la grandeza.
Se impone que corrijamos los antiguos yerroa ó
imprimamoa a la nación otro rumbo.
F . Pi Y MARGALL

El nostre catalanisme
L'excelsa inteligencia d'en Pi i Margall trova, a m b ,
sa teoiía federativa, una ficció que, herraosejant la
realitat brutal deis fets histórica, permetés ais hornea
de les diferentes antigües naeionalitats que a Espanya lii subsístiren amb vida propia, oblidar-se de
com aquesta els havía estat arrebassada i créufe'8
Uigats els uns ais altres amb pactes lliurement concertats entre ells i que la práctica de respectar-los,
qu'era indispensable que fos conatant i persempre,
estalviés d'eabrinar si real i poaitivament havian
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tin£;ii(; naixensa en algún octe aaaenyalable, ¡Piadosa ficció aquesta! per rtspectuosa arab la dijfnitat de
poblesi de filis lie poblé que, seiis ella, baurieu de
tenir sempre la cara roja del roig de la vergonya,
cora era piedoaa aquellü ficció dt)l post-Hmimum deis
rom ms per quina se suposava que tnai bavia estat
en poder deis aeus enemica aquell que, si be havía
Eofert son captiveri, havía pogiit lüurárse'n un día
o altre i retornar a la peva patria.
Pero el sistema ideat peí noatre mestre per raliñear la existencia d una gran entitat polilica acobladora de mollea nncionuiitats histói'iques, encare els
sembla disolveiit ais que no saben qiiei lláe millor
per unir pobiea ea la voluntarietat del afecte, i ara
mateix, per'xó, nosaltres, si no tinguéssim la certitut d e q u e la nostra insignificancia ena privaría de
sentir-nos, els diriem que no han da temer quo'la
fedérala que som donata en eos i ánima a la cansa
nacionalista catalana ens volguem deHatendre nn
dia o altre déla demos nuclis naeionals iberios; perqué, lluny doblidar-los, els tenlm ben présenla, aeiia
cap exclüureu, en la memoria en el cor, i en son
fiimpátioaels esforsoa que en algúns d'élls realisan
els reapectiua patriotes per aplegar-sea trevallarpel
nacionalisme federatiu diiitre d'organisacions eacaifutes a !a modalitat de lea aeves Ierres.
I es, juatament, que aquella causa si en quaut es
cauaa catalanista ea exclusiva de Catalunya, eu quant
es causa nacionalista es causa mondial, reivindicadora deis dreta de tots ela hornea i tota els pobles de
la térra a fruir la vida normal que la uaturalesa vul
que frueixin peió que l'artifici i la foraa ela uegan,
i que, perqué l'huraanitat ea un inmena eonjunt armónic de varietata admirables, te de ser por quiscnna d'aqueata defensada, en be propi i en be de lot, no
amb aujeeció a exteriora criteris sino al albir del
eeu respectiu, i amb eU posalbles i amb la táctica
qu'escauen a llur personalitat nacional.
I aqueta pogsibles i aquesta táctica son, aqui, entre nosaltres, principalinent l'enipeutii de la elasse
trevoUadora i la unió iudiaoluble de la Ilivertat i el
nacionalisme; i per'xó no permeteriam que a'ens
cregués solidaritzats amb la conducta daquells hoines que, iiavent gnanyflt notorietat a titol de catalanistes, la poseasin are al servei del régimen de torea i capitalista quo's plaent a la b'irgeaia, pero a
qui el poblé maiaeix perqué li costa la auor i la aang.
Encare que aquella lioraes foasin mognta, com ho
dirian, peí desilj de servir ais interesaos de Catalunya, la seva actuació lí fora molt danyoaa de fet,
perqué la exposaría al perill de pérdre aquella dignitat en que sempre l'ha uiantiguda laesperanaa en
la gran justicia que un dia o altre li lia de ser feta
i ademes retreutía a la clasae ubrertí de cooperar al
Uüoml J e la ctiusa de CuUlnnya que, pur mú d'

3

aquella actuado, li semblaría amparadora deis privilegia de lea cla^sea adinerades.
Per'xó es un deure nostre patriótic fer que enteugui la clflsae obrera que aspirem, igua! que ella, a la
glüiificació del trevall com únic instrumeutapte peí
perfeccionament de la bumani^at, i a fer que aquesta siguí una germandat de uacions, en la que quiacuna d'ellea, de tot cor, fasai, i mantingui desprós
amb els feta de la seva política, aquella declaració
que Mirabeau voiía que fea l'Estat fraocés de la aeva época, de que renunciava per sempre raes a tota
mena de eonqueatea i no emplearía mai la foraa
contra !a Ilivertat de cap poblé. Nosaltres que'n I'or- •
dre de lea relaciona privades tenim per norma del
bou obrar aquella máxima tan seuziHa com plena
de sahieaa: «lo que no vnlguis per tu no ho vulguia
per niiigú», també la tenim per norma de! ben obrar
de les nacions, perqué no pensem que'la fuuaments
de la moral aiguin diferente pels pobles i pels iodividuus, i fidels ais dictata de la nostra conciencia
apartém nostre cor de tota empresa jue, tingui la
finahtiit que's vulgui, corqui realitzar-la amb media
que no wignin 1'^ suau influencia pacífica d'una superioritat positiva servidora deis grana ideáis de la
universal fraiornitat humana.
MiaDiL LAPORTA.

*

•

Ea dolorós, molt dolorós, per a tot-hom que segueixi l'idealitat d'en Pi i Margall lo quesuccelxen
el mon. L'aapiració mea gran del nostre illostre
mestre fon la germano, la fraíernitat de tots els homes. Per demunt du les disliiiciona de raasa, de poblé, de reí ligio, de fortuna, vegé l'unitat humana,
i teniu en compte aqueilea distincions, que conatitueixen ¡'inmensa varietat que natarelesa ost^nla,
penaá en la federació com a sistema que. aplegant
a tota ela hornea i a tots ela poblca pugués ésaec entre ella el mes fort fonament de pau i armonía.
Les coses van per altre cami. En les relaciona hum a n o els sindicats capitalistea, que tot ho agabellen, redueixen l'liome a una xifra aritmética. En
lea relaciona de poblé a poblé, la guerra delsBidkana,
els groases armaments de l'Alemanva, de l'Anglaterra, de la Fransa i de tota els altres pobles, q«e
obligats per !o que fan aquells colossoa, deapensaa
en insfruments mortífera mea de io que poden, son
una prova que'na deraostra que de fet domina la
forsa per sobre la rao, i que estém lluny de poguer
reolitzar el somni d'en Pi i Margall.
Mea sora nosaltres bornes convensuta. Ela dictats
de nostre conciencia ens ordenen prosseguir, are
mes que mai, en la tasca de propagar i difondrer
eutre'la nosliBS wíUtíüjnblauts les idees que apreu-
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guerem del mestre. Are mea que raai volém la pau
©ntre'la hornea i entre els pobles; que la volontat,
no rimposició i la forsa bruta, eigui la base reguladora de les relacions entre uas i altres, i perqué aixó arrivi a ésser un fet, aspirém a I'agrupament
deis homes per relacions contracíuals, a l'Autnno
mía de Catalunya, a la Federado Ibérica i a la de
totB els pobles de la térra,
B. TOKA

XTBEBTA.

B a r e e i o u a 2 ñ - l l - 19J3.

Recordanses
El recort de nostre eetimat meptre en Franeesc
Pi i Murgall te en aquets inonieiits una impoi t a n d a taa gran que si tots els homes qup'sdiiieu fede
rala recordessin la sevd vida ex^aiijiai-, polrít-ai
ben be dír que nostre partit está a cobert de triáis i
aclapsrameuta. El guanyar o p e r d r e e n leseKcciona
tjndria ben poca importancia entre no-^nltreB. La
importancia eu tot cas fora per la ciulal Noddltieseríem sempreels mateixos i solzain ni hi aEpj;¡n(iui
ele joves que sentissin i esliincssin les nosir.s idees,
Aquell excels vell que no-altruB admirurem. portaba el Federalianie eu el cervtll i Catalunya a dintro el cor.
ELISSEO VISYAS.

L'obra nostra
Fa ja dotzQ anys de la rnort d'aqnt-'U gran honaa
qui ps digup Franeesc Pi Miirgil!; dotee aiiys que
han trauscorregut maasa depressa per la feina feta.
roassa tempe eamersat per la pobre obra quti tuivéni
construit, i quant ens giruin i mirem enllá el gros
bloc dei temps que, Jusensible i süenciosament se^ns
ha fugit, se veu de cop tot lo que havcm fel, tot lo
que havera realitzat, i veiem, al fer-ho uviii, com a
data memorable, que ha desa[.arescut també quietament, molta part de la fe que abrandava al nostre
poblé, aquella fe que'l feia portar a la victoria eu
totes lea Iluites, i aixis també lian dHsaparescuts una
defensors mes de lea sevea ideaiitats
Han marxat potaer enlluernats per unes idees qui
Bon generalment vestides amb ropatjes de colorai
nes euciaadores, com si talment fo¿sin jniells eeunomies, cosa criilanera í buida que sois unes animes
candoroses i uns eervells fliics poden Cíipif. N'han
marxat uns i n'han vingut uns altres que h i n oeupat els Hoc3 buits que"is deseríors deixareu, per falta de convicció o be per uns altres ideáis mea acomodaticis i oportuns. I aixís com el tempa i Its Iluites que l'iotegren, com uu nús qui Iligu la mateixa

vida, fan ¡ desfan voluntáis qui s'eren posndes al
servtí! de nobles i justes causes, quedem encare molla
que malgrat el tenips, ma'grat lea Iluites, quedaiem
sempre al mateix ¡loe i amb fermisima volootat per
a dtfensar i expandir aquellea idees generoseg i
grana que'l niestie enw havia ensenyat,
Dolze anys fa que hhavem perdut niaterialmeat,
dolze anys que la seva veu s'es apagada, que ses
pupiles no irradien, i quantes llisBonsclares, quants
judicis serena no hagiierem escoltal d'éll duraní el
transcurs d'aquest tempa per els aconteixements sobreviiiguts, si !a mnrt no'nal'hagués arrebassatl Pero tením molt d'éll, qtie sempre es oportii, que sempre es un Qoii coneell, es l'ánima d'aquell honie qui
ens parlará eternnment en la llnita de cada dia i de
cada hora. Es l'obra )ntn''nsa qui s'fdxeca, monumental, dfvant nostie i es un espill consfant on uosaltrus podeni veurer-lii el leflexe de la euva aetuació. I ea que ni el tempa, ni la mort, ni I olvit, ni la
ingratitut deis homfs podrán tirar un vel sobre tan
helles cnsea, ja que elles, per la forsa de lesperit,
viur 11 eteru.iment, fortes Í inamovibles, en mitj
dai|Ue5t cüiiataiit giruvoliar de les coaea humanes.
Perqué quantes i quantes se n'lian fet de coses,
quimifs n'hiin tixit df idees o coses que teñen el
muteix nom, pero cap ha tingut el matís, el valor,
la forsa que lea seves i cap ha pogut aconaeguir lo
que acoriaeguiren aquelles. Era air, ea avui, aera
demá que tindrán .-¡enifjre aquella serena refiexió,
aquell eatudi profon,.amb la ecuanimitat, puresa i
carácter en que'l seu geni lea havía creades. Per'xó
la seva obra ha quedat sólida, 1 itegra i amb ella ens
ajuftém segura d'auar a la victoria.
Perqué es magnifica la seva couce,ició de Ilivertat
o siga reivindicar per tot i per tot-hom el aeu llegítim dret que [jer ai li ¡jertoquen, í aixís en ela pobles com en ela individuus. I.are mateix, en ia política catalana el nacionalismees una part integrant,
essencial del programa federal. Tant-de-bó que totea les petites nacionalitats que formen els grans
Estats volgneesin reivindicar, com Catalunya, els
dreta que propiament ela lii curresponen, uls homes
i els pobles donarien un grau pas cap a lea aeves
Ilivertats Í la federado uuiveraal dei^aria, ben aviat,
d ésrer un somni.
Mentrestant anem fent proseliliame, trerallem
perqué ela que segueixin el nostre paa, coneixiu i
euntinuin la tasca de i^acionalüzar pobles primer i
de federar nacÍionsdespré.-j, per arrivaraixfs a la pau
i perfecció bumana. Tota ferem aquesta ruta que
s'anomena Vida, iota, menys aquesta obra, que'l
temps no borrará, quedant aempre forta i potenta,
com a ideal matern de totes les multituta.
J. POIQ POJOL.
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De la meva estimació
al venerable Pi Margall
Despréa d-haver-me (iit algún amie, que per a curear lea aficioiiB a la literatura, era imprescindible
cooéixer la personaÜtat diíl illustre Pi MarEall, irónicament vureig refusar l'indicaeió, i, els Ilibres qu»
ae'm prestáreo al objecte d'eatudiar-hi, o quant
menyg, d'enteraruie de la aeva inolvidable política,
quedaren sitúate ainb trista posició, demunt una
taula qualaevol. Certaineut, ne aentta pesai de llegir totes aquellea lecturea, i lie deiliciir-hi im petit
esplai del meu pensameull Prefería infondre-tn en
un drama d'Ibsen, o lubiviizai-mH i-n U» ir<i^i(jin.,8
viaioua de Goethe,o be gosaren ela amora conjugáis'que tan bé liíi caatat la BaroTiesa de Suttoer.
Pero, a :¡ópia d observ.tr nqiiest especial dcspri^ci,
que tan marcadameiit jo dirijííii al borne que aparusqué a la terr» per a renovar i ajuntar a tola els
cora, vareig eompendre que'l meu sentiment literari, errava en la seva actitut. A no tardar, la conducta q u e j o reteuía, quedó reciiticaila pi-r ii se'nipre, 1,
no'm cansa d'expllcar-bo, perqué es una eonseqüencia pura i Ilógica del meu modo de sentir.
Lo que passa quan un a'enamors d'una noia hermosa, an a mi em auceeí, quaiit vareig endressar
lea lueves simpaties an en Pi Margall. Aixis com a
la noia que's desitja se li endavinen tota mena de
graeiositata, i sempre hi ba uu eleineut de !a seva fi
gura que la caracteritza i la fa distiugir de les altree
Cüsea, jo vareig [robaran en I-"!, inicJíiom quf m'era
atractiu i que m'insiatía per a que l'estiniés. Jo guardo un amor conslaut per a l'ánima generosa que
vülía la resurrecció de Filipiíiea; jo ^oc el primer
admirador d'aquell mártir que eecuudava tota els
ordres de la cultura; jo eoc tídel kiscblt; dtíl ^ e
signé model de jovea: Riaal.
I, vareig aapiguer que'n Pi, n'era entussiasta d'ec
Rizal; vareig sapigner tambe que n'escrivía articlea
a la seva memoria, i al aeu idealiame; i devaut d'
aquesta ñ ir per mi tan predilecta, ilevant d'aquesta
boniqneea temptadora que's aenyalada an en Pi,
confesao que jo rendí el meu absoiutisnie, i, de quant
en quant, reüexiouo les seves doctrines d'una gran
magnitut.
I aempre que ais meus ulls es presenta una lAmina d^e» Pi Margall, contemplo amb contricció la sereuitat que'l seu bu8t encarna, i lltnso una Ihigiima áv <li>lor, i li estampo un bes de reuiorditnenl.
F . ARMENSOL BURQÜÉS.

Tots els ex.presidents cobran la cessantla. Pi i
Margall no va cobrar inai res.

Al nosire Mestre
Avui compleixen dotze anya de la roort del noatre
malaguanyat mestre i horae repúbiic En Franceso
Pi i Margal!.
La aort malestruga destruí per Uarg període de
tempa l'empenta que aquest poblé sedent d'antonomía venírt contenint amb ell honroaoa ailiasonamentB
que a tot hora rebía de aon inolvidable conceller,
en raalhora pres de aon sí, per la mort indigne.
Aquesta, sempre destructora, indubtablement
banda lograt amb son comÓB', que per aquesta colectivitat-poble, en quina entranya envolcalla l'hermóa aentiiiient de Rf pública, paasés al oblit amb sa
deBaparició corporal de la térra a taot gran borne,
a noÓBser per les valiosos virluta i boiiradeses que
beu mereacudament l'enaUiren en la aeva vida i de
quín passblji,! liur ne stiveiu ¡ueabuiriibld iiíti-it
tots els hornea que compartírem amb ell bebent eu
ia pura font de sea doctnnes.
SigoiScadea gestea que l'honoren van fent vía en
aquesta triata data al entoru de tot ciutadáque sentí amor envers quant aignifiqui Progrés i Llibertat,
idéala dignes per els quina Iluitá ardidanient Hua
venreraperaeguit per la jüBtieia déla bornes, no ja
per la d'aquell Deu justicier que segotis descriu 1'
historia vingué a ia térra per el deslliuraiueut deis
aere que Ihabitaben.
Ell, el gran i venerable Franceac Pi i Margall d'
iueaborrable memoria, auut en viaió reveslit d'aquella santa respectuoüilat i franca aUivesa que inspírava en quants actea s e i veia eoucorrer.
AÍXÍB m'apart veurel com des de ela escous dei
Cóngréa cspanyol convida a n'els gobernanta d'
aquesta tríala i abatuda Espanya a que si aquollsagrat mot de Patria surt del aeu cor, d'iiqiiell cor pió
dd seotimeut i amor, devien eena recansa, avaus que
consentir explotes aquella malvada guerra de Cuba
que coala foa derramada tanta aang humana i ela
mil-liona inútils tambó al Estat espanyol, concedir
l'autonomla deaitjada a n'aquella illa ja que del
contrari ella se la pendrien amb el fracáa i derrota
nostra; triat ea liaver-bo de retreurer, mes ea precia
en just honor a n'el ben nostie Pi i Margal! i per
vergonya d'aqnells desgovemauts; doñea aquesta
tan encertada i greu sentencia, li coatá l'ésaer titUat
d'anti-patriota i boig.
També fou ell el qui en l'any 1873 i en la data
dell 11 de Febrer estábil la República a u'aqueata
triata Eapanya, coustituint baix la seva presidencia
el reapectin gobern, lo qual li costa l'haver-se d'exilar a lluuyanes terrea.
Cora a mestre re -onegut en lea Arta i Lletrea fon
cridtit en l'any I9u2 per a presidir els Joca Floráis
de grata memoria qne'a ceMebrareu a Barcelona, en
ele quina i desde son ban ocupat lloc feu un her-
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mós cant a n'ela ságrate emblemes cíe Patria, Fi'les
i Amor, quina admirable glosa li valgué un beu ma
nifest tribut de gloria per part de tots e¡3 allí CODgregats que amb nombrosa manifestado t'acompanyaren ala crits de «Visca Pi i MargalU i cVisca
Catalunya».
Forses aitrcB gestes podria resgenyar, mós per
justa remembrausa d e t a n t gran home i hnnratcapd ivanter a noetreíi joventuts. mes les convido per a
Ilegir-lo en ees origináis planes i de la Hi-toria, en
el ben segur de que totea com jo matéis sentirán a
l'bora que inmensa joij, gros pesar per no ha7er
pogut compartir anib ell a! ensemps que'n lea amargora succeBsivei en les poqnes alegriea de ses Iluitea.
Encar que des l'ultra-tomba guiéu, oh vos gran
i venerable Francesc Pi i M^rgall, les escomeaes d'
aqüestes Joventuta que'n vos B'enmirallen i que
tant sola amb vostrfls doctrines confien, per a pnguer veurer un jorn i por semiire me« resplandir el
sol de la a tot hora benvinguda Re¡>iib;¡ctt Federal.
C.M.
Ciutat27- 11-1913.

Tristes recorts
Avui, aniversari de la mort d'aquell gran pafrici
que'H digné Pi i Murga'l, niodel exi mplar de les g *
neracions prssentea i fiitures, la meva plomo, enear
que modesta, nn pot -oatreurers en dedicar aquest
senzill recort K1 home que deaaparegué en momeota
que per la salvació d'aquesta desgraciada Espauya
la eeva sctuació era detistiva.
No ea ignorada per cap ciutadá la situació crítica
que vivim, la funesta íntervtnció d'homea pocfonseciüeuts en les idees, que han convertit la política
en instrument de luxe eh iins, i altres, mea egoiatea encare i amb fina mes lucratius per a poguer sa
tiafer tota classe d'ambiciona han portal una deaorientaeió tant gran en el camp república, causa
fundamental d'aquest cansancí aclaparador tantea
vegades posat en evidencia.
Per aixó cada any al recordar aquesta trista data
aento amb mea iutensitat la peMna del mai prou
plorat emineiit repúbÜc. de cor noble, inniaculat,
maguáuiín, aublim, del home integre que amb sa
clarividencia aabia posar de manifest desde el penódic, desde la tribuna, en les ^evea obres, aquella
puresa d'ideals que li era pet-u'inr i amb iilieea de
mires tant gnin, a m b argumenta tant clara i con*
tundentg que ni nua sola vegada pogué trobar ni el
mes gran de! seus enemic» qi)e li controvertís el
mea inaignificant punt de vi ta de lo que ell feia
objeote; aquest eia 1 home, aqueat era el MesUe d«

Meslres que avui fn dotze anyg la mort ens elprenguó I er aempre... Desaparegué l'home, pero no la
seva obra que quedará grabada en llelres d'or en 1'
historia universal.
JOAN KEIZACH.

29 de Novembre
Avui compleixen dofze anys que'l nostre benvolgut mestre en Francesc Pi i Margall deixá d'existír;
amb éll se n'anii tot ¡'entussiaarae d'aquelles graus
masaes que l'aclamaven per tot, que reapectaven les
seves doctrines i que aduc el portaven com ¡un deu
del republicanisme.
De la seva obra ae n'han apoderat una i altres,
tots volen ésser fiduis executors de ¡es seves ¡dees,
tots volen ésser mes fedérala que ell matéis i tota
ajuden a que la seva gran obra no quedi ni per coneixena els que som verdadera fedérala i ferms continnadors del seu programa.
Totta les musaes republicanes que avui exiateixen
han tret lo que raellor ela aemblava del Programa
del 22 de Juny, i han creat noub ceotroa, noua cassinets en perjudici de la causa federal, de la causa
que deixá apuntada el nostre gran mestre a m b la
seva grandiosa obra. Tots volem'ésaerfederalsi Iota
eua combiem ni nom i seguim els una per aquí i altrea per allá, |i éll que noméa haviatrevallati havía
eamersat totes les seves energfes per crear-ne noméa
una de casta republicana, la Federal!
Per aixó avui es com mea me he recordat del nostre p'orat metitre, al veure aquest desfet de les forcea república nea.
Tots els que sentim de vefes la mort del gran home públio, devem avui acotar la testa devant del
aeu leiiat i resar fervorodament una oració de ver
Fedi-ra llame.
JOAN PRÜHSB.

Ecos
PoTBKR mai com avui, aquesta paraula eco no havíii aigut empleada amb mes jnstesa per la recordansa d'un home, viva encarnació d'un mon que naixia... Veien sino: l'eco de la fallida Revoinció qui es
ja una cosa m-rta com l"eco de lea bftrricades qui
son ja desfetea; l'eco de la veu qui ungía a lea multuts de clarora noves, are en la cátedra, are en la
tribuna, are desde so.i escó del Cougrés, qui es buit
encare; ea l'eco coiidií deade les plauea deis diaria,
desde lea planes déla seus llibrea qui son oberts com
per dictar la Uissó del Tnoment ais bornes; es l'eco
persiaieut qui cliima per estalilir totes les justicies
« la terca, com clama per euderrocac totus le» veLiea
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tiraniee; es l'eco de POÜ caminar sobre la carcassa
podrida del seu teinps; ea l'eco ile la eeva páranla
caient a les pmfoudituts d'un ablm; ea l'eco qui paa89 aempre fiíiR que trovará el reauó que l'extebleixi,
fina qui trobi l'eco extravia! de la feíneoina multitut i procrein, jaotg, una geoeració nova, Ea el sea
gest i la seva mirada, la seva convicció i la seva
conaeqüencia, la seva auateritat i la seva puresa,
que un eco del seu teraps euB ofereix coro a única
ejcenaplaritat; es l'eco, no mort encare, de Montjuic
i de Filipines aixecnnt-Be per demuut de les inassea
plebeus atacadea de patriotería i oferint al mon el
preaeiit d'aquellee dugvies flors, per, miiUiicnt tiftt!'que8¡ es l'eco de son verh inmaculat qui, tot pasaaut, ees deixa un batee de revoita... En fi, ea el
temps paasat que torna, son els fets perduta qui 8'
han tornat una profitoaa ensenyanpa, ea l'hiatopia
qui'ns signa el camí, Per'xó éü, videiit entre ela humea, escullit entre la muUitut, viurá aempiternanient
i la aeva veu no a'extingirA jamai Que caigui dones,
l'eco de la mateixa, convertida en gloiioses i pretéritea enaenyanses, sobre les incongruentes uiul-

tituta.
per a enaltir la seva bona memoria els entuaaiastes fedérala del Cireol República Federal de
noatre eiutat, cel-lebrarán una vetllada necrológica
i uneg veus, de joves naturalment, posarán de relleu,
com a testimoni de la admiració de {oU. les sevea
virtutB, ia seva intel-ligencia poderosa, la seva fidel
convicció, ea a dir, tot lo que conatitutía aquella
gran forteleaa que B'encomaua tila bornes com si fos
u n cordial... A raea tan el Circcl Federal com el
SABADKLL FBDBHAL portarán una Uorere a la se^a
lápidii. com fl tribut d'iiimortalitat i com a recordansa déla viananls que paaain duvant d'ella. ja que
la seva vei'dor enjoiará el sen marbre i li treurá, per
unes horea noméa, aquella patina que'l lempa posa
BJIJÍW LiiU-íi lf> co-es...
TAMBE

Tipografía iimc.'..\, Dr. Piiiy, j^.-Teléfon 365. -Sabadell

Al tictes per Escríptori

-\rúa. J'XJIL.XA.
LUbres ratUats, Copiadors, Carpetes, Vades, Tintes,
Gomes, Plumes, Lacres de les mellors marques

Maquines d'escriurer SENTA
Ventes, cambis, reparacions
Cintes per a maquines i paper carbó.

ifiíÉüüi iüiisw.18 sísyEii

Taller de Gonstrucciií de treballs de fasta

deJOSEP

CENTELLAS

Fremiat en difereuts concuraoa.—Especialitat en
treballs d'art

Montserrat, 68.

SABATERI^

TOÜS
Es l'ünica casa que ven el calcat mes elegant i mes ben confeccionat a preus reduits

J. MARGET
Dentista
Dentadures sens paladar, dents de rcsca,
operacions sens dolor, curacíó deis caixals
sens extraureis.
Fi r'. XC3r& ZS.

Gracia, 20

5abadell

QmMXLñ
Aquesta casa acaba de rebrer extensos
assorlits en genres de punt, llana i coto
i genres confeccionats en blanc i color
= Variat assortit en genres d' home =
O A- Is/L I S E¡ £ t i ^rt-

PEBREGAR, 1U

5ABADEÜÜ

Secció d'Ofertes i Demandes
Poaóm a diaposieió deis nostres llegidora aquesta
petita Borsa de Treval!, corapletament gratuita.
Falta un aprenent electricista. Montserrat 65. •
S'ofereix un aprtejador auib 20 Bnye de práctica
Falta aprenent d'^sociptori.
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Demaneu a tot arreu

Anís del TAUP
Marca registrada

El reí deis Anissats Premiat amli medalla d'or
FBbriCBntiaSEP GCRtTlA Sabadell
lEXIGIU

LA

MARCAí
1^—?^PW«-l

Taller de Tornería Mecánica

FOTOGRAFÍA

m i q u e ! ReíKKD í fíil

MODERNA

Única casa a Sabadell que construeix bitlles
(canons) de íeler en espiral, i tot lo que's
refereix al ram de tornería.

de colots

Montserrat, 65

Companyia de Segurs
contra incendis

FOTOGRAFÍES, AMPLIACIONS,
POSTALS Y REPRODUCCIONS

PREUS ECONOMICS

Gurrea. 50

Sabadefl:

EL N O R T

Compagnie d'Assupanües Génépales
~—

—

~ contra els accidents i el robo - — —

~———

LA A G R Í C O L A E S P A N Y O L A
SocíeíKt Anónima de Segurs reunits a cotlsació fix^ graduada = OPERA EN ELS RAMS :
Pedregada.—Morí de bestiar com Caballs, Mules, Ases i Boví.—Robo, furt i perdues de Caballeries i
caps vacuns.—Mort del besiiar de Tocino i Cabra.—Transport de! bestiar.
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SOCIETAT ESPANYOLA
P O P U L A R de estalvi i previsió
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