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(Continuació)
Lo comtat de Barcelona, enclavat en la frontera enemiga, fou lo predestinat pera personificació de ia pàtria comuna. Sa major forsa arrelava en lo llevat formidable dels gots, r e d ó s en la capitular de Carles lo
C.tlvo, dictada al objecte de separar l ' estol gótich tan dels afalachs dels

LO CATALANISTA
alarbs, com dels partidaris del duch Bernat y de son fill Guillem, qui
pretengueren apropiarse lo suprem senyoria d' uua y altra Banda dels
Pirineus Orientals, Los gots fermentàreo amassant una oligarquia esferehidora, que de prevaldré, hauria divorciat nostre comptat de la germanor comuna. Dona testimoni de la feresteguesa comtal de Borrell I I , lo
bisbe de Girona, comte de Besalú, qui fa sentí injustament atropellat per
1' estol del barceloní.
Besalú era en aquell temps lo foguer de major ilustracíó y relligiositat de nostra terra, y centre impulsiu de galanas cspansions que 1' acoblavan ab T Empordà, lo Rosselló y la Cerdanya ab sas dansas tan ó
més antigas que sa llengua. Tingué també sos héroes en los filis de Mir
y en los del gran Oliva Cabreta, qui foren lo bisbe Oliva y ' I comte Tallaferro, qui tan bellament sobressurten en 1' bermós poema Lo Canigó.
Si be 's considera fou una sort per la germanó dels comtats de Marca
la destrossa que dels gots ne feu la espasa d' Almansor, puig en lo successiu la fesomia del comtat barceloní apareix franca y senzilla, tan forta y enèrgica com espansiva; condicions qu© l i aplanaren lo camí per
connaturalisar la seva soberania per tota la Marca. Ni li feu rap falta la
turbulenta oligarquia a Eamon Borrell per ab lo concurs entussiasta d'
altres,comtes, seguits de sos belicosos bisbes, al devant d' un exèrcit de
nou m i l combatents, portar la fragor de sas armas al centre del Kalifat
cordobés, donant ab tant atrevida empresa un públich testimoni de la
brava unitat federativa de sos comtats.
Menos gloriosa pero més profitosa fou per Barcelona y las encontradas del Vallés y del Panadés, la política de Berenguer lo Curvo, qui inaug u r à la època dsl otorgament de franquesas als pobles, que tant contribuhiren al aument y riquesa de la terra.
Ab 1' enderroch da la oligarquia gòtica barcelonina coincidí la postergació de son dret y no tardà Berenguer lo Vell, renet de Borrell I I , à eamotllar las costums emaudas del ordre polítich-social plantejat per las
capitulars carolingias, formulant los Usatges, que contenen desenrotllada
la estructura del sistema feudal, que's desplegà magníficament en la
Edat Mitjana, donantli per capsalera: «la fé en la veritat y en la justícia
del Prímeep, no momentànea, sino perpètua; no territorial, sinó universal; no ja per los propis y granats, sino per tots, amichs y enemichs,
grans y petits...» N o ' s pot pas concebir un ideal políttch, ni més humà
ni més noble, ni més cristià, com lo Usatge transcrit.
Alguns cuestionan si 'Is Usatjes foren ó no escrits en català; jo no sé
sino que 'Is primeeps y magnats parlavan com lo vulgo y se 'm figura
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passaria com ab los actuals testadors catalans, que dictan son testament
en català y apareix escrit en castellà, ab la diferencia de que aquells se
servíàn del llatí, perquè 'Is gramàtichs no havian encare formulat las
reglas d' escriure lo vulgar, raentres que nostres testadors han de ferho
en castellà (per are) si us plau per forsa*
La obra dels Uaatjes poch hauria aransat per 1' agermanament dels
comtats sense la tutela de la fé que, promovent en la mateixa època las
assambleas de pau y treva, enfrenavan 1' anàrquich esbojarrament de la
barbàrie y convocant Concilis nètejavan la terra de la Horda eorrupció,
tant dels eclesiàstichs com dels làychs, que 1' haurian tornada à la vida
de tribu. Mercès à la reforma imposada à tota Europa pel zel irresistible
del gran papa Gregori V i l , a r r i b à la Marca à aixecarse del pélach Uotos
en que la sumiren las passions violentas y brutals de gran número de sos
personatjes. Bernat I I de B e s a l ú ' s distingí en la creuhada de moralisació de la Marca acomesa pel papa, y son llegat, que trobà en Bernat protecció y ajuda y '1 premià cpndecorantlo com à cavaller de lalglesia.

**
Ab la empenta colossal de Gregori V I I evolucionà, t o t a l a Europa envers las creuha.das que no tardaren à esclatar. Se convertiren moltàs
iglessias de la Marca en fortalesas y 'Is mónastirs en castells feudals. Los
monjos convertiu: en senyors, cambiaren lo caputxó per la cota de malla
y armats de massa y espasa aparegueren promptes.à entrar en batalla.
Entretant las demés soberanias roqueras, íilías del feudalisme, havian
coronat los turons de casteils, per los Castells hi formiguejavan catalans
en tracte continuo ab los vassalls, operaris, pagesos y homes de guerra,
qual espectacle caracterisà la terra, d' ahont penso deriva ' I nom de Catalans, nom que apareix escrit en lo poema del Veronés del temps en que
Berenguer lo Gran ab Huch, soberà d' Ampurias, emprengueren d' acort
ab los Pisans la conquista de Mallorca.
Berenguer lo Gran heretà las soberanias de Cerdanya y de Besalú,
donà favor y ajuda al comte d ' Urgell y refrenà f) df Ampurias. Esten:
gué son senyoriu à Proveasa, atrayent en matrimoni la pubilla d' aquell
xamós Estat. Ab na Dolsa la fesomia barcelonina s' embellí, las lletras y
ias arts ab lo tracte dels trobadors Provonsals s' enlayraren. A la ombra
ds las Iglesias, castells y mónastirs cresqueren ciutats y vilas, se multiplicaren las pngosias, la indústria empenyé '1 comers y '1 comers esteng u é ' 1 vol per la ma llatina montat en naus barceloninas, ben rebudas
per tota la costa de Provensa. Avans de morir professà Berenguer en la
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Ordre de la cavalleria del Temple, demostrant larelligiositat de son grandiós esperit.
Brillant herència reculli Berenguer I V de son pare, que l i permeté
aportar sa política germanívola, precedit dels Armengols d' Urgell, à la
intrincada y rancuniosa píeta dels nous regnes espanyols. Navarros, castellans y aragonesos se barallavan ab motiu dels repartiments dels territoris de sas respectivas conquistas, y en las bregas los aragonesos, per
feblesa de son rey, portavan la pitjor part. Era Berenguer I V , jove, gent i l de sa persona, apareixia en la escena voltat d' i # i estol de soberans
com ell, afamats y coratjosos, caps de fortas y nombrosas maynadas,
realsadas las prendas de nostre comte arreu per los dictats dels trobadors, y recomanadas sas virtuts cavallerescas per la santedat d' O'aguer,
bisbe y metropolità.
. Los magnats aragonesos ab son rey Ramir se enamoraren de Berenguer y -1 volgueren per prímpcep, donantli per esposa na Peronella, ab
lo qual s' agermanaren Aragó ab lo comptat de Barcelona ab pactes ben
concertats, com no 's feren per mala ventura nostra, quan F e r r à n desposà ab na Isabel de Castella. .
La activitat de Berenger I V anant y venint de Castella, de" Navarra
y de Provensa fou ben aprofitada per la fé y per la pàtria, acudí també
ab sas naus de costat ab las genovesas y en combinació ab las armas de
Castella, de Navarra y d' Aragó, à la presa d' Almeria, cova de piratas.
Da retorn, acompanyat dels genovesos, dels cavallers templaris y magnats, deslliurà nostre comte Tortosa y al any següent, en unió dol comte
d ' U r g e l l , deslliuraren Lleyda, arrodonint la antiga frontera sud ibèrica,
y netejà totseguit de serrahins las naontanyas de Pades que feyon e.'ísarosa la reconstrucció de la Seu tarragonina tan cobejada per la cort de
Eoma.
Lo respecte entre {1 comtat de Barcelona y ' I regne d' Aragó fou tan
del:cat, que Berenguer destinà Poblet per fossana de la dinastia comuna,
y son fill y hereu, Ramon, cambià son nom per lo de Alfons ab que històricament es conegut, prenent per títul lo de comte rey, y prosseguiren
isos successors en eixa política respectuosa y germanívola, establint la
etiqueta de altenar lo llenguatje català ab 1' aragonès en la cort aragonesa. En Alfons se completà la integritat del territori Català, incorporàntseli '1 Rosselló per pròpia y expontànea iniciativa. Tota la terra desde Salces, extréra del Rosselló, fins al Ebre, confinant ab la d' Aragó y
dominis dels alarbs, sona en lo successiu ab lo nora de Catalunya com la
apellida Alfons en son Testament.
^(Acabarà).
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SECCIÓ

RELLIGIOSA

SANTS D ' A V Ü Y . - L a Comveroió do Sant A g u s t í ; Sant Pio V . pap»; E t i m i diaca;
Eulogi, M à i i m , Nicessi, Teodoro, Gerundi y Sacerdot b í i b · s ; Angelo mart; Santa» Cressencia é Irene mart, •
Sant Pio V . es u n dels p a p à s m«8 céle'br·s on la Iglesia y à Espanya, per que fou
qui ab Espanya y la república de Venècia formà 1* lliga pera contenir los avenso» del»
t u r c h ï qual poder de conquista queda destruhit ab la cèlebre y gloriosa batalla na-val de
Lepanto, dirigida per 1' almirall català, ' n Lluis de Eequessens.
, P A R R Ò Q U I A D E SANT FELIU.—MUsas per lo Rvnt. Domingo BellsolA, Fr»ncisco Torres Cendra y A las deu ofici doble y misea funeral de Jaume Roea y J a n è .
P A R R Ò Q U I A D E L A CONCEPCIÓ.—Missa» per Gabriel Romeu y Maria Sampere.

rVotas oficials
En lo Registre Civil d1 aquesta ciutat s' han fet las següents inscripcions durant lo dia 4.
Naxements: Joseph Manent Catafau.
Defuncions: Mariauo Obradors Morera, casat, 45 anys.—Maria Tinto
Roura, casada, 32 anys.

N O V A S
Los republicans, car] i na y roraeristas, ja tornan h entrar on campanya Desde aquells moments, de tràgica indignació en que demanavan à
crits la guerra contra '1 Nort Amèrica, amenassant ab una guerra civil
si 'Is gobern no 'is escoltava, no havian fet altra cosa que corejar malèvolament los entussiasmes industrials d® la prempsa patriotera per medi
dels quals 1' infelís poble havia cregut de bona fé que 'Is Estats Units
era una potencia per civilisar, sens coneixements militars, sense valentia, sense preparatius y apropósit per lo tant pera fer reverdir los llorers
de la marina espanyola.
Ells prou ho sabian que no estavam preparats per la guerra; be prou
los hi constava que 'Is gobernants espanyols no s' han preocupat gran
cosa rnes que de fer política de miserias y d' ofici; mes, engrescant la
massa, sabian també que de venir un desastre, natural donat 1' actual
estat de cosas, podrian aprofitarse del desbordament popular pera la implantació de sos respectius ideals politichs.
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Y ja 'Is tenim avuy comensant à raourer brega fent servir '1 desastre
de Manila de tapada à sas nobles intencions y particulars interessos.
Es la política especial de nuestra hidalga tierra, la que fan lls conservadbrs.contra 'Is fusionistas, fusionistas contra conservadors, sepublicans
contra monàrquichs, carlins contra lliberals, la política d' aquestos Mdalgos que quant veuhen al contrari en un mal pàs es quan procuran estrellarlo.
Y pensar que tots aquestos son los que al só de la estúpida marxa de
Càdiz y al crit de iVíva Espanya! enlayraren la bandera roja y gualda
que avuy estíin dispostes, à emporcar portats per sas ambicions mesqui-nas y sas naturals concupiscencias.
Aquesta nit tindrà lloch en lo teatro Principal 1' estreno del magniflch
drama én tres actes y en prosa, del eminent autor dramàticb don Àngel
Guimerà Mossèn Janot, que tant èxit ha obtingut últimament en lo teatro
Espanyol de Madrid ab lo nom de E l Padre Juanico.
A c a b a r à la fnnció ab la primera representació del juguet cómich català Lo ninot de mollas.
Malgrat V estat crítich que atravessém, pahorós potser com may en
aquesta terra, se preparan nostres viatjants pera empendrer lo viatje de
la temporada de pa ten.
Los de Tarrasa han sortit ja casi tots y ereyéra que per are com es do
preveurer, se 'n reben molt malas noticias.
Vullgui Deu que siguin uns y altres mes afortunats de !o que es de
esperar de las actuals circunstancias, donchs fora verdaderament terrible que al pànich de nostres industrials p e r - l a puja escandalosa dels
cambis y^com à conseqüència de las priraeras ,rnaterias, s' hi afegís lo
de nostres obrers cas de que degut à las impresions dolentas que de provincias se rebin, se veigin obligats à ester en vaga.
La Junta Directiva del Circol Literari de Vich ha fet públich los premis que s' han ofert pera la «Manifestació artística auseíana» que en breu
deu celebrarse en aquella ciutat. Entre 'Is ofertors hi figura ' i Excm. y
Rvm. senyor Bisbe d' aquella Diócessis lo Dr. Morgades, 1' Excm. Ajuntament de Vich, don Joseph Soler y Aloy, diputat à Corts per aquell districre, don Joseph Font y Manxarell, diputat provincial, don Joseph de
Rocafiguera, diputat provincial, y '1 Circol Litorari. Ademés conforme à
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lo anunciat en las Bases de la Manifestació £s concediran los accèssits y
mencions honoríficas que '1 Jurat considera procedents.
Lo Jurat calificador se composarà dels senyors següents:
Don Joseph Viguer, president del Círcol; don Anton de Ferrer y Corriol; don Joseph Ylla y Cortinas; don Agustí Potellas; don Manel Puig y
Genis; don Joseph Gadiol, Pbre.; don Eudalt Brunet, y don Lluís B:
Nadal.
Lo Círcol literari recorda al mateix temps als artistas que desitjin
pendre part en la Manifestació que '1 plasso per la admissió d- obras co-,
mensa '1. dia 15 de Juny pròxim y acaba l l 30 del mateix mes. En lo local
d' aquella Societat se donaràn à qui ho desitji tota classe d' informes respecte à la projectada Manifestació.
Acaba de pubiicarse una nova obra del incansable propagandista de
la ensenyansa catalana en Francisco Flos y Calcat que pprta per títol
Promptuari de la escriptura catalana. En ella son autor dona reglas pràcticas per escriure correctament la nostra llengua pera 1' ús de las escolas
elementals. La carència d' obras superiors que 's dedican al mateix objecta y '1 criteri y coneixements que demostra ' I senyor Flos en aquesta
matèria, fa que son llibre sia recomenable per tothom. De bon grat desítjeriam que Ms mestres de primera ensenyansa l " adoptessin com obra de
text à fi de que sos deixebles tinguessin ideas claras y fonamentadas del
català avans que las imposicions dels plans y rutinas oficials corrompessin corn are sas tendras intoügencias posantlos en una sensible inferioritat de cultura respecte als nascuts en altras terras de la península.
E:i lo llibre de que 'ns ocupóm trobaràn nocions d' Ortología y Ortografia, reglas pera '1 ús dels signes der puntuació y atinats exercicis pràctíchs que al mateix temps son trossos escullits de literatura catalana y
molts d' ells màximas morals y patrióticas; tot aixó exposat ordenadament en 190 substanciosaa planas. Felicitém al senyor Flos per son nou
llibre.
• •
A cent quinze arriba ' I número d© composicions ques' han rebut pera
'1 certamen que celebrarà la «Associació Catalanista d 3 Lleyda» 'Idia 13.
d«l corrent, haveníse reunit j a '1 Jurat calificador pera comensar à exarainarlag y emetre després lo seu fallo.
PIANOS de totas classes, nous y usats. COMAS, Rambla, 93,. casa de
comfiansa.
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Lo Sr. Alcalde d' aquesta ciutat, rebé ahir lo següent telegrama:
«Madrid, 4, é'SO t.—Vist President del Consell, I p n s t r e Hisenda y
Gamazo nos han promès surtirà decret impidint exportació blat y sustancias alimenticias. Hem manifestat deuria incluirse lianas pera evitar
conflicte centres fabrils han promès ocuparse. avuy mateix d' això.—
JBustillo.*
T E L E G R A M A S
Madrid, 4, 5 t—TelegvafUn de Wnshington que '1 govern de Mac-Kinlny pensa retenir las Filipinag com à penyora per quant s' acabi la g-uerra. Los periódicbs dels Estats
Units fan molts elogis dels marinos espanyols pero aconsellan é. Espanya qae desisteixi
d ' una guerra en la que sols l i esperan descalabros com lo de Manila.
Dluhen de Washington que d e m à s' e n v í a r à n à Cuba uns 25000 ,fusells, 1500 caballs
y 500 matxos à fi de que Màxim Gómez puga reorganisar la seva gent y 's posi en disposició de protegir lo desembarch de tropas yankees.
A mes d e U m o t i n s de Talavera y Gijón per causa de la carestia de pa y de la misèr i a que tot ho i n r a d e i x , n- han esclatat d ' altres en varis punts de la Península. Lo de
la partida del cabtícilla Cerdà de la provincià de Valencià sembla que no te i m p o r t à n c i a ,
havent sigut disolta à la primera topada ab los civils.
No se sap res oficialment de Manila, n i de Cuba tampoch.
A ú l t i m a hora 's tenen noticias de nous motins en varias poblacions de provincias
per mes que degut à la r i g u r o » a censura no se ' n pot donar compte. L a misèria s' exten
per tota Espanya presentant u n quadro esgarrifador. Se van tocant las conseqüència»
d' aquets 20 anys de pau perduts miserablement entre conxorxas y c o n t u b e r n í s lliberals
y conservadors.

GAMBIS
Lendr»» i SO di*t fetxa
>
i 1» YÍÍU
Pari«.
> >
»

•

BO'Só d.
52' p.
103

sisa^is*®*»!
Esta en venda un dels millors
iIil5Ípaia^prtlcos del ! . « pis d' aquest
Teatro. En la Administració d' aquest diari donaràn mes detalls.

FONDA

SIMÓN

Cuyrta d la verdadera catalana; b o n à s habitacions pera familias y particulars; molta netedat y economia.
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Aquesta casa fà 62 anys que dona d i à r i a m e n t la sopa als pobres.
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