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11 SETEMBR! 17'14
Dia de dql per Catalunya es el que avui conmemorem, mes .el esfore;
el de majar gloria que la
1!ljstoria pugui- narrar; si caigué el baluart de SI. Pere, l'últim que defensá 1.1
mbertat usurpada, al pes feixuc deis dos Estats ambiciosos que I'envestiren,
·~s redressaren els caracters racials ju~amentant-ne sa perpetuació un cap ini~iadé! aquella foguera, q u e
'
-al~ada en, el Sáló de SI. Jordi
,aná consurrJint pública i ver-g.onyosament noslres pI:ivi~
legis,
.
,
Aquell;; fets memorables
<que donanl honor a nostre
,poble Ii assegurareli sa perpeifuitat, son amb els que tanean
1a historia Patria, i les úllimes
varaules di/es pels Concellers
-e,n aquells .moments angoixo,sos en els que es dispulava lo
mes sagrat i noble ja ens mos1ren ben c1arament que esp',?'ran altres gestes que refassin
-el seguit d'alropells ('e que
orer- ',.¡Cfirna, i ct-els quaL,
'<:om deis es.for~os realitzats
<€n do en testimoni .
. - D'aleshores en~á cap en
lussiasme ens assenyala la
Jhistoria~ si d'historia pot calIHficarse aquest seguit d'injusftes privacions iniciades amb
tIa caiguda de Barcelona i no
:tinides encara,
Mes aquesta postració i
'Oquest endormiscament que
'pero' lIarc temps sofrí Cat~
Ilunya va minvant; I'amor p~
tri es desvetlla, i en fer, hu es
el seny i l'esperH de justicia el
que ('anima i que fa vagi a
mida de ses forces fent renai-'
:xer els caracters distintius i
,.suplint aquelles deficiencies
<en que ha ilÍcorregut voluntariament l'opresó amb tal de
-anorrear-DOS.
, Cal catalans que en conmemorar les heroicas gestas
,d'alres temps, que en retre
homenatge an aquells martres
'que reposan en el «Fossar de
les Moreres», i arreu on hi ha
terra catalana i encarnats tots
ells en la subliin figura del
Concel/er en Cap Rafel Ca:sanova, ens preocu-pem ~e
;tenir al esment aquelles cir,"Cumstancies causants de la
,devallada que s'iniciá al aclu·car els;.ulls el invicte Pere 1II
i tal récordant-hu anar trevaIlélnt i anar aven~ant sempre
Catalunya,
amb fe cap a la cQnsecució de
~uprem realilzat per nostres avant-passatl5 ens el fan
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nostres aspiracions Jle-gítimes i justes i sois contrariades per gent malvada.
Convé que fent un suprem esfare; ens anem recatalanitzant al objecte Que
el baluart de St. Pere caigut un día sota el foe deis enemics' es torni a al~ar
potent, majesluós i per sempre mes indestructible.
Precisa que no descuidant I'avenir, tinguem en compte el present que p"rOhoms ens han legat i que nosaltres hem de trasmetrer, molt mes enriquit a
nostres successors. Cal que tots nosaltres estiguem convene;l,1ts de la respon,sabilitat que tenim vers els q'le fent titanics esfo,r~os lograren donar el primer
pas en nostre alliberament, i vers aquells que mes endevant han' de fruirne
sos resultats.
Es precís qu~ al sol nom
de Catalunya s'apJegui tothom
.él son redós amb la fermesa,
, de defensarJa fins allá on calgui, allunyant de si tots aquets
parlidismes que si un temps
podien servir d'esperonament
serien detestables avui, en que
el -pleit de Catalunya es el de
viurer; preparemnos fermament al objecte d'oferir al mon
rots els caires de nosIra prOr
pfa personalitat, i als enemics
aquesta puixan<;a que fins Clrd .
no hem sabut mostrarlos, afermem noslra idealitat a cada

VEU D' IRLANDA

~¡!~atge

que es rebi

de~5

mals

fills de Cata/uoya que pe" preu
..dd ..., p t a Jis ro.e...se.r::\leixeILaJ ~

pélssions inqualificables deIs
enemics, vence m als que ens
odian quan no per les armes~
pel nostre talent,
Confortant resulta el retrer homenatge als qui amb
son exemple tant ens digni,fican
pero no en conmemorem mes
de 11 de Setembre, si aquets
han de servir per a emristirnos, procurem cel-Iebrat:los
amb la joia que ens donará
I'mirar I'un any per I'altre
la feina feta, dediquem 'soIs
aquest dia a observar el lreball realilzat i tols els altres ,a
treballar boi obser.vant la feina
afer, anem-se enfortint espe:
ritualment i en aquest Sant
amor a Catalunya, anem construint sens defalliment en el
trist camí del cautiveri, i fent
impossible I'existencia de traidors en nostra Patria, que en
dia no Ilunyá sortint d'aqu~sta
desfeta ens ha de venir el Sol
de J'alliberament i aixís ·yeurem avenc;ar depr,essa nostre
poble que sortint del estancament en que es trova, donar4l'exemple a tates les nacio·
nalitats germanes

no meditis!

...

...Se fa també a saber, que essent la esclavitut certa i for~osa, ~n ob1igació de sos empleus, explican, declaran i
protestan als presents, i donan testimoni als veniders, de que han executat le~ últimes exhortacions i esforc;:os, protestant
de tots e1s mals, ruines i desolacions que sobrevinguessen a nostra comuna 1 afligid a pátria, 'i extermini de tots els
]lOnors i privilegis, quedant, esclaus... .!
(Crida feta per la Generalitat de Catalunya, a les tres dé la tarde
del dia 11 de Selembre de 1714).
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deressin de la gran cortadura, que s'havía cons
truit des.deJ Portal N.ou .fIns a Lonsata.
,', ' Q an el sol comencaVa.,a E\,nllumenar aquell día
,.. .
onze, que havía d'esser d'ete,J:ha recOl:JalJca-~e'r la
., Nacionalilat Catalana, seguint el plan del 'g'~merós.
'" ,g~IJeral Villarroel, ,tres nombros~s columnes ~ll}.
"
,
'b
d'
11
d
t
ostra
personalítat
prenen coraljoses ¡'empresa de deturar a les tres.
, La jornada d',avut es de remem ran<;:a aq?e a, a ,q. en que TI
" '
"
franc-espanyoles. Una g'elles, manada pel invictefou borrada trepitjada per un rei-butxi que volgue echpsar la esplendor del poNe me$ Rafel Casanova, ostentant la bémder~ c;le Sta. Eu..:.
•;
,
' I a r i a , avene;:a i recobra eJ'baluart de, Sant, Pere
lhur,e del mono
o , , -,
•
?
..
r .
o " , _ es desenrotlla una
d'aqJlelle& lIuites indescriptibfes.
,/ ' 'Per qué esmentarvos el passat de la nos.tra P~.tTla.lh~r,e.
"' ' .'
J,,' "
que fan honor' a la histo~ia d'un p~ble, . due,s .vega1. 'N h' ha cap de vosaltres que no conegmla sev~ h1stOTla admIrable, executo.r.laor- des el baluart~;es pertlut l' tornat ~ re.~obr~r J en d
O 1
"
1
't h- , ,
.r. 1
mpre- fragor del combat, Casanova, calgue fenl abrasgullosa, de un gran pobk;' qui. del seu pa§sat no sap1ga .~s g;~~s.. ~s _,_~r~lg,!!~~ .1, es ~ 'sar a la ba.ndera de' la Pa1ria, 'lIegantnos un exern=.ses épiques, qui al seu record nQ se,nt,i l'et;-yor~a.n~a .d~l esp.erlt 1~lbe,~al1 Clvll de, l~se se:r es pIe que ha"urien d'iniitar en ~Is dies de perill els go. t't'
d
ra'tiques' q'ui amb gOlg mIlm,t no es delecÍl en el$ cants- msp1ra- vernantsde tots els pobles.
pures ~ns 1 uClOns emoc
"
.
,
. '.
' P e r sa part en Villarroel al devaht de la ca balle.díssims deIs seus· poetes, en les planes d'or deIs' seus cromstes 1 novel'ladors; ~m~?, ría catalana avene;:a' pel Pla d'en L1ui i amb impetu~-,
admirí la sabiesa de les seves lleis, Jetes universals; qui no mostri profonda admlraClo sa cárrega, ataFa front a f.r 0nt als fam<?sos regl,
. ,.
.,
"'1 f
ments francesos de la Manna, segellant (1mb, Sa
davant els grans fets deIs seus hermcs m1htars 1 ClV1 ~ pmosos.....
, :,
generosa sang, son amor a la lIiberfat catalana.
'
Podem i devem enorgullir-nos del passat del nostre poble, terra gl?Tlosa €le llealNo per aixó s'afebJí'el valor de nostra gent, e~
1
.
comte de PJacensia,~mb la bandera de. Sta. Eu!atad, catalans.
,
"
'
1
'
ria i el general Bellver, al dev<;lnt de
CJUCatalunya fou gran, Catalunya fou Tlca, Catal:unya fou Mestre de naClODS. Mes tadans de tots els estaments, avencan intrePJts cap.
el destí ofegá les seves llibertats en un mar de sang en lluites homériques i desiguals.
a! b~lu?rr de ~t.. P~~e. «Lo valor :s'ha t~rnat frene,
,
,
d
1
b
d
'
1'
esentaSI dlU I Aulestla I PI)Oan, lo corat)e, rabIa: per onHI ha qm vol venre en els colors e a sev<: an era-or 1 sang , a repr
, 0 , ze vegades siliats i sitiadors s'arreba~san aquellm
ció del seu j)assat de glória i benestar. Nosaltres amb la fe d~~ seu 'aven?~ ~xplendor()s, posició, i quan ja'ls atapails batallons cast~lI']ns ir
'd'
l I s ,de la ensenya nacional son la manifestaclO deIs sacnfIc1s personals fran~e~o~ creuen haverla ~ua~yada, amb mferna
1em que e s co or
' . ,
.
"
, .'
eslreplt s arbola part del edlficl, per efects deIs fori materials que devem donar generosament al tnomf de la deslhura~<;:a de la PatrIa, tot nets que'ls cataláns havíen encés, ' i sois la mort b
'el nostre cabal per Catalunya' tota la nostra sang per Catalunya,
i, les runes detenen als soldats de Felip, q~e han d~
,
.'
dI'
bl'
d
t
d
'1
t
de
sang
contemplar ja fins al acabament de la lIulla, one~
Ara passa l'hora de la lhbertat e s po e's per am1]n e a erra xopa
jant en aquel/ punt la bándera de la terra,»

~

mJler~ ~e

deIs homes,
"
'c t 1
empobrida esclavitzada 1ligada a la sort misteriosa del Estilt domia a unya,
,
"
.,.
,
nador, segueix la ruta fadigosa del seu anhel entre la dIferenCIa deIs amos deIs destms
de les nacions deIs distríbuidors capritxosos de la vida o la mort deIs pobles.
, malvada d
'
La torpesa
e sImlOps
po1'"
1ÍlCalreS de 1a nos tra t e:ra, que en l'h ora suprema de la lluita s'apropiaren, per procediments que avergonyelXen a . Catalunya llur
res entació ha fet infeconda la sang generosa deIs 12000 catalans que es bateren per
rep,
. , '
la 11ibertat de Catalunya. per la lhbertat del mono
Els pidolaires de bracet deIs nostres opressors, continuen allargant la ma ossu. ,
'
'
, l' d'
" , .
da esgrogue1da
del fet
vergonyant,
en sup
Ica una a1"
moma de mISerIa,
Nosaltres execrem tan vil proceclirl '
(

VI'
O

em

f'
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Catalunya' El regoneixem.ent de 1
,
,

llibertat plena de Cata-

Amb igual braó, lIuitaven també aquel/es horea
pels volts i a I'interior del convent d;e S. Agusti
Vell; pero on el combat presentava un aspectemes imponent, era al Plá del Palau Allá a les 01'dres deis generals Sanz Miguel i Baiset i ,al aixo-p,luc de la bandera de Sant Jordi, emblema de lélJ
Generalilat de Catalunya, hi'havíen catalans de tots.
els esraments ,nobles, ~c1e~~iástics, artistes, ,menestrals, ~brers, don.es I nOIS, .q~e al darr~ra d amo
pIe fosso I forta barncada, reslstlren corat)osos fina,
al darrer moment la furiosa empenta deis exercits.
d'aquel/s dues corones, que s'havien juramentat pera enderrocar la I/ibertat de Catalunya,
Mentres la lJuifa' seguía desesperada, mentres..
per ordre de la Generalitat es pregonava el manament de que torhom, de catorze anys en amunt.
corregués a la épica defensa del coronel Ferrer ¡;
sense coneixement de les Juntes de defensa, havíélJ
fet crida de parlament, posantse el foc a un i allr~

rc:1....::.c.---'~---=-_--"~LL ...uya; J.-wet mdrscutíb1e de regIr els seus destms.
,
Volem fer de Catalunya, per nosaltres mateixos, no per grácia de la tiranía, un
poble lliure i ríc i gran; volem donar als catalans el benestar que com a homes 1liures els costLa,t. b t'
t
't b
I
. t t
bl'
'
.
. "
,
,
a a ¡men en que s ro aya a CJU a, o J.
, correspon; volem qne en el nostre poble h1 florelXm les mes altes, les mes cultes, les mes gá a acceplar aquesta treva' imposada per La
humanes i les més lliures instituciofiS de la terra.
traició o la cobardía d'un subaltern, i a les cinc d~
P
., f
h
d' 1
1
l'
d'" ,
.
'b
1
la tarde se r~uní a la Sala de Cent, el Conc,ell geer alXO er, ens em ap egar e s cata ans amma generosa lona vo untat.
neral de la defensa sots la presidencia de J'iI.lustreCATALANS: tots, els d'aquí, els de les 1liures terres americanes, els d"arreu del . patrici en Salvado; Feliu de la Penya, Allí s'hi di:-mon que hem aprés en la historia de molts pobles el camí ,que condueíx a la Victoria buix~~en ,dues te.ndencies; I'una .ra~orable a la capi.
,
"
'
,
"
..
,',
, ' tulaclO, I altra dlsposada a ,reSIstIr a tota ultranC(l)
treballem per la lhbertat de la Patna, allunyant el baf faÍld1c d esclavatge que ns Predol1lina la prudencia, i. ja prop de mitja nit,
aclapara.
dos parlamentaris catalans i sentrevistaren amb e~
. FRANCESC MACIÁ.
Duc de Berwick, qui exigí que Barcelona es rendís..
a discreció,
El día següent e/s Parlamentaris, donarellcompte
al Concel/ del. resultar de sa ~mbaixada.
no era per manca de valor i de patriotisme, sino Tornaren a resorgir les dues tendencies de la reu~
per la forc a brutal els exercits de dos grans' nió anterior, defensant amb gran entlissiasme el&.
estats.
dipulats Perpinyá i Copons i el secretari Codina~
la
resistencia fins 81 darrer extrem; Com a resulat...
y
el
día
terrible
arriba:
les
muralles
de
BarceloCatalunya, que havía fiat sa existencia lIiure, en
els tractats firmats amb les grans potencias, des- na estaven apoclelladesi soIs nou mil homes, casi a les dolze del milj·día els parlamentariS tornaveJl,
a entrevistarse amb en Berwick, del qui; despres.
prés de nou anys de guerra sagnanta. es trobava tots de la inoblidable «Coronela», restaven en dis.
de dues hores de discusió, pogueren arrancarne unéID
posició
de
rebre
¡'empenta
deIs
defensors
de
la
tiaclaparada, i si be encara inclils capdills amb el
ranía
absolutista.
capitulació
en la que 's declaren segures les vides.
Marqués del Poal, el general Moragues, els Amills,
i les hisendes deIs catalans i 's promet solemne'els Nebot, en Bach de Roda, en Carrasclet, en
No ,havía encara apuntat el día, quan 40 batament que no's entaularia cap procés pels esdeveniPuig y Sorribes y el Pagés de PeracoIs sosleniefl 1I0ns i 80 companyíes de g anaders, formats en
ments passats.
'
'
per nostres comarques el foc sagrat del amor a la tres columnes, manades direclament pel general
Aquesta capitulació fou lIetra morla a milers foPatria, veritablement pe'f Setembre de 1714, sois, espanyol Castillo y pels francesos IIlion i Sylly, es
-estavan lliures del jou absolutista, la iIla de Mallor-' lIencaven furiosament al assalt deis porte lis oberts ren els palriotes empr~sonéits i assessinats i a rniJers foreil les cases enderrocades per a aixecar léI¡
ca, el casteIl de Cardona i la invicta Barcelona.
a canonades,en les muralles que anéiven del baluart ominosa Ciutadela.
'
I aquesta, aSStetjada desde el 25 de Juliol de del Portal Nou al de L1evant. Sor presos els defenAmb
aquesta
protesta
empapada
amb
la
sang1715, estava rodejada per mes dequaranla mil ho- sors per .aquell allau, resisteixen la empenta amb
, de sis mil martres, acaba la !libertat d'aquella Names, lo mes fort i lo mes escullit deIs exércits de
heroisme, mes desgraciadament al rebre l'auxili de
ció catalan_a que des del segle IX havía sigut miral.
Franca i d'Espanya. No obstant,la Ciutat resistía
les reserves, els franc, espanyols s'havien ja apode pobles Iliures i enveja de pobles aven<;ats.
ferma i valenta, sense que la fessin cedir ni la po- derat d'aquell troe;: de fortificació.
Al remembrar avui aquella heroica jornada, nQ,.
tencia del enemic,ni les penalitats que suposa un se
No per aixó el desmai feu presa en els cors d'a- oblidem, que per deure ineludible ens debem a la
Ji de catorze mesos. Desenganyada deJs seus aliats, quells grans patricis; el baluart de Sant Pere,el baque havien considerat els lractats com a trocos de rri de la Ribera i el plá del Palau, seconvertiren én Humanitat, i que soIs amb nostra lIibertat, podem:
papel' sense valor ni efecte, no. confiaba més que centres de iluita terrible. Al convent de Santa Cliil- colaborar dignameot en la gran obra de la colectivitat humana.
amb ses propies forces, millor dil, no esperava ra la compányía deIs nolaris, donava, tota sa sang
Aixequemnos i caminern.
més que c'aure aniquilida, pero jamai vencuda; no en defensa de la llibertat de Catalunya, -al baluart
podía tenir altre esperanca que llegar a les gene- de Jl.\nqueres els tadrins sastres, deturaven amb no
Que Catalunya tot ho ha de fer per a conservar la
racions futures una formidable protesta xopa amb igualat .heroisme J'aven<;: deIs enemics de la Patria,
seua independencia; ho diuen ses lIuites amb carta-'
la sang de milers de martres, per a que'l mon sapi- mentres el quint batalló de «La Coronela» amb una
ginesos ¡roma:!!', amb francesos i goths; amb alarbs
i castellans,
'
gués que si la rae;:a catalana queia en la esclavalje', 'valentía exemplar dificultava que'ls invasors S'ílPO-
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ANGEL GUIMERÁ.•

•

MEMENTO

Si un po.ble mes atrassnt invadís la meva
patria, me recaria tant soIs una cosa, i es
que amb els seixanta anys que pesen damunt
meu, probablement no tindria fon;:a per a
pendrer un fusell i defensar-la.

MIL SET CENTS CATORZE,
CATALLINYA AL PAL.

PERE ¡{ROPO II{I ¡¡,

CALClOUEN LA TERRA:
~A

SEMBREN QE SAL.

1714

NINOU NO HO CREURIA;
NO fOS QUE UN TOSSAL
TE, fETA

ba nostra Seu

CA~ERNA

UNA CATEDR~L:
Mirau la gran torre,
al peu liÍ caserna

CA TEDRA~ DE LLEIDA
ESTRANY NIERAL,

que fou catedral!

MONUMENT EOREOI

Üiu com ressona .

DEL REI DESLLEIAL,

la veu forastera

AMB _TON BLANC D'ESPANYA

d'un poble tirá?
S'escruixen les voltes,

SOBRE L'ART PAIRAL.

les pedres s'esberlen,

1, fENDINT LES VOLTES,

col pides pel baf

•

deIs cántics que entona

CORNETA I TIMBAL!

la gent que hi renega

JOSBP CARNBR.

i udola com drac;
perdura vil l'ombra

i'l dring de cadenes
d'en felip malvat; ,
sacríleg 'es mofa'

AL 'PEU Uf L~E~TÁTUA

i amb rabia trosseja

D'un canó i una campana
qu.e tocaya a sometent,

roncant i xisciant:
cS¡'¡ tornessls bronze,

el metalI tornat a fondrer.

c¡malelda terra!

t~I

caquest gros toss,al,
camb quin goig les fosses
.
I
' J
cveul'la:rep enes;
ctinc.fam d'homes braus.

vegada contemplém.

¡Oh, Rafel de Casanova,
invicfíssim ConcelIerl
Der la nostra recordan¡;:a
i a vostra causa fidels. .

Gr6fics del seti de Barcelona.

¿quin día será'l gran dia

. 16 de Ma.ig de 1714

que vosfra estálua fQnguém

Un deis episodis mes memorables d'aquella lIuita per la defensa de la Nació

i'I metalI, allra ve~gada,
torni a ésser lo. que va
canó de ventre de
I

eS5e~,

fiame~

'

campana de sometenl?
EDUARD OIRBAL JAUMB.

Catalunya te dret a la vida, ha de viure i

VIURÁ

Calalana, ql:le mes palesament mostra ¡'abnegació deis heroes de 1714, fou lo oco-.
rregul el día 16 de maig de 1714. En aquell temps, el seti prenia ja' carácter de crudel rigurositat, i els Concellers cregueren precís reunir se juntament amb els coroneis i generals per a escoltar el parer de tots amb respecte a la conducta a seguir.
En el GoncelI es pronunciaren patriotics parlaments i els Concellers manifestaren
l'entussiasme deis ciutadans i els quefes mililars el de lIurs tropes, per a prosseguir
la defensa de la pla~a. Aixís dones el Concell de Guerra acordá regular les opera~
cions militars sobre !'inalterable extrem de que devien sacrificar· se les vides abans
d'assentir a capitulació de cap mena. Aleshores, com si aixó fos poc, els generals i
coronells enerdits per el mes viu entussiasme. desenvainaren ses espases i juraren
devant deis Concellers, que compli.rien com a cavallers la seva paraula d'honor, de
no abandonar la ciutat, defensar-Ia d tota costa i de caure sepullats ent.re ses ru
nes, abans de rendir cobardement ses espases a ¡'enemic que els siliava.

L' EXEMPLE
Vivim nlOments trascendentalíssims per a la
Santa ,causa ,de la Pél'ria., Mentres e.ls homes mes
abjecles, amb sa inepcia, amb sa gosadja, amb -ses
inmoralitats, s~mbren i fomenten la ruina de la Catalunya de nostres amors,' els qui per Ella senlim
aquella veneració sagrada que'ls bons f1Ils se'nten
per la mare que ,un día 'ls infanta en ses estranyes;
que mes tart els alleta en sos pits i cuit~ despres
en nodrir-Ios espiritual i materialment fins a posar¡'Os en camí d'esser homes conscients i dignes, estem arborats d'indigna~ió, i, enrogit n'ostre rostre
per la ¡r.o mes rec0.\lcentrada que puja del 'fons de
nostre COI', ens preguntém boi cloent els punys,
fins quant d€ temps mes nostre poble soportará
amb mansa resignació I'oprohi, 'I'escarni, la escomesa conl:nua d'aquesla pandilla organilzada, qui
sens repós saqueja noslra hisenda, embruteix nostres costums, infama nostrá escola trepitja, nostre
dret, escarneix nostre lIengualje i prostitueix tot
quant de noble i enlairat guarda nostra terra.
Celebrem avui la cenmemoració del11 de Septembre de 1714. Corones, flors, rams de Ilor i rou
re serán depositats als peus d~ ¡'estatua de l'invic,
te conceller En Rafel de Casanova símbol i representació deIs qui en la darrera ¡desesperada de-

fensa de nostres p~tries IIibertats, l'hi feren o~rena
de sa vida. Será cantat amb vibrants accents
nostre Himn'e nacional; se cel'lebraran manses vetHades on abundaran els parlaments amarats de sentiment patriotic, .. pero en les escoles dites nacionals
de per tot Catalunya se continuara la bárbara tasca de descataJanilzar, els nois, conlinuarém lIegint
els rétols de nostres comer¡;os en _Lma propo'rció
d'un norant~ per cent, escrits en lIengua forastera.
Continuara nostra noblesa j' aristocracia ussant
servilment la Ilengua de nostres dominadors, embadalintse en ses costums, essent extranjera dintre
de casa nostra. Estém afeblils perque hem perdut
el caracter. 1 hem perdut el carácter perque la Esgles'ia, I'Escola, el Tribunal, les principals rodes
de la gran maquina social de nostre poble están en
les mans deIs enemics de nostra Patria. Germans
de Catalunya, amics de I'ánima! No converlim
I'onze de Setembre en un onze de Febrer a can·
viém radicalment la táctica qu'hem seguit fins ara
o renunciém a nostre Ideal. Irlanda esta donant en
aquets moments la paraula a tot el Mon, de quina
manera els po bIes dignes rec'onquereixen sa perduda sobiranía. Si no posse'im la virtut, la santa
abnegació del sacrifici de nostres vides, no diguém
que volíem redimir a Catalunya, sinó, que del nac10nalisme n'hem fet un passatenips, una distrac-

lmmóbil la torre
de crits i escomeses
ni menys en fa cas;
fixada al rellotge
té ¡'hora propera "
de la lIibertat.
lOAN

BBR.Gós.

Setbre, 1920.
Primer de tot es ser, ser un mateix i no un
altre, viure la propia vida, no una vida enmantllevada.
PRAT DE LA RIBA,

ció, un esport com qualsevol aitre. Si volém salvar, Si vol redimir si volém reintegrar a nostra Patria al Soli de Sé! Sobiranía no tenim mes que seguir un exemple el d'{rlanda.·
jAuME ARQUÉ I CLAPRÉS.

Bellc~ire d'UrgelJ 6 Setembre de 1920.

b'hora s'apropa

-

Catalunya que er.I 1714 caigué feta pols sots la
petja férrula de dos exércits, unlls per un ideal denigrant, el despotisme que era comú e: Felip V i
Lluis XIV, no s'ha resignat a sofrir les vexacions
del jou esclavifzant, i de les runes en que la deixaren n'ha reeixit un poble que amb Ilivertat sería el
mes poixdnt del mono
Fins ara hem fet sois obra <;onstrucliva formant
de nou un poble que no pot viure ja mes, dins el
cercle encadenat en que l.a tenen: mes ¡'hora s'apropa de que sapiguem esser .dignes imitadors deIs Casano va i Villarroel que menaren aquell poble quins
ciutadans, en I'incognit, vessaren generosament la
sang Ilur, per a la defensa de la ¡Iivertat de Catalunya. "1
.
Recordem-Ios i prenem exemple per quan ¡'hora
arribi, sens temer el fer-Ios companyía en l'eternitat si la dissort fa que en la lIuila hi caiguem.
jUST PONS.
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. En la data consagrada
Es ben difícil en J'actual moment l'emetrer una
idea; el concretar un pensament. Apar com si la
humanitat hagués concertat· l'aturar-se en pletra'
ascensió, per a posar-se d'acort, sense lograr·ho.No s'ovira el fi del paréntesssi caótk que tanca 1'endemá de la terrible boigeria ·dels darrers quéttre
anys.
l es en tals circunstancies que nosaltres, nacionalistes, som cridats a dir quelcom per él remembrar la data consagrada.
Malgrat els acomodats al vell sistema regulador de la vida deis pobles proclamin el fracás deis
somniadors, ja que prediren un cambi profón «després guerra», en tots els ordres de la vida, es b.en
cert que'ns movem a compás d'un sotraqueix que
no es altri en el fons que'l cumpliment de la· profecía. Ens trovém front a la revissió de valors tan
pregonada,
Bah! BIs valors no cambien arguirá un acomodat amb accent fatalista. Ells desafíen els sigles. El
sobat revisionisme no es rés més qu'una cosa ilusoria!
.
Procurém viurer de realitats, i perxó meteix hem
d'inclinar·nos front de l'afirmació: Efectes i defectes son avui els meteixos de sempre en els hornes,
així com aquets a la seva vegada son támbé'ls meteixos. Rés si ha nou sota'l cel blau. L'humánitat
desde !'infantesa ve movent-se en un cir.col . viciós;
es repeteix a sí meteixa, Cert, peró, amb grada-·
cións!
Cada volta es un avene;, es una perfecció, ja
que aquesta es en definitiva 'Ia propia raó d'esser
per I'home i per la col lectivitat.
Allavors, el cambi o renovació de valors, es
quelcom natural que s' imposa periódicament.
Aquells serán els meteixos, més, es depuren gradualment.
Per concretur, direm que, essent els· de sempre,
no ho semblen! La propia saba els procura Findispensable renovellament.
Nosallre;:¡ apliquem l'anterior raonament per a
determinar la lIur composidó de 1I0c front els probleml?s plantejats en els npstres díes. Analisant-los
. ens apareix cruament el vici d'origen: esté m assistint a una de les peri6diques renovacións.
Peco no furg-ar moIt I/ony, retraurém dos pobles,

dugues dates:
Franca, 1875. - Nació -.Imperi. Drets del home..
Russia, 1918.-Nació - Efectivitat del Dret per
l'home, pero limitat pel seu deure vers la col-lectivitat; expressió del Dret de tots els homes.
Heus-aquí, doncs, una afirmació i en part, una
rectificacio.
Al cap d'un sigle, a forc;a de donar voltes al
circol, anem a la depuració d'una conquesta: La
lIibertat il-limitada, incondicional, sense treves per
l'home, entronisant un desaforat individualisme, ha
de/erminat practicament la negació del fi perseguit.
l k:I resultant ens condueix al triomf d'una paradoxa: limitant la tllibertat al indivíduo en benefici de
la col-Iectivitat, determinarém per a el primer la
realitat en la vida de la llibertat verdadera, ja que
es ell, en definitiva, el factor basic de la existencia
col-lectiva.
Al hora, arribém per el ,nou sistema a la plasmació del dret natural. La Nació, resultanl d'un
aplec d'homes agérmanats per mil característiques
que'ls son comuns, ha de reunir en son sí, per a
tols, la resultant d'un maleix Dret: Cornú la participació en les ventatges, ja qu'es comú el deure.
Je:! hem fet, a la nostre manera, la obligada
afirmació del propi senliment nacionalista.
l hem escullit tal caire per arribar aquí, desifjo·
sos de fugir del clásic ploriqueig, de consuetut al
aplegar la data.
Estém avui, com en 1640, com al 1714. (Vegeu
com s'imposa al nostre enteniment. la bondat del
raonament que'ns guía:) Res nou! Caigué .Catalunya, s'esfumá la seva persOlíalitat en Ji:! negror
deis sigles Ha donat volta, i avui es redressa, al
retro~ar-se, mes forta que maL Es la meteixa, el
metelx es el problema; pero 'observeu-li la propia
depuració.
Tot es lo meteix, menys els miljos, menys j.'ambent ..
... 1 considerém arribat el moment propici per
abandonar el remanlic plany anyal i amb l'esforc
propici, procurar-nos una data que cel lebrin les
generacions de catalans que'ns succeixin, amarats
de joia, I1ene;ant al vent cántios de llibertat, crits
d'alegría!

J.

TERMENS / V/LAPLANA.

.. .10 que te bones arrels en la terra a cada prima-'
vera treu brotada nova i mes extesa.
JOAN MARAGALL.

ELS J1EROIS

REME·MBREM 1lLUITEM

Herois de 1714! Al fossar de les Morereres, hi
son soterrad es les cendres deIs darrers herois
de la Patria.
La Patria Catalana, d'allavors ene;á no ha tinmes her~is, no ha tingut mes'martres-podríam dir
que no ha tingut mes «homes»-que per sa IIiberació aixís es duguessin.
Damunt on colguen les seves cendres hi trepita
la Ciutat, el cap de la terra irredenta.
'Cérlalunya treb'alla, Catalunya es rica; pero Catalunya en dos cents anys no ha tingut herois per
sa dignitat civil.

L'II de Setembre, del 1714, es una data tristísima per tot catalá .de COI', ja que .ella significa lú
perdua total de les últimes lIibertats patries i, per
tant, la mort moral de nostra nacionalitat.
Mes si avui que conmemorém' aquella luctuosa
jornada tenim poderoses raons d'estar de dol, no
dabem entregar-nos al pessimisme; dediquém un
amorós record d'admiració i respecte als valents
catalans que lIuitaren i moriren per defensa l'existencia de les engrunes que quedaven d'autonomía a
la Nació Catalana i, coro a decendents que sorn
d'aquells braus, planyem-nos que a la nissaga nostra no n'hagin sortit de homes del t~emp i 'fortilut
deis d'aquella época.
Al congregar-nos, doncs, els catalani: tes per
remembrar les gestes glorioses d~ la patria historia, pensé m que si en l'i:Ivenir volém redimirl<l, hlm
de ::ompartir liJ nostra acció, al dirigirnos a la nova conquesta deIs nostres drets, amb una propaganda que sía .compatible amb les modernes afirmacions lIiberals de maneraqtle, amarats de tradiccig, hem d'anar pel camíde les reivindicacions
patries, sense oblidar que en els nous temps no pot
arribar a la plenitut de llibertar" un poble, si avans
no gaudeix o al menys la acompanya un bon estar
'de juslicia social, ja que'ls dos grans problemes
latents que commouen a tota I'humanitat i son el
blanc d'eterna lluita, es la deslliuranca de les nacionalitats oprimides i !'emancipació económica i
social deIs seus' homes.
.
Bo es que cantém la Catalunya d'ahir, de qljan
fou gran de quant, mes tard, per dissort, se li va
pondre '1 sol de la lIibertát i grandesa; pero millor
convé que pensé m amb la de demá, no acabant la
nostra tascá amb dolorosos .planys soIs commemo'
rant i dane;ant la formosa danca nacional. Enc·ara
que de la desolada Catalunya deIs temps de Felip
V, ja res queda, tot s'ha renovat, e/s g-ril/.ons posats aquell jorn pel centralisme perduren, malgrat
l'opresiso i el asimilament que patim, la rassa s'ha
enfortit emprenent ardorosa empenta enVers la se·
va deslliuranc;a, ovi ~é'nt-se una era nova de ferma
conciencia colectiva: si els capdeventers encausen
!'ideal ce Catalunya pel camí del progrés i justicia
social.
L'esperit· del Casanovas ha rebrollat, ¡son ja
molts els catalans que sen ten aquest foc 'S.agra!.
Per aixó es liora de que estem ferms a la feina
.
'
l1uitant per portar al convenciment deIs germans
nostres que encara van errats, el sentit del dret i la
raó que enclou el plet de la llibertat de Catalunya.
MANEL P.A GÉs.

*

* * de Catalunya? No hi
On es la joventut heroica
ha. No hi ha joventut heroica, perque no hi ha hagut
homes que Ji senyalessin el camí. A Catalunya sois
hi ha polítics.
. Uns polítics que han escrit per cas: L'exemple deIs cataláns de 1714, I'hem de venerar amb patriótica devoc¡ó; pero no /'hem de
seguk. Es la Pau i no la violencia que tan, gran
als pobles.
Com si quan Catalunya será. no es deurá a 'Ia
sang generosament vesada, que haurá ref10rits en
la reconquesta esperituéll de la terra i ref10rirá - no
'n tenim cap dupte- en la reconquesta material.
Com si els polilics que aixó' escriuen, no arrivessin a esser també; per l'esÍorc anonim i generós
deIs que creuen en l'eficacia del sacrifici.
I com si totss les coses de la terra no 'es devessin al dolor, no haguessin de passal' per un dolor
heroic avans d'ar~ivar a la plenitut de sa perfecció.
Pero a Catalunya, hem dit, qúe sois s'imposaven els polítics. l les joventuts d'esquerra han copiat també la faicó de les de dreta.
S'ha censurat l'escola de la «L1iga» i no s'ha
sapigut crear l'escol-a de I'acció recta, I'escola veritablement ext¡'emis a-

Perqué els nostres joves polítics ja saben prOli
bé que no tenen d'acomplir el deure que I'ideal·els
imposa.
I aixís no hi ha joventuts que mengen i es passen la vida en la mansuetat d'un bou.
Done; bé, jo us demano el vosaltres, joves nClcionalistes radicals, que siguéu h~roics, una sola vegada per Catalunya; us demano que b'asniéu de la
política; que foratgireu la política. Vosalrres; ja Sdbeu que CataluFlya, no será salvada per la políticá;
com saven que la polílica no ha salvat cap ideal
social ni patriotic i per lo tan no ha salvat cap poble de la terra en lIuita nacionalista.
•

DANIEL CARDONA.
N. de la R. - l·a po/tlica a que se rererelx rautar del anterior artlde. va
sense dir que I es la mena de polfllca praclicada per les colles centrali~te
d'Bspanya I fins de casa nostra.

Sense lIuita no hi ha llibertat sen~e lIibertat no hi
ha lIum.

:........................•.....••••....•.•..•.......•...
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•
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La nacionalilat d'lln monument es inmarcesible com
la d'un poble; no la pot esborrar la firma d'u~ re;
¡;er tant que vals;!lli
'

Órganit%ada pe'.

I
I
I

MONSENYOR CARSELAI E DU PONTo

[onmemorant dates- hi~tóriqnes

[a~al Demouáli[ na[ionali~ta
(Sr. Horonat, 7 pral.)

Les gestes heroiques i semi·lJegendaries deIs
catalans que al 1714 defene;aren amb lant braó els
darrersJurs de nostra nacionalital no poden permaneixer pas entre les tenebres del lemps; ans al
contrari; precisa '1 recordament deis magnífics
exemples de civisme deIs' nostres avantpassats,
per.·a que'ns serveixin de mirall en tots els nostres
actes patriólics; i aixís, pensant en sacrificis anteriors, no'ns sabrá greu' donar tot lo que tingue~
Del' la reivindicació de nostra terra.'

•

••
:•

•

PUIG 1 CADAFALCH.

11 de Setembre de 1714
el Vis-president del mateix i director de
la Redacció a Barcelona de CATALUNYA'
Q

~n

Lluis Marsans

desentrotIlará una conversa baix el seguent tema:

LLUIS ESTEVE.

No hi h;¡. ~n cata lá a Cata.lunya que no cregui ~n la
se va patna, que no cregul en el dret a I'existencia
de la seVa patria, que no cregui en el dret a la IIjbertd de la terra catalana.

en conmemoració de la gloriosa data de

H

·

Causes i consecuencies de fa

pérdua de fes fliher/a/s ca/afanes"

.
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El recitar Historia es resar a la Patria.

DR.

JOSEf'

M.O

ROCA.

•

Catalun.ya,

Cástigs

•

I

perdons ..

En la di~dil d'avui, ·de I'any pas~af, complien
condemna de sis mesos i de sis i un dia, cin~~ nacionalistes catalans.
Enguany, només es un, el pres, mes, ultra no
tenir, com els de I'any anterior. la esperan~a ae
aquell indul! que a ells IIiberfa, aquest preso d',ara ja
porta no mesos, i milg dins .d'aquelles parets ~rei
xudes tI1Ü1ild~s de tota mena de bestioles exófiques
i despintades per la humita!. I no arriba a la seten'a
part de la pena imposada!!
..
Perqué i per a que serví I'indulí?
Com, si als pre50s aquells de I'any passat,
. l'indult els portá la IIibertélt, no es aplicat a I'Emili
Store?
EI§ «crims». impufats a aquesf 'amic nosfre,
abans els jutjava el Jurat, la institució. democrática
que feu treta de les cduses"nacionalisles, ara ho ha
estat de les socials i demá en será de les. que vul'. gUiDo En Store te causa per cada jurisdicció..
En el nostre dissort¡¡¡t pais, la justicia no ho es
si no castiga ..
. cCéligui damunt d'ell-diuen-Ia justicia», aixó
«castigueu-Io, tant si" té culpa com si no en té».
I quan els jurats no castiga ven perque ells, jut- '
:ges pópulars, n0 veien causa ni crim per castigar
(senyal inequívoca de que no n'hi havia), tregueren
del Jurat aquells p'rocessos, i ja es castiga, i ja es
diu que «es fa justicia».
•
Demés del pres, passen de setanta els processats. als. quals no es vol aplicar I'indült; se'ls vol
, «fer justicia» nns no aplicant·los·l'indult, o fent com
a En Store, que,trigui for~a a arribar. . Aquell jove, empresonaJ fa nou mesos i mi1g,
l'ar:JY passat, .trobant·se exilat volunt¡¡¡riament a la
capital de la nació veinél, trameté a Casanova un
ram i un record. Enguany, ncat dins la presó, també trélmetrá un ramo Nosaltres,ma!eixos, com I'any
passat, ens honorarem porlant-Io
Hi ha «justicia» que
pugui privar? ~De quina
manera? Potser empresonant-nos! Aleshores, n'hi
hauran dos, de rams tramesos per presas. Empresonant-ne mil? Hi haurien mil rams ...
_ . Nosaltres qu~ havem parlat cor a cor amb
N'Emili Store, sabem bé que no son cer.ts els cárrecs que se Ii feren. ¿Perqué m'havia de 'mentir,
a mi mateix?

es:

ha

(ell. que no pog-ué veure, j'any passat, els cen-
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ti. vIlor jllerolcinoll de Call1BIYI
Caigueren definitivament en 1714, les darreres
llibertats, al perdre Catarunya, l'apoi que fran<;a Ji
prestava.
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La ~ostra Patria ens la sentim a dins des del naixer,
i al obrir els ulls de la conciencia coneixem que no
podiam trabar altra tena que la que ens volta, ni
'altre cel, que el cel que ens cobricel-la. Si tata ella
es tan hermosa de tota hermosura!
. LLUls MILLET.

FELfP V. SIMBOL
Felip V, el'primer borbó, continuador de I'historia d'aquesta Espanya desmembrada poc a poc,
n'es el símbo] deIs odis aixecats en front de Catalunya .. Aquell home que, amb una guerra de sucsessió que durá onze anys, sapigué perdrer els Paissos
Baixós, el Milanessat, Napols, Cerdenya, Menorca
i Gibraltar, usurpá a Catalunya, junt amb Valencia,
Aragó i Balears, pel sol fet d'haver-s~ oposat, heroicament, a I'invasió de ses tropes, pel Duc de
Berwick, els furs polítics i administratius,
Avui, al commemorar aquell 11 de Setembre
de l'any 1714, en que Catalunya i, particularment,
Lleida, van aixecar-se enfront de I'invasió injusta,
augmeota la nostra indignélció envers aquell rei"c\)-

.Totes les Nacionalitats petiles que han Iluifat
per la reivindícaeí'ó deIs seus drets, han represen- .
tat dios la política internacional, una valor que tenía la- seva cotitsació..
I en ~olts moviments nacion~listes, aquesta valor representava un factor quasi imprescindible si
volía mantenir-se I'equilibri deIs pobles .
. Es trenca preci~ament aquest equilibri,~per a refer els Estats que apoiaven 'Ia lIur vida,' damunt
l'artificiosisme de· una política endarrerida.
Catalunya que tingué, abans, un' 1I0c respecta,t
dins la política general de les Nacions, no soIs no
sapigué aprontar el moment seu, que era el moment
deis pobles lliures, sino que per un altre' atavisme
ja repetit en el de<;:urs de nostra História, deixá passar aqu~1I moment per a pr08seguir; cap i cotxa el
camí de les c1audicacions.
La nació que'ns domin.a, no obsJant les transformacions, de les idees, segueix el mateix camí de
sempre.
Nosaltres que volem lo que s'ens va pendre, hauríélll). de seguir també el cam'í ae sempre.
Ara compareu la nostra actuaci6 amb la d' aquell
poble tant heroic ~n el que moren estoicament per
una idea de Ilibertat nacional.
L'Estat que'ls domina ha sofert 'unes grans
transformacions que'l feien el més democrafic-de la
terra.
Així i tot, eren efs mateixos en temps deis Plantegevels, deis Tudors i d'en Guillem d'Orange que
que ho son en aquests temps moderns.
Que'ls homes del catalanisme evolutiu compa'rin aqtlestes dugues actudcións i vegin si encara es
hora de donar a Catalunya la seva valor internacional que abans timía, ja que no es estrfmy desean eguín afora noslre plet, si errs entossudim osa/tres mateixos en volguer-Io negar.
JORDl ERIN.

tenars de corones que hi havía al peu de la estatua bejador d'una intransigencia despótica, peró al madel Conceller heroi, no podra veurer com enguany teix temps, éreix en nostre cor, la fé en la IIiberació
hi son a milers.
de nostra terra,
Que podrietTl fer, per ell, que Ii fos agradable?
Amb lIuites entre Austries i Borbons, amb guelo us ho próposaré. Voldreu creure'm?
rres de sucessió, amb desordres interiors i ex teEstudieu, treballeu, forlifiqueuse de tots els aven<;:os
Dem6 es diumenge. De dos quarts d'onze a dos riors, han 'anat teixint, baix la comú denominació
de la técnica, pero creieu en la gloria i en la virtut,
de dotze anem tots a·la presó model. Allá el veu·· d'una monarquía desacreditada, la desditxa d'Esestimeu a la Patria i no Iimiteu el Vostre intent fins
remo Allá li donarem compte de com esta va d'en
que arrivi a l'heroisme.
panya. Pensant no mes que en la conquesta de no
garlandada la estátua. Li explicarem que tothom ves terres i, a Is .vegada, en un centralisme tiranic,
PERE COROMINAS.
recordiwa el seu sofriment. Li direm que, en que han mort la lliure expansió de totes les regions en
. ell no hi fos, tots, tots li veiérem; i que el saluda- particular. Catalunya, Vasconia, Galicia, Valencia,
vem tots, i I'abrassavem; car nosaltres, els que vo- Aragó, han restat baix el dogal implacable d'aquest
lem el jllrat, soro bons, som generosos; nosaltres centralisme. I es així com el malestar es va dCUapliquem la justicia que no vol dir castig ni ven'l mulant, malestar que s'exteriorilza de tant en tant, i
. jan~a; nosaltres, quan será a la nostra. ma I'aplicar que acabará, a no trigar moll, en pendre forma,
Les entitats de la «Federa ció Democrática Nacioel·castig a I'enemic, no ens hi pensarem gens: el 1 triomfant les aspiracións regionals per damunf de
nalista)'
que retrau homenatge als márlres de l' 11
perdonarem.
tot.
de Setembre de 1714 portan! una corona al peu de
I aquesta hora del nostre p~rdó, triga, triga,
Catalans de cor: no deixeu decandir els vostres
l'estatua d'En Rafel de Casanova i al «Fossar de
peró arribará.
entussiasmes i arreu a la Ituita. qua n .( hora sigui
les Moreres» son les segtients: Concells municipal
VICBNS A. BALLESTBR.
arribada, ¡¡¡mb tot el coratge . Tot. defensant a Ga: i Nacional de la «Federació Democrática Nacionatalunya, expansiu la flama del vostre amor envers lista,» Casal Democrátic Nacionalista; Joventut DeBarcelona, Setembre 1920.
les allres regións, amb la denominació d'una am- mocrática ·Nacionalista, Bloc Nacionalista Obrer
pla ~ermandat. De la federació deIs nostres pobles, - Germinal, Joventut Nacionalista Sang Nova, reEls organismes polítics, els Estats, se fan i desf¿n
amb personalitat ben dennida per cada un d'ells, daccio del periódic «Ca!alunya» de Barcelon·a.
segons les circumstancies, fins s'els contitueix en
n'ha de neixer la pau anhelada.
congress'os diplomatics, per lo qual lIur duracíó es
. Aveng del Nacionalisme Republicá de S. Andreu.
semure limitada, i al desferse reapareixen les anti·
Més que I'engrandiment material, volém nosal«Jovenlut Catalanista de L1eida» i redacció «Catagues nacions, les unitats soclals formades, no en
tres, ara, enlairar la nostra espiritualitat, posant fe lunya» de L1eida.
congressos ni en dietes d'homes d'Estat, sinó en els
en els cors que no'n tinguin i encenent, entre tots
eternals concells de la. Providencia divina.
--Amb m~tiu de cellebrarse '1 día ·10 del present
la gran foguera de la reivindicació catalana.
DR. TORRES 1 BAGEs.
la
rebuda oficial en el Musée de j'Armée (!nvalids
FERMI PALAU CASELLAS.
de Paris) pel general Maleterre d'una de les banderes catalanes que. portaren els catalans de la .Legró
Castel1a s'ha valgut de la paraula i~ualtat per encoES'rangera,I'Alcaldía de L1eida hi ha trasmés la sebrir son despotisme. Aixi, en nom d'aqueixa funesta'
va adhesió mes entussiasta.
.
igualta!, s'esborraren les lIeis aragoneses en tp.mp6
En el desvetllament Patri si be son els pagesos
de Felip 11. se trepitjaren )liS catala! es en temps del
-Duran!
el
día
11
Joventut
.Catalanista
tindrá'
els que mes fermament hi han de contribuir, son
miserable Comte-Duc de Olivares, s'extingiren nos·
adornats
amb
draps·
barrats
i
gasses,
.els
balcons
tres
drets
politics
en
¡'época
afrentosa
de
Felip
V,
també an aquells a qui mes els hi deu nostra volde ~on estalje social, sabent· que altres corporai en nostre mateix segle, I'ultim Olivares, mes inerte
guda (::atalunya; ells foren els que en entrar a la
i
me'3
lJle
d'estúpida
va.nitat
que'l.
primer
s'atrevi
~
cions
entitats i parliculars farán lo maleix.
vida pública iniciaren la ren¡¡¡ixensa, ells son els qui
arrencar a les provincles pasques sos furs sagrats 1
-Per
a conmemorar la diada d'avui Joventut
guard'2n en son si aquelles lIeis de natura que gent
venerables.
.
Catalanista de Borges Blanques cel·lebrará una
forastera ens volgué embrutir, ells son els que
P. FRA~QUES' I GOMIS.
vetllada en la que hi pendrán part entre altres En organifzanse i aparell.ant a sa organització la Cul.
Ramón Durán Albesa de Barcelona i el jove advotura que els Governs han procurat els manqués,
•••
, cat Sr. )(,am-mar de Juneda .
•
han de portar a Catalunya la satisfa<;ció' d'aquest
••
ideal que ens anima en mitx del r~baixament en que
vivim.
P"ble de Catalunya,' ta orfilnesa de llivertat, be
Edició esp~ciol
Barcelona'
massa·t'ha durada; recobra ja ¡'herencia que t'han
. S"ARROLÍ:
presa.
Redacció i Administració:
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." CATALUl'lYA"

'Pel pais que no es illure, no hi han recorts. La ~is
toria no te belleses, els seus anals no ten en glones.
V.C OR BALAGUER.

FRANCESC MAlHEU.

.

Carrer Sant Honora! 7,. pral.

.

·l

Imp. «Joventut» Blondel, 7.-L1e!da ..

..

.

.

,AGATZEM.·

'IÍ' .

•

•
.

.

Plica ~eI18~, 1~· Exposici6 permanenl de lo ,mes CHIC· Preo fixe
·G·ran~
Mag.atz·e·IJls ¡ AGR:ICULTORS·.!"
= ViU~B ~e ~unDuenturIR~net' ~
-

.

.

.

'

5 000 ~otlenes~'e~com~resOnes BgraUS el.on~mi&s·

,De.patxl Carme, 3, - Telefon 350
Sueuraal: Carretera Bordeta. (Enfront Escoles Municipals).
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. I~~~lUU'. Fábrica
. Si heu
BARRET o

proxima
~aneu

a

de comprar-vos
GORRA per lá

temporada

BARRETERIA de

frDDtU! e tOlla t'U~&UeI8

Plaqa de'la Constitució, 17·t.e •
'.
Telefol11 359 • LLEIDA..

.

d' Eugeni Capdevila
'

I~

Perxes de Baix, 13 Lli~ODS de francés

ORX!Tl DE XUFES

Inmens assortit

.en

o \~l o

-

del

~ a preus econ6mics Café = Bar SALVAT
per professor nadiu eomer~ I· sast feria
'
totes

'classe1? i a tots preus.

eA RM E,

3 (~lbilelll)

o ~I.o

·1 Q

' .' 8
.l~ oral -

,.

••••••••

novet~ts.

• •••••,a.

.

OARME, 8 •

LI.id.~

~i!.!!!~ . ~~2i~.§.~

Per hah>er comprat directam«nt a' fábrica. grans remé...
de rellotge. de tota men. de m.rqaes, ofereix,? al
públic els i:l1istiixos a preus seAS compet«nciá
r

. _Inmen. • ••ortit en Rellot... de papet.
,

Pla~adelaSal,14

de N' Albert Pernga

0'1 Dla~a

GRAN COMER<; DE TEIXITS 1 CONFECCIONS
per a Senyores i hornes, de N' EMILI BOICH
CARME, 8 • Lreida.
Mundos - Assorlit en tota elasse de
Durant els dies 29. 30 i 31 deIs mesos de Juliol i Agost, tets eIs géneres de coIGr se' donarán a UNA PESSETA lo metre.
'
, LLANA DE SURO per afer matalassos
••••••••

t~

Exportació a, Drovincies i Extranger.
Fábrica: Democraci~, 16 - Telefon 163.
Sucursal: Carme, 2 - Telefon 143. - LI~EIDA

B ,E V E U

Lleida
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~

Io

Constitucib,! - Lleid••
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AntÓn ARQUÉS

d'. Olis i Sabons

d' hivern,

la

II~

\ Lo 'meHor adop es lo superfosfat d' Os de 18120, de 31 4
a 1'25 d' azo~. Especial " Marca ,~comotora" Lo recQ~a;'
ném pels séus bons resultats.
Sulfat de coure i de ferro - Potases i Nitrats
Fosfat d' OS, de 28130 de fosfóric de 314 a 1'25 d' azoe
es lo mellar adop ,per h~s terres. ,que ven Antón Arqués,
únic v.iatjant en aquesta provinci~, de la «Annióma Barcelonesa de Colas i A bonos».
Per les demandes

,

.~

~
~
~
~

m
~

u
>
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CABRINETTY, 21 i AFORES DEL PONT - TELEfON 314
Bspecialitat en Vins del País i de la Manxa (Moral de Calatrava).
Análisig garantit.zat
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