
Se coneix que tingué moments de vertadera deses
peració dins s'aislament que la rodetjava. Se veya 
abandonada, sola, mal vista, que fugían d'ella y d'es 
seu malalt com si duguessin peste. 

A voltes les faltava lo més necessari, fins s'aliment, 
tot ho havían de pagar a preus altíssims: la tenían en 
fa ma de bruxa empecatada y la míravan ab horror per 
que no anava a missa y feya befa d'es exclaustrats. Con
sidera van profanat es cemenliri sempre que hi anava a 
escriure ses nits de lluna; y d'alla exí un poch fantas
tich, un poch f]Josófich, un .molt heretich es seu Spi-
ridion. · 

A n'aquell temps de costums morigerades, patriar
cals, dins aquest recó de món, atrassats y sense sa més 
més petita nació d'adelant y cultura social, presenciant 
sa vida misteriosa d'aquella enigmatica familia, ja 
crech jo qu'ho degueran passar molt trist. 

¿Té ó no té rahó de calificar es valldemosins en tan 
poca caritat? 

Jo crech qu'ensanya ab ells per venjarse de sa mala 
acullida qu 'havía tingut; peró crech també qu'en mitx 
de tanta exageració hi ha qualque veritat. 

He passat un hivcrn dins aquest poblet tan poetica
ment arredossat demunt sa serralada; he estudiat es 
caracter y costums d'es pagesos, - lo que no havía f'et 

durant es molts estius que fa que vínch,- y si be hi ha 
excepcions que merexen tot es meu carinyo y afecte y 
el me pagan com no meresch, en general son altius, 
inhospita\aris, enemichs d'es senyors que miran en 
despreci, negantlos tates ses facilitats d 'hostatge. 

Se despren d'axó, qu'han vist gent de tota casta, y 
van escamats y recelosos. 

En quant a honrades, que ningú la posi en dubte; 
ses c\aus son demés y se pot viure tranquil de que res 
ha de faltar de sa propietat d'es vehi na t. Be bo demos
tra sa roba ex tesa per iot arre u, y ses portes e m peses 
mentres s'homo es a sa feyna y sa dóna renta a s'a
bandó. 

Per Jo tant, tot es llatroci ni de que parla George 
Sand es mentida, pura venjansa y m' indigna es llegir
ho. Respectant es seus honors y talent, hem de conve
nir que no sempre deya sa vcritat. 

Aquel) crit de «¡Vive Ja France!» que llensa a n'es 
port de Barcelona a bordo del «Méléague» no fou un 
crit patriótich, y sí de goig per s'aproximació desaso
cietat parisien tan anyorada, q ue Ji dava enreus y l'ha
Jagava, oferintli camp obcrt per ses seves volades d'a
guila, afectada de cambiar de niu. 

CoLOMA RossELLÓ DE SANS. 
Valldcmosa. 1909. 

EL V CONGRES D'ESPERANTO 

AL IV Congrés verifica! a Dresden, segueix aquest aoy 
nostra ciutal, en la celebració del Quint Congrés es

perantista. 
Ab aytal motiu, Barcelona hostatjarll per alguns díes, al 

honorable inventor, qui, ab la seva esposa, arribara dins de 
poch temps. 

FEMJNAJ.., dona la més' coral benvinguda a la senyora Clara 
Silber.nik de Zamenhof, tot dcsitjantli fclís estada en nostre 
país y bona record ansa al dexarlo. 

Sinjorino de Zamenhof, os -una dona exemplar per tots 
conceptes, donchs, en ella hi veyem encarnades les modernes 
teoríes feministes. 

Al costal de la esposa model, de la mare carinyosa y 
aymant de sos fillets, hi trobem la muller inteligeot. Com
prenent la gran idea qu'encarnava la obra del seu marit 
y que perlo mateix que l'entenía, veya la serie de contrarie
tats que la seva realisació represeotava, seos abandonar els 
cuydados inherents a una mare de familia y lluny d'influhir 

U11a assamo/ea de CD>li[Ye&sistes d'Esp~ra11to, a¡Kembridge 



per un fals egoisme, a que desistís de son progecte, ho fe u 
en sentit contrari;) al efecte, la veyem en la epoca del seu 

avuy ab el número d'esperantistes que ~sembla exigir elltoch 
de celebració d'un Congrés; pero aquesta nota veritat no res

prometatge, encoratjant contlnua
ment al Doctor, animantlo en mitx 
deis desenganys de parents y amich~, 

y posant sempre cara riallera als 
moments de melangía que les con
trarietats polítiques de/ seu pals /i 
produhían, al dificultar la implan
tació deis seus plans de divulgació. 

Polaca rusa de naxensa y, pena
nyem a u na familia dedicada sem
pre a les lletres; identificada ab la 
vida no menys intelectual del seu 
marit, metge, y del se u cunyat metge 
també, ha sapigut inculcar als scus 
fills e/s habits de treba/1 y estudi 
que posan als individuos en condi
cions d'i ndependencia, evidencian tho 
el que, dos d'ells, Ada m y Sofía, se
guexin la carrera de medicina, per 
la qual se veu que sent la familia 
especial predilecció. La petita Lidia, 
el derrer deis seus fills, no quedara 
ressagada, a judicar per l'axiribiment 
que, ab tot y la poca edat ja ma
nifesta. 

Vulga accept;n Sinjorino Zamen
hof la benvinguda que de tot cor li 
endressa FEMINAL, fentla extensiva 
a guantes senyores extrangeres bo-

norin el V Congrés, tot honorant a 
Barcelona; y que al fer nova pro
fessió de fe a la hermosa !lengua 
auxiliar- internacional, podran 
juntar les notes-impressions de la 
primera ciutat d'Espanya, al costat 
de les rebudes en congressos ante
riors. Esperem que tindran mo
tiu pera modificar molts judicis 
erronis que respecte Espanya en 
general tenen formats, donchs 
veuran que Barcelona, la ciutat de 
la Kvina Kongreso, té merits pera 
Jigurar al costal de les primeres 
capitals europees, malgrat les re
voltes que com erupcions fastigo
ses volen enlletgirla y feria abor
rible, y que com a ciutat sana y 
forta, té elements suficients pera 
reaccionar y purificarse totalment. 

Barcelona, no compta encara 

Clora Silber nik de Ztunc,h•~f 

Los seus ji lis Zelio, l_illi y Ada m 

Arribada de la familia Zame11hofa f\e.mtbridge 

pon per r~s als que han fet remar
carla. Precisament el fet de tenir 
lloch el Congrés en les quatre ciu
tats qu'han precedit a la nostra, ha 
fet aumentar en número considera
ble'ls adeptes a la !lengua auxiliar 
internacional, essentne una prova 
irrefutable,'! moviment intelectual y 
comercial que a Ginebra, Kembridge 
y Dresde, vé observantse. 

El número més inferior d'espe
rantistilloi, no disminuira en lo més 
mlnim !'entusiasme que puga sen
tirse pel proxi m Congrés, y es ben 
segur que quan la senyora Zamen
hof passara en mitx de la fila de ca
talanes que ab justicia !'aclamaran, 
sentira per nosaltres aquella simpa
tía que degué experimentar en el 
modest Congrés de Boulogne, quan 
després del discurs del scu marit y 
en gracia a les manifestacions que 
respecte la seva cooperació havla 
fet, corresponia ab un somrls cons
tan! a la joya de tots els assistents. 

El mateix doctor, a ben segur que 
interiorment repetid! també aquell 
fragment del primer discurs, en que 
dcya: « No m'afalagueu a mi, que'l 

1 

crear poch significa, si no bi ha 
un impulsadoT qu'ho animi y 
hi dongui aplicació practica; !'a
nima y l'aplicació practica ha 
vingut d'ella, de la meva espo
sa, ab lo qua! manifesto públi
cament que IG que'ns reuneix 
aquí, lo que'ns mou, lo que taots 
tons rosats fa entreveure en mitx 
de nostra obra, es el concurs de 
una dona, y a una dona's deu lo 
Esperanto ... "' 

Quao en agradivola conversa 
cambiare m impressions ab les ami· 
gues llunyanes, qual amistat ben 
sincera ha sigut fins ara per es
crit, no podrem mcnys d'oferir a 
la ilustre senyora tola la part me
llor del gran goig q ue produheix 
l'entendres nacionalitats tan di
verses y de llengues dificilíssimes, 



Co1tgressistes esper·antistes succhs y escocesas 

per medí d'una 
altra, fllcil, her
mosa, modes
ta ... y ajudada 
per u na dona. 

Cal, donchs, 
que \ O tes les ca
talanes de bona 
vol unta\ , sense 
distindó d'entu
siasmes y de 
creencies, salu
dem en la se
nyora Zamen
hof. !'obra de la 
dona. Obra de 

fe, obra de perseverancia, obra d'utilitat universal. Y cal q ue la rebem entre 
nosaltres com un modcl a qui fora bo imitar en tates les circunstancies de la 
nostra vida. Fem que comprengui la ilustre polaca, qu'aquí a Ca1alunya's traba 
entre germanes d'ideals, joyoses de poguerli dir: «Oh 1 vos, senyora, qui heu 
te.xit entorn del nom del vostre espos y deis vostres fills, una gloriosa corona 
feta del agrahiment de les nacions, ben vinguda siau entre nosaltres les cata
lanes, Clara Silbernik de Zameohofl >> 

JoAQU J~tA RosAL. oE RosAL.s. 

Lá barr.~nesa de Al/:llil 
Barcelona. Agost de 19°9· rntusiasta pr()pagandista dd F.spe1·anto 
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LO QUE'S DIU A FRANSA 

J OAN Lahor ha tnon, fa poch temps, ben poch temps des
prés d 'haver obtingut en les eleccionsde !'Academia Fran

ce'a una desfe1a que fou casibé una veri1ablc vic10ria¡ y de fct 
per son esperi1, per la seva erudició, per la conciencia y la 
cantitat de son bagalge literari, hauría merescut entrar en la 
docta assamblea mes que qualsevol tnalemluich b qualsevol 
políticfJ devinguts lrnmorlals. 

Lahor, (que tots els parisen chs ja saben usaba'! pseudonim 
literari de Dr. Cazalis) üngué tres originalitats: fou literal 
convensut, boudhista y home honrat. 

Literal convensut- tots aquells qui'l co negucJen, cone
xen també son desinterés, son culte del An y de la bellesa. 

Referma sa fe boudhista en l'estudi profond, contínuu 
deis !libres sagrats d<! la Xina ) de la India, fcnt un paralel 
entre !Otes les Religioos, y so n anima atormentada, adolorida 

y asscdcgada de llum, d'oblit y de pau com ho son nostres 
pobres diables d'animes modernes, prava de trabar en les 
ve! les extassis indies lo que ni'l Christ, ni Mahoma, ni Luther, 
ni per en lla Zeus y Venus, no havían pogut donarli. 

!'lome honrat: sos amichs, qui foreo també sos admirado rs 
no tcnen pas necessitat de dlrnosho, car tola la vida d'aquest 
home no fou més que una !larga b0odat, una !larga filantro
pía, una !larga justicia. 

Fou prosista nerviós, savi, un xich desencanta!. 
La natura es una gran malmetedora d'emponarscn en ple

na forsa de talent, el ser exquisit que fnu Lahor, quan podría 
fer 1an bella cullita de pillos y d'imbecilsl 

"*" 
La dona, amigues llegidores, es un anima l estrany! 
Ha nascll1, sinó hermosa , al menys quasi sempre bonica, y 


