
Padrinatge de guerra 
 
Per iniciativa de les dames catalanes que constitueixen el “Padrinatge de Guerra" avui, dia 14 
de Febrer, a les 10 del mati, se celebra a la Capella Francesa (carrer Bruc, 94), una missa en 
sufragi de les animes dels Voluntaris Catalans i llurs companys d'armes, morts al camp de 
batalla.  
Les famílies dels finats i el "Padrinatge de Guerra" agraeixen l'assistencia a aquest pietós acte 
que testimonía la recordança i reconeixement que sentím pels qui tan heroicament saberen 
morir defensant la Justicia ultratjada i la llibertat dels pobles oprimits. 
 
Sr.  
 
La missa serà dita pe! virtuós sacerdot, català de França, Mn. Esteve Caseponce. 
La part de música sagrada serà executada per una secció de l'Orfeó Català, baix la direcció de 
llur rnestre En Lluis Millet. 
Els Il·Iustríssims Srs. Arquebisbe de Tarragona i Bisbe de Perpinyà s'han dignat concedir 90 dies 
d'indulgencia per aquesta solemnitat rel·ligiosa. 
  
 
 
Passen rius i montanyes 
pels d'Atila demanant; 
a trenc d'auba ja'ls oviren, 
a mitj jorn ja'ls han topat. 
 
I ja es nit que entre les ombres 
van fugint desordenats 
los d'Atila com les fulles 
que s’emporta l'huracà. 
 
A. Ouimerá 
 
 
 
Per les terres catalanes 
la llibertat estenèu 
amb la vida qu'heu donada 
ça i enllà del Pirineu. 
 
J. Verdaguer 
 
 
 
Pel vostre esforç lluilant al front, 
ningú podrà fernos l'afront 
de que la guerra 
mes gran que ha vist i veurà el món, 
no ha commogut la nostra terra 
 
Qué dèu ser brau i arden t i fort, 
el vostre cor, 
oh Voluntaris Catalans! 



l. Iglesias 
 
 
 
Es el reptil d'Atila 
que ha reventat en fi; 
traidor, per sota terra, 
s'ha esrnunyit fins aquí. 
Plè de verí venía 
i ha esclatat en un vòmit de verí. 
I en tant, amb la mirada 
clavada en l'horitzo: 
"La terra es meva ja" rugeix Atila 
i li respon la terra "Encare no! 
Apeles Mestres 


