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Per la perpétüà infàmia y rebaixament dels malvats homes
d' Itàlia- que recomanan la llengua dels altí·es y menyspreuhan
la pròpia, diré que llur manera d' obrài'prové de eincb abominables rahons. L a primera es cegnera de discreció: la segona,
escusa maliciosa: la tercera, fam de ^'ana gíoria: la cuarta,. ar-
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g·nment d' enveja: la quinta y última, falta (V esperit, aixó es,
«pocajaeiit. Y cada una d' aquestas opiMons te gran seguici,
perquè podis son los que poden desHíurarseii. De la pïimera Se
|b; pdtí parfar aixís. |te la-mateixa manera qae la part sensitiva
d^ i ' a n i m a te i s seus ulls, ab los que coneix l i diferència de
las cosas, en quant aquestas de fora son coloradas, també la
part racional te i s seus ulls, ab los que coneix la diferencia de
las cosas, en quant son ordenadas à algun fí; a i x ó es, la discreeid. Y aixís com lo que es cego dels ulls sensibles se guia per los
altres al judicar lo mal y i bé, també '1 que es cego de la llum
de la discreció, sempre en son judici segueix la veu de la opinió, sia recta ó sia falsa. D ' a q u i sl esdevé que sempre que i
guia es cego, ell y V altre, també cego, que en ell s' apoya,
arriban à un inal fí. Pero j a està escrit que 'i cego farà de guia
al cego, y aixís tots dos cauran en la mateixa fossa. Aquesta
opinió ha estat per llarch temps contraria à la nostra llengua
per las rahons que més avall se diran. Darrera d' ella, i s cegos
de que hem parlat, que casi bé son infinits, anant ab la m à posada à la espatlla d' aquets mentiders, han caigut en la fossa
d e i a falsa opinió y no saben com sortirsen. Del hàbit d4 aquesta llum de discreció, n1 esta principalment faltada la gent del
poble, perquè, ocupada desde i principi de sa vida en son ofici,
- a ell se entregan, tant ab tot son esperit, obligats per la necessitat, que en las aítras cosas n© hi entenen. Y com 1' hàbit de l a
virtut, tan moral com ihtelectual, no se i pot tenir expontàneamont, sino qu' es necessari que ab 1' us s' adquireixi, y ells T us
lo posan en algun ofici, y no 's cuydan de discernir las altras
cosas, los hi es imposible tenirne la discreció. Per aixó 's vau
que moltas vegadas cridan: visca llur mort, mori llur vida, solzament algú comensi. Aquest es un perillosísim defecte en sa
ceguera. D' aqui que Boezio judiqui vana la gíoria popular,
perquè la veu sense discreció. Aquestos ovellas y no homes s1,
haurían d' anomenar: que si una pveila m tirés.d' una cinglera
de mil canas, darrera d' ella s1 hi tirarían totas las alrras; y si
una ovella per qualsevol causa passant per un camí salta, totas
Ms altras sal ta-n. encara que no hi Ifajà res pera saltar. Y n' he
vistas saltar moltas à un pou, per tina que hi saltà dintre,
creyent tal volta saltar una paret;, per més que i pastor, exclamantse y cridant, volia aturarlas ab dos brassos y i pit. L a segona lliga contra nostra llengua se fa per una excusa maliciosa. Molts n' hi ha que s' estiman més que i s tingan per mesti^es,
que no serho; y per fugir de lo contrari, aixó es, de que no sian
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tinguts per tals, sempre donan la culpa à la m a t è r i a que 'Is serveix pel seu art, ó ai instrument; aixís es com lo m a l daguer
renega del ferro que l i donan, y • 1 m a l citaj-ista renega de la cit a r à , creyent qxíe donar la culpa de la mala daga y del m a l sonar a l ferro ó à la c i t a r à , és t r à u r e s s e l a eil de sobre. T a m b é n i
ha alguns y no podis que volen que la gent lòs tinga per oradors, y , per escusarse de parlar ó de parlar malament acusan y
culpan à la m a t è r i a , ó sia la, llengua p r ò p i a , y a ï a b a n la dels
altres, en la que no se i s demana que parlin. Y si a l g ú v o l saber si se n£ ha de renegar d' aquest ferro, que m i r i quinas obras
ne treulien los bons artífices, y c o n e i x e r à la m a l í c i a d ' aquets
que, renegant d' ell, creuhea excnsarse. Contra aquets clama
T u l l i o en lo comensament d" un llibre seu, que s' anomena Z>eZ
f i , del be, p e r q u è en lo seu temps r e n e g à van del llatí r o m à y
alaba vari la g r a m à t i c a grega. Y també, d ich que per semblant
r a h ó , aquets fan v i l lo parlar d ' I t à l i a y preciós lo de Provensa.
L a tercera l l i g a contra nostra llengua se fa per fam de vanag l o r i a . Son molts los que retrauhen cosas escritas en a l t r a llengua y à aquesta alaban, creyent que seràn mes admirats no retrà vent las cosas de la p r ò p i a . Certament que no es indigne d'
alabansa 1' apendre be una llengua estranya; pero es abominable lo alabaria fora de mida, pera donarse la g l ò r i a de coneixeria. L o quart se fa per argument d' enveja. Com - ayans
s' ha dit, 1' enveja sempre 's troba hont h i pot haver comp a r a c i ó . Entre i s homes d' una mateixa parla h i ha la compar a c i ó de la llengua; y p e r q u è 1' un no sab parlar com 1' altre,
naix 1' enveja. L ' envejós dessoguida raciocina, no renegant
de no saber d i r lo que diu, sino qr.e renega de la m a t è r i a
de la obra seva, p e r q u è menyspreuant en a i x ó la obra, treu honor
y fama à la dels altres, fent com aquell que p a r l é s m a l del ferro
d' una espaia, no per dir m a l del ferro, sino de tota la obra del
mestre. L a quinta y ultima l l i g a ' s fa per pobresa d'esperit.Sempre i m a g n à n i m se magnifica dintre son cos; y aixis t a m b é , pel
contrari, 1' apocat sempre-'s te per m é n o s de lo que es. Y perq u è T engrandir y i empetitir sempre tenen relació ab alguna
cosa, en c o m p a r a c i ó de lo que i m a g n à n i m se f a g r a n y 1* apocat més petit, de a q u í vé que i m a g n à n i m sempre fa m é s petits
als altres que no.son com ell, y 1' apocat sempre m é s grans. ,Y
p e r q u è ab aquella mida que i ' home 's mida à si mateix, mida
las sevas cosas, que venen à ser part de si mateix, d' a q u í que
a l m a g n à n i m las sçvas. cosas sempre l i semblan millors que
no son, y las altras mories bonàs; 1' apocat sempre creu que lo
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seu val poch y molt lo dels altres. Per aixó molts à causa de lluípoquedat menyspreuan la pròpia llengua y estiman la dols altres; y tots aqnets son los aborribles miserables d' Itàlia que tenen per vil aquesta nostra preciosa llengua, que si alguna cosa
te de. vil, es en quan ella surt de la boca prostituhida d' aquets
adúlters en seguiment dels que hi van aquells cegos de qui en
la primera rahó parlava.
(Dante. 11 Convito. Part I , cap, X I . )
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DE D. ÀNGEL GUIMERÀ EN LA SESSIÓ INAUGURAL DEL ATENEO BARCELONÈS
(Continuació.)
Y si la prosa havia arrivat à tant. alt periodo de glòria, no havia de
quedarse enrera la poesia. Tant no hi quedà, senyors, que, vestida j a
ben be à la usansa catalana, la veyém en sa forma popular aparèixer, y no mes de cop com 1' espurna d' un incendi que porta V ayre, en
la darrera de las crónicas citadas; en la qual se compta, senyors, com un
barber al cap del poble de Valencià que s' havia revoltat, se presentà.ai
rey Pere I V ohllgantlo à ballar al mitj de lots, al mateix tomps que à la
Reyna, acompanyant lo ball lo barber ab lo cant d'aquells versos de:
«Mal haja qui sen hirà—encara ni encara...» y quals versos parodià ' i
Rey dibentlos un cop vensuda la revolta al barber Gouzalbo avans de
ferlo arrossogar y donarli la mort. «E qui no us rossegarà—sus ara y sus
ara?:..» També 's citan com à versos coneguts d' aquella època 'Is del
mateix Pere I V donant reglas als cavallers de son temps y 'Is endressats
à son fill rèptantlo per sou casament. Mes quan se generalisà l ' us de la
llengua catalana pera la poesia, va ser ab la fundació d^Is Jochs Florals
à Barcelona en lo regnat de Joan I l ' aymador de la gcmilesa qui, à semblansa dels Jochs Florals de Tolosa que instituhiren los regidors d' aquella ciutat, los establí en la nostra per 1' any 1390; y si be desapareiiucrc.»
ab la mort del Rey Marti y 's tornaren à establir en lo regnat de F e r r à u
d' Antequera, no va ésser tampoch per llareh temps la seva durada.
Mes 1' impuls ja estava donat per lo Rey Joan I à favor . e la poesia, com
I* havia donat lo Rey en Jaume I à favor de la prosa, y 1( esplendor a
que arribà i ' id'oma en aquellas centúrias no 's té d' esborrar del mon
menties hi hagi catalans à Catalunya.
En toías las brancas del saber la llengua catalana escalà las majors
alturas à que podia asp:rar 1' home donats los coneixements d' aquella
època. Ella consegui aiashoras la major galanura y perfecció en la forma,
y, venerada de senyors y de vassalls, semblava que no havia de venir
may més cap altra llengua à tréurela de casa sev, ; que en llengua
catalana 's rebian y 's tornavan las embaixadas dels goberans entre la
nostra nació y las més llunyanas del mon conegut alashoras y en llengua
catalana 's parlava en nom de Den en las Iglesias, y en llengua catalana
'Is jurisconsults discutian, y en llengua catalana 'Is comtes-reys parlavau
en las Corts de tota la Corona Aragonesa; y en llengua catalana 's dona-
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van lleys à las nacions y lleys à las. onas; y en nostra llengua escrigueren per orgull dels presents y 'Is que vingan de bona sava à Catalunya,
aquells prosistas y poetas que 's digueren en Jaume Roig, en Anselm
Turmeda, en Bernat Desclot, en Andreu Febrer, en Lluís d' Aversó, en
Bernat Metje, en Bonifaci Ferrer, en Pere Tomic, en Gabriel Turell, y
en Pere Serafí y en Roig de Corelia y en Miquel Carbonell y aquell Mossèn Jordi imitat per Petrarca, y aquell Eximenis de ciència u n í v rsal,
conseller de prfmceps, y aquell Joan Martorell de qual Tirant lo Blanch
deya Cervantes que raay se faríau prou alabausas. Y nostres van ser
aquell seguit de reys que en llengua catalana 's redactavan sas propias
historias; que ells mateixos escrivian las llissons à sos fi. Is y 'Is consells
à sos pobles; que 's coraponian ells mateixos los discursos de sas Corts
generals; que sermonavan à sa manera en las tronas de las iglesias. Y
ells alhora poetas y oradors, llegistas é historiayres, se coraplavian en
parlaria sempre aquesta llengua de Catalunya en comptes de la llengua
d* Aragó que era la castellana; dihentho aixís Zurita, lo cronista d'aquell
regne, quan, referintse à la llengua nostra, esplica que ' I parlaria «era
general afició dels Reys, perquè d' ensà que succehiren al Comte de Barcelona, sempre tingueren per sa naturalesa y ant quísima pàtria à Catalunya, y en tot conformaren ab sas lleys y costums, y la llengua de que
us^van era la catalana, y d' ella va ser tota la cort^satiia de q u e ' s
preuhavan en aquell temps.» Mes sobre de totas aquestas grans figuras
de la llengua y del pensament d e i a nacionalitat catalana, se destacan,
senyors, tres personalitats, com en mitj d' un bosch antiguíssim tres arbres dominadors, quals socas muntessin per sobre '1 fullàm dels altre,s arbres y amaguessin la capsalada verdejant entre núvols y estrellas, à manera de tres gegants que haguessin arrelat à la terra de tant temps de
sostenir ah sos brassos la volta del cel de sa pàtria. Son aqueixas tres ceIfssals figuras de la llengua catalana en Ramon Muntaner, en Ramon
L l u l l y en Ausias March: lo cantor dels entussiasmes per la terra, lo cantor de las aspiracions del esperit, y H cantor dels desitjós del home. La
pàtria, y la fe, y 1' amor; las tres cordas que vibran ab mes forsa dintre
1* ànima. Y mireu, senyors, com si als tres no 'Is pogués sostenir un sol
estat de la confederació de la llengua catalana, ó com si la Providencia
volgués compartir la seva glòria deixantla com à herència per un igual
entre la germandat dels tres pobles, à en Ramon Muntaner nos lo donà
à Catalunya ahont se fundà la pàtria que respiandeix eternament en la
historia; à Ausias March lo va deixar à Valencià ahont 1' amor se respira
y M senten fins la.s sevas palmeras quan sacudint sa polsina d' or lo vent,
remorejant plahers, à altras palmeras lo transporta. Y à Ramon L l u l l lo
d e v a l l à à Mallorca, pera què ell desde Miramar estengués la mirada enllà
d' enllà fins à obrir ell sol aqueix parpre misteriós que forma '1 cel al
horizont cayent sobre las onas.
Encara, senyors, que la llengua catalana no tingués ni més enrera n i
més endevant d' ara cap altra personalitat gloriosa, ab la d' ells tres n '
hi hauria à bastament pera enorgullirse de parlar aquesta llengua totas
las sevas generacions.
Muntaner es l ' encarnació viva de lo que va ser un dia aquest gran
poble. Sa paraula es tota honradesa. Lo que ell va fer ab aquesta paraula à sas vellesas ho ha fet en nostre temps una m à q u i n a que fixa las
imatges, mes las reproduccions d ' e l l no donan las imatges mortas, PS-
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blanquchidfis y entercas, sino que son la veritat mateixa com si diguéssim plena d' Anima ab sol que crema, y rius que devaiian, y cors que bategaiu No solsament sembla que presenciém lo que ell conta, sino que
drríam que nosaltres mateixos, saltant miraculosament tants.sigles, hi
som corporalment alia ahont ell s' estava, y al costat d' ell p r e n é m part
en las festas y en las batailas, y entrem en los ports de las ciutats amigas portant à rerassaga ab la popa al devant y ab los penons arrossegant
per 1' aygua las naus presoneras. No s' hi traspua í' esperit venjatiu que
-rebaixa n.i la supèrbia que'Is sentits entirbola en las sevas paraulas,
•que iguals son per la veritat de sa ploma 'Is amidis y 'Is contraris; com
iguals son per ells també los reys y 'ls vassalls de sa casa; que ell sab be
prou que units uns y altres no 's desgabella un poble. Y aquest concepte
.nostre del gran historiayre es 1' opinió dels pensadors d' altres pahissos
que -'1 traduhiren à las principals Henguas de Europa, y 1' elogiaren en
las mateixas Henguas. L ' italià Moisé diu que ell es por antonomàsia
*1 Càmoens de la historia. En Buchon en lo prólech de la publicació francesa fa d ' e n Muntaner entre altres los següents elogis: «Tota aquesta
part de la crònica d' en Muntaner (parla de l ' expedició dels catalans à
Orient) los fets, los llochs, los homes, hi son pintats al viu y ab sa veritable fesomia. He comparat ab molt compte sa relació ab la dels autors
grechs de la època y sempre he trobat en Muntaner la ventatja no sols
d ' uii esperit mes judiciós y d' un c a r à c t e r mes ferm sino també d ' un
criteri .niés imparcial fins tractantse de sos enemichs, y d ' u n respecte
més perseverant y laboriós à la veritat».
Ramon Lïull es lo primer pensador de la nissaga catalana; es ell lo
•abi entre 'Is sabis; lo poeta sentidissim y arrebatat; es la activitat i n sansable y més productora qu' han conegut los sigles. Eu marxa sempre
cl seu cos y ' 1 seu esperit,.aquell va r e c o r r e ' l mon d ' u n c a p à altre;
aquest volà per los espays : infinits y abarcant y subjectant: ideas pera
ferlas visibles y palpables à la migrada inteligencia dels altres homes.
Ell va ésser, senyors, com un torrent' impetuós sempre desbordat que
T assa per sobre de tot y tot al passar ho remou y fertilisa. La seva obra
no sembla pas la de un sol home sino la de tots los homes pensadors de
una època. No sembla sinó que. la seva mà obehint à molts pensaments
escrigués molts llibres al mateix temps, com si mogués alhora un feix de
• plomas, pu g no n ' hi ha prou ab una llarga vida com la seva, si aixó no
fos un prodigi, pera deixar al mon tantas ideas tancadas en tants llibres.
rEn Ramon L ' u i l , senyors, era al plegat moralista, metje> matemàticli,
orador, quimieh, nàutich, filosoph, preceptista, poeta, filólech... Ell rem o v i a ' i s concilis ab sa paraula; ell fundava pel mon, escolas de Henguas pera que à cada poble se'ls instruhís ab la seva pròpia. E l l ensenyava en las universitats de Nàpols, de Montpeller y; de Paris. E l l disputava ab ignorants y ab sabis; ab los aberroistas, ab los juheus, y ab los
«errahins, y ab los cismàtichs y heret-jes de son temps ab tal elocuencia
abrusadora, que semblava que sos arguments vinguessin de mes enllà
del sepulcre. Si j a 'ns ho deya ell, senyors, que '1 pensament de son ^4)^
l i havia sigut revelat per Deu mateix, y que son Deseonhorí l i havia sigut donat per i ' Esperit Sint!
:.
Era Ausias March lo poeta més conegut y més estimat que fins alashoras havia escrit del amor en la nostra llengua. Y va ser ben justa la
seva fama, ja que ell c a n t à ab més passió, ab més color y ab més realis-
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me que ningú, ' I sentiment d' aquest amor en totas las situacions de la
nostra vida; tant quant 1' home s* entrega vensut à aquest amor per la
seva forsa. ensopidora, com al llaytarhi desesperadament afany ós de tor« a r à la llibertat de 1' à n i m a que, I ' amor l i arrebata; com també quan 1'
home '1 vens à aquest amor dels sentits per la forsa de la idea pura qu«
v i u endintre nostre y qual esperit es i ' esclau humil ó '1 soberà absolut
segons 1'estat del home ó segons es l ' home per ell mateix; que be ho
8:ip conèixer prou Ausias March com es format per i a ü u y t a de las passions aquesta barreja d' ànima y de eos qu' engrilionada l ' una à 1* altra
c onstiíuheix nostre ser, quan diu: «Tal com es hom de tal amor es prés»
y : «E poder pren amor segons hon entra. > Y à més d' ésser, senyors, A u sias March un dels mes sublims cantors de !a més divinal de las passions
huraanas, ho es per espressar aquesta poesia ab lo c a r à c t e r de la nostra
rassa; que no es ell com aquells arbres que, no teui t pàtria coneguda,
en totas arrelan y fan ombra, sino que en ell se veu que aquell arbre ha
xuclat la sava del terrer catalanesch, y que aquells fiuyts sols han pogut
madurar y fins diré han pogut easer assaborits en tota sa vàlua per nosaltres mateixos. Que en Ausias March s ' h i troban totas las sentidas
cnergias y dolsas aspresas d'aquest poble, que pensant s' enamora, y
reflexionant sent créixer 1' amor, y aeutintlo aixís 1' ennobleix y '1
sublima.
"
.
/
Després d'-aquesta esplendorosa brotada de tants génis qu' emba^sarriaren la terra ab l* aroma de la seva florida per espay d' algunàs cénturias, eomensareu à a p a r è i x e r ab més escassetat las obras iitérarias, y
fins aquestas ja no presentavan aquella ufanor y verdejant tendresa d*
altres días. No semblava, senyors, sino que, com succeheix ab la naturalesa, j a era lluny aquella estiuhada de las lletras catalanas, y havia
comensat pera elias la tardor qu' és lo camí d é i.' invernada. Es un fet,
senyors, fet sense duptes, que sempre qu' aquest país s' ha sentit ab vida
pròpia ha tingut vida pròpia la seva literatura, essent aquesta m é s ó
menos cultivada, y essent més ó menos poderosa la seva llengua escrita,
tant quant més amunt ó més avall per lo camí de la prosperitat ó de la
desventura s'ha trobat aquesta pàtria. Y no dihém aixó mateix de la
llengua parlada, perquè aquesta va seguir son curs ascendent pel mitj de
vents y de marors prósperas ó contrarias, d' ensà del dia en que, tal com
es ara, va brollar dels llavis dels fills de Catalunya. Que la llengua escrita segueix ta sort de las banderas d ' un poble se coneix be prou veyent à aquesta rassa esténdrers ab los comptes de! casal de Catalunya
pel mitj dia de Fransa, y veyent també aquells comtes reys del engrandit casal d' Aragó anant à Mallorca, à Valencià, y à Múrcia que adoptaren la nostra llengua. Mes siixí, senyors^com al caure vensuda la Provensa-catalana devant de las malas arts dels .seus enemichs, havia d' en*
mudir la literatura deis seus poetas, a i x í s / t a m b é havia d'agonitzar y
morir la literatura de Catalunya, de Maliorcaiy de Valencià M dia en que
agonitzés y morís 1* independència y 1* autonomia d' aquestos pobles.
Los efectes foren los mateixos pera las nacionalitats de 1' altra banda
dels,Pirineus que pera las nacionalitats de la confederació aragonesa;
mes las causas ocasionarias foren ben distintas; que la Provensa perdé la
seva literatura ofegada en la sanch d' aquella psglaj'osa guerra dels albigesos, y ' l nostre país la va perdre, per una festa de goig y de concòrdia
que tal va semblar que ho era la unió do la corona d' Aragó à la corona
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de GasteiUi; unió que va tenir preparada desde '1 Parlament de Casp, que
introduhl ja Usivors, encara que molt à 1' ombrà y d' esquintlleuta, la
llenííua castellana eií ío casal de la llengua de Catalunya.
Costa aval!, senyors, la decadència de la literatura catalana, quan
jaiva ser ben marcada la decadència de la patria pels errors de Felip I V
y- las injusticas ce UMKIIS del ú l f m Felip que ha volgut tenir Espanya,
-pocbs van ésser los escriptors verament tals que rendiren tributs valiosoSíà la literatura. Mos en raitj d' aquell terratrèmol de destrucció, encara las veyém aquestas lletras patrias sobtadament revifarse ja al peu
del sepulcre, com si 1' anyorament de la passada grandesa fes un rairatílè; y tornà A reviure '1 sant amor al passat baix ló punt de vista politich
y legal de que 'n donà mostras en Pujades ab la primera part de sa Historia de (Jatalunya, en Bosch ab sos Títols di Honor, en Bruniquer ab sos
.CèremoniaU del* Cancellers; y 's despertà la poesia ab un aixàm de poetas mitjanseis, entre'Is quals sobresurten en Vicens García y en Francisco Fontanella que semblavan arrencats d' altras eenturias.
No semblava, senyors, sino que avans d' arribar 1' hivern entumidor
sobre dels pobles de la llengua catalana, se 'n venia amorós aquest estiuhet de Sant Martí que escampa encara tebiors y recordansas. Tant ho
semblava, senyors, que no hò séría de llarga durada '1 bon temps entre
nosaltres, que passà aviat emportantsen no sols llibres d' historia y 'Is de
poesia pera que dormissin ab los pergamins de nostras perdudas grandesàs; sine que fugi ren tara bé pera amagarse en las casas payrals de las
ciutats y de las montanyas aquellas poesías tendríssimas d' autors anònims que no han pogut morir cremadas en incendis de vilas y de masias
en las guerras pass.·.das, perquè las conservnren las mares amorosas de
genei ació en g e n e r a c i ó ; cantanth-s al peu del bressol y fent adormir als
fills que son lo demà de la pàtria.
Y arrivém, senyors, al sigle XVIII y en aquest sigle, fonda pena fa '1
dirhu, ningú 's presenta à escriure durant llargas anyadas en la llengua
de Catalunya. L ' indiferència més gran sembla haverse apoderat dels
catalans; y si la llengua de casa era la única parlada, la llengua literàr i a à Catalunya, à Mallorca y à Valencià era a ü a v o r s la llengua castellana.
Més aquest país, senyors, ahont tota iniciativa política 's troba ext'ngídà^:ahont la memòria del passat se veya esborrada com si 'Is catalans
s'haguessin mort tots, y jaguessin fets pols assota de In Ciutadela de
' B a r c e í o n a , aquest pals so va despertar de sobte d'aquella tan llarga dormida; què sentí rebramar canons d' enllà de las afraus dels Pirineus y
escoltà altre cop com en temps de sa grandesa soberana T espinguet de
claTins y '1 clamoreig encès d'aquells, mateixos soldats francesos enemichs seus en tantas batallas. Y pèr un inoment. senyors, al comensar
aquest sigle se va veure altre cop à Catalunya desenrotllar la polsosa
bandera damunt de sas planuras y de sas montanyas, defensant com pobre fatnoiench la engruna d'independehfeia que encara l i quedava; y ,
creyentse que altra volta lo passat se 'n venia, se la va veurer ab dalit
convocant à parlament à sos fills dintre"'Is murals de Tarragona; y després d' un sigle sens recorts se 'Is va veure tornant à jurar las llibertats
y 'Is furs dè la pàtria; Acabà à la fi la e r u h é n t a guerra ab las arraas napoleónicas de la yebina Fransa; guerra que no la acabà, no, la Espanya
unitària, sino travallant cada una pel seu c mpte las diversas naciona-
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litíits que encara hi ha en ella Y nó tornà alashoras al sepulcre aquell
esperit de rassa. Lo camí ja estava obert, io recort j . * havia revingut als
homes y en mai-xa incessant, poch à poch al coracnsar, més depréssa
després, com en temps dels Ber.enguers de Gatalunyà y dels Jaume»:d*
Aragó que donaren consistència à la casa y à la llengua de la terra, aixís
ha anat prenent forma y vida aquest amor de la rassa, que 's manifesta
ja desde las darrerías.del sigle passat ab 1' entussiasrae d' un Capmany,
y més ensà d ' u n Pifener, precursors sense ells de segur sospitarho, de
la restauració de toi lo de C italuíiya. Jo voldria espllcarvos aquí punt
per punt quínas soii las obras literarias que aisladament han vingut indicant, à través de las revoltas política» espanyolas d'aquest sigle, la
arribada d' aquesta aitra revolta pacifica à Catalunya de la literatura
moderna catalana. Jo voldria esposarlo aquí 'Is noms de totas aquestàs
obras, insignificants raoltas d' ellas miradas aisladament, més importants
y dignes de perdurable recordansa si 's te en compte que han sigut las
pisseras sobre aquest r i u del indiferentisme y la mala voluntat de una
cpoca que ja s* ha fós per sempre. Mes aixís y tot no puch deixar d' anomenaria, à aquella «Oda à la Pàtria» d' en Carles Aribau, que es un cant
d' anyorament y alhora un cant d' esperansa; y à aquell primer llibre
del renaixement de la poesia, d ' en Joaquim Rubió y Ors. lo patriarca
venerat de la moderna literatura catalana. Mes lo grandiós esclat de la
llengua literària de Catalunya va venir ab la restauració dels Jochs Florals de Barcelona, monument alsat à las glorias de la terra, que 's sosté
ferm ab vida sanitosa y ab creixent fortalesa ab t o t y que ha vist al seu
voltant caure y alsarse monarquías, alsarse y enfonzarse repúblicas; més
forts ells, encara que estiguin representats per eixas. flors» senzillas dels
camps que una ventada las desfulla, que tots aqueixos poders indiscutibles é inviolables que 's sostenen ab canons y murallas. Que si 'Is Jochs
Florals de Barcelona, senyors, donats à la vida per P entussiasme d* uns
pochs y allavors raodestíssíms patricis, aparegueren humils en la seva
infantesa, ja van créixer ab lo temps y afermarse fins à arribar avuy que
res pot dest; uhirlos.
Y al entorn deis Jochs Florals hi hem vist aixecarse la historia de la
pàtria ab sas tradicions y ab sas llegendas: y ' i teatre de Catalunya ab
sas costums y sas glorias; y las cansons de la terra modernisadas; y totas
las reforraas y totas las manifestacions y tots los entussiasmes reformadors de la literatura nova; que encara que las lletras d ' a q u e s t ' p a í s
arrenquin del passat, s'honran ab ser fi Has del nostre sigle, y no volen
quedar é n r e r a pel camí del progrés, què ab orgull y pas ferm als temps
esdevenidors s'encaminan. :
Ara be, senyors, fcrobantnos ab aquesta literatura tan viva à Catalunya, à Mallorca y à Valencià: trobantnos que la parla tota una rassa que
forma al present vuyt provincias; trobantnos que aquesta llengua es
avuy tan pura com en sas millors é poc as, ïuin creyéu, senyors, que t e d '
ésser lo demà d' aquesta llengua y literatura? Deu gosarse y enorgullirse
T p a í s de la seva existència, y per lo- taiit deu procurar engrandiria y
perfeccionaria més cada dia, ó 's deu avergonyir d' ella, y, posantse: al
costat dels seus enem chs, haurà d' ajudarlos à perseguiria y acorralaria
fins que, morta y oblidada, sia altra la llengua que pera la escriptura y
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Jn paraula y ea tots ios cassos de 5a vida adopli» los catalaiís eom A senyora y iiisijora de Catahinyà?
-Ci·ècb, senyors, y més ben ditrn* esíicl> segor, de qne seria inferir xsn
agravi al pa is lo ferli ab tota formalitat aquesta pregunta; que agravi é
ijnperdor..'5bie conducta serfa lo arribar à dubtar q u é s e u t i n tan amor COÏÍÏ
respecte pera a q u i í t t llengua'ls q u e i a parlan, y fins en català intraductible tenen molts d' ells 1' apellido de família. Y à m é s , senyors, perquè aixis com al home al venir à la vida no se l i dona à triar ni I pare
ïii la mare, ni la fortuna, ni '1 país a h o n t í e de nàixer, no se l i dona h
t r i a r tampoch la llengua que ha de brotar de sos llabls; y aixis com per
més que rei.egai d ' aquells pares y d' aquella terra, queda fill d' ells y
serà sempre aquella la seva p à t r i a , aixis mateix per més que 1'home
aborreixi y desprecihl la seva llengua, aquesta 's troba tan dintre del
seu s é r que podrà conseguir que sos llavis no la pronuncien, mes no consegui-rà may que no pensi la seva ànima en la nativa llengua. Y en proba de que no pot ésser d ' a l t r e manera, que se'm diga quins escriptors
de veritable mèrit que 's pugan alsar al nivell dels antichs escriptors catalans ha tingut aquest pals expressantse en liengua castellana: y quins
autors ha tingut la nostra terra que, çscribint en castellà, se 'Js posi à 1'
altura dels millors escriptors de Castella. Veritat es que tinguérem temps
enrera à en Boscan:—ditxós Boscan que sempre surt com ónich exemple!—y atravessant anys y més anys d' aquells temps hem tingut com a
escriptors castellans à Capmany, à Piferrer y à Cabanyes y à alguns altres: més una flor, ni cuatre, ni cinch flors no fan estiu, sobre tot quan
aquets catalans brillaren més per lo que pensaren que no pas per la manera com ho trasladaren al paper. Tant es aixis que som nosaltres mateixos, los d' aquesta terra, lls que més ios elogiem; y tant es aixis, senyoi's, que no quedarà pas ni la prosa ni la poesia d' aquets escriptors
fcom à patrons selectes d' ensenyansa de la llengua castellana. Y aixó no
sòls ho comprenem, sino que fins trobém naturalissim que aixis l i a ; perquè si be un c a t a l à , empenyantsi, arriba à escriure '1 castellà ab correcció, servintse tai t sols de paraulas que hagi anat trayent ab paciència
del diccionari de la llengua, no conseguirà may donar prou sinceritat y
prou ayre de real naturalesa als seus periodos; perquè la careta.may tindrà 'Is moviments expontanis y la vida tota de la veritable cara. Y tant
sl hi veu T art firi, que fins en Pi y Margall, lo millor prosista castellà
que te ara Catalunya, segons lo que jo puch entendre, resulta p e r a ' I s
sentits d' aquells palrssos massa aixerrahit, massa precipitat en relació
à lo substanciós de la matèria que tracta, que no 'Is hi deixa à n ' elis lo
temps de gosarho en ío paladar avans de que la voluntat ho engoleixi.
Qui ho fa paladejar tot llargament, per ésser d' aquella literatura fins aJ
moll dels ossos, es en Castelar. Comparis la prosa castellana catalanesca
d' en Pi y Margall ab la prosa abundantissima y flonja d'en Castelar y's
t r o b a r à als dos pobles.
Mes apesar d' aqaestas diferencias, eom que V art es art per tot arreu
y 'Is que 1 senten à tot a ï r e u 1' acullen, à Barcelona hi ve, senyors, com
à casa seva la literatura castellana, y es aquí per tothom afectaosamentc
rebuda; y à Madrid hi ha anat en altres sigles y avuy també h;. va ía literatura catalana per los escriptors castellans traduhida, y allà es t a m b é
carinyosament admesa com à sa casa pròpia; y jo aquí, senyors, per l a
part que 'ra toca, me complasch y m ' honro en manifestarho. Mes ni allí
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dalt ni aquí 's poden mudar las lleys de la naturalesa; y aixís, senyors,
ve '1 temps que tot ho regula y ho tornà ai nivell que tenia; y aixís,
]ÍOS trobem que'Is anys se 'n van enduyent al oblit las obras que
' i nostre inraortal. Clavé escrigué én-Uengu»» castellana, y segueixen frescals, més novas que may, las eseritas en llengua catalana, perquè son
las més sentidas. Y acaba de morir en Frederic-li Soler y j a casi ni'ns recordém de las se vas obras d r a m à t i c à s çastelianas, en tant que las eseritas en la llengua nostra viuràn mentres hi hagi Catalunya. Y morí en
Camprodon y las sevas obras çastelianas passaren péf no tornar, à causa
de las sevas art fieiosas vestiduras, mentres que las sevas comedias cataianas sempre seràn joyas de gran preu en la nostra l.teratura. Y morí en
Wenceslao Querol, lo poeta inspíradissim de Valencià y '1 seu P a í Ha F i des Amor no s' esborrarà d' aquestos pobles, mentres que '1 seu llibre de
poesías çastelianas sempre hi durà en lo prólech com un estigma aquellas
pnraulas del Alarcón en que l i d u que no coneix prou aqueixa llengua.
Y morí '1 nostre Ixart, lo nostre gran.é inolvidable Ixart, y ab tot y que
c oneixia més que ningú à Barcelona la llengua castellana, Ms diaris de
nostra ciutat al plànyer» de la seva pèrdua com à mostra de lo que ell era
en la literatura hi publicaren obras catalanas: que tot passa quan no es
prou expontani, senyors, com han passat d- aquell divinal Petrarca los
cants escrits en la llengua encara oficial de la seva època que era la
llengua llatina, y qiiedan y quedaran sempre Ms seus cants à .Laura escrits en j a llengua del poble. Y encara hi ha més, senyors, tots los dias
v é y é m invadits nostres teatros per cansons que no son de casa y que 'a
propagan com lo foch en la estopa per plassas y carrers pera desaparèixer ai altre dia; en cambi, senyors, las nostras antigas cansons populars
bogan tranquiias sobre las onas dels sigles, y han vingut à nosaltres tan
i n g é n u a s y amorosidas y perfumadas del dolcíssim sentiment de p à t r i a ,
que fins las hem trobat encisadoras ara mateix en los Hàbis en flor de las
donzellas rüssas, quals armonías sembla que 's quedàren com aucells
presoners volejant per aquesta sala.
Y si de la llengua catalana escrita passém à la mateixa llengua parlada, en quina desventatja més gran no 's troba també '1 nostre poble!
Hem vist, senyors, que no hi ha cap autor en aquest pais escribint en
castellà que 's puga posar en igualtat de valer al costat de! que produheix
sas obras en la seva pròpia llengua castellana: donchs tampoch hi ha cap
català que parli ab tanta espontaneitat y ab tanta ílxesà y expressió en
la,castellana com en la nativa llengua.
Y molt ménos n* hi ha prou, senyors, de! castellà en cassos especials
de la vida. Quan se posa, per exemple, als Jlàbis d ' un representant de
Catalunya à las Corts generals de la naèió espanyola. Que se 'ns diga,
sinó, ahont son los grans oradors que com habll.·<fàí> ha donat à la Espanya parlamentaria Catalunya, pera posarlós al costat d' aquells los seus
mestres de la elocuencia política.
J
'J
Y parlant de la enaenyansa 'ns trobem, sènyors, ab la e x t r a n y é s a
renyida ab los estudis pédagógichs moderns, de. que en las escolas, ahont
s' instruheisen los noys en las primeras lletras, j a se lls hi vol fer saber
un sens fi de cos.-is per rnedi d' aquella m itaixà ílengaa que en la falda
de la seva mare mny l* havían sentida. Y no tan sols en la e n s é n y a n s a
elemental, sino en la superior, fora de sentit comú que 'Is nrofessors s'
, espliquessin y preguntessin en sa pròpia llengua y ' I s deixt b l s que fossin
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del nostre pais poguessin contestar en ella. En català, senyors, se parlava en nostras antigas Universitats y la ensenyansa ln sortia afavorida; y
també allavors, encara que en major número que al present, acodían à
las nostras aulas de'xebies vinguts de fora de Catalunya; que en aquell
temps se mirava al be dels m é s , y 'Is menos j a s4 hi acoraodavan,
Y fixantnos en los Tribunals de Justícia del nostre pais, quànts perjudicis no ls deuhen ocasionar de que 'Is funcionaris que exerceixen à Catalunya no entengan la nostra llengua! Ja que '1 bon sentit obliga al Gobern à exigir que '1 notari pera serho à Catalunya demostri que entén la
llengua catalana, per qué no s* ha de manar iguíil coneixement à tothom
que desempcnyi carrechs en los Tribunals üe justícia, en cas de que no
s guin fills de Catalunya?
Y lo que 's diu del Par?anent y dels Trbunals se diu també de la IgleS'a Catòlica, ahont ab tot y las ordres de P a p à s y Bisbes se prescindeix
sovint de la llengua catalana; devent fer constar ab satisfacció que darrerament en sas pastorals han donat probas de vetllar per ella 'ls bisbes
de Vicb, lo de la Seu d* Urgell y '1 de Menorca.
Y tot lo que 's vol revindicar pera 'ls fills de Catalunya ho volen per
las ssvas respectivas llenguas los pobles de las nacions més avansadas
d' Europa. A Noruega d' ensà de la seva unió ab la Suècia que s' ha despertat la seva llengua. A l imperi d' Austria-Hungria 's parlan y s' escriuhen y son oficials diferentas llenguas cada una en son poble; los romans, los servis y 'ls eslaus h:.n obert un congrés parlanthi las sevas
,íre.s llenguas. La Bèlgica té duas llenguas oficials; en son Parlament fins
s' ha parlat, à més del francès y del fiamench, en lo dialecte walon de
Llege, qual teatre, al igual del de las altras duas literaturas, ab assentiment de las Corts se subvenciona. A Eussia 's destaca entre totas la danesa que es viva à la autònoma Finlàndia. La llengua polaca 's fortaleix
en tres imperis. A la vehina Fransa, à més de la llengua provensal que
ha ressucitat com la nostra, se conrean d' altras, entre ellas la llengua
catalana y encara la llengua vasca, que s' estudia y 's considera més
que à . E s p a n y a . En los regnes britànichs se propagan llenguas distintas,
afeginthi la llengua del primpcipat de Gales. Y j a no us p a r l a r é de Suïssa, ahont hi ha viva una llengua molt semblant à la catalana. Y fins, senyor.*, en la políticament unificada Itàlia 's parlan y 's cultivan diferents
Ilenguafjes y tots ells tenen literatura pròpia y teatre propi ab excelents
companyias que recorren tot lo regne. Y no parlo, senyors d' Espanya,
que ja coneixéu y aplaudiu molts de vosaltres la llengua anyoradissa de
la incomparable Rosalia Castro, y la llengua del «Guernikako-arbola»,
cant nobilíssim que desperta 'ls sentiments, y que anuncia y simbolisa la
exaltació de las antigas rassas. Y tinguis en compte, senyors, que la
llengua catalana, corapfanthi à més de Catalunya, ó Mallorca, à Valeneia y '1 Rosselló, té més gent que la parli que ia major part de las d'
aquets altres pobles extrangers: y encare que aixís no fos això res h i
valdria devant de la justieia y de la glòria; que las Las Lusiadas de Cà
moens han donaMa volta al mon y han sigut tradubidas en tots los idiomas, ab tot y lo reduhida que es la llengua, que parlan en son regne. Y
' l ' mateix Ibsen, si comptés los que enrabonan éti la llengua de sas obraa,
se trobaria ab que son menos, que 'ls que parlan altras llenguas més es. campadas: més ell escriu, y tant se l i endona, que ab aquella parla tant
petita ell ne íé preu pera alsapremar y remóure tots los teatros d'Europa.
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Jo no us diré ara aquí, senyors, la manera d* assegurarli '1 p e r v e n i r à
la llengua de Catalunya. Pera dírvosho vos hauria d' exposar ara tot un
plan de política à la catalana, y jo no he viiigur aquí à parlarvos de política, síno de llengua y de literatura. Més, sia com sia, vinga pel camí
dret ó pel camí tort, vinga p e r l a convicció d' Espanya ó per imitació
dels extrangers, èstrch segur de que tornarà à ésser la nostra Ueugua à
Catalunya lo que sabém que ha sigut per la historia. Y esperantho, senyors, vevéni com aquesta llengua 's parla de cada d a més y més à Catalunya; q u é es tothom en aquesta terra, fins ignorantho molts d* ells,
los que fa;-, que ereixi y 's propagui. La indústria movent sas màquinas;
lo còrners fentse '1 transportador general de tot lo que surt y tot lo que
entra à Espanya; tots los.interessos que bategan en aquesta terra, y no
indirectament fent acudir al Primpcipat la gent sobrera de las altras provi ncias; que aquesta gent, senyors, arriba parlant la llengua castellana
y la llengua de Basconia y la llengua de Galícia, constitúheix famillas, y
tots los fills que f!s hi neixen parlan la llengua catalana.
Jo veig à Catalunya, senyors, en lo creixement de la seva llengua,
com à un mar extensissim, mar interior si 's vol, al que hi van à parar
r us caudalosos pera confóndres ab ell. Be n ' evapora de las ayguas d'
aquell mar las ardorosas soleyadas; més los rius van creixent cada dia y
al caure en lo mar prenen lo color de sas ayguas: y ' I sol que las evapora se va apagant; y '1 nivell d' aquell mar va pujant, y pujarà sempre
fins à tenir sortida al oeceà de la civílisació que en ell se troba la Uivertat dels pobles.
Y ja he termenat, senyors: més aixís com al comensar he obert aquest
discurs ab la opinió d' un fill ilusir^ de la terra espanyola que no es catalàj deixéu que ' l tanqui ab aquellas paraulas irimort'tls y santas que en
marbres y en bronzos tindrían d' ésser escritas, llegadas en P idioma del
seu poble per lo Dante, tant als que estiman à las llenguas de las sevas
pàtrias tíom als quo las aborreixen.
«Si P idioma del país, d'ú, es algun cop abominable, es quan se ' l
sent eh la boca meretriu dels que'1 prostituheixen.»
«Vergonya eterna à aquells que despreçiant son idioma alaban lo
dels altres.»
HE DIT. ' >

N O V A S
Lo passat dissapfe, dia 7 dels corrents, se reuní en lo Centre Català
d'aquesta ciutat (a. comissió de las societats nombradas de quina j a ' n donguerem compte, acordant los tormes de la exposició que devia presentarse al Municipi, fentli veurer la desproporció ab que contribueix Catalunya al cupo del exercit y en particular Sabadell, donchs no deixa de rep r e s e n t à r segons càlculs prudencials uns 25 minyons que injustament
prestan avuy lo servey de las armas, gracias al caciquisme brutal d' algunas regions espanyolas. T a m b é s ' a c o r d à , verificantse lo passat diumenge, celebrar una entrevista ab lo senyor Alcalde, à qui se l i feu una
curta però nutrida resenya dels nióvils que guian à las Corporacions y
períodiens sabadellenchs, demanantli sa eficàs cooperació que oferí tot
seguit lo senyor Buxó, responent ja casi per endevant del criteri del
Municipi.
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E I efecte; reunit aquest lo dimars últim en sessió ordinària,'s dongné
compto de ia Exposició esmentada y à petició dels senyors Planas y Du
rà» y de conformitat ab tots los regidors presents s' aprobà sens mes dilacions lo que 's solicitava.
Nosaltres-, devatit del bon seny y patriotisme del Ajuntament de Sabadòlí, accL-dint gustós y sens vaciiac.ons de eap.racna als desitjós de las
corporacions sabadeilencas,no podem menos que aplaudir ab totas nostras
forsas i ' acte real s a í en ía última sess:ó municipal ja que proba una vegada més que dovant de las desgracias ó las injusticias que sufieix lo
poble que 'na na vist néixer, no hi ha parers, ni partits, ni rencors,s5no
que tots a 1' una 's posan al costat de la rahó v de la justícia.
Vingan donchs las obras, després de las exposicions y de las paraulas
y vingan sens tardans* à veurer si logrém d' una vegada deturar la tremenda injustícia que sobre 'Is fills de Catalunya pesa y ncabém per sempre It. odiós tat d' arrencar indegudament à las familras sabadellenca ,
alguns filis de sas entranyas.
—La Lliga de Productors de Sabadell y sa comarca nos suplica fem
públich als interessats en la producció de la llana regenerada se serveixin í r a s m e t r e r al President ó Secretari de la mateixa, los datos que creguin mes oportuns al obgecte de que la Lliga puga obrar ab la major garantia d' acert possible en la probable informació que, demanada pelsganaders, no tindrà üitre obgecte que V aument del.dret dels draps en la
creencia de que aixis protegiran sas lla nas.
—Lo co iogut regionalista bascongat y entassiasta proteccionista don
Pau d' Alzoia ha donat la primera conferencia d' una sèrie que ha anunciat sobre '1 regionalisme en la Societat bilbaïna de la capital de Biscaya.
Ab gran elocuencia explicà que no u ' hi ha prou ab ia prosperitat material dels pobles, sino que aquesta ha d ' éssèr acompanyada de la intelectual y moral; que las provincia$ bascas havent ja consegnit la primera,
travallavan pera lograr las últimas y à això 's de» lo despertament literari y anistich que te sa noia més sublim y simpàtica en los orfeons y en
i ' írimortai Guernikako arhola del Iparraguirra.
,
,•
Parlà també de! regionalisme à Catalunya, y, refenntse à la cuesi.o
avuy candent del us del català, manifestà que estranyava sia posat en
dupte per catalans que 's diuheu ilaatrats; recordà '1 discurs anti-reg-ionalista d' en: Nufiez de Arce, en V Ateneu de Madrid y sa refatac-io deguda al senyor Maué y Fiaquer, à qui 'Is bascongats deuhen agrah-ment:
per son llibre E l Oagi*. Explicà per últim son concepte sobre la desceutralísació y '1 regionalisme, essent molt aplaudit per la distingida concurrència,
i
n i
.éQue 'Is hi sembla als senyors proteccionistas que rai ran ce remi als
catalanistas, ó regíonaüstas, que es lo mateix?
. .
Aixis pensan v aixis obran los homes de seny clar y criteri propi.
Los que 'Is- esclats del catalanisme 'Is mortifica, fins & cons.derarlo
perillós quan vè a pertorbar son dolce farrúente, son uns... Dons senyors
que, quan monn.las portuS dels llims s'obriràn de bat à bat pera rébrels.
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—Diuhen de Tarragona;
«En lo mes de Novembre darrer s£ ban embarcat en nostre port més
de 4,000 bocoys y prop de 2,000 pipas de vi més que en igual mes del any
passat.
En lo mateix període de temps s' han embarcat també 6,000 saehs
d' avellana y 3,200 sachs de ametlla més que en Novenbre del
any 1894.
L ' embarch total v i , avellana y ametlla en Novembre ha sigut lo major en igual mes de cuatre anys à aquesta part.»
—Corresponent als desitjós manifestats no sols per las societats corals
sino també per molts mestres compositors y personas entussiastas de tot
lo que 's produeix en nostra p à t r i a , donya Aurea Rosa Clavé ha emprés
la publicació de las obras del seu senyor pare lo fundador de las societats
corals de Catalunya.
Las condicions de la suscripció son las següents:
1. a La «Colecció de las obras de Clavé» corapendrà totas las partituras à veus sol as y ab acompanyament d' orquesta, essent aquestas últimas publicadas pera veus y piano.
2. a Se r e p a r t i r à un cuadern mensual de 10 planas de gran tamany
perfectament grabadas é impresas en bon paper.
3. a Lo preu de suscripció es solsament lo de 5 pessetas mensuals en tota Espanya.
4. a Lo cost total d' aquesta publicació serà p r ò x i m a m e n t 300 pessetas.
5. a Lo primer cüadern se r e p a r t i r à '1 dia primer de Jaiier de 1896.
Las societats corals y orfeons que no formin part de cap Associació y
'Is particulars que desitjin suscriures, poden enviar 1'- import de la suscripció à donya Aurea Rosa Clavé, carrer de Valencià, 309, Barcelona, ó
als Magatzéms de música de la mateixa ciutat.
Los coros perteueixents à Associacions deuràn dirigirse à sas Direccions respectiivas.. ,
—Dias passats foren etgegats desde Polifiino y Zaragoza un bpn . número de coloms missatjers, novells d' aquest any, perteueixents als aficionats d' aquesta ciutat, recorrent à rahó de un kilometro per minut.
Feta Ui comprobació, resultaren adjudicats los deu premis que h à b i a
en el concurs de Polifiono als colomars següents.
l.er premi, medalla de plata y diploma Sr. Ribera.—2.on premi, diploma de mèrit Sr. Vila.—3.er premi d'ploma r'e mèrit Sr. Pobeda.—
4.art5., 6. y 7. premis, diploma de mèrit Sr. Saus.—8.é y 9.é premi, d i ploma de mèrit Clós.—lO.? premi, ,4ipIoma de mèrit Saus,En el de Zaragoza hi h a g u é tres premis essent adjudicats per el Jurat
l.er y 3.8r premis al colomar del Sr. Saus.—2.on premi al colomar del
Sr. Ribera.
Felicitém à nostres àmichs per lò resultaï obtingut.
,- —Avuy es definitivament V últim dia pera la adqirsició sens r e c à r r e c h
de cédulas personals del present exercici.
—Ab motiu de la horrorosa catàstrofe1 d é Palma, la Associació dels
coros de Clavé de Barcelona ha acordat celebrar avuvdiumenge una alborada al obgecte de reenUir fondos pera las familas de las desgraciadas
víctiraas.
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—Lo diputat à Corts per aquest districte senyor Bustillo, en atenta
carta dirigida al President de la Lliga de Productors de Safadell y sa comarca, contestant à la que se l i dirigí comunicantli sa constitució defin tiva, se. ofereix incondicionalment à la Ltiga en quan se refereixi al trafnïl nacional en sas diversas manifestacions.
—Llegim:
«Se calcula que desdo que eomensà la guerra de Cuba s' han enriquit
algunas pereonas ab sas operacions en la Bolsa.
Trist es que mentres alli derraman sa sanch molts espanyols, per defensar '1 decoro nacional, hi haigi quins trafiquin y especulin ab la vida
de nostres com pa triotas en aquestaa operacions bursàtils».
A nosaltres ja nò 'ns extranya semblant procedir jerque son molts los
espanyols que en son pensar no mes desitjarian hecatombes en profit de
la seva; butxaca sino veig's lo que passa ab aquets diaris de carrer que
per 5 cèntims estant sempre cridant ab exageració los fets mes naturals.
—Avuy à las 8 y mitja de la nit se posarà en escena rin lo teatro de la
Associació de Católichs, lo magnifich drama en 3 actes y 6 cuadros, en
vers, titulat: Lo castell de finestras y una divertida pessa en vers.
—Ayuy tarde y nit tindràn lloch en lo teatro Euterpe duas grans funcions, per la tarde se posaràn ab escena las zarzuelas en un acte Coro de
aeiiorasi Las tentaeionés de S. Antonio y Los Africanistas. Per la nit tindràn lloch las representacions de las zarzuelas Las tentaeionés deSan Antonio, Las Amapolasy La Diva.
—En lo Saló Sabadellés tindrà l'och avuy per la tarde un gran ball,
estàn lo program i confiat à la orquesta Fatxendas.
usats de correus, coleccions y correspondència antigua ab sellos usats,
particularment del any 1850 all870.
Dirigirse à Barcelona à D . Joseph F e m à n d e z Brabo, Corts,
132"2.0--3.a. Informes en la Administració d' aquest periodich.
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