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Disputas empenyaçlas, gran fressa y no petitas tempestats s1 aixecaren, en aquets últims temps principalment, contra lo que ha vingut
ú. anomenarse la llegenda de Colon ó la llegenda colombina.
Veus autorisadas y plomas expertas han clamat pera que 's depuri de tota llegenda la historia y vi-da de Cristòfol Colon; y aixó ho
van fer, uns desmentint ab bon seny certs y determinats fets ab probas d'irrefutable documentació, en lo qual no anavan errats; y altres
apelant ú. procediments de burla y de sàtira^ ab lo qual j a 's peca y
's fa mai.
Sia en hora bona. Prescindeixis en historia de tot lo que sia fabulós, que aixís. deu ésser; pero al ferho deu anarse ab gran cuydado,
inspirantse en un alt esperit de rectitut y d'imparcialitat, lo qual no
es donat à tots. No per contrariar la llegenda de la veritat se vaja à
caure en la llegenda de la mentida.
Y part d' aixó va succehint.
Perquè hi ha duas menas de Uegendas, las que seràn sempre, eternament, veritat, per fundarse en la realitat dels fets, y las que son y
seran sempre mentida, per estar basadas en la faula ó en lo mito.
Cert es que la llegenda s' apoderà de Cristòfol Colon, pero es també cert qu' en aixó res hi ha d' extrany y que no sia perfectament natural.
Sempre va la llegenda en companyia de iot lo gran y
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naii; de tot lo que s' eleva sobre lo vulgar; y no hi ha ni passat jamay
cosa extraordinària en lo mon que no tingui la seva llegenda, desde
las teogonías paganas ab los seus deus olímpichs, fins las liturgias
cristianas ab los àngels y 'is sants de nostre cel. Los naturalistas de
la historia qu' aixó desconeguin, no estan ni en la realitat, ni en la
naturalitat, ni en la naturalesa de las cosas.
Y es qu1 ab tot 1' extraordinari hi va la íe, y sempre, sempre ab la
fe hi va 1' art. La ío, sia ella la quc's vuligui, es la vida del art, y V
art es la vida de tota obra humana. Qui desconegui aquest principi,
anirà per lo camí del error.
Aixís com los sants y las. divinitats tenen las sevas aureolas y 'Is
seus nimboS; aixís los grans genis, los sers extraordinaris, tenen la
seva llegenda. Y aixó 's deu a la necessitat que hi ha de trobar en
ells quelcom que,- responent a la seva anima privilegiada, parli al
anima dels demés.
La grandiositat, lo que se 'n diu maravcllós en 1' art y en la ciència, deu arribar a tot. Los cuadros, las estatuas y 'Is llibres instruheixen, recrean y encisan, pero no tots parlan al anima. Y qui no
sàpiga parlar a 1' anima, ni pintarà lo Cuadro de laslanms, ni esculpirà la Venus de Miïo, ni escriurà L a Divina Cetnedta. No saber
aixó es ignorar lo rudimental.
Per aixó no hi ha mes que una manera de parlar dels grans homes, una sola, si 's \rol prescindir de tota la llegenda: la de Plutareo.
Deuhen, presentarse ab tot l'esplendor dels seus fets y de la seva
virtut, sense alusió à las petitesas, desmays, debilitats é impures as
de la vida.
Si no 's creu aixís, si al tractar dels homes extraordinaris no 's va
per lo camí de Plutareo. si 's.vol devadar à totas las futesas, à totas
las mlserias, à totas las impuritats de la vida à que per Uey de Deu
estàn subjectes los grans com los petits, los mortals tots, llavors no
hi ha de que parlar ni hi ha de que escriure. Havem acabat ab tot.
Anant per aquest camí ;podran resistir à la crítica, ala censura (que
no ja à la crítica, que casi sempre 's confon ab la censura), aquets
grans homes de la antigüetat, aquets romans deseveras virtuts, auscultats y autopsiats en tots los fets de la seva vida privada? A l estudiar à Juli César, per exemple, ino '$ veurà al marit de totas las donas y à la dona de tots los marits? A l tractarse cl' Alexandre Magne,
de Sócrates, de Plató, de Jesucrist mateix... Pero no, no he de seguir
per aquest camí ni tan sols com demostració y com argument. Prefereixo quedarrae sense rahó a seguir rahonant d aquesta manera.
Si ds naturalistas de ia Historia segueixen per aquests viaranys,
no han de quedar ni grans homes en ia antigüetat, ni heroes en 1'
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olimpo pagà, ni sants en lo cel cristià. Anéra à ésser los deshonradors
de la Historia y auém à donar tristíssimasensenyansas à nostres fills.
Los que tant combaten la llegenda colorabína, y tant la censnran,
y tant rencgan d' ella, no reparan que ab las se vas sortidas de tó y
las sevas arrogancias contribuheixen à íòrmar al voltant de Na Isabel la Catòlica altra mena de llegenda, reclamant ab injustícia noto-'
ria pera Na ísabci únicament, lo que es à totas llums glòria d' ella y
d' En Ferran.
No: la gluria no va" ésser sols de la Reyna, ui tampoch del Rey.
V a ésser dels Reys.
Pretenen alguns aixecar la figura de Na Isabel resumint en ella
tots los mèrits y tots .los èxits. Es un ei ror.
Los fets, los estudis, los documents, deniostran que lluny de posar
dificultats En Ferran à la empresa de Colon, la protegí y fomentà, y
no es gens aventurat assegurar que d' cli depengué la resolució definitiva.
En protegir à Cristòfol Colón y en procurar que 'Is seus projectes
se realisessin, los aragonesos hi van pendre tanta part; com los castellans, y pot ser més. En los últims moments, quars. ]a tot estava perdut, quan tot semblava abandonat, quan ja Colon fou despedit, quan
h a g u é de ferse i ' últim y suprem esfors, los aragonesos son los que 's
bellugan y mouhen al voltant d1 En Ferran y de Na Isabel: Joan Cabrero ab sas incansables instancias prop del Rey, Lluís de Santàngel
ab las sevas amonestacions y 1' oferiment dels seus cabals à la Reyna; Joan de Coloma ab las sevas conferencias ab Colóa y Gabriel
Sanchez y Alonso de la Cab/aliería ab los seus empenyos y solicitut
en anant donant calor al pensament per círcols y rotllos de la cort y
de la vila.
Que allavors la Reyna estava vacilant y desmayada, es evident: y
proba d' aixó '-g trobaria en certa carta dirigida al duch de Medinaceli. Qu' En Ferran, sense semblarho per altas rakons d' Estat, dirigia, no obstant y encaminava als aragonesos desde la •seva cambra,
hfi: tinch per cert. Que Lluís de Santàngel obehí sokament à la inspiració y al manament del Rey ea la seva entrevista ab la Reyna, es
cosa que sembla probada. Que 'Is aragonesos foren los que decidiren la cuestió, arreglant y vencent totas las resistencias y tots los
obstacles, no hi ha dupíe; y la proba d' aixó existeix en las cartas
que 4ls hi dirigí Colón participàntloshi '1 descubrimení, al mateix
temps que als Reys. Y que fou, per fi, En Ferran qui ordenà à Joan
de Coloma, 'l seu secretari, que s' entengués à solas ab lo futur almirall, donantli instruccions orecisas pera redactar lo cèlebre uoca-
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nment conegut per las Capituïadones de Santa Fe, es a totas llum
clar, que sols lo dupte es ofensa.
Y p e r cert que 'Is que tant fan gala d1 exclussivisme, y tant volen
ensalsar a Na Isabel y à C a s t e l l a , y tant deprimirà Aragó y à En Ferran, no s' fixaren eu lo text d- aguestas Capitulaciones, ni en la seva redacció y forma. Aixó solzameut hauria bastat para que haguessin comprés son erro y poca r a h ó .
Si hagués sigut sola Na Isabel en nom de Castella, com se suposa
y afirma, qui hauria cridat à Colón pera entendres ab ell y donarli la
autorisació pera ia emprasa, en altra forma s' harían redactat las capitulacions, y fora 1' seu secretari Gaspar Gricio encarregat de la redacció y de la firma. Pero no fou aixís. No es lo secretari de la Reyna
sino 1' del Rey, Joan de Coloma, qui s' entén ab Colón y coferencia
ab ell, y disposa ab ell la forma y condicions del conveni, y rep instruccions directas del Monarca, y redacta y firma al peu de cada capituï d nom dels Reys.
Perquè aixís cstdn las Capitulacions sense que aixó s! hi hagin fixat
losqus solzamentet pera Castella pretenen y exigeixen la glòria. No
es la Reyna de Castella la qui tracta ab Colón. No es tampoch lo Rey
de la Corona d' Aragó. Son los Reys, son abdós, los dos units y formant un sol loòquc donan, concedeixen y otorgan à Cristòfol Colón lo
que s' expresa y determina en cada capitul del conveni; y al peu de
cada capitul s! hi troba '1 Plau d sas Altesas, y al peu de tots després
de las íirmas dels Reys, enclohentho tot, hi ha lo Por mandato del Rey
e de la Reyna, Joan de Coloma.
Basta tenir lo text d' aquestas Capitulacions a la vista pera compendrer que no fou la Reyna de Castella qui pactà ab Colon. Tampoch En Ferran. Foren Aragó y Castella. O per millor dir, no foren
tampoch Castella ni Aragó, Fou . Espanya, Espanya que nasqué
aquell dia cèlebre y que, apareixent de sobte, inopinadament, per
primera vegada, 's presentà à posar la seva firma al peu d' aquellas
memorables Capitulacions que la feyan mestressa y senyora d- un altre mon.
Es tan injust negar à En Ferran d' Aragó la glòria que pogué tenir en lo descubriment d' Amèrica, com fou injust, arran del succés,
negaria à Na Isabel de Castella.
Perquè fou aixís, encara que avuy no ho sembla.
En los temps inmediats al descubriment, la opinió pública tot ho feya dependre del Rey, personalment d1 ell, y raras vegadas sl ocupava d' Isabel en aquest punt.
A vegadas ni sisquera se la anomenava.
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Zuríta, '1 gran analista d' Aragó, diu en los seus Amles que '1 Rey
fou qui manà armar à Colón los barcos ab que 's va fer lo descubri*
ment de las Indias.
Y no es certament que Zurita 's deixés portar de la passió com aragonès que era, perquè aquí hi ha l'historiador castellà,'1 mateix Pare
Joan de Mariana qui diu terminantment que 7s tres barcos foren armats à costa del Rey.
L ' i t a l i à Paulo Jovio, '1 portugés Joan Barros y altres autors, escribint casí arran del descubriment, atribuheixen tot lo mèrit de la expedició à En Ferran sense esmentar à la Reyna, lo cual en nostres temps
ha fet exclamar ab gran sentiment al americanista Fiske, en la seva
obra Te Dicovery of America, qne ningú allavors se recordava de la
pobre Na Isabel.
Si; aixó fou aixís, y tari aixís fou que '1 mateix Cristòfol Colón, à ésser certa una carta.seva trobada fa deu anys per Céssar Cantú, cita
solzament al Rey y pera res fa mencip de la Reyna.
Aquesta importantissima carta de Cristòfol Colón, fins avuy desconeguda, està en mans del historiador César Cantú y fou llegida'per
ell davant del Congrés de geògrafes que se celebrà à Venècia l ' any
1881. Està fetxada à Palos, dos dias avans de sortir pera la gran empresa, va dirigida al president del gobern à Gènova, y diu aixís:
«Magnifich senyor: Desde que à vostra República no li-semblà con»veaient acullir las me vas ofertas, y que totas las malas iras^dels ene»michs s' han convingut en fer desestimar la meva instància, me vaig
»entregar à las mans de Deu Nostre Senyor. Y d Senyor, per inter»cessió dels Sants, feu que 1' clementíssim Rey de Castella, ab ànima
»generosaj no 's desdenyés de donar ajuda als meus projects.
»Y alabant per això à Deu Nostre Senyor, vaig obtindré à las me»vas ordres barcos y homes y al present estich à punt d'empendrer lo
»viatje à aquella terra que Deu m' ha concedit la gràcia d' intentar.
»Vos dono gracias per tots los vostres actes, y vos suplico que preguéu per mí.
»A Palos lo 1 de Agost de \A92.—Columbo Christ.»
£Es verdadera aquesta carta? No ho sé. Me venen molts duptes; pero la publico baix la autoritat de Céssar Cantú, tal com se troba en lo
número del Diario de Barcelona del 28 de Setembre de 1881, enviada per lo corresponsal de d i t U m m » , que digué la havia copiada del
seu original.
Si aquesta carta., que digué ser escrita en italià, resultés certa, s'
aclararían molts punts avuy encara foscos, donaria nova llum sobre
Colón, y s' ovirarfa quelcom de lo que hi ha ocult encara en la seva
vida, en los seús fets v en lo seu caràcter.
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Hi ha també entre las cartas de Colón pabíicadas y conegudas, una
en ia que, dirigintse al Rey Catolich, li diu; Vueslra Altesa, después
que hubo conocimiento de m i decir, mc honró é fi so rnerced é titidos
de honra, ab lo cual be clarament confesa y declara la intervenció eíicas y directa de! Rey en la empresa d'Indias.
Si; fou tan injust pendre glòria a Na Isabel pera darlas a En Ferrdn, com es injust avay lo darlas totas a Na Isabel, prenent a En Ferran, lo que liegítimament puga correspóndreíi y li pertanyi.
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Avans de tot, ypera que f epígrafe que encabessaaquestasratlias
no fassi concebir lusorias esperansas, se fa precís fer constar que
no anem avuy a fer un article pera cantar las beilesas hterarias ni
analisar tampoch 1' abundància de dates pracf chs y coneiaernents
científichs que vessan abundoses del erudit travall ab que '1 docte
catedràtich de la Universitat de Santiago de Galícia D . Alfred Brafias; inaugura '1 curs de 1 «92-93. No CE; aquest io nostre propòsit.
Fer un estudi detallat del discurs d' obertura del senyor Branas,
necessita temps, del que no podem disposar avuy, y haver, per altra
banda, llegit molt dit importantíssim trava!!, y sobre tot, haver meditat fondament pera poderlo tractar ab l'extensió que 's mereix
obra tant important y de tanta vàlua.
Davant de la grandiositat y trascendental importància del discurs
del valent regionalista galiego, qu' hem llegit ab goig y entussiasme,
confessem ingènuament y ab la bancuesa que 'ns caracterisa, que
necessitém afalagarnos altra ó altras voltas ab sa lectura pera, cas
de que 'ns cunsiderém ab prou fersas, analisarla detingudament, ab
lo qual lograrcm per una banda fer obrir los ulls a molts iluscs, ó
que volea serho y per altra encoraíjarnos pera seguir avant en la
defensa dels ideals regióualistas
Per avay la nostra tasca se reduhira exclussivament a fer públich,
primer, la expressiva y atenta comunicac;ó que ha dirigit lo senyor
Branas al patriótich «Centre Català» d' aquesta ciutat, contestant ai
telegrama de felicitació que li dirigiran bon punt tingué noticia del
acte'realisat; y segonament, reprodurir lo capítol Conclusió ab que
acaba lo senyor Branas son magníhch discurs y qu'es lo verdader
compendi de tots los extrems que iruorman lo programa dels regionaiistas gailegos qu1 es també lo nostre programa.
Diu aixís la comunicació dirigida al «Centre Català»:
«He rebut 1' expressiu y afectuós telegrama que vos heu servit
diriairme en nom del patriótich NNrare Catam^ que tant dignament
iac-idiu.
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Tinch la satisfacció de manifestar à los fills d' eixa beneyta terra,
d1 eixa excelsa Catalunya, d' eixa pàtria dels homens de voluntat y de
cor, qu' estimo casi tant com la meva, qu' en mon discurs .d' obertura
de la Universitat composíelana, dono a llum pública lo programa regionaUsta,.calcat sobre la Constitució Catalana, votada 3T aprobada
en Manresa, i^quest serà tal volta 1' únich mèrit de mon discurs, y
per ell admeto solsament la felicitació, pera mi abrumadera, que '1.
«Centre» 'm dirigeix y que consideraré sempre com uns dels mes
grans triomfs de la meva vida.
No fa encar un llustre que vaig comensar en aquesta estimada
Galícia la campanya regionalista y estich satisfet del resultat de mos
esforsos.
Lo terrer està preparat: Murguía, Garcia, Ferreiro, Alvarez Ynsua, Tarrio, Rodríguez Carràcido,Golbe, CabezaLeón, LeyesPosse,
Martínez Salasar, Aüreliano Pereira, Oviedo y A r c e , López Ferreiro
y molts altres eximis escriptors y poetas escarhpan per tot arreu la
llavor de nostras doctrinas y la culiita ve essent cada any mes abundosa.
L ' hora de nostra regeneració política y social ha sonat y està
verificantse lenta 3^ gradual pero incessantment.
Lo penó blanch de Galícia y 1' estandaft de las quatre barras van
à la vanguardía. Lo dia del triomf onejaràn juntas en Barcelona y en .
Santiago.
Serviuvos 'fer present al «Centre» mon étern regoneixement per
sa felicitàció com president digníssim de corporació tan distingida »
Deu vos guardi molts anys.—Santiago 7 d' Octubre de 1892.—Alfred BraÉas.—Sr. President del «Centre Català» de Sabadell.
Fins aquí la comunicació;
Llegeixis arc 1' últim capítol del discurs del Sr. Branas, qual important significació es per demés apuntaria, donehs be prou la veur à nostres habituals llegidors.
CONCLUSIÓ
«He acabat ma difícil tasca.
Com tinch lo pressentiment de no tornar à pujar en ma vida à
aquesta veneranda tribuna, vull ants de baixar sos grahons, despedirme pera sempre dels meus, dels qu' estàn units à mon cor y à ma
ànima per los misteriosos é inefables vincles de la ciència y amor à
la pàtria. Vosaltres, los que haveu sigut mos mestres y ara -sou mos companys, solament deveu considerar ésser súplica lo que pera los dcadvertencin, ja qu'ha arribat lo moment
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de descorrer lo vel y d' aprofitar aquesta solemnitat acadèmica pera
dir la vritat clara, despullada, sens sutilesar. ni distin gos, pera que
los veniders no ' m tatxin deraíí de pusüanim y cobart.
La Universitat no ha perdut del tot son preí.t'gi, hi va haver un
iemps en qu' eixas grans institucions prepararen la regeneració potica dels estats oposantne al feudalisme guerrer, ignorant y bàrbao, '1 cos de lletrats, i s homes doctes que portaren à las Corts l ' esat plà y destrnhiren sens mes armas que las càtedras y i s llibres de
. oder dels nobles que anulaba per complert lo dels Reys.
Las Universitats foren desde i segle XIÍ, es dir, desde son naixe*
ment, 1' únich element de restauració de las il'ibertals populars: ellas
reuniren à París, à Bolonia, à Roma, à Salamanca no sols à jovens
escolars qu' aspiravan als graus de Batxiller, Licenciat y Doctor en
Teologia y Escolàstica, en Dret y Medicina, si que també als homes
de gobern, als qu' intervenian en 1' administració pública, als funció*
naris d' alta categoria, quins anavan à escoltar de viva veu la explicació dels mes sabis mestres d' Europa.
D* aquells centres, coronats de glòria, protegits peisReys, dotats
de gra'ns privilegis, sortiren los legistas, losfiiósops y i s doctors qu'
inspiraren los mellors códichs, reformaren las constitucions, y facilitaren la entrada à las classes inferiors à las altas esferas del gobern
y de la administració dels pobles.
Eixa influencia de las Universitats pot dirigirse avuy en altre sentit, à pesar de la dependència ab què aquest is se troban ab los poders constituhits: sabut es que la joventut que assisteix à las classes
uninersitarias s'empapa de tal modo de las opinions é ideas del mestre, segueix ab t a n t a f à n y s a s disquisicions y anàlisis, s'identifica tant
ab lo temperament, ab la idiosincràsia y finsab las virtuts 3^ defectes
dei que 1' ensenya, qu' acaba per seguir sas petjadas é inspirar després sos actes públichs y privats ab las ensenyansas rebudas.
Veyeu, oh digníssims companys meus, com de las clases pot
eixirne la benèfica y fecondant sàvia que vigorisa y reanima i vell y
corcat tronch de nostras llibertats públicas; veyeu com es possible
que educada la joventut, que demà 'ns espera, ab los únichs principis
salvadors del amor a Deu, à la familia y à la pàtria, 's trasformi dintre un plasso no llunyà 1' aspecte de las nacions, s' abandonin las
preocupacions y errors que viuhen y corrompen nostres organismes
polítichs y se sustituheixi lo fantasma del gran Estat unitari per las
realitats vivents del Estat regional desccntralisat.
Lo fracàs de tan diversas experiencias, los desenganys rebuts, la
misèria de nostres pobles, los mil y mil pecats comesos per lo centi alisme durant son pontificat satànich, me consta qu' engendraren
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en vostre àrama, com en la meva, 1' ;.tria • à lo qu' es nostre, 1' amor
à lo que constituheix una part de no . qi existència, 1' amor à la pàtria petita que 's base solida de tot civisme y del verdader amor à
la pàtria grant.
Lo que fil falta es valor y franquesa pera confessar à devant del
mon lo que 's diu en las soletats de la llar ó en los círcols estrets de
la amistat: lo qu' urgeix es imitar à aquells mestres y doctors de la
Universitat de Vilna, successora de la de Cracòvia en la inmoríal
Polònia, que contà entre sos deixebles al gran Copernich, los quals
quan la ocasió fou favorable defensaren ab la ploma y ab la espasa
los drets de sa rassa contra sas vils detractors: lo que 'ns convé es
lo perdrer aquest singular caràcter nebulós que ^ns aisla y 'ns fa
parlar mal de lo nostre dins de Galícia-, y 'ns exalta y enloqueix en
•la emigració ó en lo desterro fins al punt d' exagerar nostras virtuts-;
üo que devem fer, en fi, es ésser bons fills y no uns malehits de Deu
<que reneguém de la mare quan mes nos necessita y reclama.
•Quan hi ha grans interessos ql·ie salvar, es precís d e i x a r à un cos•tat las conveniencias locals, los egoismes y amMctens, los compromisos convencionals. las adoracions al poderós y fins los beneficis
en espectativa. Tot aixó es misèria, es flaquesa d'ànim, es petitesa y tontería devant las sagfadas obligacions del patriotisme, devant
la majestat sublim de nostres ideals regionalistas, devant la salvació
y la llibertat de Galícia.
Pero iqué volen los r ^ ' c / í a / z ^ a s ? sento preguntar à cada pas cu
lo meu entorn y acàs també vosaltres m' ho esteu preguntant are.
(S coneix que poch nos llegeixen, que ni sisqueraen fan cas, cuan
després de tant com havem escrit y parlat encara.'ns preguntan
quins som, d' ahont venim, ahont aném y que volém.
Pero lo Deu de la oportunitat % recordà de mí, per que en cap
ocasió mes solemne ni memorable qu' aquesta, podia manifestarvo.s
ab claritat lo que volém, que no pot ésser altra cosa mes que lo que
vosaltres voléu, per que instintivament ho sentiu y expontaneameni;
10 practiqueu.
Nosaltres los regionalistas VOLÉM:
: l.er. Que reconeixent y admetent la unitat nacionalesv&nycA-d y
sns perjudici de la integritat política d' Espanya, sl estableixin diutr- d: ella dos poders, separats, distints, autònoms: lo PODER 'JJÍNTR.L y lo PODER REGIONAL.
'.on Que las atribucions del Poder central 's limitin: l.er .-\ rcpreentar à Espanya: 2.on A las relacions internacionals: 3.e \ ia
orginisació del Exèrcit y la Armada: 4.rt A las obras d' inter- genera, carreteras, ferrocarrils, etc: 5.nt A resoldrcr los conílíc ; c?v
:.ió dels F Í esuposlos centrals.
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3. cr Que '1 Poder Central exerceixi sas funcions legislativa,
executiva y -judicial de la següent manera: la l.a per medi d' una
Assamblea ó Parlament compost de representants de las regions en
número limitat; la 2." per medi de Secretarías ó Ministeris en lo número estrictament necessari: la 3.a per medi d1 un Tribunal Suprem
que no fallaria d ultima instància los negocis, si no que 's concretaria à resoldrer los conflictes entre lo Poder Central y lo Regional
y íi exigir la responsabilitat als funcionaris del poder executiu.
4. rt Que ll Poder Regional sigui d únich sobera dintre de cada
regió pera dictar sas lleys organicas y administrativas.
5. nt Que d Poder legislatiu resideixi à las Corts regionals formadas per lo sistema de la representació de gremis ó classes.
6. Qué d Poder judicial sigui colegiat en tols sos gratis y las
causas y plets se fallin à iiltima instància dintre de cada regió.
7. Que d Poder execntin 's compongui d' una dicta d' alts funcionaris, nombrats per las Corts, ab atribucions analogas d las del
Poder Central en lo que atanyi únicament als assumptos regionals.
8. Que la divisió teritorial tant gubernativa com administrativa y
judicial tinguin per base los cireals naturals y tradicionals de cadí
regió.
9. Que ds carrechs públichs se confereixin Únicament als fills d;
la regió ó als que essent estranys arraiguin a ella, en los cassos qui
las lleys organicas determinin, essent d' advertir que d regionalism
• no es exclussivista ni egoista, ni tanca las fronteras als ciutadans (e
las demés regions qu' ho son també del estat espanyol. Los regionlistas condempnan y condempnaran sempre 1' aplicació del famós iit
de Monróe" Amèrica perajos americans. Aixís donchs, los ciutadas
d' una regió poden passar à altra y disfrufar à ella los drets fesrvats als naturals: la nota de separatistas que se [ns llehsa à la arz
es una calumnia infame que retxassém ab totas nostras forsas.
10. a Que cada regió tingui sa Carta 'constitucional a la quei' hi
consignin los dos principis fonamentals de la autonomia regonal
y de la unitat política del Estat espanyol, ab dos armónichs ycomplementaris.
U.a Qu' Espanya tingui una legislació general civil, pena, mercantil, admirdstrativa, econemia y fiscal ab caràcter supleori, y
una legislació especial de cada una de las regions en que L ístat se
divideixi.
12.a Que cada regió puga tíndrer Instituts armats props.
Li.a Que la acunyació de la moneda sigui regional peróab arre-'
glo a un tipo únich convingut ab las demés regions y ab los tractats
internacionals.
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'14.1 Que la llengua regional sigui d' ús potestatiu, especialment
entre 'Is naturals.
15.11 Que '1 regionalisme triomfi per la evolució. Lo regionalisme
no pertencix a cap partit polítich, ni acepta una forma determinada,
de gobern. A Espanya es d{ un cop mondrquich y poliàrquích:
lo mateix li fà que sigui la dinastia reynant ú altre espanyola la que
acepti sas conclusions, ó que ho sigui una república ó una monarquia
electiva. Lo regionalisme no tocà à la forma sino al fondo de la
gobernació dels Estats.
16a Que 's conservin las mellors relacions entre la Iglesia y Y Estat, però posantse d' acort lo Poder Central ab lo Parc bant, à íi de
que las dignitats y prebendas eclcssiàsticas recaiguin ab naturals de
cada regió y la dotació de Cuit y Clero s' armonisi ab la nova organisació regional.
Heus aquí tot lo que ambicionem los rçgionalistas espanyols sens
discrepar un punt, lo mateix los catalans que 'is vascos. los. valencians que !ls aragonesos, los gal'egos que'ls càntabres: un sol desiLj,
una sola aspiració nos uneix y estreny, lo desitj de viurer lliures dintre de nostra terra, duenyos de nosíras cosas, resignats ab nostras
penas y ab nostras alegrías satisíets. Aquesta es la aspiració gloriosíssima de la llibertat y la consagració del etern é indestructible
principi judírich de la personalitat, arrel y font de tots los demós
drets. Si lícit me fós parodiar una frasse molt corrent diria que nostra tesis pot resumirse ab aquesta gran sentencia: «Volem al indivl·
duo lliure en la familia lliure; la família íliure en lo municipi lliure; al
. municipi lliure en la regió ú provincià lliure; la regió lliure en 1' estat lliure; y 1' estat lliure en la lliure y universal societat de las gents,
ó sigui en 1' estat internacional lliure.»
Y vosaltres, oh alumnes de la Universitat gallega, de la Universitat de literaris, de la Universitat dels màrtirs de la pàtria, dels heroes de Puente Sampayo, Taínarnes y Alba de Tormes, vosaltres
que porteu al cor los gèrmens de la regeneració de nostra rassa y
que gracias à vostra joventut florida, enèrgica y viril, conserveu pur
é intacte en lo més fons de 1' anima lo sagrat dipòsit de la fé, cel amo*
y del patriotisme, escolteu per última volta, desde las sublims aliaràs del trono de Minerva, al més humil de vostres mesti es!...
Ab inesplicable emoció y embargat V ànim per lo dess'siu, trascen dental y solemne d'aquestos inefables moments, lo mestre vos
conjura à que prengueu per modél als estudiants húngaros, polachs,
grechs ó irlandesos, que à la hora fatal de la desgracia han aixecat,
com vostres antepassats en la guera de la Indcpcndcncja, la bundera
sacrosant de la llibertat de la pàtria.
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Abandonéu per Deu los falsos camins de la polftica-moderna y del
dret nou, porteu demà à la tribuna, à las Academias, als Ministeris,
als Tribunals, à las Diputacions y als Municipis los principis salvadors de la descentralisació regional; encarnis ab vosaltres lo verb
de la idea novfssima; siguéu vosaltres cuan sortiu de las classes pera
los destins públichs, los apòstols de ll Evang-eli polítich dels pobles y
cayguí trossejat, en fi, <í vostras plantas lo Talmut del judaisme go•-b^^amental, del centralisme y de la burocràcia.
. ,/^^íi|^:çom lo triomf del individualisme y la formació de las nació»
j.^^l^Jfóú.Aécessitat del temps pera romprer lo cetro de ferro dels
":Gé^ï^^:fa;'linitat absorvent del imperi romà, aixís à la època present
' io^ tegipnaíïsme y la descentralisació son los únichs remej^s pera acat a r d' una vegada ab lo modern cesarisme delsgoberns centralisats:
ensemps la idea nova's vuida à unnoumotllo: los romans corromputs
deixaren sas costums y sas crecnciasà los barbresdeiaEscandinavia
y de la Germania mes grants qu' ells perquè efan lliures: avuy 'Is
polítichs resabiats y rancis son impotents pera entendrer y aplicar
nostras doctrinas regeneradoras: à la joventut que avuy s' allissona
ab tants desenganys toca en lo pervindrer portar à son front los llaurers del triomf,
Y acabo aquí saludant al sol del renaixement literari de Galícia
que fà alguns anys aparegué esplendorós, opulent de llum, per sobre de nostres amples horizonts, à eixa legió d' adalits impetuoses y
valents que ab la pluma y la paraula celebran nostras victorias y recordan nostras passadas grandesas, à aquest grapat de braus iniciadors que à la sombra del venerable Patriarca del regionalisme, del
insigne Murguía, han donat ja los primers passos per lo camí gloriós
de la organisació regional; al Centre Gallego de la Habana, nucle poderós de set mil compatriotas que desde enllà los mars 'ns aníman y
confortan, y als escassos periodistas qu' estàn al costat nostre y secundant nostres pobres é indomables esforsos.
Be sé que tots ells creuhen com jo que de la descentralisació re*
gional depent la felicitat relativa y posible de las nacions.
Y encara que tots nos abandonessin, portaríam al sepulcre la mateixa creencia, essent nostre últim sospir pera aquesta pàtria estimada, pera nostra idolatrada Galícia.»
Res hem d1 afegir à lo dit anteriorment.
Las declaracions del simpàtich regionalista gallego son ben contundents y prova fins à la evidencia la necessitat del regionalisme à
Espanya.
La esplendorosa llum de la salvadora idea ha entrat ja matisada
dels mes simpatichs colors per los finestrals de las Universitats, ilu-
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minant als que demà tal volta han d' influir en la bona marxa del gobern y que saturats de las bonàs doctrinas del Sr. Brafías, no hi ha
cap dupte que contribuyràn al implantament del regionalisme.

Fineix als Ilabis del bon vell 1L historia,,
y, com dormint lo somni de la glòria,
L inspirat mariner no l i respon;
es que, en volt ab la boyra del misteri,,
ab celisties y llum d'altre emisfèri,
dintre sa pensa rodolava un mon.
Darrera aqueixa Atlàntida enfonzad'a^
la verge de son cor ell ha ovirada,
com, part d1 allà d' un pont, gentil ciutat;
com, darrera d' eix cel, cels més hermosos;;
com, darrera eixos astres lluminosos,
lo tabernacle d' or del Increat.
De cara al sol, que 's pon entre purprada
boyrina, com fugint de sa mirada,
sembla haverlo sorprès en son camí,
y cridarli fent ales de sos brassos:
«Espéram, astre, tot seguinte 'Is passos
/ F i a t / vull dir al caos ponentí».
Y en èxtasis exclama:—D{ estelada
giravolta la terra coronada,
demà veurém renaixe i sol ponent;
si ab son carro de llum, que '1 cor anyora,
no daura altre pays fins à lu aurora,
idonchs qué hi va à fer, diheu, al Occident?
L a mar que à vostres peus dorm y somia
£no us porta d' altres platges 1' armonía?
1' ayre no us du perfums de paradís,
ni planyívols sospira d' una sirena
que tmsque d' altres brassos la cadena,
morint d' amor son cor anyoradís?—
• Llavors lo sabi, ab màgiques paraules,
las veritats esbrina que, entre faules,
en rónechs pergamins ha espigolat;
à Plini y à Estrabó fa aurífichs plagis,
retran de nostre Senecà 'Is pressagis,
y 'Is somnis y recorts de las etatsD e l fragment

L'Atlàntida.
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Conta haver vist, del Oceà entre roques
de pins desconeguts superbes soques,
y entre 'Is esqueys de 1' illa de les Flors
haver deixat í onada riberenca
dos cadavres de cara vermellenca,
d' algún secret del mar reveladors,
Y afegeix abrassantlo:.—rTu vindrías
à relligar, coloma d ' í s a í a s ,
. de la terra 'Is extréms com d' un mantell?
.Missatger del Altíssim, vés de 1' ona,
: qui; per t r à u r e t à port, un pal te dona,
per traurhi un mon be 't donarà un vaixell.—
—Sí, me '1 darà,—responli,—y per haverla
dels palaus de Neptú la millor perla,
jo tornaré V Atiàntich à pontar.
Desperta, humanitat, mira ta Eeva.
que d' un tàlam de flors flayrosa 's lleva;
Adam dels continents, vesla à abrassar.—
Y com un astre empès per ma divina,
à Gènova V hermosa s' encamina,
del Edem de la terra à dur la clau;
mes ella, com galera desarbrada,
no gosa obrir ses ales à 1' ayrada
que V alsaría més amunt d' hont cau.
Veent que l i tanca Gènova la porta,
gira 'Is ulls à Venècia, encara forta
per c a r r e g à ' à sa espatlla un continent;
mes, feta al terratrèmol de la guerra,
óu io progecte d' aixamplar la terra
com p'araules de llengua que no entén.
lAy! de sos Dux no es ja ia mar esposa,
pus d' altra ma més pura y més hermosa
espera rebre '1 nupcial anell.
—A Iberia torno,—'1 Genovés exclama,
y entrà en Lisboa, quan n' eixia Garaa
à Libia à dar lo tomb, com à un vaixell.
A Joan segon oferta'n fa ilusoria
que prova, ingrat, de péndreli la,glòria;
3r, veentse en terra '1 mariner perdut,
dels seus somnis pel cel busca una estrella,
y 't veu à tú, Isabel la de Castella,
la reyna de les reynes que hi ha hagut.
Tu sospesares, sola tú, sa pensa,
íu midares d' un colp sa ullada inmensa.
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y al teu prengué la flama de son front
quan a tes plantes deya:—Gran senyora,
daurae, si us plau, navilis y a bona hora
los tornaré tot remolcant un mont.—
JASC1XTO V E R D A G U E R ,
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Pbre.

Tal com anunciarem en lo passat número, tingué liocli lo prop-passat
diumenge en la Fonda del Carners, lo dinar que ea obsequi à nostre amicli
don Joseph Got y Anguera y en celebració del bon èxit de sa última obra
D Esclau, organisaren varis arnichs y admiradors del novell autor dramàtich.
La festa revestí tots los caràcters d' aquestos actea íntims ajiont s' hi explayan los cors de is concurrents reunits totsà un mateix lloch per idéutichs
afectes y cons :mbiants aspiracions y esperaasas.
Lo dinar fou ben servit pe b acreditat duenyo de la fonda esmentada
senyor Romeu que demostrà una vegada mes son bon acert en 1* art culinari.
A l acabarse ' i dinar, comensaren los brindis com es de costum en aquestos actes, iaiciantlos nostre amich senyor Casellas en nom del apreciat colega local L a Revista de Sabadell y seguint nostre Director senyor Capmany y los senyors Sagalés,Griera, Duran, Martí y Peydro,Morera, Brossa,
Co:.,ta, Diurnaró, Saló, Clarós, Puig y Casanyas, Gorina y Soiey; no cal
dir que en tots los brindis hi palpità '1 bon afecte que uneix à tots ab lo senyor Got à qui 's felicità ab entussiasme per 1' èxit de sa producció dramàtica, encoratjantlo perquè segueixi ab mes aié cada dia en la via empresa y
ab tant bon peu comensada.
Acabà la festa ab unas quantas paraulas de nostre bon amich Sr. Got,
qui fondament emocionat, agrahí las probas d' amistat y companyerisme
que 11 havían donat los presents, y fixà pera d dia 30 del present mes, la,
rèpreseuíació de U Esclau en Sabadell accedint aíxís als desitjós dels. allí
reunits.
En lo dinar hi esíavan representats tots los periódichs de Sabadell à escepció de E l Federal, j varias societats dramàticas y literarias que volgueren donar una proba més d' afecte al novell autor à qui 's festejava.
No cal dir ab quint entussiasme nos associem al acte celebrat, desitjant
à nostre estimat amich senyor Got y Anguera, que V èxit mes franch 1'
acompanyi en sos passos dins la literatura dramàtica.
Ahir, al matí, contragueren matrimoni la distingida Srta. Ramona Voltà
y Carreras, fiila'de nostre compatrici y conegut fabricant D. Joseph Voltà
y Vivé ab d aucaudalat propietari D. Fèlix Fagcs y Vilà.
La falta de temps nos priva de parlar extensament de dita ceremonia
que tingué lloch ea la magnífica finca que posseheix lo Sr. Voltà à Milans,
oficiant en tant solemne acte 1' excelent patrici é Hm. Sr. Bisbe de Vicb,
doctor Morgades.
Dositjcm pera ds joves esposos tota mena do. felicitats y una interminable lluna de mel.
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Pera '1 vinent diumenge prepara ' i patrióíich «Centre Català» d' aquesta ciutat la solemne vetllada inaugural del present curs.
Per las noticias que tenim podem assegurar que 1' acte revestirà excepcional importància.
Lo passat dijous al vespre tingué lloch à Barcelona la colocació en la
Galeria de catalans llustres, los retrates del eminent doctor D. Pere Virgili
y del anyoraí patrici Excm. Sr. D. Francisco de P. Rius y Taulat.
L' acte resultà brillant y conmovedor.
En la sessió del Congrés Nacional Mercantil que tingué lloch lo dimecres
dia 5 dels corrents se discutí '1 tema: Causas de miestros desfavorables
cambios con las Repàblicas hispano-americanas. Medios que deben adoptarse para mejorarlas, qual ponència fou confiada à nostre distingit,
compatrici D. Eudalt Viver.
Per avuy nos limitarem à dir que la memòria del senyor Viver es digna
d' un meditat estudi, mereixent 1' unànim aplauso de tots los assistents, à
dit Congrés, deixant pera quant se publiqui aquest important travall lo
parlarne ab i ' extensió que 's mereix.
Rebi lo Sr. Viver lo nostre més sincer aplauso.
En lo número de la Revista Popular corresponent al dijous 6 dels corrents, entre sos grabats hi ha una copia de un cuadro antich representant la
Reyna Isabel desprenentse de las joyas pera sufragar los gastes de la expedició de Colón en. lo descubriment de las Indias.
Dias"passats vàrem veurer exposat à Barcelona en lo carrer de Fernando,
una làmina representant lo mateix assumpto y verdaderament nos causa,
pena veurer publicar à Catalunya una làmina que falseja la veritat històrica
e-n detriment de nostra pàtria, puig no es pas cert que Isabel se desprengués
de sas joyas pera la expedició del descubriment, sino que d' ahont sortiren
los fondos fou de. las arcas de la corona d' Aragó,
Que dita làmina la popularisin los castellans, al cap y al últim, veritat
ó mentida, aíaban à sa Reyna, pero que à Catalunya nos empassém la bola
callant la veritat que tant honra à nostra pàtria y tan clarament demostra lo
poderiu de la casa d' Aragó, que gracias à ella" se logrà la completa neteja
dels alarbs y la unió germanívola de totas las regions d' Espanya, es cosa
que no pot tolerar qui com à bon català s' estimi.
Pero està visí, Castella ho deu tot à Aragó y en pago Isabel va sempre
devant de Farnando encara que s' hagi d' esmenar la plana à Lleó XÍII.
Aquesta es la mania castellana y no hi poden fer més, pero al menys los catalans no tindrían de contribuhir de cap modo ab las sevas manías absorvents
y quxotescas.
Ha resultat guanyador del premi de mil pessetas ofert per la Societat
Catalana de Concerts al autor de la mellor compossció degenerosinfóaich,
en lo certamen darrerament celebrat per dita Societat, lo mestre ü . Felip
Pedrell.
Litografia tiUmprerapta do M . Brossa, Lus Valls,
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