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'onze 
Aniversari' patriótic 

En el 20ï anivcrsori de la caiguda de la capital de cata-¡ dels slti.nts .molt superiors ell nom-
bee, doncs iJa,len rebut l'. judo de 

lunya e n ma ns del invasor, EL PL,\ OP. BAGES que ho· lluitai sent- l'ranca amb ua formidable cx~rcit 
pre pels sagrats ideals de llibertat, adreça una pregaria a Déu per comé""! pel duc de Berwik I per Una 
l'etern descans dels herois que va re n morir defellsant la nostra I esquallra Francesa, però aq uesta 

Catalunya. lanes i mallorquines. 

I 
fou batuda per les e.quadres cot.-

I en ~quests moments solem nials., que tots els catalans Pet li desptés d'una reslStènc," 
. , . . . deses;Jerada en la IlII de l' II de Se· 

sentim en 1 esperit la força collstrucÍlva de la r~ço, Invoquem la !embro·ue 1714, va començar l'as-
memòria dels l1o~t res. martres nacionals plens d'esperança ¡J'a- salt de Batcelona; els generals cala· 

. , lans moriren lots . . EI cap civil, Rafel 
questes joventuts que lluiten am b fé, per completar l'ohra per nò- de Cnsanova v. fer- se càrrec 
s~ltres començada. de les tropes i del So metent ·cntalà, 

caienl lambéhetoicamenl; I. lluita 
va continuar ·tot el dia segUent en 
cada catrer i ell cada casa del.· tiu-

Catalunya tornarà a ésser! 

Els seus fill s ja saben' tota la valor de dir-se ca talans, els in- tat. . . . 

La ·calguda de Barcelànà (d'u 
A. W. Ward) ha sigu í" com~ara<J", 
i ilO p~s desproporcio¡¡Odalllent, 
amb la de Numancia, i forma el trà
gic fi de l'història d'una formidabk 
nació d'herois. 

Els sobrevivenls, malalts i ferils, 
malgrat al pacte sigllat el dia l,~ 

amb el Berwi!¡, foren venguts com 
"'!'!~~=!!.'!'!~~~~~=~'!'!!!~~~~~~=~!!!!!~ ........ -~~ a esclaus, els homes de pro foren 

I degollats , i les mateixes bandere~ 
dels catnlans foren cremau",s a la 
plaça pública per les mans del but
xL ,. 

funts nimen innatament tot això que té reg us t de catalanitat, les 
¡wstres donçcJ!es dancc n gentilme nt, la nostra ~ardana í vos 

parlen de la futura llibertat com d'una clara visiÓ, E ls vells,que 110 

tenen l'ànima malmesa, els guspire íxen els ulls quan senten al jo

vent plè d'entusiasme ~ntonar ci nostre himne nacio na l, i to ta la 

terra se seni extrcrnidafreturant la vinenta llibertat. 

Nota històrica 

1714 ~ 1921 
Fa més de dos Segles qWi · perde

rem les nostres llibertats obrint·se 
per l'h isloria del nostre poble un pa
réntesi que enc",")Ja ·'dc t¡jnca~'~ ' 

Convindrb Gue t:01110tli. eS."r.efer
: més ~n el 's~ntit tranÚtorid;una · çri" 
si, en~';'aque d~~j més de dos se" 
gles, comparant'la amb Iota la vida 
d'im poble. ' 

Dos segles de desenrol1l"'se · la 
nOstia nadó 'enun règimímposat o 
slg •• nÓmai"no poden maicai oe cap 
m·¡inera· fn se;,a sort' defin itiva. ' Per 
aLxò les inqulelu!S actual •.. q!Je sen
tim els ~3iaians per a qu.a ~igu í reco
neguda lo capacitat del· nostre poble 
per a determinar la seva sort ,són 
sentiments tant naturals 'que no po" 

. den ésser atacats.HegfthiHiment . (l('{ 
cap força humana_ . 
. Díu en Prat deia Riba .Cada any 

la natura ens' dóna ·una Imatge vIva 
de lo que és el renaixam·ent ·d'un po
ble. Cada any, l'hivern estronca la " 
círculatió de ra vida, deixa nues de 
'verdor les branqUes, c-obreix la terra 

L' 11 de setembre 
Celebrant-se demà el 2fJ¡ . aniver

sari de l'heroic. caiguda de la nostra 
Nació, ~n mans del but,1 de nostres 
futs i mtiettats; l'odióS 'Fè'I¡P" V 'de 
mala' memoria, sabem qúe · tr. mete

·'ran·les· tradicionals COrones al monu-
ment del que fòu Co~ner ' elT ·Cap 
'de la clut.t comtal i martre de la 
nostra ll ibertat en Rafi,¡ · C~sanova, 
les sel\Uenl~ entilats palriòtlques de 

. la nostra. ciutat; 
J oventut Nacionalista. 
Els nou 'PomelLs de Joventut,: 
El Diari <Ec PCA DE BAGES> . 

Grup Pàtd, 
Grop excursionista ,Avant>. 
EI .Casal Regionalista 
il'Aluntament en nom de la ciutat, . . . 
A càrr& · dei. entusiastes · joves 

componen ls del benemèrit 'Grup 
Pàtr;, se celebra demà al matí en 

.l'església de Nostra Dona de Mont" 
serrat mia m;ss. de Comunió en su
fragi dels catalans que motiren llui
tant contra l'usúrpador, 

• .. Podrlem donar una infinitat d'o.-
¡¡inion. tan valioses .. com les tra- . ~e neus '¡ de gebrades.· Més la mort En l'església de la Ca .. de la Cu. 

A l'elltrar al segle XVIlI , la Nació I neixcrà els 111"1':" 05 I:rc(s Que a I duïdes i de molls altres hisloriaires es aparen!.> .ritaj,els Pomell •. deJoventutcelebra-

La caiguda de Barcelona 

Catalana estava (~n plena decadèn- ; n'els caste:!ans>. . . I eslrangers " com són el professor Els segles divuit i dinou son l'hi-, ran també miss" de Comunió en :;u
cla l)sp¡r i~u :: l, viv ent enCaré\ iotes les I Més, s,q~O !1s. el OiH'('.lc!' dl:! l'lnsti- ¡ Adl~lr,s~n d 9xford, I ~I Dr. ~1lchael vern de Catalunya. L 'esperit nade· . tragi dels herois que rno. ri~n rebut-
fUllostes conseqüències .que per ella tut de P"tNI,,,sc, ( Cr~lIlL-lldg,,). Sir ! rle I UniverSitat ,de Fnburg. I a!lres, nal ha romàs en aquest temps en un jallt el capti,·eri. • 
va tell ir ci regnat de Felip IV_ j fi. \V. \VII nI. que eslan de ha.lda llostra al ¡Cldtar es ta t de letàrgia. Aquesta missa serà revestid~·dc 

Però heu's-aqui que al morir Car- , fi Ulre.:ht, els c~ l a!"r.s, malgrot la tràgica gesta de Barc~lon", .però Sortosalnellt el fet resI del renal-I gran explendor Iota vegada que Un 
les 11 senSe successió , ja l'aparèiRar ells, varen Quedar a mereé d" l'ht-· creien' sU¡Jq~nt 10,d, ~ ,.nem prefent t t 111 d d' - t sclecle chor de pomelhstes cantarà 
un seu I"sIament ll iurot 3 favo r de pòerite Felip V. , qui ni menys es va donar a conelxer I opllJ16 eslrangem xa";"n ca ~ ca". la mes ex en. alguns esculllts motets i el tenor 
Felip u'Aujou, net de Lluis XIV de molestar cn dIsfressar l'odiquc'ls . exemple del nost.cc ben natnral exal- es I ilugur! d'una ptlJtJuvera fecunda Joan Fatré canlllrà chorols de ¡¡aeh, 
França; esclalà la guerra entre I"" professava, per la seva obstinació II tal11enl. . de llibertat. , j Victòria i Palestrlna. 
forces d'aquest I de l'ArxIduc Carles com dèia el general anglés Boling- · Duran A, Es repartiran recordatons de tan 
qui es erèia amb més dret a les co- btoi<e, que fou ·el causant de que bell acte patriòtic-reli~s a lots el. 
ranes de Catalunya i Castella. Anglaterra els abandonés durant el assistents, 
. AI rebre els Catalans les primeres siti de la ciulal de Barce!ona, doncz I n ~. _ . . _ . _." - .--"::!::---- - .', 

afronts del Rei Felip, no respectant en el mes de març de 1714, Lord ! 
Ics seves llibertats I priv ilegis, es Cowper va sol'licitar de la Cambra ' 
declararen partidaris de l't\rxid tic: dels Lords que s'ajudés a Catalunya 

! la guerra va seguir els seus alts i malgrat éssern-ne partidaris la ma
i baixos Hns que a l'any 171 1 l'Aro joria dels Lords, Bolingbroke ho leu 
xiduc va heredar l'imperí" alemany. frucassar, degut a la seva, gtan in' 

Aleshores en totes les ·c.nciBeries fluència sobre la teina, la que va 
de les nacions que lluitaven oliades In'pedir que lo esquadra de Wishart, 
amu Catalunya I Mallorca, es co· que era al Mediterrani, intervingués 
mcnçaren els !rebans per a rribar a en la llu ita de Barcelona.> . 
un acord que satisfés llurs aspira- El mateix autor, parlant del Siti 
cions. de Barcèlòna, censura a n'els aila!s 

El dia ler, de gener de 1712 es de Catalunya, i després de demostrar 
vaten començar a Ulrecht les nego- que per poca ajuda que li haguessin 
cia clons entre els aliats i la França. prestat no hauria c¡¡igut, díu: 
Deixarem de consignar el reparti- ,Pel juliol de 17 t3, ols Catalans 
ment que's feren enlte elles, I"" na· es ne;;.ren a rendir- re i"condlcio
dons I parlatem de ço que fa refe- nalment, .1 exigint que's complis el 
réncla a Catalunya. darrer pa<:te d'Utrecht del 14 de març 

En els tractats suplementatls pera Aleshores els Catalans veient que ' 
consolidar la pau entre aquells po' les forces alemanyes del general 
bles, hi havia el que els plenipoten- 1tarhemberg, per ordre de l'Arxiduc, 
ciaris d'En Felip signaren olllb la pel qui ells havien lluitat lan heroi" 
Gran Bretanya, i en quin article XI![ cament, .es retiraven, decidiren . en
diu: .EI rei Felip V_ (q. D. g.) decla- viar emissaris a l'Anglaterra i lluitar 
ra Que pet respede a la reina de la fins a la fi . 
Gran Bretanya, no solsamnlsliatà a La ciutat de Barcelona es va de
tois els Catalans, sinó Que'ls rego· . .fensar heroicament, çontra els. atacs 

Remembrança 

. Br~git fu nesl ue ge~ts mal l'ades 
avança endins deIa ciutal 
deixant atreu arrCU grabades 

.. .les set esligmes del pecat. 

Geot maleïda en les mirades 
com en l'orgull desenfrén.! 
reres que passen despietades 
eslrocejant la llibertat .. 

La gran ciutat calgué v~nçud. 
però de nou ha rena~cuda 
·i ha retrobat ja el seu esperit 

j quan recorda instins de fera 
brilla en el cel de sa bandera 
un estel clar, dolç, infinil. 

Salvador Perarnau. 

Manresa, !O de setembre de 1921 

Per dema a la tarda i níl la Junta 
DirecÚva del_Joventut Naclonali.
t.a celebrarà els actes segUents: 
. Demà, diumenge, dia 1 I . ...,. Tarda, 
a les cinc; . 

.1. Estrena de fobra patriòtica ·en 
.u~ acte, d'En BUrgss, . 

EL DRAP SAGRi\T 

Il, D.iscurs del President· de laJQ· 
ventut Nacionalista. 

III. Parlament pel Diputat de la 
Man~omunitat En Ferr~n Valls Ta" 
berner. 

IV . . Poesies. 
V. Lled<\rs a càrrec del conegut 

len·or, En Joan Farré,acompanyat a 
piano pel professor En Josep Duran. 

Acabarà la festa amb el cant·de 
i'Himne Nacional. . 

Nit, a dos quarts de deu: 

AUDICIÓ DE SARDANES · 

a càrret de la cobla ,LaPrlricJpal 
del Bages>, 


