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La llengua catalana ab carácter ofl•:lal por lotes
no~tres relncioos ioclús ab el Poñer Central.
Corts Catalanes, pcr esta tuir la llegislacló civil y
pPr el régi m intern el o In "aciooalitat Catalana y pera ser
árbitre~ de nostra adminiAtració.
Que siguin oatalans quants a Oatalunya desem.
ponyin cár recs pública.
Fixar oontrlbuolons é imposto& per cootrtbuir als gastos generala del Es tat en la proporci6 que
correspongui a Catal uoya.

Supres ló de qaintee o lleves y facullat de
poder contribu ir n In forrr.aci6 del cxércit del Estat Espan yol per medi de volun taria 6 di ners .
.Essont Nacionalista \'acci6 que al n os tre poble
realisa la Unió Catala nista, ten en el dret y ·1 dever de
coopernrbi tots els cr.lalans moguts per les aspiracions
del nacionalisme catalá, qualsevulga que siga llur pensar y s entir en materies reltgioses, polit1que's o
soolnls,
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Vetllem, germans
Faig passar el drap per sobre la taula !larga
a fl d'espolsar molles y engrunes de pa del sopar, y mentres a fora cau la neu, jo suco la
ploma aprofitant la quietut sols interrumpuda
pel somni del llebrer que jau a mos peus y'l pendo! de rellotje que balandreja sobre mes espatlles decidit á sacudir el marasme que m'ha tingut tant temps privat de colaborar a nostre
RENAIXEMENT.

He dit marasme y haurfa calgut dir decepcio·
nitis, aital com ínflamació de la círcunvolució
cerebral, que segurament els frenól ecs ha11rán
senyalat com especial orgull de la decepció, del
pessimisme.
Y com no, si a cada correu m'arriben els diaris ab les maleixes llelres, fr.ases y polémiques
que 50 anys enrera?
La brega popul ar per l'indult deis condemnats
de Cullera reviu en mi l'afusellament deis de
Santa Coloma de Farnés que jo llegía llavors
en les columnes de l'hereu de La Crónica de

Catalunra. Y en els periódics que avui anatematisen a n'en Maura com a crudel, jo no sé
perque trebo en son istil aquell regust que tro·
bava en aquell diari que anatematisa a n'en
Cánovas perque no aconcella ó denega l'indult
d'en Ferrandiz y son company, augurantli mala
fí y que uns quants anys més tart, al saberse '1
drama de Santa Agueda, desmentía paraula per
paraula son anatema dient tals exclamacions
ponderals y de desconsol que més no'n podíen
eixir.
Atrapat l'indult no se sab ben escatit cont
deis condemnats, atrapadeta una pau intermitent ab les l<ábiles y convenint al govern pera
fer veure que vivím constitucional y parlamentariament, enjegar la corda als discursair es del
Congrés, no hi ha ventrell mitjanament delicat
que aguanti la secció telegráfica .
Les baralles deis que f an veure que's barallen
y' ls ninots d'apres nature del «teatro de la
guerra», la joia de la régia magnanimitat, l'ai al
cor deis que creuen en ,les crisis, la por deis
que tot dient qu'en Canalejas es pitjor qu'en
Maura, sentiren al vesllumar sa silueta ab ca-
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saca y'l suicidi pel procediment del salfumant
de qualsevol noia deixada del promés, l'horrible
crimen, la vaga deis fabricants áe mongetes
cuites, lo que diu el marqués del Cine y alguna
explosió minera, desgracia carrilera o tempo·
rals, terratremols y al tres fieros males son apropósit per anar fent rodar la sinia rotativa del
cuarto poder y pera entretenir a una munió de
babaus cistelles que creientse ser, perque ells
s'ho diuen, homes d'ideals catalanistes, ja asst-guts al banc de la dreta, ja al de l'altre cantó,
ja plantats com el dijous al mitj, no sabent des·
entendres de tota aquesta fressa com del burgi l del carrer y fer sa vi a ab pas seré y sense
entretenirse ab el primer orador que vengui
greix de llet o caldo de sogra ráncia sota '1 monument de Colón, ni a escoltar els romansos
del ven l' l'en y l'en qu'una impúdica hagi volgut
llensar com un bando o un himne simbolisant la
inspiració d'un poble per medi de sos cegos de
cants y sa artillería rodada.
Ab aquestes propagandes y remansos, altra
mar van sacrificantse ge~mans nostres en guerres y emigració y assí d'assí les mares ploren
el fill quin óbit se reb com al quin el vaixell
s'enmena, y Catalunya román com Prometeu
ferrada a la roca voltada de corps que Ji piquen
els ulls y afebleixen son esfors deslliurador.
A quí dones no ti pesa la ploma més que'l fuet
anc no sía més que per desvetllar nostres germans de massa bona geia?
SALVADOR SALAT Y FERRANOO.

Esguards
La vida avansa. L'etern rellotje no para son
cantar/ tic, tao, va fent impertorbable, y cada
¡'orn cau un full del calendari, que, adeu per
sempre, el guarda eltemps en son sagrari.
Si( l jorn viscut ha sigui de goig y d'alegría, efimer com el fum se n'esvaei.r l'encís,
si ha sigui prenrat de melangía, en !'ánima
graba! le quedará '1 recort del finit dio.
La vida avansa. Cada jorn som menrs els
qtre seguim per !'espinosa vía. El foc del Ideal
va apa~antse en molls pits corea! pe! desenganr. Cada jorn aumenta la llegió deis febles,· el chor deis impotents canta ab més fúria fes eternes estrofes de son estrafalari
himne, que, engendra/ per l(odi y la rancunia
deis que's revofquen en el fanc putrefacte de
la vida, s'ai.reca irat al ce!.

Al 1/ti!IJ', al cim de !'ideal montanra, besan/
el sol els cabells d'or de sa blonda cabellera,
la p,ztria 'ns espera freturosa d'un demá.
Ella tei.rei.z· ab ses rnans de verge '1 1/or simbolic que la testa coroni del horne forr que la
deslliuri, del fornit j01·ent qu'esquei.mnt els
núl'ols, a sos peas posi (1 sol de !libertat ...
,1/es la corona bé prou que fa té jeta, lo que
no es fet encara esqui 'll'assolirá.
jol'entat no'n manca, lo que li manca es
Pida. Els nos/res joPes, negantse a sí matei.ros, resten en llurs gledes com anyels mansois, Piucn imbécils deis desenganys deis altres, juguen a lzomes y són tendres nois. La
Patria, oh! la Patria, diuen; la tasca !leal p
noble, la llePor sembrada pels que avai 1/aei.ren en la testa neu, cau esmicolada en ses
mans barroeres y la 1/ánlia del odi encesa ab
ses discordies ve tila les rones de la obra d'una
;'01•entut passada, obra d'anrs y anps, bastida
ab goigs l' alegries amassades ab pfors, que
ab paternal amor ens llegaren aquells que,
ingrats al'ui, ni tan/ sois un recort tením per
ells }' ni tan/ sisquera guardem el respecte
degut, destruint lo que, si impotents per continuar, al menrs haurfem d'es§er proa pieto·
fosos pera consen,ar.
Casinet, d'aquf, casinet enllá, d(ai.ró no'n
manquen, mes cada un d'ells es una mostra
vil'enl de lo que valla noslra joven tul; entreuhi r les 1/ágrimes acudirán a vostres TJ!ls.
Orgull, res més que orgull, impera en les
nostres joventuts; la Patria, pobreta, en un
recó colgada pels odis, les envejes, les rencunies y lotes les bah·es passions, plorant silen·
ciosamen/ la llibertat perduda.
La vida avansa ... la ¡'oventul es morta.
FRANC.
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Acluco (ls ulls r penso. Penso en Catafonia,
en Catalonia quan per la inlensitat de la seva
vida completa, més que no pas per !' e.rlenció
del sea domini territorial; en Catalonia, nu·
cleus de civilisació rde cultura qa<e.zpandei.ri
radiadament en lo/ el món; qui com agrupació humana sigui factor poderós en el benes·
tar deis pobles; quien !(actual crisi po/ilion
1' social del ¡;rupo europea aporti orientacions
salvadores 1' dongui, e.rleriorisant els princi·
pis de fa seva constitució interna, la forma
matrfs concreta que hi ha de donar solació.
CASAS-CARBÓ.
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CORRANDES PATRJÚTfQUES
Pcrque vull ma Patna gran
perqué la vull «rica y plena»
cls scus butxins contra mi
s'han ural talrnent com feres.
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Nostre amor patries un c rim
segóns diuen els d'allende;
que sa ben clls qu'es amor,
amor patri, si no '1 se nt en.
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Enaltim ab nostres cants
a la Catalana terra,
a tot'hora, a tot arreu,
tot glosan t les glories se\·es.
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paraula scnse ofendrens)'

Glosan/ !' divagan! af entorn d'uns mots
d'en Xenius.
Diu que la Ben Plantada exhalava una dolsa
serenor; y a son entorn, toles les coses se
sentíen influensades y en forlides d'aquella mesura. L'amor qu'ella inspirava, no era lasciu ni
cobejós; si nó tranquil, sere, com la blavor d'un
cel inmaculat.
Pero vingué'l seu prometatge, y's trenca
aquella equanimitat. Un, sigué mes que'ls altres;
sigué'l preferit. Y's contorba aquella serenor,
talment com se contorben les aigues del llac
tranquil, espill de placidesa enfortidora, quan
de les montanyes que !'admiren y'l cenyeixen,
s'hi despenja la pertorbadora allau. Y l'allau es,
no res; un borrall que la ventada ha esllavissat
del cim.
El catalanisme, es un ideal enfortidor de la
vida. L'Ideai-Calalanisme es claror. Enforteix y
asserena la vida individual, com la colectiva.
Fa, lo que !'a mor en les dones caigudes: redi·
meix. Redimeix un home; per aixó pot arribar a
redimir un pob le.
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1o so e catalanista, vol_"dir, jo Une voluntat de
redimirme. Per aixó '1 Catalanisme deu esser
ideal únic; perque ell ja ho es tot.
Vosaltres. homes esgarriats, catalanistes cai guts, no ho haveu capit prou bé; y en !loe de
cercarla en la vostra voluntat. haveu anat a
cercar la vostra· re<.Iernpció en la voluntat deis
altres. Encara més; en la voluntat d'aquells que
ens han f et caure .
Emerson, ha dit:- «Enganxa'l teu carro a una
estrella». Y vosallres, haveu enganxat la vostra
estrella a un carro.
Y aquí comensa la glosa.
-« .. .Y ara la guerra es entre nosa ltres, y
les passions corren, com besties foll es , pel
carren.
Haveu trencat aquella equanimitat tranquila y
ennoblidora ; y en el desencís, l'ideal s' ha esvait
de la vostra anima. ja no penseu en fervos
dignes d'EIIa. ja no mes penseu en qui será'!
preferit. Y les posicions ja no's conquesten a
pit descobert, empesos els uns pels altres. S'es·
calen en la fosca; y J'un mira si pot fer caure a
l'altre.
- e ... La nostra doctora d'harmonía no es ja,
l'havem perdut. Ella r ~pres entava la Cultura,
ella representa va la Tradició, .
Haveu perdut la fe en Ella ; qu'es com si !'ha·
guessiu perduda.
- «... Ara so m nosaltres com si no tinguessim
passat - som co m uns salvatges,- uns catalans
salvatj es».
Haveu perdut la f e en el vostre passat; es
com si no'n tinguessiu.
L'home, es el tr·esor d'espiritualitat que porta
en la seva anima; el demés , es la bestia, el
salvatge. Espereu de la merce deis altres .
Haveu perdut la fe en aquesta forsa espiritual
vostra.
-« ... y la desterrada violencia ha tornat a
alsar el castell al nostre dins».
Haveu devingut negatius. Volht esser els
primers d'arribar, no per l'acometivitat del vostre embat, sino pels obstacles que poseu en e¡
camí de l'altre.
Pero porteu arrocegant, com una cadena de
penitencia, un seguit de sospites y ele rezels,
que us inquieten y us corsobten ...
«.,.y ja no pode m dirnos mitja paraula sense
ofendrens».
ARNAU 8RUNIQUER.
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UN GLOSADOR

El recort d'aquells dies m'es un clau,
quan, 1gnocent de mi! encara 't llegía
cercant el talentás que 't descobría
l'esteta snob, de crissantema al trau.
Teos u11 estil ben propi ... d'on babau
y quan deíxas I'Oiar ta fantasía,
es se gil '1 tret, su rt cada xim pi ería
que '1 mes espavila t ~e queda blau.
Com no al llegir ta ensopidora prosa
'o nt se di u d 'en Mistral qu'cs poca cosa(')
coma do tzenes jade tu ho han dit?
Bcn cert que '1 mestre 't deixa cu rt de Narro
y, si es que no has nascut per tira un carro,
per parlar com tu parlas ets petit.
RAMÓN

E. BASSEGODA.

Oüestions
socials
........
E ls m iners del Pa is de Ga les
Potser a hores d'ara, ja's deu haver declarat
ab tota llur agressivitat aquesta important vaga
general deis miners y rams similars d' Anglaterra. Els precursors y iniciadors d'aquest grandiós moviment sindicalista són el s miners del
Pafs de Gales. Y es indubtable que si no s'arribH a un acort entre ells y l'element capitalista
pot ocasionar un gros trastorn, no solsament a
Anglaterra, sinó a Europa, perque precisament
aquesta s'assorteix, sino del tot, al menys de la
maj or part del combustible sortit d'aquell fructffer pafs.
Y necessariament deu venir una solució benefactora pera evitar que's desenrotlli greument
aquest conflicte, máxim quan s'hi va per abdós
bandos ab acció premeditada. T otes les compa·
nyíes de fluid per l'enllumenament públic y particular van fent un gros acopi de combustible
preveienl els aconteixements, y lo mateix fan
els demés consumidors. Y no n'hi ha per menys
davant de tant gros perill.
Si no s'arriba a una amistosa solució beneficiosa pels obrers, y's decreta la vaga general de
aquest ram a Anglaterra, será una d~ les vagues
més formidables que s'hagin pogut registrar dintre ' ls anals deis moviments societaris del món.
Prop de cinc milions d'individuus restarán ab els
brassos creuats esperant pacíficament potser,
mentres les caixes de resistencia durant deu

setmanes podrán subvenir a les necessiiats quotidianes deis vaguistes. Acabats els recursos,
acabats els 2 milions y pico de lliures esterlines
ab que compte11 per aguantar sense recorrer a
estridencies, la situació, si per dissort no s'ha
solucionat satisfactoriament, pot portar dies de
dol y d'angoixa, a totes les llars britániques.
Aquesta inmensa allau de carn humana en esta!
d'inacció forsosa y acosada perla fam, no será
fá cil y llógic a que opti per la sensatesa y la
circunspecció en els seus actes. Perque quan se
arriba a n'aquest greu estat, es precisament
quan el riu surt de mare, quan totes l es morbo·
sitats que cobreixen les baixes capes socials,
entronisa des per !'ignorancia, em pró que sem·
pre en el fons són clams de veritat y de justicia,
donen esplai als llurs instints, donen corr ent re·
volucionaria a les idees d'equitat y de lli beració
material, que quan no s'ha arribat a n'aquest
punt, no deixen d'esser les mateixes, empró en
teoría.
Cal que vingui una prompta y justiciera solu·
ció, pera que's pL-tguin evitar aquests trastorns
dintre l'humanitat. Que aquest sagrat mot no
sigui una abstracció pels de dalt, dones si no's
fant ressó de les peticions racionals y justíssi·
mes deis de baix, si no's volen donar compte de
la seva péssima situació, si volen aclucar els
ulls davant les seves miseries, que no posin el
crit al cel, quan vegin potser enrunarse per !'es·
fors deis mateixos que'l bastiren, el casal de la
llur opulenci a, aont tots dos, capital y treball,
hi han esmersat les lfurs suors.
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Ab referencia a n'aques t nou conflicte, cal
que'ls nostres obr ers hi aprenguin quelcóm, al
menys que'n treguin les ensenyanses del valor
material deis mateixos.
Que quan se vagi a una vaga justificada per
una recla111ació racional y justa, no s'hi vagi ab
les mans al cap y a punt de demanar almoina
pels carrers; avans enfortirse fins aont se puguí
materialment, y quan s'estigui preparat conve·
nientment, allavors es l'oportunitat, no de dema·
nar lo queja de dret pertoca, sinó exigir, sigui
de qui sigui, el compl iment del dret natural. Y
no tingueu cap dupte que fentho aixís, obrant
noblement y ab justicia, al ensemps que ab ma·
durada preparació totes les causes triomfen.
Apreneuhi, obrers catalans, en l'escola angle·
sa de reivindicació obrera, que ·aixís com cree
qu'ells assolirán perla seva imponderable forsa
lo que volen, vosaltres també ho podreu conse·
guir.

R.

CASALS Y PEYPOCH.
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Ella hi trobava un no sé qué d'agradable a
n'en Miquel; aquella cara pálida, ab els cabells
fins a front, aquells ullassos blaus, la<yos, que
semblaven mirar vagarnent, com cercant la
imatje desitjada, vaorosa en lo infinit, y aquell
parlar seu, fins se diferenciava deis altres, ses
paraules tenien el dó d'una estranyesa inefable;
eren d'una dolsor que captivava tot desgranant
amargors.
y la Carmeta pensava ab ell , ab dal it, haguera volgut estarse isolada, abstreta de t ot per
per cercar l'imatge d'el l, d'en Miquel, tot bondat, tot amor, y se'l fi gurava en sos pensaments
d'ingénua enamorada, aprop d'ella, amanyagantla y miran tia ab aquells ulls d'aquella la<;:itut que
l'atreia.
Cóm l'estimava y cóm !'estimaría! perque'n
.Miquel no era com els demés; t ot ell denotava
jala veritat del se u amor, seria incapás d'enganyaFia y joiosa repetfa per sí, aquelles paranles que un jorn Ji digué: ~tu ets la primera noia
qu'he estimah, y les deia baix, baixet, com temerosa de perdren tota la poesía.
Y que n'era de feli<;:a! Com faría l'enveja a
les seves amigues, aquelles amigues més grans
que's plavíen anant de brasset ab els joves; ella
tenía setze anys y ja també hi aniria, aniríen junts,
ben junts, parlant d'amor, estimantse forsa,
forsa ...
El rellotge tocá les vuit y la Carmeta s'alsá
amatenta, traientse riallera ' 1 devantal que portava en el cusidor y habillantse ab aquell abric
que tant bé li esqueia, baixá precipitadament
!'escala.
En Miquel ja l'esperava y la rebé somrient,
un somrfs pie de bondat y agraiment.
- Eh, que soc bona minyona?
-Sí, Carmeta; peró per mí no t'afanyis; podría ser que't renyessin .. . després, no'm fa pas
res esperarme.
ja ho sé, pero no ho vui que t'esperis, y donant tot seguit lliure curs a lo que tant temps
retenía,~ afeg!:
- Tot avui que penso ab tú!
-Molt y penses?
-ja ho cree! Potser més que tu ab mí!
En Miquel no sabía com remerciarli; si semblava mentida 'que aquella noia l'estirnés tant ;
eren tantes les amargors y congoixes que fins
n'haguera dubtat. Arribava pessimista al despreci de tot aquell mon, sense conmiseració, que
semblava fell s gaudint d'un amor de tant per
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cent y una feli citat de pelícola de cinematograf!
Com s'en sentía separat, com s'enorgullía de
aquell seu issolament! Sois aquella noia, aquella
ánima esquisida, l'estimava fentli ofrena d'un
amor pur y castíssim.
Y ell l'havía de sacrificar aqueJI amor perque
l'estimava!
Pobre Carmeta y que n'era de bona .
Abstrets, abismats en llur conversa, arrivaren
al terme de ; lur ca m!.
En Miquel estrenyé fortament aqueJies mans
finíssimes, mirantse abdós llarga y silenciosament, parlant sois, en dols coloqui, les seves
ánimes; muts tots dos, s'apropaven, ~om si de
aquella silenciosa conversa s'esvals y s'en perdés l'essencia, confosa en les idilesques melodíes de la ventada; el! sentí el fregar suau deis
cabells d'ell a en son rostre y vegé sos llavis
vermells com clavells, acostárseli rnés y més
fins a besarse; un bes li are, epílec d'aquell
idili.
-Adeu!
- Adeu , fins demá!
En Miquel corré a casa seva, en aquel! quario isolat, ab aquel:es parets testimonis de les
seves alegríes y les seves dissorts.
-No, no podía ser, sería un crim. Aquell cor
que tant li somreia la vida, ell no l'havía de
amargar ab el f el de la seva ánima; no ho havía
de volguer de compartir ab ella les seves miseríes, y si ho feia sería detestable, com tota
aquella gent qu'ell detesta va, com tot aquell
tothom cínic y hipócrita!
No, ell no ho faría! No la podía estimar!
Y desconsolat plorá, plorá, potser com mai
havía plorat en la seva vida, ab el cap entre
mans y reflectat per la pantalla verda del quinquer; mentres que pel barri . quiet y silenciós
queien d'esma les hores, com un plany anguniós,
hores de tristesa y melangía, hores en que la
Carmeta, també en sa cambra, dormía y somniáva, somniava una casa blanca y petita . isolada; ab camps de margarides y camins plens de
roses y. dins de la cambra, pe tita y blanca també. ella, ella ab l'estimat, ab en Miquel, estimantse forsa ... forsa ...
DANIEL CARDONA.

Siguin de jlors o de ferro) les cadenes que
lliguin estretamen f la nacionalital catalana a
les demés nacionalilals espanfoles, les cadenes sempre serán cadenes.
AN GEL GUIMERA.
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CANSÓ DE PLATJA
J::strofes d'e11saig.

Ab el va y Ye de les bla,·es onades
va1g remembrant amoroses cansoos.
Com plau recordar d'excelses aimades
el plácn somriure de sos llavions!
Cada matí sen to l'esclat de rialles
pu1g el mar es el meu únic consol;
les ones en mi tj de fones batalles
borren mes penes ... difonen mon dol.
Escolto 'ls cántics sadolls d'alegría!
Vessa 'n mes ven es desitjos d'amo r!
Ritmes sag rades on t l'ánima m ía
scdenta batega di ntre mon cor.
De barqucs feineres, com papellones
ve1g que s·escampen aixi '1 sol es post. ..
Aprop del mar. els vellets y les dones
canten y nuen bcbent del vell most.
Sento cantar una mare gelosa
mentres bre~sola a son teodre filió.
Desde les branques escolta 1' alosa
note~ dn·ines d'aquesta cansó.
Y ab el va y ''e de les dolses onades
desperta ma vida sois d'ilusións.
Cants de marina ab estrofes aimades
inmens es el viure en mitj de cansons!
E'ml GRAELLS Y CASTELLS.

creur e que se'ls pot perjudicar en l'avens de la
seva carrera, I'Eduard Toldrá (primer violí), en
joseph Recasens (segón violi), en Lluis Sanchez (viola) y I'Antoni Planás (violoncel), si bé
són novells debutants, s'han presentat d'una
manera tal, que deixaren admirat al més optimista.
ja en la sessió íntima que pocs dies avaus donaren en el local del «Orfeó Catalá», la inteligent concurrencia que hi assistí, els tri augura
un pervindre gloriós en sa dificil carrera, y'! públic congregat al Palau de la Música Catalana
els hi ref erma ab els seus prodics y entussiastes
aplaudiments.
E l conjunt es forsa notable y l'afinació molt
perfecte y si naturalment en quant a interpretació estiguer en mes felissos en l 'ingenuitat del
quadret d'Haynd qu'ab la gegantii1a inspiració
del de Beethoven, fou no per manca de qualitats
que'ls hi privés de vencer les moltes dificultats
que conté, sinó qu'aquesta música requereix una
comprenetració ab els elements executants que
no es pasen l'estudi que s'arriba a obtenir, sinó
ab el temps a cópia d'execucións, cosa que, no
dubtem, dintre poc conseguirán els artistes del
quartet Renai.z-ement.
Res més que lo de dret els hi pertoca en la
seva naixenta carrera desitjem als joves que
tant alt han posat el nom de la nostra EscoJa de
Música y als seus professors, al ensemps que'ls
felicitem per haver sapigut escullir y triomfar
en una branca que no es pas la més fácil del extensíssim art musical.

c.

BATLLE.
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Quartet Renaixement

Teatres

Veusaquí un quartet format per elements tants
joves y que está cridat a obtenir molts triomfs
en la seva carrera artística, ja que no es pas
deis que se'ls hi tingui de dir que si continúen
pel ca mí emprés arribarán a triomfar, no, es ja
en el primer concert donat al Palau de la Música Catalana '1 darrer diumenge que obtingueren
un assenyalat triomf per la justa interpretació
de totes les obres qu'executaren .
El programa, format pel cQuartet en do, op.
76» de Haydn, cQuartet en do) op . 59» de Beethoven, y cQuartet en re) de C. Franck, era
dones excelent y de prova pels debutapts, y de
1' execució que obtingué sois se'n poden dir
lloances, j a que no obstant y esser enemic moltes vegades de lloar als arfistes novells, per

El • Sindic:n d'autors dramaucs catalans• al Teatre de
Catalunya.-Comensament de tasqut's.- Estrena de
.rrors de Cinglc, poema dramátic ae I'Ignasi Iglesias.
Estrena del sainet Ton·e Torretes d'en Josep .Burgas.
-PRI~CIPAL: Estrena de '7\abagás, comedia de
Victoná,Sardou.

Els autors dramátics catalans, aplegats casi
tots en aquesta patriótica y artística institució
que s'anomena cSindicat de autors dramátics
catalans», han inaugurat les seves tasques.
El «Teatre de Catalunya», un deis més cen·
tries y elegants de Barcelona, ha sigut l'esculli t
pel Sindical, pera realisarhi '1 seu programa que
comprén alhora la dignificació del nostr~ Art
Teatral y la defensa deis ínteressos déls atltors,
abclós cassos descuidats llastimosament l'un per
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J'explotació intrinsicament mercantil de les empreses de Teatre Catalá, y l'altre produit per
les baralles sardes entre 'ls que a coses de Teatre 's dediquen.
El nou cSindicab sembla que ve a esmenar
d'una vegada aquests grans erras produidors,
sino de la mort, d'un raquitisme crónic pera
nostre Teatre.
Els diaris tots de Barcelona, que han informat
extensament a la opinió deis propósits, funcionament y organisació artística y mercantil del
cSindicab, ens relleven a nasal tres de ferho en
la forma purament informativa.
Peró, ens creiem obligats a parlarne baix el
punt de vista patribtic que aquest acoblament
d'artistes representa . Creiem al nostre Teatre
Nacional tan íntimament relligat ab el Renaixement Catalá que ens sembla que, solventades
les dificultats que impedíen el seu ascendent y
natural curs, ha tornat aquest a omplir el buit
qu'en el program:~ ca talanista representa nostre
Art Escénic, educant patrióticament al nostre
poble.
Aixís dones, si'l «Sindicat d'autors catalans»
tingués la dissort de veure defraudades les seves esperanses; si aquests enemics qu'encara té,
per sor!} com diu !'Iglesias, siguessin tant poderosos que conseguissin véncel, y'ls hermosos
proposits deis iniciadors d'aquesta empresa se
vegessin correspostos ab els més dolorosos
desenganys per l'esterilítat de llur esfors, encara
quedaría la magnitut del gest, la magnificencia
del moment d'acoblament pera la defensa d'un
Art genuinament catalá y catalanitzant, veicol
poderosissim d'expansió de lo que més directa
y concretament manté la persona li tat de Catalunya: la seva lleugua.
Afortunadament, no sembla, a jutjar per lo
favorablement que per tothom ha sigut acullida
l'obra del Sindical, que sigui aquest l'epilec que
está reservat a tant nobles propósits.
El «Sind icat d' aulors dramatics catalans»,
nascut expontaniament de resultes de fets prou
coneguts, produí desde '1 primer moment una
estreta solidaritat que convé conservar, si's vol
sortir victoriós d' aquesta empresa. Una deserció fora a !'hora traidora y suicida perque ella
promouría 'l desbandament general.
Y no's cregui que dubtem de la cohesió deis
elements del Sindical¡ ni que siguem pessimistes
per sistema. Peró les grans obres deis homes,
són els mateixos homes els que les destrueixen.
Y en la nostra Nació, dolorosament hi tením
l'exemple: són els rnateixos homes que un día se
'•
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anomenaven catalanistes els que ara creuen que
es una temeritat anomenarsen.
Per l'alt inter és de la Patria, demanem que la
serenitat y l' acert menin aquesta, que hauría de
esser definitiva, provatu ra de creació del Teatre Nacional de Catalunya.

* * ti<
La inauguració de la campanya teatral obtingué un gros succés. El teatre pie, presentava
un aspecte expléndit y encoratjador. Hi era '1
poble y hi eren totes les personalitats de les
diverses manifestacións de la nostra vida cu ltural.
L'obra que's posava en escena era '1 poema
de l' lgnasi Iglesias Flors de Cingle} . que s'estrenava a Barcelona. L'éxit fou aqui més gran
encara, que quan s'estrenA l'any passat a La
Garriga en el Teatre de Natura lesa y es que
aqui, reduida !'obra al marc del escenari, guanya en intensitat el poema. Y si be es veritat
que aquest pert en la plástica, aquesta perdua
no es r elativa a aquella ventatja, dones la justesa d 'assi milació del decorat que han pintat
els senyor s Moragas y Alarma, disminueix bona
cosa la desventatja a la qua! fem referencia.
L a repr esentació, encara que, r essentintse
de la desconeixensa mú tu a deis interprets, resulta ab prou perfecció pera endevinar en els
artistes del Teatre de Catalunya, els bons
desitjos que'ls animen y que pot donar per resultat la formadó d'una éxcelent companyfa de
declamació,
Les ovacions que meresqué el poema del
Iglesias !'obligare n a sortir a !'escena a cada
fi d'acte y al acabament del darrer, en el que's
refermá mes l'aplaudiment general, !'insigne
dramaturc davant la persistencia ab que dema·
nava '1 públic unes seves paraules, avensá fins
a les bateríes cridan t un visea al Teatre Catalá!
y un visea Catalunyat
D' idéntica manifestació de simpatía foren obgecte 'ls autors del decorat, senyors Moragas
y Alarma, que no pogueren rebre '1 tribut popular per no trabarse al teatre.

** *
El sainet nou de'en Burgas, Torre Torre/es,
tancava la festa inaugural del Teatre Catalá.
El públic l'acullí ab mostres d'aprobació y ell
serví com a presentació del quadro cómic de la
companyía en el que hi sobressurt l'excelent y

RENAIXEMENT.

-104

popular actor cómic fins avui conreuador de la
sarsuela castellana, en josep Vergés.

Rabagás, la vella comedia satírica den Victoriá Sardou, no ha perdut encara !'interés que
induí al seu autor a escríurela. Y es més encara,
després de tants anys, al ser avui traduida al
catalá 's troba ab una actualitat local que ni
feta expressa. Y segurament d'aquí a més anys
continuará Rabagás a 1'ordre del día, perque' ls
polítics estarán encarregats eternament d'aquest paper.
Com que's tractava d'anar directament al
bulto, com se sol dir, no té aquesta comedia
cap Ilógica característica, com no digui la ridiculisació deis capdills; d' aquests falsos apóstols que criden desde l'oposició fins a conseguirse pera ells una posició acomodada.

Rabagás, en el moment decissiu, en el moment algif, fa traició als seus y's passa al
enemic davant la proposició que aquest li fa.
Y en Sardou, d'aquesta atracció passiva !'anomena diplomacia femenil, per haver sigut
una dona que ha aconsellat aquest procediment.
Res més que aixó passa en aquesta comedia,
plena de situacions cómiques, a voltes de maní·
festa inverossimilitat. Peró !'autor no's proposava fer una obra real sino lo que es y aixls
l'uceptá el públic, molt nombrós, que assistí a
!'estrena.
En l'execució d'aquesta obra hi sobressurten
els actors senyors Nolla y Gimenez y la actriu
senyoreta Rovira, contribuint els demés a com·
pletar la excelent interpretació que ha obtingut

Rabagás.
ERYT.

VIDA (ULCURAL
Inaugural de

C)JIS

Divendres passat, en 1' Ateneu Barceloní y
davant d'un selecte públic se celebrá la sessió
inaugural.
·En representació de les diferentes entitats
barcelonines més importants, hi assistiren varíes
personalitats de la intelectualitat catalana.
En Carles de Fortuny obrí l'acte l.legint la
Memoria de consuetut, donant compte deis treballs que porta efectuats 1' Ateneu en el curs
anterior, recordant al ensemps les figures lite·
raries d'en Raimond Casellas, Serinyá, josep
Thomas y altres que havíen figurat en aquella
casa com a socis y que han deixat el món deis
vius.
A continuació, !'ilustre president Lluis Dome·
nech y Muntaner ens llegí '1 discurs d'obertura
del nou curs desenrotllant el tema: La conser-

vació de la persona lita! de Catalanya.
Comensa estudiant históricament les diverses
fases que ha presentat la Nació Catalana desde
que s'uní la Iberia fins als temps actuals que
creu que nostra personalitat troba en un estat
llastimós degut principalment a la indiferencia
en que's miren les coses de Catalunya:
Fa present de la desorientació de la nostra
joventut, de la mala .avinensa d'aquesta pera les

grans empreses. Parla de la classe obrera y's
dol deis casos d'emigració que cada día 's re·
gistren ab major número. Diu que la classe me·
nestral es la única que promet bons jorns pera
la nostra patria.
«Sentfm la seguretat y tenim !'experiencia fa·
miliar que, fonentnos ab altres pobles, perdríem
de la nostra capacitat pera '1 treball y l'avens
de la societat actual y no la infundiriem més en
ells. Ens es odiosa tota absorció o destrucció
que sobr e la nostra personalitat s'intenti. »
Després diu; «El nostre deure es tenir preparada la societat catalana, el seu poder y la seva
opinió pera l'acció unida y decisiva quan vin·
guin els moments favorables d'avensament din·
tre deis termes en que'ls problemes del nostre
esdevenir se vegin plantejats pera la conserva·
ció de la personalitat catalana.
c.La nostra acció capital efectiva ha d'esser
Catalunya.•
Parla de la realisació de nostres aspiracions
y diu: cS'ha de dirigir l'actuació a exaltar l'es·
perit catalá, avui en depressió, a aumentar el
poder material de Catalunya en freball y rique·
sa, y finalment, a reorganisar les forses políti·
ques catalanes pera concórrer a una acció lleal
y combinada, ja que no's possible unificarles.»
Continúa: «S'ha d'acreixer la forsa de l'espe·
rit catalá elevantlo y catalanisantlo.»

el

lt

S

o

y
e
[

S

e

RENAIXEMENT . -1 05

V acaba després d'extendres en altres consideracions molt a grat nostre, enaltint la Barcelona d'avui, bella com altra Atenas, la qua! fa
son camí vers el triomf definitiu, malgrat els
obstacles que barren son pas.
Una ovació unánima sorgí d'entre la multitut,
y l'acte finí després de donar les gracies, a socis y institucions en nom de I'Ateneu, el mateix
Domenech y Muntaner, qui ha ocupat ellloc presidencial manifestantse catalanista, cosa que
celebrem per ell y per Catalunya.-P.

Conferencia Domenecl1 de Cañellas
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quan acabá '1 Sr. Puig y Alfonso, qu'en nom del
Fomento digué que aquest estava al costat de
1'obra y que hi aportaría '1 seu concurs per tot
lo que fos millorament de la classe obrera.
RENAIXEMENT felicita coralment a tan digna
colaboradora, al ensemps que també li fa ofrena
del seu modest, empró sincer concurs, per tot
lo que sigui reivindicació obrera y social , dones
al cap y a la fí 's reivindi ca Catal unya.

R. C . P.

UNIO CATA LANISTA
Secci ó ofici al

Tal com s'havía anunciat, el passat diumenge
S'ha posat a la venda al preu de 0'10 ptes. la
doná en el local del Fomento del Trabajo Na- segona edició de les Bases de M i:inresa.
cional la conferencia tractant del objecte y fi Els encárrecs poden dirigi rse a la Secretaria
nalitat de la «Federació Sindical d'Obreres».
de la «Unió», Comte del Assalt, 4.
Comensá dient com s'havía format la Federació, comen.,ant pels varis Sindicats que s'adheL'«Assodació Nacionalista Catalana» ha acorriren a la tal obra, formanlse aixfs la Federació dat empendre una activa campanya a favor del
y sortintne d' aquesta '1 Protectorat. explicant servei militar voluntari .
detalladament la formació del mateix, compost
Ab aquest f[ dirigirá una circular a toles les
de les presidentes de cada Sindicat dintre la entitats politiques y culturals de Barcelona que
junta del Protectorat y ademés de l' elecció simpatisin ab dita forma de servei y recabará
deis demés cárrecs són les senyores que s'han
J'apoi de tots els senadors y diputats de Cataemprés tant magna obra.
lunya pera la realisació d'aital projecte.
Dlgué que aquesta es una necessitat en la
nostra Barcelona, y essent una nccessitat , per
L ' «Associació Protectora de l'Ensenyansa
aixó havla eixit espontan iament y que com j a fa Catalana)} ha r ebut de la ge ntil ar tista Lina Patemps que's nota en uostra ciutat, un veri tab le sini V itale una atenta resposta a l a comunicaapostolat pera 'l mil lorament de la sort de la ció que aqu esta entita t li dirigí remerciant la per
dona.
haver inter pretat en catalá el primer acte de l a
A conti nnació esmentá 'ls diferents sindicats ópera Walf..yria . D iu aixls l'eminenta cant atriu:
qu'en les demés nacions del món existeixen, y
«O nor evole «Associ ació protectora de l'Enla llur preponderancia, quedant a últim terme,
senyansa Catala na» .-Barcelo na.
com sempre, en men}'s quantitat y substancia,
Felicissima per il l oro genti le e distintissimo
I'Estat espanyol.
omaggio ricevuto qui invio i piu vivi ringratiaDesprés explicá detulladament la part mutual menti con l'espressi one della mia sincera grat i y cultural a que's dedicará la Federació, com
tudine e l'augurio di ripetere ancora qualche
són la formació de socors mutuals, d'estalvi,
mia interpretazione Wagneriana nel forte ed esborsa de treba!l, de cooperació, d'ensenyansa, pressivo idioma Catalano.
etc., etc.
Devotíssima, Lina Pasini Vitale» .
Finalisá tant bri llant conferencia convidant a
Aquesta Associació ha dirigit una patriótica
tothom a cooperar entussiásticament a !'obra comunicació al doctor Eberart Vogel, per la puempresa, tota vegada qu'era obra verament so- blicació del seu primer Diccionar i Catal á-A iecial, naluralment humana, donant mercés als many.
assistents al acte y a n'el Fomento del Trabajo
E n una patriótica circul ar s'ha convidat a
Nacional) per haver cedit el local pera donar a
coneixer !'obra de la Federació Sindical de totes l es entita ts y nuclis cata lanist es residents
fora de Cata lunya a pendre part y enviar repreobreres».
Un escl at d'aplaud iments coroná l es úllirnes sentació a l a propera A ssamblea de !'Unió C aparaules de l a confcrencianta, cnm aixís mateix t alanista.
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Al carrer de Ferrán hi hem vist un anunci
dtent: Reducción de «La ,Jfañana '~> .
Esperem el día avans de la sortida de tal diari pera convence'ns més y més de la riquesa del
castella:

M(cñana aparecerá •La Mañana».
La Vea de Catalunpa té la manía deis anun ·
cis en castellá.
L legeix in y jutgin:
«i Ay1 la pena me consume!
mi novio me abandonó
al verme con raquitismo.
- Lo mismo á mf me pasó,
mas / tll á ver á ...
compró el...
JI me casé porque estaba
más roja que una amapola ».
Un altre:
d Te provoca el cigarrillo

a cada instante la tos?
Pues curarla es map sencillo
con ... »
Y seguint aquesta ratxa, tradueix l'anunci
d'una pessa de concert que executará l'Orfeó
Catalá en la present temporada:
D. Qai.ro/1 diu l'Orfeó; Don Quijote) rectifica La Vea.
E l Blanco p Negro, corresponent a la setmana passada, periódic de gran informació, al
corrent deis avensos moderns, etc ., publica un
grabat, reproducció d 'u na f otografía de colors
y al peu del mateix hi posa aquesta inscripció:
«primera reproducció feta a España de una
fotografía ab colors». Y... en efecte, en l'anuari
de I'Universitat de Barcelona (Catalunya) corresponent al curs 1907-08 hi ha ja cinc 6 sis
proves de fotografía de colors obtingudes en el
laboratori de Física de la dita Universitat.
De totes maneres si Blanco p Negro té interés en que la seva, sigui la primera d'aquestes
reproduccions publicada a España 1 nosaltres
no hi tením cap inconvenient.
Una colla de joves que'! dimecres passat
tornaven de una fontda, marcant el pasa l'estil
deis quintos1 foren deturats y apallissats per la
policía.
· j a s'ho podíen pensar que f cnt els soldats
acabar íen per rebre .
~

En la llista del •Comité de Patronatge » de la
oficina Central de les Nacionalitats, s'hi llegeix
el nom de la Directora de cFeminah, senyora
·
Carmen Karr.
CARMEN; aixís mateix. El nom de !'opera, y,
tal vegada, el nom usat per la senycra Carme
Karr, Directora de «Feminal», quan formava
part-segons veus- del Patronat de senyores
pera r egalar una bandera al creuer «Catalunya» .
~

L' Ajuntament de Sant Cugat s'ha dirigit a
la junta de Monuments, avisant que la torre d~l
monestir de la refet·ida vi la, está en estat runos
.
y menassa desplomarse.
La referida junta no s'ha pogut reuntrmalgrat la urgencia del cas- perque e~cara han
de designarli'ls seus vocals I'Academta de San
. .
Fernando y la de la Hi<>toria.
Ara, dones, deuen ha ver dirigit una comumcació a la Torre del monestir de Sant Cugat,
prohibintli que s'esfondri abans de ~ue les m~i
prou alabarles y referirles Academws vulgum
nomenar els seus vocals.
Parlant de les festes del Carnestoltes a alla
dalt, comunicava el corresponsal d'un deis periódics de la nostra ciutat:
«Entre les disfresses a peu no s'ha vist cap
disfressa artística, abundant en cambi els ma·
marratxo!; de costum. »
Si, vaja; com si no fos Canaval.
U ns quefes de les cabiles de Benibuyagui Y
M 'Talza han adressat una lletra a un hebreu de
MeJilla, preguntantli si es cert que per u.n nou
tractat, els seus aduars, deixin de pertenetxer a
la regió d'influencia de l'Estat espanyol, pe~a
passar al domini deis francesas; pregunten, qutn
dret tenen aquests estats a disposar de la sort
deis marroquins.
Impertinente la pregunta. El mateix dret
que tenen els no catalans governs centralistes
pera disposar de la sort de Catalunya.
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Un joven conservador del periódic «Acción»
diu, en un article (?):

«Esparia no es una mujer. España es una
dama,.
Escolti joven: es que les damas1 són mujere~;
de la mateixa manera que's pot esser, un articul ist a perfectament dolent y joven monárquico

conser vador .

gu

víi
ci:
pe

RENAIXEMENT. - JOi

Ha entrat a formar part d'aquesta Redacció
el jove catalanista En Daniel Cordona.
Ab veritable complascencia, obrim els brassos
al nou company que vé a ajuntar al nostre, el
seu amor y '1 seu entussiasme per !'ideal nacionalista.

** *

El prop vinent diumenge, a dos quarts de
quatre de la tarde t indrá !loe a 1' Associació
Nacionalista Catalana, (Cassador, 4, pral.) el
segón deis Feslivals Artistics, organisats per
la Secció de Propaganda de la dita entitat.
El nostre director En Francisco X. Casas
Briz obrira la festa ab un parlament en representació de RENAIXEMEN"!'. Seguira: Nocturn en
ere bemol major» n. 0 1 Clzopin 1 violi per Artur
Colomer; Poesía, recitada per la senyoreta
María Curach; Cansons Catalanes, perla senyoreta Andreua Fornells acompanyada al piano
per la senyoreta Radua; Treball literari de
M. Alcántara y Gusart, Jlegit per !'autor; cL a
Geisha»-}honeS1 fragment, cantat perla senyoreta Carme Manyanet, acompanyada al piano
perla professora senyoreta Adela Cots.
La segona part anira a carreg de l'•Esbart
Catalá de Dansaires• que dirigeix el conegut
folklorista Aureli Capmany, que executará els
següents ballets: Ball pla, Punta y taló, Galop
de Cortesía, Indiot, Sant Farriol , donantse,
abans de cada dansa, una petita explicació de
la mateixa.
Comer•sará la tercera part :ab un concert a
piano y violoncello, per les senyoretes C . y T.
Radua. A conllnuació En Lluis G. Lluis y B rusi
llegira la poesía «Egloga» d'En j. M . Guasch,
Cansons Populars Cata lanes per En Francisco X. Pons; «Planys y desenganys d'una dona
de quinze anys» poesla llegida per la .senyoreta
Berta Pujades; «La Flor de la inmortalitahD. Se11er1 cant per la senyoreta Carme Manyanet acompanyada al piano per la senyoreta
Adela Cots, y seguidament, el president de la
Associació, senyor J. Grant y Sala, ab un parlament clourá la festa, acabada la qua! se baIlará una tanda de sardanes.

Avui dijous, acaba '1 plas pera que'ls qui t inguin llurs estab liments reiolats en Catalá, envíin la nota d'adresses y professions a 1' «Associació Protectora de la Ensenyansa C at alana»
pera una resolució presa pel Conce ll de dita

Entitat que será beneficiosa moral y material·
ment pera 'ls mateixos.

~'

**

La Secció Permanenta de Propaganda Autonomista del C. A. de O. del C. y de la l. (Comtal, 55, pral.) ha organisat pera dissapte dia 2
deis corrents, a les deu de la vetlla, un Recital
de can t y pi ano a cárrec de les dist ingides concertistes senyoretes Na Clolil de y Na Candida
Palau , interpretant un programa classíc y se·
lec t e.

* •*

•:*

E l passat diumenge, en el local del «Foment
Aut onomista Catalá» tingué lloc una vetll ada
literaria musical , organisada pels redactors de
la Biblioteca «V. A. C. F.», tots ells ex-alumnes de l'Escola «Mossen Cinto».
El programa '1 fonnaven diferentes cansons
catalanes '} també un parell de boniques pesses
musicals executades pel quintet «Excelsior» els
quins sortiren molt airosos del seu comés.
En dita vetllada 's repartiren exemplars del
volúm 111 de dita Biblioteca.
Doná final á tant bonica festa, l'himne nacional cEis Segadors» .
Felicitem coralment a n'els petits organisa·
dors d'aquest acle.

***

Havem rebut el pr imer m'1mero del no u periodic de Navarcles Sol-i.rcnt.
Ve ab la denominació de «PeriOdic mensual
de Cultura patria», '}de la se va «Presentació»
ne reproduím, ab complascencia, les segUents
pa raules;
«Ab Sol-i.t·ent havem encapsalat elnóu periodic, creguts que ab la present publicació ressorgeix, s'eleva aquel! sol, idea l nobilfssim ,
portador de !'alegría y'l benestar que'ls pobles
tots, frisosos, volen y esperen.
No farem política partidista, mes, si que farem Patria».
Desitjem, dones, a la nova publicació, llarga
y esplendida vida pera portar a terme 'ls seus
nobles proposits.

*

¡¡;

;j<

L 'Apeles Mestres ha iniciat la idea de perpetuar la memoria de l'eminent y malaurat pintor
escenograf Soler y Rovirosa.
RENAJXEMENT, por tat pe! seu amor a Catalunya y a tots els qui contr ibueixen a enaltirla,
s'adhereix a la lloable iniciati va del poeta.

RBNAJXEMENT.
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El Reí Ferrnn d'Antequera se nega al pago del
vectiga! imposat perla ciutat de Barcelona .

Malamenl va comensar el regnat á
Calalunya per el reí Ferrán. Si be va
sor tir ung it ab la corona del parlamen~
de Casp, no ho fou per els catalans, qm
veion en el reí de nissaga extrangera
una gran nuvolada que s'anava eslenenL per Lol Ca lal unya, aixis es que no
es d'extranyar que fessin tots els esforsos per conservar a n'en J aume d'Urgell, ver r epresentant de la rassa catalana . El poble no enlent els sofismes
dels legisles, y aixis encar que legalmeul quedés proclamaL reí en Ferrán,
en el cor del calalans hi regna\a encar
la figura del m{(law·at mort á les presons de Caslella per l'enveja y mala fe
d'<Hluell a qui, presoner y tot, feia ombra. Pro no pogué gosar en pau del regne a baix preu adquirit, y el reí Ferrán
prou devia veure en els seus momenls
d'insomni l'enórgica figura d'aquell vell
á qui devía la corona, dirigintli amenassador sos ulls y retreientli l'ingratitul
d'haverso aparlat de la seva obediencia,
fins a cleixarlo reduil sol contra lots els
Es lals en el castell ele Penyíscola, y degué llegir ab. !reL . y tremolor aq.uella
profecía que h enná y en la que h predeia qu' eren con La ls els seus díes y que
sa descendencia no regnaría fins a la
quarta generació.
El rei Ferrán, després d'haverse humiliaL feblement deyant l'Europa, que
li exigí que reuegués del papa Be~eL
XIII, que tant havía fet per donarl1 el
regne, L1ngu6 d'abatre son orgull, ced1nl devanl del poble a qui tant aborría,
qno li feu cumplir les lleis per ell jurades .

Tradicional es el feL qu'aném a referir y de sobres conegu t en sa essencia,
por mós que moclernes invesLigacious
hagin pogul variar quiscún detall.
Tots els habitants de Barcelona, desde'! rei al úllim ciuLadá, estaven obligats a pagar en el mercal els impostos
o vectt:r;ats que la ciutat co~rava sob~e
cer ls queviures, dreL concedlL pels R e1s
aragoneses. E l rei Ferrán, troban Lse a
Barcelona, digué als compradors de Palau que's neguessin al pago y aixís ho
!eren el 28 do Febrer. Els concellers
s' en Leraren de lo ocorregut y anaren al
rei a exposarli el cas, contestant ell
que havía .sigut pe.r ordr~ seva.y qu~_no
devíen sallsferlo m ell m la rema. \1st
lo imporlant del cas, ja qu'era la primera volla qne un rei se negava a cumplir les lleis jurades a Catalunya, se
reuní el Concell de Cent, vera represenlació de Barcelona; ja qu'en aquell
Lemps d'obsrura,ztl'sítle se sentaven en
els buncs del Concell clesde'l més gran
pro pie Lari fins al més ~ ur~il o~rer, y
aixó no per eventual comCldenCla y en
virtu l d'un su(mg¡· wúve1'Sal més o
menys pur, sinó en virtut de les lleis
orgániques ca talanes.
Llarga fou la deliberació, y tothom
declará que'l reí y sa familia veníen
obligats a pagar les imposicions de la
Ciulal, y que'l que aixó's. negués los
tinguL coro enemic de la CmtaL y de la
cosa pública. ,
.
..
E n virtul d aquesta dehberac10 el
mateix día en Joan Fivaller, presidinl
á 19 concellcrs. comparegué devant del
Rei a ferli sapiguer la determinació hagnda. Dcvant.acl1Lnt lan ferma ~1 Rei
tingué de cedu en llurs pretenswns y
pagar lo que devía a la Ciutat.
LL. G. C.
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