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P E R Q U E NO P O T
HAVERHI REPUBLICA A ESPANYA
No fa gayres dias que, parlant ab un republicà dels qu'anys enrera havian figurat
en las primeras renglas del possibilisme català, y quin nom es encara pronunciat per
amichs y enemichs ab el respecte que's mereix l'home qu'ha dedicat sa fortuna, sas
energías y sa vida tota al triomf de sos
ideals polilichs , rae deya'l vell deraiicrata
que ja estava resignat a morir sense veure
instaurada la República. Millor d i t , que la
República, tal cora la proclaman els homes
qu'avuy figuran devant del partit, li feya
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por, li causava espant, perqué si be no lols
els republicans són pillos, casi lols els pillos
són republicans.
Quina impressió, quin efecte mis trist
van causarme aqueixas punyentas paraulasl
Kran l'anatema del apòstol, era la terrible
indignació de Moisés al eatabellar las taulas
de la lley després de veuie al poble adorant
al vadell d'ori
No, no es possible la República a Kspanya. No hi ha encara prou cultura, no hi ha
prou civisme. Las grans massas unitaristas
no están preparadas pera fruhir de las ventatjas y de las garantías de cap regim veritablement democràtich; la gran massa republicana creu y está convensuda de que la
República seria una mena de patent de corso; que la forma republicana seria una autorisació per'assaltar el Banch d'Espanya, pera apedregar al que portés coll y punys
planxats, pera trencar vidres, pera cometre
tots els desmans y totas las salvatjades imaginables.
Això en quant al poble, a la massa,- que
per lo que respecta als elements directors,
als capdevanters del republicanisme, encara
es molt pitjor. N'hi ha prou ab veure als d i putats del partit, als prohoms de la futura e
impossible República espanyola, indignantse y promovent conOictes d'ordre públich
per si s'ha nomenat arquebisbe de Valencia
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al. frare Nozalcda, ab el mateix interès, ab d
mateix calor que si fossin individuus d'una
Joventut Catòlica o d'una Academia de Sani
Lluis Gonzaga; n'hi ha prou ab sentir a un
regidor de nostre Ajuntament demanant que's
derruheixin las artísticas milocas qu'adornan
els canalons de las iglesias de Barcelona;
n'hi ha prou ab estudiar els discursos, las
obras, els fets y la vida pública y privada de
tota aqueixa gent, pera convéneers de que
són mals metges, mals advocats, mals apotecaris, mals enginyers, pèssims catedràtichs... que cap d'ells sab res de res, que res
valen, que res poden. Són las desferras de
la universitat, del periodisme, de la literatura... Són els bornis que regnan en un partit de cegos...
No tenen pudor, desconeixen el valor ci*
vich. Y aixis veyèm un panit que proclama la
llibertat perquè creu que la llibertat es la llicencia; que proclama la nivellació social y la
revolució perquè ni directors ni dirigits tenen hónt caure morts; que proclama la l l i bertat de conciencia, no com ho fan els partits lliberals dels pobles cultes, per esperit
de justicia, per afany de civisme, sense barallarse, ni insultarse, ni apassionarse en pro
o en contra de tal o qual secta, religió ó
creencia, no, sinó com se faria al Marroch o
al Afganisthan, ab la intenció de molestar,
ab la intenció de perseguir a una creencia
determinada.
Per tot lo qu'havém dit, per tot lo qu'havim exposat y per moltas y moltas altras
consideracions d'indole semblant que fóra
molt llarch d'enumerar y que's poden resumir dihent que consisteixen en la ignorancia,
el fanatisme y l'embrutiment de las massas,
y en la ignorancia, el fanatisme, l'embrutiment y la mala fe dels que las dirigeixen, no
pot haverhi la República a Espanya.
ARNAU MARTINBZ Y SBRIÑA

¡JA ERA

HORA!

Nosaltres som nacionalistas ha du el president de «CataJunya Federal» senyor Laporta.
¿Som? Donchs jo tambó; y ja ho era quan
vaig sortir d'aquella associació, precisament
perquè n'hi havia molts que no n'eran.
Suposo que aquells a quins me refereixo no
hi són ara, puig que, de serhi, no s'hauria
atrevit el senyor Laporta a fer aquella afirmació. Ja era hora!
Contin ab mi, si jo soch contable, desde
avuy. Mes tinch un dubte. Si per ma dissort
y per la de la bona propaganda nacionalista
de «Catalunya Federal», aquells bons senyors hi fossin encara, cquin camí pendriani1
Perquè no puch capir cóm es possible que,
essent «Catalunya Federal» nacionalista, els
seus individuus puguin ósser president y
vis-president del Consell Regional del partit
federalista espanyol.
Fls partits, quan son a la oposició, quan
sos components predican y trevallan per una
acció comú, quan res s'espera per l'avuy y
tot se fa pel demà, pel pervindre d'una idea,
no poden mantenir situacions foscas; sos actes han de respondre a sas páranlas, y aquestas han d'ésser expressió exacta dels sentiments honrats que'ls inspira la idea que predican.
Perlotant, jcóm vol elsenyor Laporta que's
cregui en sa afirmació, si s'acoblan a «Catalunya Federal», ab nacionalistas de veritat,
federals espanyols de feble cera. qu'emmotlla l'etern president del Consell Regional Federalista de Catalunya a mida de son gust?
Aquests senyors han tornat allà hont eran
pera molts, encara que pera mi no s'han
mogut may dels viaranys del partit federal,
com las nansas d'un cove que, allà hont el
porta la bugadera, allà's queda. Avuy las
dugas nansas han servit per'agafar el cove y
durlo... ¿cap ahónt? Ja ho dirà la bugaderal
Ells no poden dirho, perquè no tenen ab seguritat aquella llibertat d'acció de que disfrutan els homes independents dels altres y
esclaus sols de sas conviccions. Ells no poden
dir lo que'l senyor Laporta ha dit. Y si callan, no poden representar al partit republicà
federal de Catalunya; y si parlan, negant
allò de som, podrém dir: «Gracias a Deu! Ja
era hora!»
C. VBNTURA PARDO
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PERA RECTIFICAR
Avans que tot dono al company don Joseph
M de Palou y Solivella gracias mil per las
benòvolas frases que'm dedica en son bell y
sentit article publicat tin el número 234
d'aquesta revista. Ni ]o ni el meu modest
trevall publicat en el número 223 mereixen
tanta atenció.
Encara que no d'un mateix paiei el susdit
company y ¡o respecte á l'anada dels somáteos a iMontserrat, crech que per lo que respecta a Catalunya, 0 sia al çmor a nostra
aymada patria, aném abdós per un mateix
camí: sols qu'ell ha cregut servir més bé
als prestigis del somatent y a Catalunya no
anant a Montserrat, y ¡o he cregut fcrho m i llor ananthi. Si he fallat en aquest cas,
consti qu'ha sigut ab el més bon intent del
món, y, a semblansa dels cristians primitius,
confesso públicament ma culpa, tractant de
justificar ma conducta.
Las mateixas reflexions que fa'l senyor de
Palou en son article'm vaig fer jo, y més encara, avans d'anar a Montserrat, aixis que
vaig saber que s'havta ofert al rey la presidencia de nostra festa y qu'aytal oferiment
havia sigut acceptat. De prompte vaig considerar això com una gran contrarietat, per la
significació que mollspodrianatribuhir a nosIra anada, mes reflexionantho després millor,
me semblà que ni el somatent ni Catalunya
podrían perdrehi res en que'l rey ens conegués y vegés ben bé d'apiop; y posada ja la
qüestió en aquest terreny, vaig creure que
com més fóssim millor aniria, perquè nostra
importancia creixeria tant més als ulls del
rey quant més nombrosa y ben armada se li
presentés nostra institució, ademés de que,
una revista general del somatent com la que's
feu, fa joch perfecte ab las demés exhibicions
que de sas forsas vivas ha fet Catalunya ab
ocasió de la visita regia.
Ni jo ni mos companys oblidarem ni oblidaróm jamay las sangnantas y gloriosas planas de la historia de nostra patria que'l senyor de Palou esmenta, mes cieyém del cas
tenir en compte:
>-<r Que la Huya qu'avuy sosté Catalunya y senyaladament el Catalanisme m i l i tant contra'l poder central, es lluyta de mera
evolució.

363

2.on Qu'en aquest concepte la lluyta en
qOestió es pacifica y s'efectúa per la propaganda en assambleas, prempsa y tneeltngs,
ensemps que realisant en totas las esferas
de l'activitat progressos indiscutibles que
accenlúan cada dia més nostra superioritat
demunt de las altras regions d'Cspanya, y
senyaladament de Castella.
).er Que'l somatent català evoluciona,
com tot lo de Catalunya, vera l'autonomia
de nostra patria, mes ho fa—y no pot ni déu
fcrho d'altra manera—marxant al mateix pas
que las demés forsas vivas de la terra, sense
precipitarse ni fer cosas que puguin destorbar ni perjudicar la marxa general.
4.n Que Catalunya ha fet sempre protestas d'aymar a Espanya, amor que, en diferentas épocas de la historia, ha sagellat combatent per Espanya, fins en ocasions com la
de 1808 a 1814 en que, si hagués Catalunya
odiat a Espanya, hauria pogut rebre als francesos com a llibertadors en lloch de férloshi
foch, y si bé es veritat que nostres majors,
combatents en las guerras dels Segadors y
de Successió, mereixen nostre respecte y veneració, no is mereixen menys els que combateren conti a Napoleón al costat dels demés
espanyols oblidant passadas rancunias y perdonant generosa y cristianament, oblit y
perdó que nosaltres, hereus directes dels darrers, no podém pas desautorisar.
;.nt Que las planas de nostra historia
deuhen servirnos de llissó pera l'esdevenir,
y que de la mateixa manera que nostres ma>
jors no acudiren a las armas fins que no vegeren altre medi de conservar sos furs y l l i bertats, nosaltres no devém adoptar actiluts
de certa mena mentres las circunstancias
no las fassin absolutament necessarias, cosa
que jo entench, y entenen tots el catalans
pensadors que no esdevindrà, perqué la victoria complerta sobre'l centralisme'ns la donarán nostre trevall y progrés incessant y la
feblesa del Estat qu'avuy no veu ja més corrents de vida que puguin reanimar a Espanya que las que surten de las regions del
Nort y en especial de Catalunya. La victoria
al cap y a la fi es, en nostra época moderna,
del que trevalla més y ab més inteligencia.
Y 6 * Que, dats tais antecedents, l'unanim
retrahiment del somatent de la festa de Montserrat hauria resultat intempestiu e incon-
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venient y desdit de l actitut adoptada per
Catalunya en general, donant certa rahò
d'ésser als recels del poder central contra
nostra institució, manifestats en ocasions no
llunyanas, ab evident perill de fernos odiosos y temibles y de comprometre lo que déu
procurarse conservar per demunt de tot y
més en elj lemps que corrém.
Convé ésser pràctichs y aymar a Catalunya
no tan sols ab el cor, sinó també ab el cap,
y no exposarse a comprometre inútilment
nostra institució ni els interessos de nostra
patria, pensant que'l viatge vers l'autonomia,
segons l'havém emprés, no vol soliachs y cal
anar buscant camins ahont no n'hi haja.
El senyor de Palou, al llegirme, creurA tal
volta que soch un catalanista y un home del
somaten! ab sang d'horxata. S'equivocarà,
l'al com soch en el fons de la meva ànima,
sis anys enrera no creya jo en la eficacia dels
procediments evolutius adoptats per la Unió
Catalanista y demés organismes colectius
que, adherits o independents d'ella, empennyen a Catalunya vers sa llibertat, y persuadit de que a la fi hauriam d'anar a nostre
objecte per camins ben diferents, formava en
els rengles catalanistas ab l'ànima preparada
a tota mena de contingencias; mes ara que
veig el cami qu'hem fet en pochs anys y l'aspecte que van prenent las cosas a Espanya,
com més estudio'l moviment catalanista, els
més o menys coetanis y més o menys accentuats d'ensà y d'enllà del Pirincu y els de
mollas ahras regions «de diferents Estats
d'Europa, més m'afermo en la convicció de
que assistim a una vera transformació o evolució social, a una d'aquestas evolucions no
previstas pels homes sinó portadas providen.
cialment y quins resultats finals, vistos després en la historia, causan l'admiració del
lector: evolucions que's fan ab violencia o
sens ella segons els obstacles que cada poble
troba al realisarlas, y que, per lo que toca a
Catalunya dins d'Espanya, crech jo que's farà
pacíficament y sense sottagadas desde'l moment que'l Estat espanyol, ab més cordura
qu'altres, no sembla disposat a adoptar contra nostre moviment temperaments de forsa
y que la prempsa y la opinió espanyola, la
del centre inclusiu, semblan acceptar la idea
de que l'autonomia de las regions, lluny de
perjudicar a la vida d'Espanya, pot inocular

sang nova en las venas d'aquesta y salvarla
d'una mort que, si seguim pels camins de
centralisació Iressats fins ara, se presenta com
a inevitable y segura.
Ara com ara la cosa marxa bé. o al menys
ho sembla, y no convé pendre actituts ni fer
cosas que la puguinespatllar. A fer el rebech,
si convé ferio, sempre hi serém a temps.
D. Pou Y LLADÓ

LA MALALTA
El capvespre era silenciós. Havian parat
els sorolls de la fàbrica, els quadros lluminosos de las finestras d'aquell gran casal
havian sigui engolits per la fosca de la nit,
y tot restà en calma. Els trevalladors anaren
sortint, tots arrupits, desfilant en diversas
direccions, homes, dónas y criaturas portant
el farcellet qu'havia contingut l'escàs aliment.
En Joan deixà enrera als companys de trevall y s'internà per la ciutat, recorrent d'esma'ls carrers que més prompta havian de
durlo a sa casa. l l i arribà adalerat, hi entrà
y s'assegué al costat de la seva dóna, que
tota arraulida y demacrada, l'estava esperant
ab ansia.
—çCòm té trobas?—li digué, abrassantla.
Y la veu feble d'ella contestà carinyosament:
—Quan tu arribas me sento millor... sembla que'm treguis la meytai del mal.
—Convé que no t'entristeixis, Maria.
—¿Cóm vols qu'ho fassi, si tot el dia estém separats? Y sempre enclotada en aquest
silló, sens altra companyia que la de la
vehina, qu'entra dugas o tres vegadas no
més, pera veure lo que'm falta...
—No hi pensis... ara ja soch aqui... ara'm
tindràs sempre prop teu fins demà passat...
¿no t'alegras?
—Si. però l'alegria serà curta... Ja m'entristeixo per dilluns, que tornaré a quedar
sola.
—Donchs icòm ho vols fer, si el món es
aixis? <Vols que fassi més de lo que laig? Digas y ho faré.
- N o , Joan, ja ho sé que farias per mi tot
lo que jo volgués, y que fas més de lo que
pots... Miram: ¿que t'has enfadat?
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—¿Jo enfadarme ab t u ' ¿Jo, Mariai1 Si t'estimo tant que, no més de mirarte als ulls,
l'agafaria y't voldria fondre dins de mi mateix! ¿Qué se me'n dóna del món teninte a
tu? ¿Qui m'aconsola de las mevas penas, qui
m'ajuda a passar la vida sinó tu? Bé ho saben els companys qu'estàs mafalta, que jo
t'he de deixar per'anar al trevall y que necessitas estar ben cuydada... Donchs ja ho veus,
ningú m'ajuda. Sols aqueixa vehina que't ve
a veure quan se'n recorda, y encara gracias.
Ves quin carinyo puch tenir a n'aqueixa humanitat tan bestia! Odi li tinch, odi! Y si
pogués ferne una de grossa!...
—Joan, per l'amor de Deu! Tota m'espantas!
—No, no l'espantis. Mentres te tingui al
meu costat ray... No'm perdré, perquè no't
vull perdre. Jo també soch egoista: m'hi han
fet tornar, y cal serne! Però, la veritat: no
més quc'm miris, ja s'apaga tot l'odi del meu
cor.—
Y tot dihent això's tregüé de la butxaca
l'esquifit jornal, y el posà en mans de la
Maria.
—Té, es una miseria, però no'n tinch jo la
culpa.—
Passà un mes. La Maria estava a las acaballas. El metge ja havia dit a n'en Joan qüe
a l'hora menys pensada se la trobaria morta,
y que sols podria allargarli un xich la vida
treyentla de l'atmósfera viciada de la ciutat.
En Joan, aclaparat pel trevall y perlas angunias, no semblava'l mateix: sa salut y sA
fortalesa mimvavan dolorosament.
Era un jorn tempestuós. Ratxadas devent
feyan ajeure'l fum que trontollant eixia dels
negres caus de las xemeneyas; nuvolots foscos recorrían l'espay agombolantse y enterbolint cada cop més la claror, fins que de
cop romperen en un ayguat quin espetech
era sovint interromput per la veu potenta
del tro.
Dintre las fábricas els obrers seguían teitini sense fer cas de la tempesta, preocupats
ab llur feyna. Sols en Joan no sabia lo que's
feya. Havia deixat molt abatuda a la seva
dóna, y tots sos pensaments eran pera ella;
frisava pera que arribés l'hora de plegar, y
els moments li semblavan anys en tant no
podia tornar al costat de la companya de la
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seva vida. Sovint pensava: «jY si la" trobo
morta?...» Yno sabia qué respondre a aquesta
pregunta, y d'un moment al altre esperava
que'l sorprengués allà mateix la fatal nova...
Mes era tan lluny la fàbrica, que segurament ningú tindria prou abnegació pera portarlhi.
Per fi arribà l'hora de plegar. La tempesta
encara durava y tots els obrers se quedaren
menys en Joan, que sense por a l'aygua que
queya, sense ni tan sols darsen compte, emprengué pressosament el camí de sa casa. La
carretera era fosca, mes de tant en tant l ' i l luminava en sa marxa la claror dels llamps.
A'rribà xop, regalant l'aygua a dolls, pujà
la escala mancantli el respir, entrà en sa
cambra, y quedà esglayat trobantla plena de
gent forastera. Las dònas al véurel quedaren
en actitut de gran espectació, murmurant
unas ab altras.
En Joan corregué al llit.
—¿No podré sentir ni una paraula de la
seva boca?—exclamà ab la veu plena de llàgrimas.
Y's tirà sobre'l cos fret d'ella, y ab son
plor li amarà'l rostre. Ella no feu cap esgarrifansa: era ben morta.
Passaren uns moments de gran desolació.
Després en Joan semblà tornar en si, alsà'l
cap, sa vista's creuhú ab las miradas d'aquelias dónas y els ulls li devingueren sechs
instantàniament. Despertà en ell un odi pregón, implacable; senti afanys bojos de maltractar y escometre a tothòtn, y cridà:
—¿Qué feu aquí, dònas xafarderas, sers
esquifits, sers indignes? Avans qu'ella os necessitava, no veniau; ara que no necessita a
ningú, tothòm ve a fer nosa! Aneusen, aneusenl—
Y dihent això anava empenyent cap enfora a las dònas, que, totas sorpresas, no feyan més que repetir: «Es boig, s'ha tornat
boig...»
A empentas y rodolons las tregüé totas,
tancà la porta, se quedà sol, assegut prop
del cos de la seva dóna, y s ensopí en una
mena de somni dolorosissim. Y quan despertà y's donà compte de tol. senti encara, al
través de la porta tancada, la xerrameca de
las dónas qu'anavan dihent; u Pobre home!
Es boig, s'ha tornat boig!..»
GABKIBI. VINYAS
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NOVA TASCA
Bona impressió y falagueras esperansas
ens ha deixat l'última Assamblea catalanista, a la que vaig assistir com un de tants
delegats. En ella's tractà del problema social. Donchs ht: si avuy ab tant d'èxit s'ha
fet això, ¿per què no podria demà ferse allò?
¿Per què no's pot presentar a l'ordre del
dia un problema que ja s'ha tocat diversos
cops en aquest y altres periòdichs, però quina
solució s'ha deixat sempre pera'l demà, com
si's temés mirar fit a fit cl sòl de la veritat
per la por de quedarse enlluhemats y perdre'l món de vista?
El Catalanisme que, com s'ha dit y repetit
moltas vegadas, es un moviment nacionalista, sembla que per aquest sol fet hauria
d'ésser un sentiment innat, fondo, indiscutible pera tot bon català, sia de la opinió politica o religiosa y de la capa social que's vulgui. Però desgraciament no es aixis: el Catalanisme, cercant lareivindicacióy l'assoliment
de la nostra nacionalitat, creya fins ara que
podia fer abstenció de lo que pera molts era
una preocupació y per'altres materia secundaria, y per tant, no s'ocupavan els catalanistas d'aquellas materias relliscosas que podrían dividirlos, ni's dedicavan més que a fer
reviure l'amor a la patria catalana. Aquest
fou precisement, al meu entendre, el gran
erro. Lluny de desentendresde materias principalíssimas com la religiosa y la social (lo
que'ns feya apareixe als ulls dels nostres enemichs com a massa avensats pels uns, pels
altres com a massa endarrerits y pels més
com un partil que no era ni carn ni peix en
qüestions de tama trascendencia) degué pel
contrari el Catalanisme tirarshi de cap, com
ja comensa a ferho avuy, afrontar els dits
problemas ab valentia y resòldrels exposant
son criteri en allò que pot ferho. com en
la qüestió social, o encarrilant las que no
pugui resoldre de moment com la religiosa
y la de las formas de govern, però fent de
manera que totas càpigan dins del CatalaNnisme, a fi de que trevallin tots els catalans
per'assolir la nacionalitat que tant de cor
desitjém.
Lo de las formas de govern es realment
una preocupació, filla en els uns de las circunstancias históricas qu'hem atravessat, y
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en els més de la ignorancia propia del nostre
país. Mes tenint en compte que aquestas
ideas están arreladas y sostingudas per
molts homes de bona fe, puig hi ha qui
creu encara que fóra de la república o del
carlisme o del alfonsisme no hi ha salvació
possible, sense pensar que'l nom no fa la
cosa y que iotas las formas són bonàs mentres ho sian la constitució y las lleys, y més
que aquestas els homes que governan; tenint, donchs, en compte aquestas diferencias
qu'en res afectan a la essència del Catalanisme, déu aquest acoblarlas totas baix la
seva senyera, però en centres distints, pera
que tols junts defensin el comú programa y
separadament 'els seus respectius punts de
vista, mes partint sempre de la base de la
subsiancialitat del Catalanisme y de la major tolerancia en lo altre respecte als demés.
Al costat d'aquesta qOestió de las formas
de govern, en realitat de poquissima importancia, n'hi ha altras dugas que'n tenen molta, y són la religiosa y la social. La primera
parla al cor, a l'ànima, a lo sobrenatural, a
lo etern, y no hi ha dubte que tant pcra'ls
catòlichs entre'ls que'm compto, com pels
d'aliras religions (no parlo dels escèptichs
y ateus), es aquesta la de més trascendencia, aduch per sobre de la mateixa patria; es
là qu'ha tingut sempre y en totas las épocas
de la historia'l trist privilegi d'excitar més
las passions y dividir als homes; però, per
la mateixa causa, es la que més convé qu'estigui solucionada, en quant possible sia, pel
Catalanisme.
Després de la religiosa ve la qüestió social. Aquella, encara qu'en el fons es molt
real, en apariencia y sobre lot pels que no
creuhen es més idealista; la segona, en cambi, es complertament positiva, parla a las necessitats de la vida, y en sa conseqüència
convenia també al Catalanisme estudiaria
molt detingudament y ananthi ab peus de
plom, com se sol dir, ja que'ls obrers avans
de dedicarse a la reivindicació de la nostra
nacionalitat aspiran al millorament del trevall, cosa molt natural y justa, puig qu'ab la
panxa prima y la butxaca buyda no està l'home, y menys en aquests temps positivistas,
pera pensar en ideals patriòlichs que li sonan
a música celestial.
Ara bé: tols aquests problemas tan difícils

JOVENTUT

de resoldre pel Catalanisme, s'han tractat
ab molta competencia, aduch que baix d i ferents criteris, per la prempsa de nostre
camp, y recordo principalment que a JOVENTUT els han tocat en Lluis Via y en Trinitat
Monegal, y gracias en gran part a la empenta d'aquests y d'altres desde la prempsa,
y als seus esforsos en l'ultim Consell general, s'acordà a la fl reunir l'Assamblea de
delegats de qu'he parlat avans pera tractar
del «Catalanisme y el problema social».
Tenim, donchs, al Catalanisme embestint
cara a cara un deis dos problemas capdals de
que feya esment: el social. ¿Quin fou el resultat? L'éxit de dita Assamblea no'm deixarà
mentir. Se discutí y"s resolgué ab pausa y ab
grao coneixement de la materia, tractada en
bona part y a la perfecció per una persona
cap mica sospitosa als méscatòlichs y moderats, en Raymond d'Abadal, y també per
altres dels més radicals y avensats com en
Ildefons Suftol, sense que's notés en las solucions ni el més petit temor o respecte al capital, ni adulacions de cap mena als trevalladors, a diferencia d'aquells que tol el dia,sense fer res per ells y sols atiànlloshi las passions, se titulan hipòcritament sos redemptors. Las solucions donadas, donchs, tenint
en compte lo exposat per la ponencia en el
preàmbul al projecte de Bases sobre'l caràcter circunstancial d'aquestas que permet la
seva esmena y perfeccionament successius,
crech que poden satisfer als obrers que de
bona fe buscan el seu desenrotllo y progrés,
y permetre, per lo tant, aplegar sota la nos-
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tra senyera als fills del trevall, de que parlava anteriorment.
Y ara ve lo de la pregunta del principi: Si
avuy ab tant d'èxit s'ha fet això. ¿per qué no
podria demà ferse allò? Es a dir: si en l'última Assamblea ab tant d'éxit se discutí y's
resolgué una d'aquellas qQestipns més trascendentals y que més temors inspiravadevam
de possibles divisions que, lluny de millorar
0 afavorir nostra causa, la comprometessin,
<per qué no podria demà discutirse en una
nova Assamblea l'altre problema, el més d i fícil, el religiós, que permetés juntárseos altres elements molt valuosos que no s'atreveixen a venir per créurens massa clericals'
¿Per qué no ha de poder aquest problema
discutirse ab calma, que permeti a tots els
de las diversas tendencias arribar a un perfecte acort y justavinencia dins del Catalanisme?
A n'això anava ab aquella pregunta. Y a
n'aqueixa vera unió y armonía de tots els
bons catalans crech que devém anarhi to'.s
els nacionalistas si volém assolir la forsa suficient pera imposarnos als governs centrals
y a tots aquells que's vulguin oposar al reconeixement de la personalitat catalana. Y
crech que fóra molt útil que's comensés a
tractar aquest punt desde la prempsa ab
tota l'amplitut de criteri y sense cap apassionament, per'anar ilustrant als directors de la
Unió sobre'l pensar y els desitjós dels seus
adherits y el modo de portar a cap una nova
Assamblea dedicada a dit objecte.
FRANCISCO DB P . VIADA

Mataró, 28 maig 1904.

A UN'AMICH
T'hc visi. amidi, no m'ho neguis:
l'ha fet por la Cariim.
Duya la roba estripada,
els cabells tots esbullals.
els peus nusos... y tu duyns
el frach negre y barret altl
l.a Caritat gemegava,
fins t'allargava la mà;
tu has girat la cara enrera,
fingint, has passat de llarch,
y els brillants de ta camisa
mos ulls han enlluhemat.
T'he seguit: en poca estona
has arribat al sarau;

el coHIlón comensava,

la reyna t'ha pres del bras,
y ab la llum y la riquesa
s'ha transformat el teu cap.

*

L a por ja fugit havia. .
Lluny era la caritatl
Mes no ho cra,amich, no ho en:
jo la veya gemegant
aprop teu, seguint lo* passos,
allargant sempre la mà...
V desprís, a matinada,
quan la dansa s'ha acabat,
febrós, babejant luxúria,
has caygut y t'has fot mal...
Jo hu he visí, amich, no ho neguis:
t'ha cullit la CanUII

CLAUDI OMAR V BAKKERA
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L A RECONSTITUCIÓ
DE
CATALUNYA
CRÒNICA DK COMBNSOS DBL SBGLB XX

Poch se pensan els felissos jovincells que
aia pujan y troban a la nostra Patria respectada com se mereix y alternant dignament
en el concert de les Grans Nacionalitats modernes, que un temps fou befa y escarni del
món civilisat per culpa de la retrassada Castella, aleshores mestressa dels nostres destins y detentadora de les nostres llibertats.
Fa d'això molt temps ja, y encara que no
es probable que torni, convé recordarho als
joves de l'actual Catalunya, pera que ab
llur comportament exemplar y ab llur amor
a la terra fassan cada jorn més impossibie'l
retorn al esclavatge, sense qu'això vulga
ésser un retret a nostra antiga opressora, la
quina, mercès a nosaltres, se troba ja redimida de sos propis vicis y humiliació. Digne
paper el de Catalunya d'haver sabut tornar
bé per mall
Era per l'any 1904 que's reuniren Corts a
Barcelona al enscmps que se'n feyan també
a Madrid, capitalitat del Estat espanyol com
recordarà tothòm qui conegui un poch la
Historia. Mes si bé les de Madrid eran les
oficials, les que podían fer y desfer apoyades pel poder executiu, les de Barcelona
tingueren molt especial importancia, malgrat qu'alguns periòdichs castellans de l'época les titllessen de Corts in partihus. Foren
certament unes corts honoraries, si's té en
compte que no foren convocades pels Poders constituhits, mes de fet foren ben
profitoses tant per lo qu'en elles se deliberà
com pels quins serenament tractaren del
pervindre de Catalunya sense imposicions
dels casinos polílichs ni de les massís democràtiques fraternals, de gran influhencia en
aquells temps dels sufragis universals acomodaticis ( i ) .
Alguns anys avans s'eran reunides ja a
Catalunya altres Cons d'aquest genre a
Manresa, a Reus, a fialaguer y altres indrets. En elles s'havlan anat definint les
aspiracions de la nostra terra, que ja's veya
cansada de tantes empresas gloriosas, de
tanta bella habla de Cervantes, de tantes «mdades intangibles y de tant género chico.
Especialment les Corts de Manresa havian
fel cremar de mala manera ais inconsútils.
Figureuvosque,definint, definint, havian arri( l ) ConiU en el diari oficial de la villa y corle de
Madrid qu'en el desembre de 1903 el Congrés rolà una
subvenció de dos milions pera capiltlilat mercès a ftus>
m u t á e n i amisloset del poble reunit al defora Així» mateix a Barcelona, segon» el dietari de Novells Ardua,
els concellers volaren contra leí profeuons baix U salvaguarda del» elector» repuhlicani: de cuyai renllas Espanya lornà a irobarse a do» dit» de la República.
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bat fins a declarar entre altres coses que a
Catalunya no volian empleyats castellans...
Fillets de Déu! ¿Ne voléu d'improperis dels
aludits contra nosaltres^ Anàrloshi a privar lo
únich pera que positivament servían!
Y en proba de que aquesta atribució no la
\olían els catalans mentres els càrrechs publichs no fossin dignificats, està en que un
célebre estira-cordetes de l'època, anomenat
Sant Joseph de les Cèdules (1) deya lo següent: «Precisament jo triaria'ls meus esbirros de confiansa entre'ls catalans descastats: sempre serla un atenuant al odi que
arreu els tenen. Mes no trob pas tots els
que jo voldria y necessito».
Y qué havia de trobar l'infelis! Els catalans, fins en aquella época de decadencia, repugnavan confondres ab els espoliadors centralistes.
Cal fer empró justiciaal'habilitat de la geni
castellana, que's buscaren pera llur defensa catalans més o menys autèntichs, com
en Roca Doble, (2) l'indispensable y anònim Sanpere y Miquel, (3) el gran Nicomedes Méndez, (.1) l'explorador Sidi Corominas
y en especial el virrey Le Roux (5) enviat
extraordinari, ab facultats discrecionals y
compte corrent en el ministeri
La repressió fou crudel e inexorable; se
prohibi apendre la doctrina en català a cambi de poder flastomar en totes les llengües;
se feu obligatori pels notaris anar a rebre
ordres a Madrid; els telegrames havian de
circular en castellà 0 francès, y en català sols
desde Fransa estant; y fins pera enterrar als
nostres grans homes, com en Verdaguer,
haguérem de menester un enterra-morts enviat expressament de la m«se/a.
Un dels capdills del moviment catalanesch, el gran Robert, s'era mort sobtadament mentres estava dinant. Cal veure en
aquesta desgracia nostra'l darrer vesllum
d'aquella felit estrella qu'havfa fet grans als
castellans; la sòrt encara'ls era favorable.
A tot això, tot era guerra civil dins de
Catalunya Els defensors del vell regim les
havian empreses a favor de la República, y
encara que de tan bruta que la posaren nin
gü la coneixia, com sia que tant la feyan vole
yarals ulls del poble, conseguiren produhir
un contra-moviment. Y els qu'això feyan fer
(1) Aquest Sant Joseph no era segurament el de la
Montanya, que, segon» la tradició, feya de Cele»ti entrc'l
jovent casador
(a) Hi havia un Roca senzill qu'era un bon calal i . S'explica qu'en Roca DQble fos tot lo contrari per
allò de que due» afirmacions donan una negació. Y
com a nigat ningü com en Roca Doble. .
(3) Vegi» l'e»crit meu qne fa referencia a n'aque»u
invenció caalellanófila.
(4) D'aqueil» Méndez n'hi havia un altre qu'era
butxf; no es el referit en aque»t llóch.
(5) Priifes»or de bucteriologia de Pan»; pareix que
tenf» fet» meritoris estudis «obre la rabia y per això
l'enviaren.
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se deyan monárquichs y f>enle de orden. (1)
Lis uns trobavan les Bases de Manresa massa estretes; els altres les trobavan massa
amples. Uns volian senyarse ab la dreta, a l tres ab la esquerra y en lloch de senyarse lo
que feyan era treures els ulls
Per f i , cansats els mateixos castellans de
moure brega y veyeni que potser la hidra
del republicanismo seria pitjor que la que
creyan ja morta del Catalanisme, volgueren
fer Ics paus ab Catalunya. Aixis se feu; y
vingué solemniosament el propi Rey Anfós
el tretzò, qu'essent ben jove y gens culpable
de Ics malhauranses y de la decadencia de la
Espanya, podia ésser bon missatger de Paliansi Mes ¡ay! que no vinguí sol. Vingueren
ab ell els eterns enemichs de la llibertat de
Catalunya, y encar que'l monarca conseguí
subjugar molts cors de fembra. y que fins
un gran poeta d'aquell temps se senti corprès
per les reyals jornades, cl fet es que'ls mals
deia l'atria no hagueren remey. Y tornaren
a ferse Sorts: a Barcelona aquesta volta.
Foren aquestes Corts les de 1904. y d'elles
se pot dir en alabansa que meresqueren les
invectives dels periòdichs que a Catalunya
representaven les tendències centralistes.
Sols fragments se conservan d'aquells diaris, quins titols no s'haurian pogut desxifrar si no apareguessen en un curiós procés,
quins detalls trech del llibre d'en Marquina,
(j) E l Liberal y La Tribuna tingueren rahons
perquè abdós volian endursen la palma en
haver donat detalls asquerosos d'un crim
que s'era perpetrat. De les discussions vingueren els . insults. E l Liberal eslraféu el
nom de son adversari dihcntli La Triple
Comuna. Per sa part La Tribuna anomenà
a n'quell E l Libre Orinal. Y com abdós teman rahó, degueren, per bons oficis dels
amichs, sotmetre'l cas a la resolució del sabi
Salmerón o Salomón, qu'cra un llum dels
més grossos de son temps. Fil sabi resolgué,
pera quan hi hagués un altre crim, que se'l
partissen; mes això no contentà als litigants,
els quins per fi acordaren que quan el cas
se presentés altra volta, l'un publicaria'l
crim auténtich y l'altre una novela de Lluis
de Val.
En les Corts de 1904 se deliberà y resolgué que no calia definir tant com s'havia
vingut fent: que mal podían unes Corts i'n
pailibus resoldre taxativament lo que deuria
ferse quan Catalunva assolis sa propia d i recció. Algunes bascs anteriorment aprobados constituhian afiftnacions que la Catalunya del esdevenir podia tal volta trobar
esquifides pera son gran cspandlmcnt. En
cambi quedavan molts catalans que no ha(l)

Tambe er«n uW ¡mün els de policia El caste-

114 era un dialecte molt rich.

(*) La sígumia Rtpública tif-añola y sui komhrtt.

Valencia, 1906.
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vían sabut veure la trascendencia del moviment catalanesch. Y per això en aquelles
Corts s'afirmà que de loque's tractava per
demunt de tot era de njci'ona/isai altra volta
a Catalunya, y que pera aytal fi no calia definir més que una cosa: el verdader amor a
la terra. Y s'admeté dins del gran moviment
a religiosos y ateus, a monárquichs y a republicans, a moderáis y a radicals... Sols
una excepció'á feu, y aquesta fou la deis
castellans, als quins se feu entendre que calia en bé d'ells mateixos que's fessen per sa
part ben aymants de la llur propia terra...
castcllanistes, en f i , única manera de que
sabessen dignificarse estimant ab intensitat
llur patrimoni pcr'apendre a respectar el
patrimoni d'altri.
D'aquelles dates se'n segui la orientació
salvadora pera la Espanya, y lo qu'cra aleshores conglomerat informe de pobles sense
fesomia, esdevingué a travers dels segles la
actual Confederació llatina, dins la que Catalunya ocupa'l lloch que's mereix... y Castella també.
MIQUEL SERVET (a) RAVES

Barcinòpolis, maig de 2116.

DISCURS
DEL «CAPOUI.IÉ)), LLEGIT A FONT SEGUNYA EN
LA F E S T A DEL CINQUANTKNAR1 DEL F E L I B K I G E
l'a toul-aro d'acò sèi cènis an, — mai dequè soun li
•iicle din» lou destín dí raço • — i'a lout-aro d'acò aèt
cénit an, lis oubrage e li roumegas d'aqueato grand
t é a i o jouiooso brusissien d'un chamalan d'ume c de
cavan, d'un rcslountiraen de graíle e d*armBduro) car
l'alirai d'un camp de guerro curbií (outo la colo.
Abandouna de lóuli, lout darrié prínce nalurau dóu
Miejour. En Ramoun V I I de Toulouso, di lou Comte
Jouve, duque de Narbouno e marqués de l'rouvénfo,
éro vengu dins soun alòdi prouvençau pér ié le*a aa
darricro armado, pér ié lucha sa darriero lucho. §oun
erediiári enemi, aiér encaro fort pichot aire à respét
d'éu, venié d'adurre davans Avignoun, pér la rapiño e
lou ma -cu, uno armado de cénl milo ome que sarravon
la vilo
Téms d'escabour e de douléncíl
Après vint an de guerro e de aaquéli, li mascle de la
rago o'en poudien plus. Lis eros de la grando guerro
naciounalo éron touroba sus li prat bataié de Toulouso, de Muret, de Carcassouno e de Béucaíre, o ben
enmúrala lòuti viéu dins li croutuun aegrenous di tourrasso, acabavon, màrtir índoumtable, de mouri
Es alor qu'aa mitán dóu lassíge uníversau c de la de
afecioun. Avignoun s'aubouté vers l'ounour di aiécle
en desplegant au vént terrau la bamliero estraaaado de
la patrio e recomani davans sí birri b í n garní l'etperfors de cènt milo escapoucho.
Au rampeu dóu darrié comte de Toulouso, lónli li
cor avien bounbi; e, d'aqueste Marquesat de Prouvén{o, d'aquesto térro bello de Venisso. de Valénço e
de Uio, (out ço qu'encaro poudié tení l'espaso, la daio
o la dettrau, t'éro vengu ramba soul l'Auríflour »»cra.
E , dóu téms qu'Avignoun gaiardamen luchavo, baroun e pacán de la terro, trevant li mountigneto about
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cuiido, deiiressoun>Tou un cop de mm U gnerro simo
di Ftidit: escalibert, loa ñó de Di¿a dins l'amo, partien conme lou tron de aoun repaire ; aro loa joar, aro
la niue, toumbavon à cors perdu sus loa sèli enemi,
enlevavoa li counvoi, bralavon li machino, massacravon li ginl, bourdouiravon li pradané pir afama loa
cavalin di Barbare ; pièi, soun ardido coursejado acoumplido, s'enloornavon lèa lèu, .'i vòu eicampiba, dins
la coumpliceta leialo de la lerro-maire, de-vers li bousencamo assouslarello mounlc poudlen reprendre alen e
s'oargonisa mai.

crous de mi rèire I E se jamai, dins li aiècle venint,
quouro Uiéu se fara counèisse. se jamai la counsciènci
patríalo resonrgis, que lis eros nonvèu véngon en grand
secr¿t, guida p i r la man dóu Destín, e que sachon retrouba, dins fon afecioun pieladouso, li sant relíele de
la patrio l... >
Ansin parli lou descendint de Taio Ferre.
Alor, emt si lanço, li cbivalié caviron lou grand
cro» scculàrl, e dins li ple de l'Auriflour, apris l'avé
piouiamen beisa, ié davaléron en plourant lou (ilàsi
naciounau..
Pièi, li aiècle de calabrun se debaniron l.i messergo e l'ahiranço faguèron soun obro caïno. E de
louto aquelo civilisacioun gallero, de lout aquèu lustre de la patrio, de toulo aquelo glòri nouvelàri que
resplendís incoumparablamen sua tres siècle d'istòri,
lou souveni meme, coundana coume un crime, n'en
fugué secuta, foro-bandi de toulo escolo e de lout ensignamen, e la part segrenouso de la proufecfo d'En
Ramoun, nóstis anjòu la veguèron se coumpli,.

Or, se l'on jilo an regard sas la planuro avignounenco, en se repoarlant i l'art de la guerro d'aquéa
tims, l'on pou pas uno minuto avé doulanço : aqaéli
bos souloambroas de Gadagno, qa'alor curbien t6ali li
colo avesinanto, faguiron, de lout segar, l'un dí meiour
repairc di Faidil proaTençaa : e, p i r lis iae de l'amo,
iéu vese lou camp de guerro d'En Ramoan que se
driisso eici-meme, dins lis orto sacrado de FontSegugno...
Lou siti d'Avignoun, pameni, tiravo de long, e,
Mai, Uiéu vivènt! aviés escri dins lou còu de Proudespiii mai de tres mes, menaçant de metre en desvènço que la proufecío d'En Ri·iiioun aurié d'èstre de
brando l'espedicioun de la Cronsado, l'ardènlo repufouns coumplido e que lou jour de la justiço pèr nosto
blico lenié tèsto sènsu falido i c i m milo arlandié qfe
raço lusiriél...
l'assalissien emé ràbi; e, d'en pertout, lis iue se viraFrairc dóu Miejourl Lou glàsi naciounau que desron vers la ciéata valènto ; e, d'en pertoul, un nouvepièi tant de siècle dourmié dins lou secrèl de la séuvo
lun d'espcran;o regreiavo dins U courado. Bàrri suemmiscado, li sèt eros de Font Segugno, Ta cinquanto
prème de la definso, tant qu'Arignoun tenií, l'on se
an que l'han dessousterral...
disit que la patrio encaro batié veno e poudii se revisl'a cinquanto an que venguèron eici, dins loo miscoula.
tèri freirenau de la pouesio e de l'engèni e que, lout
Autambèn, dis auturo de Camp Cabèu, lou Comte
tremoulant d'uno santo trmbríagadisso. sachèroo reJouve, de-longo en aío, gueiravo ateociouna la vilo;
ttouba l'armo escoundudo di sèt Ramoun, e, la fare quand si courrèire ié venien rapourla que la banganl de - nóu, desfourrelèron sus li pople lou Verbe
diero santo ero sèmpre aubourado à la tourre soubralàmpejanll
no, En Ramoun de Touloaso, barbelanl, desfourrelavo,
O Diéu que lis at coungreia, Estello Santo que li
que mai esbléugissint, lis uiau de sa noblo espaso.
counduguères, noun avès pas vougu, dins vosto justiço
lulelàn, que ia patno miejournnlu degoulèsse per «èm
Un jour, jour de maluranço e de dóu, arribo à conpre au fous dóu garagail A-n aquelo patrio matrassacho d'esperoun un chivalié desmemouria que demando
lou comte ; — « Comte, s'escrido, Avignoun es toum- ' do, renegado, agounido, avès vougu ié rèndre lou
Gllsi naciounau, valènt-à dirc la counsciènci de la
ba I l.i Fourestié soun miste de la vilo I .. — Amant
raço e de la lengo, que li pople que n'en soun véuse
lin tont lou camp resclaniis de maladicioun, de sennoun soun plus rèn qu'uno póutiho sènso noum
glut e de crid d'espaime. Estrefacia, lou Comte Jouve
asémpro si baronn :
A r i * vougn que li messorgo e l'ahiranço labousquèsson enfín darans la verila leialo; avis vougu que
— C Baroun, ço dis lou comte, avèn acaba nosto
li feien despersouna se retroubisson fieramen dins la
jouncho I Prea e Parage, aro an visca > Avignoun degésto abelano dis à v i . . Aquelo lengo deacasudo autre
baussa. toaro esperanço es derouldo I. . Aclapa pir
icms dóu trone soubeiran, mai escarnido qu'uno bóul'Astrado, & lout lou mens noun vole pas qu'emé iiu
miano, secutado e mespresado pir tóuli li gouvir et
tóuti vous aprcfoundigués. Vous desligue de vósti salóuli li calau, aquelo lengo que, pamens, restavo emierramen ; espeças vòsti glisi e vous etcavarlés à la girdi
ro e mai que mai fougouso dins li bouco incounsciinlo
de Uiíu sos li camin de l'elsil... Ó Prouvènço I tout es
dóu pople lout enlii, aquelo lengo enfin que, vuei,
perdu L a civ lisacloan es ferido à la mort.. l.'Endevounge milloun de Calés charron de-longo emé counveni nous sara traite, coume nous es traito l'oaro pregoust, avis vougu qu'elo se recouneigue dins si flouri
sinto; nosto memòri patríalo, l'enemi la cargara de
doN dialeilalo, qu'eln prouclame la nonblesso de sis
messorgo e d'abiranço ;%e vese, i í u , la lengo memo de
óurigino e la fegoundela de soun iime en s'encarnant
nosto raço que. deacasudo dóu trone soubeiran, mai
dins li ponimo soubeiran que Font Segugno a vist
escarnido qu'uno báumiano, sara messo dins un tau
councebre.
menespris que nòsli feien éli meme auran crento de
la parla .. Aboammacioun e vergougno I souto l'aflat
E , pir escavana lou calabrun di siicle, — o jour
d un estrangié felonn, lou fiéu renegara soun paire, e
de revenge e de baudourl — nous avis suscita li sèt
nòsti pople despersouna noun saran plus qu'uno póuüso
pouito - eros qu'atubiron BUS. Camp.Cabiu, en far
umano de bastard descouneisaint la gislo de si rèire, e
gant tout de-nòu lou glisi flamejant, aquel encindi
noun sachènt meme plus lou noum de sa patrio I...
ideau de glòri e de belesso que fai lume à la ierro
noslro e que jamai s'escantira...
Mai, Diíu, vivènt I lou jour do la justiço, i tèms o
tard fau que Insigue I
O Mistral, Roumaniho, Aubaniu, Tavan, Giera,
Baroun, e vous, pagts de la terro, avans de roumpre
Brunet, Matiéu, es eici qu'avia fa lou sarramen di
nostre camp, avans de nous embrassa p*r la darriero
Mascle, es eici qu'avis ourdi la grand counjuracioun
fes, o mi coompagnonn d'armo, o Faidit dóu Bouscadi recoubranço ..
ge, qn'avès jamai desespera, i(u vole leissa dins aqueste
O irelus proufeli de l'Evangéli mistralen, soulèu dc
rode un testimòoi eterne de nòsti lucho e de nòstis esnòstis amo, estrambord de nòstis espiro, es eici qu'ss
pèro : Cavas I cava» un iran prefound dms li fruchaio
abra toun fougau'. . E p i ' agué vist talo aubo mirsde la terro aujoto I e, p*r que J'enemi noun se n'aaclonso espeli, pér avé coungreia talo meirsoun d'alesegnourigue, enterras-ié l'espaao de Toulousó e la
grio, tau nonvelnn de aabo patríalo, aquesto séuvo
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nujeitouso, I siècle di siècle demourar» lacrado i
nacíounl...
Venè», Felihre, venèi de tomo part, »enès béure à
la Coupo Sanio e coumunia dins lou Mislèri Font*
Segagnen.
Que lis amo s'empuron e que li man se ligon:
«Sian loul d'ami, sian loul de frairels Vaqui la deviso
di Primadié.
E subre l'antar de la patrio, davans Ion GrandPrèire que 1 encarno inmourtalamen, fasen coumc éli
lou «arruinen di mascle : juren d'un cor soulet de medita, d'aprendre e de coumprendre; juren d'oubra
sínso falido pòr lou triounfle de nàsti Dre majour.
E d'aqueste brís fou^nejant de la reipelido, d'aqueste repaire invióula di Fa dit, parten tóuli, escalabert coume é\i. destressounen pèr la Tilòri aTemdouiro
la mai santo e la mai leialo diguerro la guerro pacifico de l'estrambord e de la fe, la gtierro de la plumo
e de la paraulo, pèr counfoundre l'errour, per prou
clama la rerita fegoundo, p i r coabra, dins un mot,
toat lou relarg us irpa de noste patrimoni, en cridant
voulountous e freirau coume, autre-lèms, li Ríire:
c Qut Dieu rèniie la Itrro h si fid'eut. amani I »
PKRK DEVOLUY

EMIGRANTS
Eran dos tristos emigrants que compravan
la llibertat a preu del desterro.
Anavan pujant fadigosamcnt l'aspra costa,
pel caminet de cabras ple de rochs cantelluts
que ferian llurs peus. Ni un sol cop 8"havian
tombat a mirar endarrera, ni's deyan paraula.
La montanya era tota ella una terra abandonada, un pais de mort. Ensá y callà'ls
marges de paret seca s'esllavissavan, l'herba
hi creixia espontàniament y els pinetons hi
arrelavan per un miracle de la natura; la
mà del home no s'hi coneixia m í s qu'en la
devastació general, a laque ajudava dallant
els fanals 0 espurgant els arbres. Ni aucells
ni res viu hi alenava; las bestiolas fastig'osas
que al estiu hi campan, s'havian entafurat en
els seus caus d'hivern. Era una tarda de novembre y el cel era gris y fredós...
Y anavan pujant silenciosament. Ella,
sempre roja, estava pálida malgrat el cansament que revelavan las gotetas de suhor que
espurnejavan son front com puntas de diamant escampadas sobre un marbre Y, malgrat las llàgrimas hermosas que lliscavan per
sas gallas finament esllanguides, ni un sospir, ni una queixa l i escapava que pogués
inquietarlo a n'ell. qu"ho endevinava y ho
agrahia: volia isolar en ella'l gran dolor que
masegava'l seu cor generòsAl ésser dalt del collet, el mateix desitj els
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aturà: veure per darrera vegada la casa de
hont ella fugia, el poble d'hont fugian abdós;
donar l'adeu, ja qu era aventurat l'arreveure,
al cloquer amich, a las planas conegudes, a
lot lo que guardava un recort que servarían,
qu'anyorarian més com més allunyats n'estiguessin.
Ella fitava la mirada entelada per las llàgrimas, en aquella caseta blanca hont havia nascut, viscut y concebut amor; hi deixava dos vellets y dos noys que aquella nit
la esperarían en va, y demà també, y després
ja desesperanan de vèurela més; llavors plorarían per sempre la seva ingratitut, y potser
els pobres vells morirían d'anyoransal Ell se
la mirava y feya grans esforsos pera convèncer» de que péndrela als seus era un gran
crim, y no podia: iota vegada que la volia y
ella també a n'ell. No hi havia remey. ¿Per
qué li negavan ab el pretext dequ'era pobre?
Es clar que pels pobres es una equivocació'l
constituhir una família, peró es una equivocació fatalment general. En aquest cas, els
mancats de fortuna no deurlan tenir cor.
Que gran li apareixia aquella delicada
verge que renunciava a la patria y als seus
per l'amor! Semblava una estatua de deesa
que tingués per pedestal tota la montanya.
Immòvil, abstreta, restava guaytant a baix,
y per llarch temps ell respectà'l seu silenci
ab el respecte que inspira tot lo sublim. La
tramontana feya voleyar el mocador que tenia a la mà; era com si una forsa superior li
sorollés en senyal de despedida, de comiat
a n'aquell panorama lan hermós a ple sól y
tan trist sota aquell cel de tardor emboyrat,
gris, que deixava caure gotetas d'aygua glassada sens arribar a mullar la terra. En mitj
del silenci s'ohla l continuu xiu-xiu del vent,
pantejant com la respiració ofegada d'una
estació que mor.
Després se miraren ab incertesa. Tots dos
lluytavan ab si mateixos per dintre; cap y
cor se contradeyan; potser la cobardía'ls dominà un instant.
—¿Ahónt aném? — preguntà ella.

^> No )>9
— T u m'has fet fugir de casa. <Ahónl me
portas, ara?
— A qualsevol recó de món ahont poguém
estimarnos.
—<Y ens estimarém sempre?
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—¿Ho dubtas?
— No sé... Si. Que'ns estim6m, ho dubto;
que jo t'estimaró, no.
—{Estás segura de tu? Donchs lo demés
deixaho estar, no hi pensis. Jo també estich
segur de mi.
— Però jo, de tu, no.
—tDubtas? ¿Tens por?
— Si. Tinch por de la conciencia. He pecat
d'ingratitut.
—^Te sents feble? {Vols tornarien? —
Ella rompé en gran plor y's girà vers la
vila.
— Mare meval mare meva!... Torném a
baix.
—Tornemhi. Però pensa que m"has d'oblidar si hi torném. Ells no ho volen, ja ho
sabs, que'ns estimém. Donchs, o anar ab ells
vol dir renunciar a mi, o venir ab mi enclòu
la renuncia d'ells. No dubtis, pensa... y creu
al cor, que no enganya. La llibertat d'estimar
es lo més gran de la terra. Els teus pares te
estiman, jo també: <qui t'estima més? Ells,
al véurens felissos, te poden perdonar; jo,
si m'abandonas... Vida meva, no miris més
al poble, miram a mi, en els ulls! Abrassam,
aixis. ben estretament!... ¿Cosarias violentar
nostres sentiments? La pena'ns consumiria a
tots dos. Y ara digam: <ab qui vols anar?
•¡ab ells 0 ab mi?
— Ab tu, ab tu! — respongué ella estrenyentlo més fort, sa'nglotant, però ab la fermesa del amor macis.
Vesprejava. Una llàgrima rohenta s'escorregué dels ulls d'ell, y agalats del bras emprengueren la devallada de l'altra vessant de
la montanya, vers un poblet que s'ovira entre mitj del bosch. Y el panorama, que's distingia bonosament, tenia la grandiositat dels
grans dolors y la tristor del abandón.
Ni un sol cop giraren el cap ni's parlaren
més, y aviat la nit els embolcallà en sa boyra
misteriosa.
Eran dos tristos emigrants que compravan
la llibertat a preu del desterro.
GUSTAU ROSICH
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UN COMUNICAT (0
Sr. Director de JOVENTUT. L i agrahirà la
inserció de las següents ratllas son servent y
amich —foseph M . ' Roca.
Deya La Devantera del 31 de maig, parlant
de la meva insignificant intervenció en
l'Assamblea de la Unió Catalanista:
«En Roca!!! Aquell mateix qu'en el meeting queia Unió Catalanista celebrà a Tarragona digué: que may faria pactes ab els rey¡ionalistas perquè tenen RUSSINYOLS>I aquesta
mena d'eynas serveixen pera obrir portas!II))
Las frases eslampadas en versaletas y cursiva pera demostrar que són textuals y que
volen semblar un calembourg, no són res més
que una xabacanada provinent de la imaginació del que las ha escritas, puig que no foren
pronunciadas. En el meeting de Tarragona ni
directa ni indirectament vaig ocuparme dels
regionalislas, y si no, vegis la resenya que de
dit acte publicà La Renaixensa del dia 10
d'abril del any 1900. Lo que hi ha es que
l'inventor del solt ha sentit rossinyols y no
sab ahónt, y jo recordant l'Evangeli l i faré la
mercè d'indicarli la verneda. A l'Assamblea
de Tarrassa, y parlant de las eleccions, digui:
,(S'ha de deixar a tothòm en complerta
llibertat pera emetre son vot; las ideas catalanistas han d'entrar per convicció, no ab el
rossinyol de la violencia»... (Tret del discurs
que, pres taquigràficament, publicà La Renaixensa del dia 26 y la JOVENTUT del 27 de juny
del any 1901).
Y consti que'l rebutjar la paternitat de lo
que falsament m'atribuheix La Devantera, no
es pas pera negar que jo hagués combatut
als regionalislas, no, perquè d'aquella campanya no me'n arrepenteixo poch ni molt,
com tampoch m'arrepenteixo d'haver recomanat la concordia (mentres fos compatible
ab els preceptes de la Unió) desde'l dia
qu'En Robert (A. C. S.) defensà las Bases de
Manresa en el Congrés del Estat espanyol.
Fins aquell dia en la colecció de La Renaixensa s'hi trobaràn solts polilichs sobrers
pera demostrar que jo vaig combatre als regionalislas; no cal, donchs, inventar discursos de mal gust podentse probar lo mateix
ab solts auténtichs escrits ab una mica més
de solta.
JOSEPH M.» ROCA
(l)
Nostre benvolgut amich en Joseph M * Roca'ns
ha enviat aquesta carta qu'ab molt gust insertèm.
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TEATRES
CRÒNICA.

Menlres el uTealre Català» es a Madrid
recullint aplausos entusiastas, de to qual
me'n alegro moll, el «Teatre Castellà» ha
invadit els teatres barcelonins, acaparantho
tot fins al punt—¡oh protanaciól—de que la
llar sagrada, cl clàssich temple del art dramàtich de la terra, el teatre Romea, en l i ,
dóna hostatge a una companyia de genero
chico que diverteix al públich per seccions y
ab pochs dinerets, ni més ni menys que si's
tractés d'un tcatret de la villay corle. Decididament, dóna diners el genero chico explotat
per seccions.
..
Els dos millors teatres d estiu també són
ocupats per companyias castellanas, de declamació sena aquestas. A Novetats hi ha la
companyia Guerrero-Mendoza, y al Eldorado la de la l'inp. Ja tindré ocasió de paríame de nou—altra.» vegadas ho he fel ab
detenció—quan ens donguio estrenos interessants. Per avuy me limitaré a dir quatre
paraulas de cada una de las obras que respectivament han estrenat.
La que'ns ha donat la Pino's titula E l adversen.o (L'adversatrej, comedia en quatre
acies original dels coneguts autors francesos
Alfred Capus y Emmanuel Aréne. L'adversari es, segons els autors, pera tot home
qu'estima, aquella mena de sér misteriós
que resideix en el fons de la persona estimada, que casi bé sempre ns es incomprensible. Desgraciat d'aquell que no l'arriba a
compendre y no'l sab véncerl Per aixó un
matrimoni compost de dos sers nobles, generosos, honrats y que s estiman, acaba en la
dita obra per tenir de desferse separanlse
marit y muller, perquè en un moment d'obcecacio la esposa, obehint sens dubte a las
inspiracions d'aquell adversari, es a dir, als
desitjós de gloria y renòm que no troba satisfets en son marit, busca satisferlos en un
amant. Es i obra un nou cas d'adulteri tractat ab molta sobrietat y sentit comú, lo qual
ja es moll. Però la millor qualitat està en el
diàleg, finament satirich y brillant. Mi ha
en ell conceptes y frases que tot y ésser dits
lleugerament, tenen una ironia y a volias
una profonditai extiaordinarias.
La Gucirero ha estrenat un nou drama de
l'Echegaray : La desequilibrada. No val la
pena de parlarne. Encara que'l drama sigui
nou, tul en ell es vell, massa vell. Els mateixos tipos de sempre, la mateixa acció de
sempre, las mateixas passions, esbojarraments y tonterías de sempre y el mateix llenguatge de sempre. Si en lloch de fer don
José La desequilibrada, hagués let Los des'equilibrados, el drama, ja que no com a obra
d ari, podria passar com a obra d'entreienimem. Perqué la veritat es qu'en ella tots els
personatges, absolutament lots, més que
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sers humans semblan Zocos de remate. Si
casi bé la protagonista sembla la més cuerda/
Ker dir y ler 1er bogenas a bojos, es lógich;
però volemos fer creure—y això'ns vol fer
creure l'Echegaray— que personas de cap
sencer són capassas de dir y fer lo que diuhen els personatges d'aquest drama, es un
xich massa tort.
Un dilema s imposa: O bé teniam d'ésser
desequilibrats nosaltres mateixos peia empassàrnosho de bona fe, o bé lé d'ésser desequilibrat l'Echegaray si de bona fe creu—
jo no crech qu'ho cregui—que nosaltres som
capassos d'empassàrnosho. Et final del tercer acte sobre tot, ni els xinos, ni els xinos
més desequilibrats de tots els xinos són capassos d'empassarsho. Jo sols conech una
mena d'homes capassos de creure tol allò
a pies juntillas: els moros... els moros d'Espanya.
EMILI TINTORER

. R E V I S T A D E REVISTAS
Mercure de trance. Entre'ls trevalls més
interessants qu'en son numero corresponent
al actual juny publica aquesta anliga revista parisenca devém esmentar Le Radium el
t'Hiperphysique, de Pcladan, y Le Clergue
thibelam el ses üoclnnes, d'Alexandra Mynal.
L'article de tons de la Kevue du mots, degut
com sempre, al ilustre escriptor en Remy
de Gouimont, es una diserlació sobre /-t.s
6ceurs latines, y en ella s'estableixen diferencias entre las germandats de rassa y las
germandats de llengua dels Estats llatins.
Creu l'autor que Fransa es una patria geogràfica, no una patria lingüistica. Creu que
la conquista lingüistica de la Galia fou obra
de la Iglesia y no de l'administració romana, ja qu'en els primers sigles de la conquista no produhi la Galia gayre bé cap
literatura laica, y els poetas y els oradors
foren cristians. La religió imposà sa llengua , com ho fa avuy al Orient. Per to
tant, es absurd anomenat a Fransa un pals
llatí: deuria anomenàrsel un país romanisat. Sense las missions romanas, Fransa
p a r i r i a probablement el llenguatge céltich,
essent son vocabulari ple de mots germàmchs, scandinaus, y, al sua, ibérichs. Destruhir una llengua es destruhir la tradició.
L'obra de las religions importadas es sempre aquesta: cal que un ideal substituheixi a
las costums. Aqueixa crisis terrible se resolgué a la Galia per la desaparició dels dialectes indígenas. Lo que d'ells queda en la
llengua francesa es insignificant; lo que'n
resta en els noms geogràfichs es molt obscur. La evangelisació dels gals comensà a
terse en grech. Roma, més ambiciosa y més
pótenla, vingué a lluyiar comía giechs y cel-
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1904 (puig fou en 1604 quan aparegué la
tas, y guanyà mercès al prestigi del imperi
primera edició de l'obra de Cervantes), y no
y a la debilitat dels vensuts. Mes al cap y
a la fi això fou un etzar, com ho fou cl ma- en 1905, com s'ha disposat per real decret
publicat a la Gacela de Madrid. Abdós treteix Cristianisme, sense'l qual la Galia may
valls son firmats per A. de Beruete y Moret
hauria sigut romanisada. En resum, pareny per Luis R. Fors, respectivament. Són
tiu de llengua no significa parentiu d'origen, perquè etnogràficament tenen molt també dignes d'esment altres trevalls de dispoch de comú Fransa, Italia y altres paisos tingits literats, especialment els quc's lleque parlan llenguas evidentment germanas. geixen en las seccions bibliográficas.
Una rassa es.filla de la terra y el clima exacHojas Selectas (Barcelona). Publica aquestament com els arbres.
ta revista cn son darrer número la conclusió
Aquest article d'en Remy de Gourmont, del estudi que sobre Los fuegos Florales
malgrat la dialèctica de que l'autor sab y pot aparegué en el número anterior, firmat per
fer gala, segurament no fóra corroborat en J. F., ab profusió d'ilustracions. Ademés .
tots sos extrems p jls moderns filòlegs y pen- són remarcables els trevalls Breve noticia de
sadors. La base en que l'articulista s'apoya las porcelanas japonesas, per Randolfo 1.
es falsa. Creyent que \'Eatat francès es una Geare, La festividad del Corpus en Madrid,
per Julio Poveda, E l radio y los/enútncnos
patria geogràfica (ó, la patrie/J, fa constar el
fet, com hem vist, de que al apareixe en ella de la radiactividad, per L . Ramakers, y La
el Mati, matà'ls dialectes indígenas: però afe- guerra en el Extremo Oriente, por Fernando
geix que desprès s'imposà altre cop el geni Altolaguirre. Ilustran tot el número multitut de grabats, essent com sempre de gran
del terrer y de la rassa, qu'emmotllà'l llatí a
actualitat els de la secció Panorama Universon gust transfoimanilo en una llengua viva
qu'es l'actual llengua francesa, qual unitat sal.
afirma M . de Gourmont al sentar que"! prohutllelidel vCentre Excursionista de Cataluvensal y els grupos de las llenguas d'oc tenen nya». Conté en sos números de mars y abril
la fonètica francesa. Podèm objectar que la
la continuació del estudi geològich delVallés,
tenen, però no la tenían: ab lo qual tenim que per mossèn Norbcrt Font y Saguè; una tral'idioma francès, absorbent y agabellador, ducció del trevall d'Alphonse Meillon sobre
desempe-nya actualment a Provensa'l mateix
el Pireneu, dedicat al vocabulari toponopaper qu'aniany desempenyà aneu el llatí,
màstich d'aqueixas montanyas; el relat de
avuy llengua morta a Eransa com el francès
una excursió dcsdc'l Noguera-Pallarcsa al
ho serà demà a Provensa. Tendir a la unitat Noguera-Ribagorzana a través del Flamises tendir a la mort, perquè la natuialesa sols sell, per Ceferi Rocafort; una rectificació soes una en sas grans lleys. Triomfà'l llatí en
bre altra excursió als orígens de la riera de
quant portava o precontenía una religió, un Argentona, per F. Carreras y Candí; Notas
ideal; però si la unitai de la llengua impo- del Bergadà, per Bonaventura Ribera, presada per Roma ja decaigué en època en que vere, etc., etc. Intercalats en el text y en lála concupiscent Iglesia usufrueluava la cien- minas solías hi ha bon nombre de pulcres
cia, consideris lo que succehirà ab la llengua grabáis rcproduhint hermosas vistas dc las
francesa, ab la llengua del Estat, quan cada comarcas que's descriuhen.
dia's veu mès que l'Estat usufructúa sobre
Son notables els darrers números de las
tot la farsa.
revistas francesas La Renaissanse Latine, La
¿Cal refutar la respectable opinió de Nouvelle Revue Moderne, VAnlhologie Revue,
M. Remy de Gourmont? ¿Cal dir que si di- Le Ménéslrel, L'Européen, La Revue Francoversas eran a Fransa las llenguas avans de Italienne et du Monde Latin, etc; la txeque
la invasió del llatí, diversas són ara per mès Novy-Kult, de Praga; las castellanas Nuestro Tiempo, (Madrid), Alhambra, (Granada),
que vulgui anorrearlas el chauvinisme del
Estat, que no per ésser potent deixa d'èsser Arquitectura y Construcción, La Revista Soartificiós, y que tan o d hora s'ha de desfer cial (Barcelona), etc; y las catalanas Catacorcat per sos propis vicis? Per mès rich que lunya y Forma , contenint aquesta en son
número darrer notabilíssimas reproduccions
sia l'Estat vehi, per bè qu atengui a las necessitats de sos súbdits, el veyèm fals, tirà- d'obras deis famosos esculpiors germans
nich, buyt; y no sabriam trobar gayrcs dífe- Oslé, y un estudi sobrc'Is mateixos degut a
n'en Miquel Utrillo. Ademés. reproduccions
jencias entre'l chauvinisme francès y cl quid'obras dfc Velázqucz, Goya, Rusiñol, Casas,
Itotisme castellà.
Puig y Cadafalch, Mir, Gosé, etc.
La Lectura, de Madrid, publica en son número de maig interessants articles, un d'ells
LLUÍS VÍA
sobre el Museo del Ermitage, de Sant Peiersburg, fent un detingut esiudi de las obras pictóricas d'escola espanyola qu'en ell se troban; y altre sobre'l Cenlettario del uQuijolen,
en el que s'aportan varisdatos en demostració
dc que devia celebrarse en el present any de
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NOVAS
[Cl dissaptc a la nit se celebrà la vetllada
inaugural de la novella societat «Progrés
Autonomista Català». Presidi l'acte l president del «Progrés» senyor Gran. Aquest, després de llegir un hermos discurs ple de sana
doctrina catalanista, cedi la paraula al senyor Bonhome, del «Centre Catalunya» de
Sant Marti, qui parlà en nom dels obrers
catalanistas fent vots pera'l triomf de nostres ideals.
Seguidament usaren de la paraula'ls senyors Çoca, de «Catalunya Federal», qu'ab
gran fogositat atacà la política centralista;
Kegàs. que feu vots pera la consecució de
nostres ideals y refutà'ls atachs dels que titilan al Catalanisme de clerical; nostre company Martínez y Sen ña. que proclamà la
necessitat d'educar al poble y de catalanisar
las massas repúblicas però sense sacrificar
cap de nostres principis, puig featho aixis
resultaria que'l Catalanisme descendiria al
baix nivell dels republicans a lo Lerroux;
Tona Xiberta. qui feu una calorosa defensa
del autonomisme basat en la llibertat y en el
respt ete a las creencias de nostres consemblants; Llorens, que relatà las sevas observacions sobre la classe obrera y els moderns
principis de llibertat y autonomisme; nostre
company Pujulà y Vallés, en representació de
JOVENTUT, qui atacà tots els sectarismes que
pertorban el progrés de la civilisació, y demostrà que l'odi tradicional que la gent de
Castella sent contra Catalunya es efecte natural de la rancúnia d'un poble fanàlich y
atrassat contra una rassa eminentment lliberal y culta; y Geroni Estrany, qui s'estengué
en atinadas consideracions sobre la tolerancia y sobre la llibertat del individuu.
Finalisà l'acte ab un hermós parlament de
gracias del senyor Grau, que igual que'ls
anteriors fou extraordinàriament aplaudit pel
nombrós publich que, ademés d'omplir a
vessar la sala d'actes y las dependencias de la
casa, escoltava desde'l carrer la paraula dels
oradors.
Ab bon peu comensa'l «Progrés Autonomista» a trcvallar per Catalunya. L i doném
la enhorabona.
La noticia de més bullo que'ns arriba del
Congrés, desde que s'ha tornat a obrir, es la
següent:
En U reunión de secciones del Congreso htn sido
elegidas las siguientes comisiones :
• Para entender en los suplicatorios para procesar á
los seflores Estévanez, Blasco Ibitllei, Lerruux, Menindes Pallarès, Nouguès, Soriano, Costa, Junoy. Moya y
Morayta, han sido elegidos los seflores Goniálei Besada, Crespo de l-ara. Alonso Martínez, Andrade,
duque de Bivona, Llorens y Castellón».

¿Qué'ls en sembla d'aqueixa Mista de pro-
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homs y de redemptors? Si han patit per poderla acabar de llegir, tan llarga com es,
consòlinse pensant qu'ara si qu'cs un fel
l'adveniment de la República, perqué cada
dia són més els seus defensors processables.
Ells ens redimirán.
De que tot sian delitos de imprenta no n'estém pas segurs per lo que respecta a certs
individuus.-Però això polseres una digressió
que no ve al cas. Lo cert es que l'advemment de la República sembla qüestió de minuts. ¿Medis? Ja is sabém:
i.*r Dir mal d'en Maura, de la reacció y
del nombrament del pare Nozaleda.
a.4" Proclamar la revolució en clubs y tavernas.
3. " Confondre las Illas Británicas oblidant que si la separació de la Iglesia y l'Estat té relació ab una república Iliberal, no hi
té res que veure y es antilliberal el menjar
capellans per sistema, donchs pobles hi ha
ben republicans, ben lliberals y ben religiosos en els que l'estat general de cultura fa
que ni's parli de religió ni's suscitin semblants qüestions de conciencia individual.
Per lo mateix, cal menjar capellà: perquè no
s'ha probat qu'Espanya ho fos un poble culte.
4. 'x y principal: Ferse diputat, ferse inviolable, dar lloch ab actes grans a grans processos, y eludirlos cívicament pera exemple
del poble a qui's fa pagar y a qui s'ha de redimir.
Trobétn qu'en Maura, el tirà, el reaccionari, que té la censura en sas mans, no las
hauria de deixar transmetre noticias com la
qu'hem transcrit, encara que sols sia per
qüestions de moral: no fos cas que's creguessin aquí y a fóra que la representació republicana del pals està composta de bonàs pessas.
Però com que al cap y a la fi la moral es
una preocupació y cl poble un estúpit, hem
de convenir en que no hi ha més moral que
aquesta: ¡Viva Lerroux y viva la revolución!
Y que vinguin processos!
Y ara si qu'estém salvatsl

En Santiago Rusiñol, qu'aná a Madrid
ab en Borràs y qu'ab ell ha compartit las
ovacions d'aquell públich, no ha visl, per
ara, representat en la villa y corle son drama
L'Hèroe. Sabém que molts madrilenys han
acudit a n'ell pera que's representés aqueixa
obra, però lo qu'cs per ara... no n'hi ha de
fets.
Creyém que l'amich Rusiñol, qu'cs.tot un
poeta y que com a tal ha vist sempre reconegut son talent aquí y a Madrid, té com a
home'l valor de las sevas conviccions. Ho
iroba'l fet d'haver deixat representar a Barccona Els Jochs Florals de Canprosa; mes, pera
acabarho de probar, falta que deixi representar L'Hèroe a Madrid.
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0 que'l / a s s i representar, si pot; perquè
no hi fa res que no sempre hi hagi ovacions;
sobre iot pera un artista de debò, que quan fa
lo que sent prescindeix en absolut dels aplausos y de las censaras.
A la Sala Paròs aquesta setmana hi i é en
Joan Ventosa instalada una exposició de pinturas. L'autor sembla que lluyti en sas telas
pera donar notas personals, però no sempre
ho logra. Com a impressionista noresultaprou
sincer, donchs lo que'ns vol donar en cert
modo incomplen y com a mera impressió,
traheix els esforsos del pintor que no domina prou el seu art. Això no vol dir que no
hi hagi notas del natural ben apuntadas y
sentidas, que permeten augurar al senyor
Ventosa millors resultats si segueix estudiant y no t¿ impaciencias pera exposar, i m paciencias que són el principal enemich de
molts artistas en sos comensos. Dihém això
suposant que'l senyor Ventosa es un jove.
Tornim a lo dels suplieatoris y... rectifiqu¿ro:
Sembla qu'en Maura farà com han fet tots
els governs ab els suplieatoris referents a
processos per delictes d'imprenta; però s'afegeix que vol que's concedeixin tots els que's
refereixen a delictes comuns, y qu'està tan
resolt a concedirlos, que si es precís ho farà
qüestió de gabinet.
¡Ahora lo comprendo /orfo.'Vetaqui p e r q u é
callan aquests dias al Congrés els oradors
republicans qu'avans tant xerravan: perquè
se'/s «m/)Osa'l silenci. Es lo que deya l'altre
dia un diari:
Tothom t'estranjrivt aquets d l » , fin» els infeMisoi
lerronxistu de per «qui, de que, oberms las corts des-,
pres d'un període de tancadas en que han ocorregut
lants aconteixements importants, no diguessin pna paraula'ls grans furlaiiori de la repdhlica. . Ni en Blasco
Ibilnez, ni en Junoy, nl en Lerroux. ni en l.letjet, cap
d'aquells Irtmendos que may callavan al Congrés, tenen

ara res que dir; ni las acusacions contra l'Ajunlament
de Valencia, ni las cinth mil ft'Mttèl del Gremi de Vaquera, ni els incidents del viatge del Rey, els crida
l'alenció.. Sembla que no hi ha res que mereixi que'ls
rmifients diputats republicans surtin de! seu silenci.
I.a opinió republicana's enmensava a sentir anyoradissa d'aquells escÀnd 'ls parlamentaris que, oportunament inflats pels periòdichs del gremi, consolaran als
leirouxislas $e lo que's fa esperar la gran revolució ..
quan allí s'ha vist en qui consistia la mansuetat dels
fitrot..

Consistia en por, encara que la por no fassi revolucionari.
Quedém, donchs, en que allò de ¡Viva la
revolución! es com el riure. Va a estonas.
En la vila de Moyà's celebrarà'l dia
16 d'agost d'enguany un certamen literari
pera'l que s'ofereixen dinou premis, devent
enviarse las composcións a en Feliu Canet
(l'lassa de Sant Sebastià, Mpyà, per Caldas
de Montbuy), avans del dia i del vinent
agost. El jurat calificador està compost pels
senyors Joaquim Ruyra. president; Emili Vilanova. Guillém A . T e l i . Joan Maragall,
Joseph Carner, Dionis Morató, vocals; Joseph Reig y Raventós, secretari.
La Biblioteca Popular de «L'Avenç» atenent algunas demandas que se li han fet, ha
acordat allargar el termn d'admissió d'obras
pera'l concurs de novelas catalanas que té
obert, fins al dia i? del corrent juny. No's
publicarà'l fallo, per consegüent, fins el dia
is del pròxim juliol.
Publicacions rebudas:
/.a Pro/essó de Corpus, enredo en un acte
y en vers, original de Lluis Millà y Salvador Bonavia: obreta en que hi abundan els
acudits còmichs caracteristichs d'abdós festius autors. Preu, un ral.
Kidel Giró, impressor. — Carrer de Valencia, 233
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Kls trevalls se publican baix la exclusiva responsabilitat de sos autors.— No s'admeten els que
no slan inèdits. — No's toman els originals. — Se donarà compte de las obras rebudas en aquesta
redacció, y de las qu'ho mereixin se'n farà critica.
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