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SOBRE L ' ASSÜMPTO DELS PORTA-ESCOPETAS
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Honorables Vocals de la Comissió Organisadora del Somatent Català:
Nombrats Vs. pera constituhir la Ponència que deu servir de base à
la Comissió Organisadora del Somatent pera discutir y resoldre sobre
1' assumpto dels porta-escepetas, tenim à bé endressàrloshi las següents
explicacions:
1. a L a Comissió del Somatent de Santa Coloma que inicià la idea de
fabricar porta-escopetas catalans pera sos individaos y n ' oferí posteriorment als seus companys de tot lo Primpcipat, no p r e t e n g u é ab tal resolució desobehir los manaments ni preceptes de la Comissió Organisadora
que havia acordat y patrocinat la repartició de las fajxas casteilanas sobre bandera espanyola. Si adoptà tal actitut fou p e r q u è la considerà correcta, 'per haver entès, com entén avuy encara, què jílas irísignias forast e r à s no eran per dita Autoritat imposadas als Somatents, sino tan sols
recomenadas, tolerància que aplaudirem de tot cor sense reservas de cap
mena. No hi ha, donchs, en nostra actitut cap falta de disciplina.
2. a Tampoch volgué aquesta Comissió ferir per cap estil la susceptibilitat de la Direcció del Cos, puig férem constar en 1' únich document
oficial que douguérem à llum, com enteniam deverse aíribuhir la única
culpa del error comès à la pura «rutina que à tanta gent fa resar en castellà, discursejar en castellà, escriurer en castellà y fins saludarse en
castellà.» No atribuhírem, donchs, malicia al vot de cap dels individuoa
de la Oomissió Organisadora, ni ofenguérem à ningú d' ells ab la suposició de que conscientment volgués intentar la d^scàracferisació de Somatent Català, q u e c r e y é m tots prou estiman,.y h o m o s t r a r à n , ab la present,
una vegada més. Consti, donchs, que la Comissió no podia sentir molestar son amor propi per la nostra actitud respectuosa y serena.
3. R A l fer la declaració de que 'ns proposayam usar los porta-escopetas catalans, encara que no fossen sellats oficialment per la Superioritat,
no i n t e n t à r e m per res desíluhiiMii mimvar .las atribucions d' aquesta; n i
tan sols podíam pensarhi, desde '1 moment que 'ns autorisa à ferho '1 car à c t e r essencial de la institució, ó sia Ta carència d' uniforme pera 'Is
que la componen, c a r à c t e r ab molt seny y bon criteri reconegut implícitament per la mateixa Comissió al declarar potestatiu de cada hú l l us
del porta-escopetas que tenia acordat.
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Y 4.a L ' únich móvil que 'ns impulsà à fer a p a r è i x e r y divulgar los
porta-escopetas catalans, fou nostre arrelat amor pàtri que no pogué veure impassible com se desnaturalisava la catalana Institució ab llureyas
forasteras qual esperit podia infiltrarse desde '1 pit al cor del Samatent.
Fetas aquestas importants aclaraclons, permitin, honorables senyors
que 'Is h i preguém serenitat y madurés de juhí en la fórmula de sa Ponència. Sap aquesta Comissió que s' ha intentat desviar la cuestió de
son cami natural, pretenentse fundar sobre rebeldías imaginarias una solució als desitjs del poble c a t a l à .
Rés fora més injust. Los principis son inmutables; las personas son
tranzitorias. Si 'Is principis son justos, reconeixis sa virtualitat; si las
personas son culpables, cayga sobre ellas lo corresponent càstich. En
una paraula: si 'Is iniciadors dels porta-escopetas catalans hem ofès à la
Comissió Organisadora, ferint sa dignitat al desatendre son criteri, díctinse severas disposicions en contra nostre, bórrinse nostres noms del
honrós registre de la Institució; pero aquesta, la inmaculada, la noble, la
gloriosa representant del valor de Catalunya, ^perquè deu ser també condempnada à la dura pena de desnaturalisació?
No, no pot c à b r e en vostès, honorables senyors, tan gran arbitrarietat.
Acusin en bon hora y fins condempnin, si ho creuhen convenient, la nostra conducta, potser ben censurable; més no la fassin solidaria ab la integritat del Somatent, que puja molt sobre de nostras exíguas personalitats.
Presentada aixis la cuestió, atenent à son doble aspecte, y tractantla
en cada un per separat, j a sabém nosaltres que rés pot témer del seu patriotisme la causa de Catalunya. Indubtable es pera tothom que la uniformitat de las insignias forasteras, lograda per la imposició, fora la uniformitat de la mort; la uniformitat d' aquells somatents de Girona qne 's
prestaren darrerament à fer de Carnestoltas en la inauguració del m o nument als héroes del 1809, ab barretina y faixa castellana darrera las
companyias de tropa, posats de cuatre en cuatre, y al pas, pera excitar
las dallas y burlas d' un públich quo no sapigué pas veure en ells als
successors del inmortal siti.
Tant per tant, avans d ' aquesta uniformitat de comparsería teatral,
val més que cada hu vagi per ell. Pera conservar la pau de casa y fer
cara als enemichs de la terra no nessitaren may insignias nostres avis.
Y avuy ^pera qué las necessitém? òpera anarlas à lluhir en las revistas?
^ó pera donar al poble espectacles tan llastimosos com los de Girona?
Duas solucions, honorables senyors, apareixen ben claras pera satisfer V espei i t de justícia. 0 suprimir de soca-arrel la oficialitat de tota mena de contrassenyas, que desdiuhen del c a r à c t e r lliure del Somatent; ó
afirmat la co-oflcialitat de las faixas catalanas y castellanas, com à medi
de tranzacció entre V acort de la Comissió Organisadora y '1 criteri del
poble c a t a l à . L a primera fora sens dupte la millor; pero j a ' m aoonten •
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tém ab la segona, que cap y à la fl respón à la idea de la varietat dintre
la unitat.
D ' aquesta última solució, la més practica en lo cas present, res de
nou hem de dirne, per quant ja la defensàrem en document endressat à l a
Comissió Organisadora ab fetxa 6 de Setembre passat, demanant ab ella
solzament: «passa port pera '1 nostre patiiotisme, autorisació pera seguir
devots en nostre culte à la terra catalana, la regina de nostros amors y
de nostras esperansas; pera que may puga dirse que la Direcció del Somatent c a t a l à ha rebutjat la llengua y 1' esperit de Catalunya en cap de
sas manifestacions, denegant 1' honor del sagell oficial à las faixas catalanas desitjadas pel Somatent.»
Vegin, donchs, honorables senyors, com es nostre esperit conciliador
y armónich. D e m a n é m , si, la diversitat al exterior, sobre £le pits dels i n dividuos del Somatent: més ha d1 ésser para garantir la unió de sos cors
ab lo Has de beníactora tolerància respecte la forma d' expressar cada hú
son sentiment d ' amor à la p à t r i a . ^No es preferible aixó à la uniformitat
aparent de tota imposició que provoca divisions en las conciencias y odis
en los cors?
Prou hem dit j a pera defensar la aspiració dels somatents catalans en
1' assumpto dels porta-escopetas. A r a vostès honorables senyors, vostès
que representan las tradicions de la antigua noblesa catalana y de nostra
honrada ciutadania, vostès que per lley d* herència han d' haver recullit
de sos llustres ascendents aquellas proverbials virtuts y ferm 'patriotisme
que feren en altres temps gran à Catalunya, no desmenteixin nostros llegítimas esperansas.
S' ha dit molt que 'Is representants de la vella noblesa catalana, enlluhernats pels vicis del centralisme, s' han olvidat j a de la altesa de sos
pergamins pera entregarse al menyspreu de las lleys, de la llengua y
dels interessos de llur pals; com s( ha dit també que nostra ciutadania,
ofegada per la cega ambició de benestar material y d' esperit mercantilista, no vacila en sacrificar la dignitat y llibertat de la terra à llurs personals egoismes. May h a v é m assentit nosaltres à tan pessimistas jud'oís;
y c r e y é m que avuy se mostrarà prou ab la decissió d ' eixa molt llustre
Ponència, en la qual hi tenim tota nostra confiansa, com la guardém també pera tota Comissió Organisadora en pes, de qual acortno cal duptarne
si 'Is forasters que sobre ella poden infiuhir tenen la, delicadesa d' abstenir son vot en assumpto tan purament de família catalana.
Y tan descansats estém respecte al esperit justicier del dictàmen de
de la Ponència, fins en cas desfavorable, que'ns atrevim à esperar dels
respectables senyors que la componen sa autorisació pera publicarlo sencer, després d' oprobat com à penyora de la escrupulosa rectitut y patriotisme dels dictaminadors.
Pera acabar, honorables senyors, consti una declaració final. S' ha dit
per persona autorisada que en lo sí de la Comissió Organisadora hi regna
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ún temperament tal de bon criteri c a t a l à que à haverse de resoldre avuy
dia la cuestió en primer acort, se votaria à favor de las faixas catalanas,
fentse actualment difícil no més per la por al ridícul d' una rectificació, y
per 1' escrúpol de que 's puga considerar aquesta com fruyt imposat de
la nostra actitut.
Donchs be: à ser cert lo que se 'ns diu, consti que may ha estat vergonyosa pera cap entitat n i p a r t i c u l a r l a rectificació dels errors comesos,que
indica ben al r e v é s altas dots de valor moral en los que tenen la abnegació de declarar la veritat allà hont es. Y per nostra part ho r e c o n e i x é m
tant aixis que 'ns p r e s t é m à la r e t r a c t a c i ó "més complerta de tot quant
hagi ofès à la Comissió Organisadora ab tal que ella no rebutji de son sí
la llengua y esperit dels porta-escopetas catalans, en los quins h i e s t à
representat «1' agre de la terra.
Deu los guardi molts anys.
Comissió del Somatent de Santa Coloma de Cervelló
18 Novembre 1894
•

SECCIÓ

POLÍTICA

Gom ja hauràn vist nostres llegidors, la cordialitat de relacions entre canovistas y
fusionistas ha quedat rompuda.
Per culpa de la votació pera la mesa del Congrés en la qual fou derrotat lo candidat
conservador senyor Bugallal, lo partit canovi ha aixecat lo crit fins al cel, disposantse
casi al obstruccionisme lo que no lograria qualsevol altre assumpto encare que 's t r o t é s
dels mes sagrats interessos de la Pàtria.
Aquesta mena de gent, siguin Cdnovas, siguin Sagasta, no 's preocupan mes que en
las miserias del personalisme.
Per aixó segons sembla, no troban mes solució al conflicte parlamentari que 1' aprobació de tres ó quatre actas brutas de candidats canovistas y axis quedaràn satisfets, desagraviats en Gànovas y demés compinches.
jSempre las mateixas petitesas.
[Y ab partits aixis encare hi ha qui domostra confiansa pera la defensa dels interessos
delpahis!
jEncara los representants del Foment de Barcelona en la Assamblea de Productors
celebrada à Madrit, varen tenir la tranquilitat de ferli una visita al ilustre Gànovas preocupat únicament del gran conflicte ocorregut en la elecció de la Mesa!
^Benaventurats los mansos,...!
Ha tingut lloch à Madrit un meeting republicà al obgécte de tractar una vegada mes
la formació del partit únich y sentir las explicacions dels representants en las Corts, per
la Província y ' l Municipi.
Y no cal dir que fou un escàndol continent y una pescateria en tota la extensió de
la paraula.
Ni la presencia y la paraula de 'n Salmeron pugui contenir lo desfogament republicà y escandalós de la concurrència.
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Ben al contrari, lo pobre Salmeron, tingué que sufrir una verdadera pluja d' interrupcions y d' anatemas que desdihuen per complert del home que tant se complau en 1'
estudi de la filosofia.
Y es que la massa republicana no està per filosofias.
Veu que tal com van, no 's va enlloch y ho comprenen, los infelissos que ab lo meettng d' aquest dia tampoch 's và à ninguna parte.
Sembla qu' estém contemplant las últimas revifallas del republicanisme espanyol y
parlamentari.
Pel gran be que tal com marxavam podràn fer à Espanya, no mereixen ni una làpida conmemorativa.
Lo partit republicà 's prepara à ben morir.
iQue Deu lo perdoni!
Lo comandant de creuher nort americà portador de las reliquias de Colon, ced/das
per 1' Estat Espanyol pera 1' Exposició de Chicago, cansat d' esperar ordres à Càdiz del
goben de Madrit, no tingué mes remey que pagar las mil pessetas qu' ímportan los bul.
tos facturats en la Campanyía de Ferro Carril Andalús y passatje de la Comissió portadora.
Aixó, com es natural, ha promogut un bon xích d'indignació per 1' apatia y deixadés que demostra '1 gobern espanyol ab las Comissions estrangeras que 'n visitan y per
lo sans façons ab que 's miran los cosas sagradas de la historia d' Espanya.
(iMes quina culpa hi te '1 gobern, si aquets dimonis de nort americans arriban justament à 1' hora del cambi de ministeri?
íQue no ho saben que en aquests moments no tenen mes feyna que repartir l'escu.
delia entre 'Is seus estimats correligionaris?
Ves si aniran à pensar ab Comissions extrangeras ni ab reliquias de Colon, atrafegats en contentar à Fulano, amansir à Fulano y atipar à tota la colibada.
Una altre vegada, 'Is mort-americans ja 'n sabràn la prima y compendràu que no es
hora d' amohinar la casa agena quant s' obra la sopera.
Lo senyor Abarzuza densà que es al ministeri que sembla qu' hagi de tornar à estudi.
L i parlan de la qüestió de Cuba y demana que no s'impacientin, que se II deixi
temps pera estudiarho ab detenció deguda.
Se 1* excita prou ab lo cambi de la moneda en Puerto Bico:y cont esta que està estudiantlho.
Si se l i parla de la qüestió de Filipinas reconoix que es una sitaació també gravíssima però promet estudiar 1' assumpto ab tota urgència.
Y heus aqui que entre sos estudis ultramaríns' y sas teorias de conciliació patriòtica, totas las qüestions estan entretiugudas ab tot y l'importància capital d' alguna d'
ellas.
Ko mes falta que mentres estudia '1 senyor Abarzuza, se 'n ^vagi al botavan la colònia, com succehi ab aquell malalt del quento, que's mori cansat d' esperar la discutida
y empenyada consulta de metges.
Lo general Borbón, ab motiu d' una noticia que ha corregut aquets días per la
prempsa madrilenya, ha tornat à sostenir sos drets à la corona de Fransa.
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Sembla mentida aquestas tossuneria y aquest encegament en un home tan afable y
de tan bellas qualitats personals.
Ves que l ' embolica à parlar d' Uns drets tan discutibles y d' una corona tan perduda com la de la vehina república francesa.
Y com si ab aixó no n' hi hagués prou, encara k iiltima hora, acaba de comprometrer son bou nom, reconeixentse y declarantse descendent de Felip V. '1 primor Borbon
autorisat à Espauya,
jVaya sus gritos!
jDeclarai·se descendent d' un lladre!
jAve Maria Púríssima!

COMPENDI D E L A DOCTRINA C A T A L A N I S T A
Premiat en lo Concurs Regionalista del «Centre Català> de Sabadell

V
A G R A V I S DE C A T A L U N Y A
P. Com s' entronisà en la Confederació Catalana-aragonesa, la dinastia castellana?
E. Per la violació de las sagradas costums, que regulavan la successió à la Corona, per, part del Parlament de Casp que p r o c l a m à à F e r r à n
d ' Antequera en Uoch de Jaume d' Urgell.
P. Quínas memorables paraulas pronuncià lo rey F e r r à n en las Corts
de Barcelona, estant voltat de la noblesa y dels Coneellers de la ciutat?
R. Contà com éll «avia muy bien mercado este regnado, e como le
avia costado m à s de m i l doblas de oro.»
P. Quins agravis ha rebut la terra catalana?
R. Gayre bé tots los fets de la nostra historia posteriors à la vinguda
de la dinastia castellana, enclouen algún agravi.
. P. Quin fou lo primer agravi que rebé del rey Ferran la nostra P à tria?
R. L ' haver entrat en la Confederació voltat de personatjes y íropas
castellanas faltant aixís à las lleys de la terra.
P. Quin altre agravi rebé la nostra Pàtria?
.
R. Lo torment y mort traydora del darrer príncep de la casa real
catalana. En Jaume d' Urgell, y lo tracte indigne que donaren à sa esposa.
P, Cóm tractaren al Comte d' Urgell?
R. Lo rey F e r r à n d' Antequera, faltant als pactes de la capitulació,
V e n t r e g à ben agarrotat à un escamot de soldats castellans qne lo bofetej à r e n y lo mofejaren, cridàntli «fijo de...» nescio; víUano, modorrico catalàn;» martiritzantlo axis fins que tres prínceps de la casa real de Castella V escanyaren vilment ab sas propias mans quan j a v e l l , malalt y
ben lligat cap resistència podia oposaries.
P. Q,ui facilità los recursos pera la expedició do Colón. .
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K. La Corol·la d' Aragó?
P. Quina fou la recompensa?
R. Privar als catalans y à tota i a Corona Aragonesa de comerciar
ab Amèrica.
P. Quan à Pransa declarà la guerra à Espanya en temps de Felip
I V , quina conducta segui Catalunya?
R. Fent un esfors heróich a r m à y mantingué un exèrcit de 30.000
voluntaris que reconquistaren lo castell de Sàlces y feren recular als
francesos invasors.
P. Cóm p a g à lo govern de Madrit tants sacrificis?
R. Abocant sobre Catalunya nombrosos tercis castellans, quins com
si fossen en pays conquistat, violavan las donas, assessihavan à la gènt
indefensa, saquejavan las Iglesias y calavan focb à casas y castells y
vilas.
P. De quina manera correspongué Felip V als obsequis de Catalunya durant sa estada à Barcelona?
R. Rebaxant la dignitat dels Concellers, tancant la Universitat y
privant à la Diputació de Catalunya del dret de recaudar impostos.
P. Rebé Catalunya altres agravis?
R. N i una sola de sas lleys fonamentals dexà de ser trencada à cada
pas per los governs castellans, n i una sola de sas llibertats desconeguda,
P. No h i havia una constitució que declarava sagrat é inviolable lo
domicili dels catalans?
R, Sí,
P, La respectaren los virreys castellans?
R. Ab la escusa de perseguir bandolers enderrocaren centenars de
masías y castells,
P, Fins à quin punt a r r i b à la tirania en temps de Felip III?
R. Fins à manar que s' arranquessen totas las portas y finestras dels
masos de Catalunya,
P, Què disposavan sobre allotjaments las lleys catalanas?
R. Que la casa catalana n* estava exempta, no podentshi allotjar
n i n g ú sens roluntat del cap-de-casa, mitjantsant los pactes ó condicions
que éll fixés,
P. Cóm se cumpliren en temps de Felip I V ?
R, Manant que los tercis castellans s'allotjessen malgrat totas las
lleys en contra y «encare que los amos de las casas tinguesisen de dormir
à terra.»
P, Quina altre constitució ímportantísima violavan constantment en
profit de la gent de Castella, los reys de la dinastia castellana primer, y
los governs de Madrit després?
R, L a que manava fossen catalans tots los que exercí ssen c à r r e c h s
públichs à Catalunya.
P, Contra quina institució reclamaren las Corts Catalanas?
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R. Contra la Inquisició, quan, ab la organisació que l i donaren los
Reys Católichs, quedà convertida en dòcil instrument del absolutisme de
Castella.
P. Quina era la aspiració de Castella?
R. Reducir estos reinos de que se compone EspaÏÏa «al estilo y leyes de
Castilla* sin nínguna diferencia; son paraulas d' un primer ministre castellà.
P. Y com havia d ' obtenirse eix resultat?
R. Lo mateix ministre ho diu, aconsellantho al soberà: Hacer que se
ocasione algún tumulto popular grande y con este pretexto, «como por nueva
conquista» assentar y «disponer las lèyes (de Càtaluna) en la conformidad
de las de Castilla,* y de esta misma manera irlo ejecutando en los otros reinos.

L I T E R A T U R A
EL

JAN DE LA

TRESA

Arrencaren els animals, y à pitradas y à capcinanientas remuntaren la
feixuga costa.
'
Una boyra atapahida s'arrossegava al Uarch del riu entelant el ras de la
serena. Vers à Sant Llorens, dessobre la mateixa mola, un clap de núbol,
gris y d'estofat róssech s'hi gronxava ab moviments sinistres...
—No 'ns en escaparém pas!..—observà '1 Jan, referintse à la pluja y endevinant mon atalayament. Afegint ab convicció:—Pió, tant se me'n
dóna!..
:
Las malvestats terrenas, sofertas ab resignació, son la clau que 'ns obra
' i poríell de la glòria... la cróssa del pelegrí, que 'ns ajuda en son tràiizit
per arribar à n ' aquell mon etern, infinit, hont las ànimas redimidas s'hi
rebejan com els peixos en el fons de l'aygua.—
La sorpresa que m ' inspirà ' n Jan ab sa inesperada lucubració ' m feu
pardre l'esma... j ' S compaginava tan malament aquella ratxa de matefísica
ab la grossería del tipo!..
—qSi se i ' escolta!..—'m repetí la del cupé. Afegint, dirigintse à n ' en
Jan:—Vaja. Jan, no 1' àtolondrisL No 1'entavanis més à n'aquest senyor!.. No veus qnr aixó dels esprits no son més que mànias?.. éSaps qu'
hanrías de fer, Jan? Rumià menos y menjar costellas... ben estobadas ab
ví, entents?.. j j o crech que 's de debilitat que somías!..—
Una sotragada del cotxe l i feu estroncar lo conversa. El Jan s'hi arronsà d' espatllas...
Tot se feya foisch... El molí d e ' n Barba, assentat en el llit del riu,
ab.sas fmestras encesas y el rondinament de sa turbina, destacava entre las
ombras com un castell feudal, en quins salons s'hi celebrés una festassa
A l arribar à la Bruguera, 'Is claps dels boscos, Ilarchs y espessehits, r e -
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trayent als espaníadissos 'Is fets de robos ocorreguts per 1' entoni;, eís anà
posant nerviosos. Tots miravan enllà, à través de las finestretas, inspeccionant las ombras, vigilant el camí, resseguint els marges.
- .
Els cascos del bestiar, espurnant entre las tenebras al refregar ab els
rochs de la via, acabava d' espahordirlos. Alguns s' h i anavan adormint,
bressats pel balandreitg del cotxe; altres, més animosos, parlavan de la
festa, dels forasters, de la cullita...
U n cop de tralla del Moreno, espetegant toíduna 'ns feu desviaria vista
dret al poble... Ja 'ns h i acostavam... Ja veyam llums... Ja distingíam el
campanar... Can Carner, ressaltant entre la fosca... ' L passeig ab sas rengleras de plàtanos...
A l embestir pel Calvari 1 Moreno s' aixecà, afluixà las rendas, es palpà
la orella, amanyagant el brotet d' aufàbrega qu' encara h i duva; repetint à
tota veu;
— [ A u ! . . [Au!.. [Au!.. \Sevillano\.. \Sevillano!.. \Careto!.. jCaretol,,
Diamantal.. A u ! . . A u ! . . Hep!.. Hep!.. Hep!..—
Y el cotxe del M a r i a Xich, menat per el Moreno, com cuàdriga v i c toriosa desfilant enfront del César, s' empessava '1 carrer del Calvari fent
tréme lis vidres dels finestrons, aixecant polsim, desbandant à la gent del
trànzit, animant ab sa cascabellamenta dels matxos y el baladreitg del
sagal la solitut del poble, més sossegada en aquellas horas.
Davant la iglesia férem alto. 'S dispersaren els passatgers, ab préssas,
"y el pobre Jan, apesar de las ofertas del de la vaca pera afranquhlo del passatje, restà en son seti, escorcollantse arreu pera no donarli la mota.
Campadescut de sa situació vaig donarli una pesseta. ' M mirà, 's sorprengué... se l i humitejaren els ulls... reculà '1 bràs totduna... 1' estirà de
nou... fins que '1 Moreno, agafant d' un brassat à n ' ell y al violí com si
fos un fardo, me '1 posà à terra.
—iQue ' m dónas?..—afegí '1 Moreno veyent que l i allargava la mà.
Furgà '1 retaco, amanyagà als animals, saltà d ' un bot al pescant, y sens
atuleyarse del músich, deixà anà '1 tiro vers à la establa,
' L Jan, ab el violí sotaixella, 's quedà allí, dret, parat, seguint al. cotxe
ab els ulls, y allargantü aqaélla mà, entre quins nuosos dits h i subjectaba
la moneda que j o acabava de donarli, y que ' m considerava encara com à
pròpia!..

*
* *
La era de cal Jaume, ja passada la professo, que'l pendó de'n Massaveu,
d' Oviedo, feu més lluhida, semblava un formigué. Ademés del de la casa,
y de la parentela forastera) vinguda del Papiol, de Sabadell, de Sant L l o rens y de Barcelona 's congregava à n ' alií tot el floret del poble. Uns parlavan de la xafogor de la iglesia, à l ' hora de 1' ofici, assegurant que s'hi
podian cóure ous; altres del xafeguet caygut à mitjdia, ja posats à taula,
quin acuós teixit, are acuat, are en diagonal ens comtemplavan desde nostres sitis, esbargintnos la maror del àpat la fresquetadel ruixim,y alegrant-
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nos els ulls y el cor aquell sobrat reverdiment de 1' horta, que 'ns encomenava sa reviscoiadissa; 'Is joves y las noyas del primer v o l se las heyan
del ball, suposant que 'is el malbarataria la pluja, com amenass .va ferho,
y tots, posats en rotllos els més, y disseminats alguns, sols ó en parella,
pels caminals del conreu, que s' extenían era enllà, en simétríchs cuadros
com à arabesca catifa, esperavan qu' arribés 1' hora de sopar pera apariarse de el nou ventre y amanirse pera la ballaruca...
Pera fugir del enxobament havíam acordat que soparíam à 1' era, com
ho feyam en altras festas majors, sinó al clar de la lluna, puig que no ' n
feya, al de las tres dotzenas de globos de paper, de Uuhents y abigarrats
colors, sostinguts per fil-ferros, subjectes aquets als cimals d' unas canyas
verdas.
U n espinguet de violí, esdevingut del portxo, 'ns esgarrifà las orellas
totduna y , adonantnos de ' n Jan, endevinant la presencia del músich, del
qui j o ja m ' havia oblidat ab las caborias de la festa, '1 llogarem pera v o l tejarla.
—Més amatent!..—deyan alguns, ja embrocant à sas conegudas.
—Apala!.. Just!.. Vindrà bé aquet enciamet pera ferhi boca!..
—Pera desarroveliarnos las frontissas!..—afegí un dels ja madurs.—
El Jan, recolzat à la porta del galliner, unglà una estona las cordas del
violí, preludiantnos après un ayrós Wals.
—Apa!.. Apa!.. Que no 's perdi!..—exclamavan alguns.
Y entre las riallas de las mares y els ditxos dels jayos, apenas. aclarits
llurs rostres per la es nortuhida llum dels globos, h i giravoltavan las parellas ab marejadora fúria. 'Ls espinguets del violí, la fregadissa dels peus
y 'ls crits de joya dels joves, ressonavan enllà, pel badiu de la plassa, engolida ja per la fosca, consemblant à rondinadera d' abellas.
S' acabà '1 vals, vingué 'ls schotisch, la m a ç n r k a , lapolka; 'ns apariarém pera 'ls rigodons... y . . . al bell punt de formà 'ls cuadros, quan afinava
1' instrument en Jan pera ensajarhi las primeras notas, la pluja 'ns vingué
ó sorpendre.
—No ' t mogas. Jan, que no serà rés!..
—Un cop de núbol!..
—Toca!.. Tóca!..—

N O V A S
D e m à contraurà matrimoni en la Iglesia de la Concepció de Barcelona, nostre distingit amieh D . Anton Cirera y Campadrós y l a simpàtica
senyoreta D.a Concepció Pons y Pajés. Los casarà '1 rector de nostras Escolas Pias Reverent P. Joaquim Corominas y seràn apadrinats per V
Excm. Sr. D . Joseph Voltà y Viver, D . Joan Massagué, D . Ramon M . a
Pons y D . Joaquim Volart.
Desitjém als contrayents felicitats sens compte en son nou estat.
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Ahir vespre s' e s t r e n à en lo Teatre Novetats de Barcelona, lo drama
c a t a l à en 3 actes y en prosa Maria-Rosa, original ^del celébre dramaturg
don Àngel Guimerà.
AvUy se c e l e b r a r à en lò Réal Colegi Tarrasense lo solemne acte de la
repartició de premis.
Posém en coneixement de los reservistas, que ' I 30 del actual, acaba
lo plasso senyalat pera passar.la revista anual.
Lo passat dijous se vereficaren ab tota pompa en la Iglesía de la Concepció los solenmnes oficis à la excelsa Patrona del A r t musical, Santa
Cecília. Se c a n t à à gran orquesta la missa escrita exprofés pera aquesta
diada y estrenada fa dos anys, ab notable afinació y colorit. Ocupà la càtedra sagrada lo Dr. Estebanell. En lo camaril h i destacaba la bellissima
imatje de Santa Cecília que han regalat varis devots à la Parròquia, y
que honra al escultor que la modelà y als ofertors per lo bon gust que han
demostrat al escullir tal obra d' art.
Segons hem llegit, los periódíchs de Badajóz fan molts elogis de nostre
compatrici lo jove tenor fill d* aquesta ciutat don Joseph Puig Escursell,
ab motiu de las representacions de las óperas Gioconda, L a Favorita,
Faust, I I Trovatore.
•
Felicitém à nostre amich y compatrici per sos r à p i t s progressos.
Ha quedat constltuit pera formar lo pròxim Consistori dels Jochs Florals de Barcelona ab los senyors següents: don Lluís Domènech Montaner,don Hermili d'Oloriz^archiver de la Diputació general de Navarra),
don Joseph Estanyol, don Joseph Lluís Pellicer, don Jaume Kamon Vídales y don Joan Almirall Forasté, y com suplentes don Claudi Planas
Font, don Joaquim Tomasino, don Agustí Valls y Vicens y don Lluís de
Mercader,
Lo «Centre Català» de Sau Pol de Mar, ha determinat que en las escolas nocturnes que sosté, en las que se ensenya j a la •iHistoría de Catalunya,» hi sia també introduhida la assignatura de «Doctrina Catalanista,»
servint de tetx la obreta dels Srs. Muntanyola y Prat de la Riba, publicada per lo «Centre Català» de Sabadell. Exas escolas son molt concorregudas no sols per noys sinó per alguns hómens que volen apendre ara lo
que no 'Is fou possible en la primera edat de sa vida.
Lo President del «Centre Català» ha rebut un atent ofici del Exm, seyo D . Joseph Voltà y Vivé, Diputat provincial per aquest districte, oferintse à la patriòtica Associació.
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Nos conta que '1 «Centre Català» agraheig y estima en lo que valen
los oferiments del senyor Volta
A l hora que escrivim aquestas ratllas,segueix engravissim estat lo popular poeta c a t a l à en Frederich Soler y Humbert.
Fem vots pera '1 restabliment del ilustr-í dramaturg.
En lo Foment del Trevall ÏTacional de Barcelona tingué Uoch un dels
dias de la pasada setmana una reunió pera tractar d" oposarse al escandalós compte del Govern, que reclama 'ls 25 milions de pesetas pels terrenos de las antiguas murallas.
Com de costum en aquella Corporació los discursos foren iniciats ab
llenguatge...diemne castellà, pero al aixecarse '1 Sr. Escuder é iniciarlos
ab la armoniosa parla dels nostres a v i s à quins aquellasmurallas pertanyian lo publich en masa aplaudí estrepitosament durant llarguisíma estona.
Lss demés discursos foren catalans.
Lo Sr. Escuder no es catalanista, n i en la reunió hi había qui milités
en nos tros fills.
La Associació dels coros de Clavé d' aquesta ciutat, ha dirigit una
expressiva carta à la prempsa bilbaïna, anunciantlí que, en son desitj de
difundir la instrucció entre la classe obrera, de que 's compon, per medi
de la institució coral, en tan bon hora per Clavé creada, acordà, en Assamblea general celabrada pels delegats de la mateixa '1 dia 4 del actual
efectuar una expedició en Juliol del any vinent, visitant Bilbao y San
Sebastiàn, si sos esforsos, que representan una assídua economia, bastan
à reunir los fondos que cada corista expedicionari necessita pera subvenir als gastos que la mateixa ocasioni.
A 1' hora que entra en m à q u i n a aquest número, s* està celebrant en
lò «Centre Català» la vetllada necrològica dedicada à Vayreda.
En obsequi à nostres lectors, lo vinent número que publicarém s e r à
tirat ab paper satinat, dedicat exclusivament a l malaguanyat pintor Olotí de qui publicarém lo retrato y 'ls trevalls llegits en la susdita vetllada.
Lo diumenge passat tingué lloch en la Associació de Católichs la segona representació de la preciosa zarzuela D d Municipi al mar, original
de nostres respectables a mich don àFrancisco de P. Bedós y lo Rnt. don
Miquel Ferrer.
Com ya diguerém lo dia de son estreno, la obra es digna d ' aplauso,
pues si be es vritat que son argument es sencill las escenas se desenrrotIlan ab molta naturalitat y lo diàlech es chistós y de molt bon afecte.
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La música es preciosissima y adecuada al assumpto.
La concurrència numerosa y distingida com sempre, va fer
las coplas del municipal Sanehes y altres, l'americana à duo que
Quim y Anton y números no menys preciosos.
La axecució en particular y en conjunt va resultar ajustada
que felicitem als autors y als joves aficionats de la Secció L i r i c a
m à tica de la Associació de Católichs.

repetir
cantan
per lo
y dra-

L a Congregació de Nostra Senyora de la Esperansa, celebrarà sa festa anyal la iglesia parroquial de la Purissima Concepció ab los cuits següents.
A las 10 del mati d' avuy diumenge, se c a n t a r à un solemne ofici ab
acompanyament d' orques)a y veus de la capital, exalsant las glorias de
Nostra Senyora 1' ilustrat orador sagrat Dr. don Antoni Llor,Pbre, oficial
de la secretaria de Cambra d' aquest obispat.
Per la tarde, à las 6 resada una part del Sant Rosari, se Uegiràn los
exercicis del primer dia de Setembre, acabant ab lo sermó à c à r r e c h del
mateix orador Dr. Llor, y cant de lletanías per la Escolania de la Parròquia.
D e m à dilluns à las 9 del matí, durant lo sant Sacrifici de la Missa, cont i n u a r à lo devot Septenari comensat lo dia avans, en memòria, dels últims set dias de la Expectació del Part de la Santíssima Verge.
D* un article publicat en La Vanguardia per don Joseph Roca y Roca
y en lo que s' ocupa de la pretensió del Estat reclamant 25 milions per
los terrenos que ocnpavan las antiguas murallas de Barcelona, n ' extray é m los següents datos:
«Aixís correspon 1' Estat als ínmensos sacrificis de Barcelona, que paga ella sola, tots los anys, al Erari públich de dècima par del pressupòsit
d* ingressos de la n a c i ó .
Precisament tinch à la vista una nota curiosa de lo que ga satisfet Barcelona al Estat durant L any económich de 1893-94, y may com ara. condero aportd t r a n s c r í u r e r l a .
Barcelona ha satisfet:
Per contribució d'inmobles, cultiu y de bestiar, 6.362,432*10 pesetas.
—Per contribució industrial y de comesa, 6.236,734'58.—Per impostos
reals y transmissió de bens, 4.200,926'25.—Per impost sobre carruatjes
de luxo, 30,650,—Per renda d ' Aduanas, 43,323,318'49.—Per impost de
consums (part de la Hisenda), 4:.148,26T50i—Per impost d' ayguardents,
alcohols y licors, 100,938'81.—Per impost de sucre de producció ultramarina, G.296,Q6.9l79.—Per impost ídem de producció península, 53,666'67.
—Per impost sobre articles colonials, 3.028,67733.—Per tarifas de viatj e r s y m e r c a d e r í a s , 1.431,88ï'63.—Per dret d'apartat de correus y conducció de correspondència extranjera, 22,659i25.—Producte de telégrafos
y teléfonos, 96,653i42.—Bens del Estat en general, 32,295,71,—Producte
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de caníils y navegació fluvial, 46.097'68.—Renda Creuhada, producte 11qüit, :63,645.-^Assignació de cupons de F. (7.: pera gastos d' Inspecció,
142,076,—ídem pera reintegro de gastos de dipòsit d' Aduanas, 17'500.—
í d e m de la Diputació pera gastos de material y personal d' ensenyansa,
6è,796.>—Total, Z S / ^ ^ T G ^ l pessetas. ••í C" -Lf r;
Per lo vist la Hisenda no 'n te prou ab aquesta grandiosa canti tat que
l i surt cada any de Barcelona, no l i basta que '1 petit espay comprés entre ' i Tibidabo y '1 mar, y ' i Besòs y '1 Llobregat, baix 1' aspecte de la
seva forsa contributiva representi la dècima part de la nació, y per aixó
acudeix à tals medis pera imposarli una exacció, que ha espantat à tothom.»
, Lo senyor Roca y Roca.,, donchs, ve à donar la rahó al catalanistas; lo
que prova qua si alguna vegada los ha criticat ab sos escrits per actes
qu' ha fet en defensà dels drets y iiivertaf de la terra, estat inconvenient
ó mal intencionat.
S' ha cónstituhít à la ciutat de Llej'da una important «Associació Catalanista» com seguuix
Junta. ZíértícíitJíi. —President, don Frederich Renyé y VIladot;vice-president, don Francesch Masferrer; tresorer, don Ricart Huguet; secretari,
don Joan Rovira y Agelet; bibliotecari, don Joan Sàbat y Anguera; vocals;/dpn Ramón Aige, don Joseph Maria T a r r a g ó , don Hermenegilt Agelet y don Ricart M.a..Canaldà de Gomis.
Juntas de las seccions.—Seccions de ciencias, lletras y arts:; president,
don Ramon Aige; vice-president, don Lluïs Prim; vocal primer, don Igna-,
sí Simòtí ;y; Foii:tï;;-:vocal ségfoh,!<Íóü Ignasi Fuig:- seére8àri,-doh Joseph Mo.. Secció d&mdmfria y coroers.—President,.don Joseph-M..a T a r r a g ó ; , v i ce-presideut, don J o a n B e r g ó s ; vocal primer, don Joseph A. P a g è s ; vocal
segon,,don Joseph Hortal^no; secretari, don Salvador R.ivès.
Seéció de agrioidtura.—^rèsiAQnï, don Herhieriègilt Agelet; vice-president don Manel EsplugaS;. vocal primer, don Antoni Soteras; vocal segon,
don. Joan Moiell; secretari, don Lluís Aivinguren: •
Secció d-1 èscufsions.—'Bïèsident, don Ricart de Canalda de Gomis; v i ce-president, don 'Francesch de P. Giriquian; - vocal primer, -don.: Jaume
Ros; vocal segon, don Anastasi Pieyan; secretari, don Felip P l e y à n .
Los primers acorts de la nova associació foren felicitar à nostres companys del Nort d' Espanya y..de.las demés legions que, com nosaltres,
senten y pen.san, puig c r e u m è s que convenient molt necessària la celebració de la projectada àssarablèk inter-nacional; adhesió à la patriòtica
Unió Catalanista y oferir à totas las associacions que s1 interessin'per la
prosperitat de nostra estimada Catalunya.
Així.s mateix é' acordà fer las gestions convenients.pera que la^ antiga: Catedral, la j o y a de .Lleyda. sia declarada .monumen t, nacional y desailotjadas
^ ^ o n s e ç u e n ç i a -d' allí las forsas que avuy guarneixen aquesta ^assaj.y^esiaid^rrl^,paller manera de conmemorar als que foren "nostres cóiiipanyff
ïdè'às?éii^ Joseph' Pieyan dó Porta y eh Lluís Roca y Plò.í-ejàcbs (quç"àÍ;çél.siSn).'':.'.: ''•' V '
'
' ;
'•"
Ho celcbrcra de veras y nos oferim Tncondiciònaiment à l a ' novella
Assobiaéió péra tot lo q u e · s i g a é n profit de nostra estimada CatalunyM.
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GADENDAHI
GATÀDA
' i CiLMAMSSS-POiSIAS ï
Forma un block de 730 planes de lectura recreativa
DELS PEINCIPALS

ESCRIPTORS MALLORQUINS, V A L E N C I A N S Y C A T A L A N S

PREU: UNA PESSETA
Tarjas de fusta a l e g ó r i q u e s fabricadas expresament per aquest
Calendari

A 1^0

Y l ' a S P T A S . UNA.

Los e n c à r r e c h s , al e n g r ó s , deuhen dirigirse à la Imprempta
L A CATALANA, 5, Dormitori de Sant Francesch, 5.—Barcelona.

A LAS 11
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Tres mesos d ' aprenantatje del art de decorar mes bonich y
de mes utilitat, pera hermosejar las habitacions.
L o profesor MaríaEO Burgués t i n d r à '1 gust de ensenyar de
modelar fiors, plantas, rèptils, insectes decoratius y demés objectes propis per decorar vasos, gerros, paletas, plats, etc.
Mediant preus especiales e n s e n y a r à de ferho ab pasta de fayance, comprometentse à esmaltarlo y coureho, quedant 1' obg é c t e de propietat de l a alumna una vegada acabat.
Pera fer regalos en dias especials no h i ha res mes bonich y
propi que lo que un mateix se decora.

Dirigirse à MARIANO BURGUÉS
Imprempta de Pero Tugas, Carrer de Calderón, 36, Teléfono, núm. 186.—SABADELL.

