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7 contribuhir a la formació'del exèrcit espanyol per medi de voluntaris o diners, suprimint en absolut las quintas y llevas'en massa y establint que lá reserva'i regio 
sosa presti servcy tan sols dintre Catalunya." (Del Manifest de la "Unió Catalanista" de 16 de Mars de 1897.) 

"Volem la llengua caiuUna ab carácier oficial y que sian catalans tots los que desempenyin càrrechs públichs: volem Corts catalaaas, no sols per estatuhir nostre dret y 
lleys civils, sinó tot quant se refereixi a la organisació interior de nostra terra: voler» aue catalans sian los jutges y magistrats, y que dintre de Catalunya 'g fallin en 
última instancia ' 

nal for-

Las eleccions y el Catalanisme 

B molt gus£ copiem cl scgürnt 
tros |d 'un article que «Sobre 

_eleccions» publicà en La /?<-
naixéñsit son ilustrat director, 
nostre bon amich y respecta-

ble company en Joaquim Botet y Sisó: 
«El Catalanisme, en materia d'eleccions, no té 

un criteri tancat. Ja desde '1 comens de la s 
organisació com a conjunt de forsas que treballan 
pera conseguir la autonomía do Catalunya <\n tots 
los ordres, polítich, econòmich y administratiu, 
tan aviat com hagué concretat en son programa, 
las Bases de Manresa, els principis capdala que 
resumeixen Las sevas aspiracions, es preocupà dels 
medis de qué podía y devia valerse pera obtenir 
la realisaeió de son programa, y entre aquestos hi 
enclogué la lluyta en los comicis, NO AB CARÀCTER 

OBi.iOATOi I pera 'ls individuos y entitats que for
man parí de la Unió Catalanista, sino AB CARÁC

TER CIH T'NSÍ ANC;AÍ, Y /.MURE, deixant a las men
tadas entitats que en ús de la autonomía que 'ls 
correspon en tot lo que no afecta a la cssencialitat 
dels principis o del programa del Catalanisme, 
resolguin loque creguin més convenien! en cada 
cas y en cada localitat, ja que ellas won támbelas 
que 's trovan en situació de poguer apreciar millor 
y més d aprop las sevas particulars conveniencias» 

Sí, smiyors; és aquet cl criteri del Catalanismo: 
d'expansió y tolerancia, de llibertat individual y 
d'autonomia complerta pera pensar, en qüestions 
secundarias, lo que cada hu crega més convenien! 
a la nostra causa. Las Assambleas tingúdas pera 
parlar de lluytas electorals se íeren ab l'únich h' 
de limitar y posar condicions als que vulgan usar 
de tais medis, mes no hi ha cap principi en cap 
Assambb a que 'ns obligui a creure en la eficacia 
d'aquells procediments ni que 'ns privi de parlar 
en contra d'ells. 

Y com que aquet dret s'ha discutit y fins se 'ns 
lia, negat, ab lien malas formas per cert, convé 
que aàpigan els anatematisadors que '1 Catalanis
me no depèn del criteri d'uns (mants senyors, sinó 
que té ben definidas Bas reglas de conducta en 
cada cas particular, y a ellas y a res més ens hem 
d'atendre. 

«Lo criteri de La Renaixensa será '1 criteri de 
llibertat, que és el de la Unió Catalanista, IGUAL

MENT l¡! S BCTUÓS DEL DE: s PARTIDARIS D'ANAR A LA 

LLUïTA ELECTORAL, QUE DHL DELS DE NO A N A R I I I » 

Aquel és el criteri que també tenim nosaltres y 
el que desitjem que tingui la Unió Catalanista, tío 
líx qiu» s e m p r e n ' h e m sig-ixt e n t u s -
8ia.sta.ai d e l e n s o r s , e n s o m y d e s i t 
j e m s e r n e . 

Centre Escolar Catalanista 

F R A G M E N T S D E L D I S C U R S P R E S I D E N C I A L D E L A S E S S I Ó 

I N A U G U R A L D ' E N G U A N Y , C E L E B R A D A 'H P R O P 

P A S S A T D I A 2 0 . 

En totas las cosas, senyors, pera poguer 
convèncer és precís comensal' per donar exemple, 
y per això crech que farà més propaganda sòlida 
de sas ideas l'home franch de cor y de conciencia 
honrada quinas accions sigan espill de sas páran
las, que '1 que las defensi ab arguments brillants 
si 's vol y convincents, si es descuyda '1 més con
tundent de tots, que ós el de la conducta personal
ment seguida. 

Y si tota agrupació ha de tenir això en compte, 
d'una manera especial ho deu fer encare '1 Cata
lanisme; aquet, més que tot, deu procurar purifi
car al poble català, treyenfli totas las taras que 1 
malejan, y em sembla que pera realisar son pro
pòsit deu presentarse ell lliure de laca. Y que '! 
caràcter del poble català està molt corromput en
care y que tenen d'obrirse encare molt camí els 
ideals catalanistas en nostre poble, es pera mi y 
oreen que també ho serà per tots vosaltres una 
veritat ben trista. 

No 'm cegan aquesta mena. de fochs artificials 
que estem avuy veyent; està arc de moda, sobre
tot aquí a ciutat, el dirse catalanista, y a mi in/á-
gradaria sapiguer que entenen per Catalanisme 
molts dels que 'n fan tantas bocadas. 

El presentan molías vegadas ab un carácter 
Incomplert, tenim en compte potser més els inte
ressos materials que no a lira, cosa; ja bo diulieu 
que pretenen el complert renaixemenl moral y 
material de Cetalunya, pero devegadas no '& veu 
d'una manera manifesta y passa en això, com en 
tot, lo de la muller de Cessar, que no li basi. 
honrada, sinó que es precís que ho sembli. 

Es un criteri com qualsevol altre el de mante
nir contínuament en ió un poble pera la 
consecució de fets parcials que vagin sigum 
grahons per hont s'arrivi al assoliment de tot el 
programa catalanista. Aq ó constan! ex
cita lo que podríam anomenar sistema nerviós de 
la massa y, sobretoi quan el caràcter no es pas 
sencer encare, pot donar Uoch a grans atachs 
d'histerisme. 

Jo recordo, senyors, sempre que penso en això, 
la absolució del assessí d'en García Victory y la 
pena que 'ns causà ovació que 's feu an aquell 
subjecte. 

Cada dia 'm vaig convencent de que '1 Catala
nisme ha de ser, més que un partit polítich, una 
acció social; el Catalanisme ha de proposarse pu-
rificar el caràcter del nostre poble, y no crech que 

Biga 1 medi més apropòsit extenuarlo ab el sosté 
niment d'una contínua lluyta, mantenintlo en un 
estat de constant agitació, que las ayguas tèrbolas 
no s'aclareixen pas replOguentlaa contínuament. 

Es mon entendre que devem partir de que Is 
catalans no som perfectes ni molt menys. . . . 

Modifiquem nostras costums, que en molías be 
val la pena; apartem sobre tot de nosaltres la ru
tina, la rutina en l'obrar y la rutina en el pensar, 

, que es cosa tan extesa que no sembla sinó que 
aqueixa gran lley de la inercia a que obeheix la 
materia hagi extés també sobre '1 mon intelectual 
son domini. 

Per ella repetim, sense pararhi compte, ideas y 
pensaments, no més que de tant sentirlas a, dir als 
altres, y desviem molías vegadas o] nostre criteri. 
D'aqueí defecte no se 'n lliuran pas alguns cata
lanistas. 

El Catalanisme 's deu resoldre sempre no més 
que en un intens amor a Catalunya, lluny d'ell 
tota mena d'odis; un amor reflexiu que 'ns té de 
permetre veure 'ls molts defectes de què patim y 
ens obligui a cada hu de nosaltres en sa correspo
nen! esfera a mi rai-de subsanarlos, sense precipi
tació de cap mona; no importa que 'ls vinguts de 
poch, ab l'entussiasme y la inconsciencia deis no
vells, ens tatxin d'idealisías y ens diguin, toí fent 
brómela, que esperem assentats l'adveniment de 
la autonomia. lli han molts que no nu's comprenen 
lo que Ta soroll y creulien que iot consisteix en fi
ca rse imprudentment, sens reparar molts cops en 
els medis, a intervenidlo tot; jo no sé aliouL pot 

camí; sols em íemo que com a conse
qüència abortín els ideals autonomistas y ens neixi 
un organisme migrat, que mori al poch temps per 

d'ambení moral en què créixer. 

Cuydemse, s-nyors, d'educar al poble infuri-
dintli el coneixement y el respe i i persona
litat; lo demés ja vindrà per sí mateix, ei fel més 
insignificant será prou i a lunya 

ixi la seva autonomia. 
.J. SAN 

fíg^üpaeió "Bach de Koda" 

FRAOMBNl RE8IDENCIAL DB LA SESSIÓ 

INAUGURAL CKI.EBKADA 'h PHOP-PASSAT DIA 1 5 

lli han catalanistas per se y altres per acci
dent; los primers tenen la ferma convicció de que 
ho son per naturalesa, per obligació, perquè la 
idea, que sustentan es racionalment positiva y per 
tant Infalible; catalanistas d'aquesta mena no 
s'entussiasmaràn per fogaradas de palla ni 's des
enganyaran per enírebanchs momeníanis; 
I >a rieu ab un dels segons, y veureu que s'ha fet 
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soldat per conveniencia (y cucar.' menos mal si 
no ho la ab miras personals) o perqué l'oripell 
l'ha enlluhernat; després de córrer per tots els 
partits polítichs s'ha fet autonomista perqué, aré 
com an alt res pretenen rescabalar so 
nostra bandera el»-interessos que '1 Centre Ls ha 
xuclat; altri ha encisat la eloqüència 
d'un orador sil sorollós d'una lluyta niés o 
menys inútil» éap per convicció. Perjudicials son 
dits elementa dins del Catalanisme y malhauradá-
menl que la majoria ios complerta, que las ilu-
sions y aventuras quixotescas se 'ns endurían lo 
més preuhat de nostra causa. La gran obra que 's 
manté neta y ferma fora tacada pel lloí de la po
lítica, y quan sufríssim un contratemps rugirían 
del nostre costa; els causants més o menys con
scients de ta.nta calamitat, volum altra volta, al 
tongar de la política,, d'ahont volant vingueren. 

Hihàqui ha llensat la idea, d ajuntin, 
formant un sol cos, els elements qüe, si be dis
senteixen de' nosaltres/en quajii a la Qáiifícacio 
y t'alcana de nostra Doctrina, aceptan en principi, 
ab més ó menys amplitut, la autonomía de Cata
lunya; jo < •uiplertuinenl. lo on t ra r i , r;ui;i 
hu está convensut del camí que segueix (aixís ha
vem de suposarho^ y si n'hi ha algún que en 
mé de cap 
mena podrá ajuntarshi, pero d'això a, dir que 's pot 
arrivar a una, fusió hi lià moll Iros, .lo oivch, com 
molts creulien, que per tots camin- I Rpma, 
per tant, els que vagin peí1 vráráinys escabrosos y 
de sftguritat dubtosa, ja saben ells lo p'érlll que 
ton ture a lo millor; fins admeto que a.qiiei-

éleknents podrían avenii pié que 's irac-
d'árgút acte d'iin^rtájlcia excepcional pera 

nostra, terra,, que no fossin eleccions ni altras odio
sas conxorxas pel istil, però sempre conservant la 
seva, independencia en lo camp en que militan. Y 
no sois ere,di que es necessària la, óbseWació 
d'aqueix mon particular criteri, sinó que l'estimo 
abatíem convenient: y indispensable; donchs es 
precís que en lo! moviment hi ha^in la, part radi
cal y la conservadora, o del ordre, per tina pila 
do causas que no és la ocasió d'especificar.,. 

Reconeguem, donchs, que no som nosaltres 
mateixos y que estem un IHHI xiidi degenerats; o 
sinó no péndríà que molla, parí d'autono-
mislas tinguessin la especial bonhomia de creure 
(pie un general foraster, que encare duya lacadas 
las maris ab la sang del maïhaúrat Rizal, mártir 
did nacionalisme filipí, duria, '1 benestar y la, re-; 
detíipcií !ra patria; si no esfeseim deçaiguts 
no passaria (pie hi hagi una, porció d'enganyats 
companys (pie 's deixin enlltiher'nàr perla gran 
comedia, bufò-tràgica añone ectort /, 
ei-eyent que ab tais conxorxas y pudrimenor asso
liran la consecució de nostres honrats ideals, y 
(pie 's gastin milenars de nülenars pera l'establi-
ment de corniles electorals y aïtres g íec-
ció i oblidada d'una manera que fa 
llàstima la enseríyáhsa catalán compendre 
que Sense instrucció no hi ha, benestar ni estabili
tat possible la nostra lasca 

i assolim la. implantació de nostre pro-
ixa. política; el no 

ball ha de tindré per objecte dignificar al poble, 
ensenya'l a ésser conscient en sos actes, trèureli 
de sohre a(pieix habillainenl postís que I prosti-
tuheix, és precia que 'ns Regenerem inoculantnos 
sang nova., (pie siguem, a\ ibre tot, ca
talans a la catalana  

FltAM'KSOll UlJIiKT 

E^GRUfiflS 
Encara qi 

Quan en Mi ret va VeureMstres canons de gran 
calibre que hi havían a Cubà guerra ab 
els Estats Units, va < ¿clama 

—I [Y ab aquets canons vam perdre!! 
—Oh,—vandirli—és que no més n'hi havia un 

en disposició de ter loch; els altres dos no estavan 
montats encara. 

—Si arriban a funcionar tots tres potser els 
vensuts haurían sigut ells. 

Ab això ja ho veuen si ens va venir prim. Ab 
una mica més guanyem. Sempre ens ho vam pen
sar que això 'n tenia la culpa. 

Si no que no sé si s'acostuma a íer, fins valia 
la pena de dirloshi an els dels Estats Units que 
s'esperessin vuyt dias. Perquè, vaja, jo també hi 
estich ab lo que diu en Moret, que si haguesïin 
enjegat tots tres canons no hauria perdut Espa
nya. 

Ab l'arrencada de valor que portava el ejército 
y un parell de canous més ens podían íer un nus 
a la cua aquells tossinos, més que tossinos, que 
cada vegada que hi penso em revesteixo á'honor 
nacional y la Marcha de Cadiz em fa pessigollas a 
la gorja, y... vaja, queja m'hi engresco. 

Que no s'en desfassin per això encara, d'a
quells tres canons. Al menos n'hi haurà p >ra fer 
la por al moro avuy p«r demà que 'ns inquieti. 

Y ara que no s'en parli de la pèrdua de las co
lonias. La culpa es dels canons. Y de las sis clas
ses de vapor. 

Els electors de Solsona son dels avensals. 
Segons noticias del nostre corresponsal electo

rero las eleccions llegislativas d'aquell districte 
tindran gran relació ab la electricitat y ab els 
últims avensos de las ciencias físicas. 

Ja s'ha acabat allò de demanar ponts, ja n'hi 
ha prou de pidolar campanars; ja ringú hi està per 
las carreteras; a Solsona hi han ideals més mo
derns, hi han miras més allaryadas, es la electri
citat que s'emportarà tots els vots de las personas 
que 's tingan per progressivas. 

Allí tothom donarà'ls seus sufragis al dipu
tat que prometi l'instalació d'un telèfon. 

D'això'n dich personas instruhidas y amantas 
de la civilisació. Bé'ls hi ha costat prou de des-
vetllarse. 

Felicitem als solsonenses per la seva pensada y 
y els recomanem que tots votin com una pilota 
pel telèfon. 

Diuhen que'Is federal* d'en Vallés y Ribot han 
fet pacte ab eis unitaris per anar tots junts a las 
eleccions en ei districte de Vilanova-Sant Feliu. 

Me sembla que par taula han rebut els auto
nomistas. No sé pas com s'ho arreglaran els par
tidaris de la concordia ab tots els elements que 
d'aprop o de lluny defensan alguna coseta d'auto
nomia. Una passsa ¡uès y ja som a can Lerroux 
sense adonàrnosen. 

Ja han llegit la circular d'en Maura? Es cosa 
que val la pena de ilegirse, en particular tots els 
que s'afectin per assumptes electorals. 

No 'ns ha vingut de nou perquè n'estem més 
que convensuts que 'Js d'allà dalt no miran 
cosa ni pensan en rei m ' q 
del poble, p.jrò ai» tot se , despreo
cupació d'un mi' :>r un 
document com el de que 

Vé a ésser una mena de tupina 
y legalisada toute á la fai: q Q ;S france
sos. Abella' ió que ab prou 
penas .y treballs hauran lograt tenir interv 

Is eol-legis electorals, quedaràs sense que 
ni s'en adonaran. Uu joch de mans sense trampa, 
veusho aquí lo que ès. 

Y que no hi valdran pinxos ara, porque las ur
nas estarán custodiadas per arguments de tant pes 
com els maüsers y aquets a la disposició única del 
delegat que, proposat pel respectiu governador 
hagi nombrat el mateix ministre de la Governació. 

Aquets delegats tindran la autoritat suprema 
dintre del col-legi y seran els únichs que faran y 
desfaran al seu gust tots els incidents que tant 

sovint passan en diadas d'eleccions. Fins nombra
rán notari a qualsevol, encare que no no sigui, 
pera testimoniar y donar íe de lo que, se suposa, 
passarà o no passarà, segons. 

En fi, que tindrem legalitat y iot lo que vul
guin. Y qui no ho vulgui creure que ho vagi a 
veure. 

Ab això ja ho saben, en Maura vol que tot vagi 
com una seda y em sembla que ho iograrà. Y en 
cas de que no ho logrés aquesta vegada ja se 'n 
pensarà un altre. Es un talentàsen Maura. 

En sap un niu de fer eleccions. Més que en 
Romero Robledo. 

Copiem de La Veu de Catalunya: 
Entre ' l s elements Industrials ha causat no poca estranyesa 

que '1 senyor Godina y Sert, soci de la Lligo Regionalista fins fa 
quatre cii»s que se li va dimanar la baixa, FIGURI ARE EN LA 
CANDIDATURA CACIQUISTA. 

Homes de conviccions tan arreladas son els que fan falta pera 
regenerar la patria. 

Naturalment que fan falta aquets pera rege
nerar la patria. A La Veu de.Catatunya això li vó 
de nou, a nosaltres no 'ns estranya gens, perquè 
ja n'estem convensuts de que portan molt lastre. 

Per aquesta rahó no;'ns entussiasmem ab las 
seras campanyas de quincallería. Y espórinse, 
que d'altres n'han de tenir de desenganys. 

Son regionalistas d'ocasió que sempre buscan 
el sol que més escalfa. Quan el sol se'ls pongui 
ja veuran quin fret que tindran. 

H O V A s 
— ™ * — * " " • " • " 

Mnriàn Vayreda, d'Olot, Joan Franquesa, de Barcelona, y 
J. Got yAnguera, de Sabadell, tres bons catalans que han desa-

i temps del mon dels viu s com suposem 
als nostres llegidors de las qualitat3 que n n dits t o m -
panys, prescindirem de ierne menció, mes donem compte de la 
seva mort pera cumplir com a bons, associantnos al dol de Cata
lunya per la seva pèrdua. 

• • • • • • • • • • • • • • I 
— Desde la aparició del número pasat de L \ DEVANTERA 

dugas entitats catalanistas d'aquesta ciutat, el Centre Escolar Ca
talanista y la agrupació "Bach de Roda" han celebrat las sessions 
inagurals de curs. 

En la agrupació "Bach de Roda" després de la memoria del 
secretari, el president en Francesch Curet, llegí '1 seu dis.urs que 
versava sobre'l tema "Ambent en quèVdesenrotlla l'actual moni-
aaent particularista català, acabant la testa ab un parlament del 
D. Martí y Julia, dirigit als socis de "Uach de Roda" tots mol jo
ves y plens d'entusiasme en la defensa d'ideals generosos, felici-
tantse de que dintre '1 Catalanisme hi hagi una joventut coneixe
dora dels ideals que defensa, fins al extrem, com molt bé digué 
de que 'Is mes bregats dintre '1 Catalanisme poden allisonarse en 
l'amor y desinterés d'ell». 

En el Centre Escolar Catalanista '1 Secretari llegí una de
tallada memoria dels trevalls realisats pel Centre duiant els dos 
cursos anteriors 

El President en J. Sans y Oliveras llegí 'I reglamentari discurs 
presidencial j En Joseph M.' Roca, president de la Junta perma
nent de la Unió Catalanista, en nom d'aquesta felicità als diser-
tans en particular y al Centre en general encoratjantlos a tots 
pera que segueixin avant en el camí emprés obehint els consells 
que ' Is endresà en son discurs el preside, ne. 

D' al'dós ;discursos presidencials, en h impossibilitat de 
publicarlos enters, n'insertèm alguns fragments en altre Uoch 
d'aquest número com veuran nostres 

El motiu de publicarlos es el criteri sà y rodical que en ells 
domina y dels que s'en desprèn una conformitat complerta ab 
nostre criteri al criticar y rebutjar com a perjudicials y contrapro-
duhents tota mena de conxorxas j procediments desacreditats. 

— Feya temps que la entitat de que és portant-veu aquet 
quinzenari havia sentit la necessitat de modificar els Estatuts 
per que 's regia, modificació que no s'havia pogut portar a cap en 
virtut del estat anormal en que fins fa poch s'ha trovat nostra 
ciutat y bona part de Catalunya. En la última Junta General ce
lebrada durant aquesta segona quinzena de Febrer s'ha realisat la 
esmentada reforma d'Estatuts, que ha cambiat cl nom d'Assucia-
ció Popular Regionalista, en Associació Pop 
nom no fa la cosa, . eia que no se 'ns confongui prenent 
nos per una entitat del Regio, 

La Associació Popular Catalanista, donchs, celebrarà 
pro, 
via ment. 

— Molts perièJíçhs de Catalunya y de fora 
coïn 
Bon< part d'ells, cu i r 'is que devem citar aj Euskalduna 
Bilb ver a una n ició ge: 

debò agraí 
A tots mils mercès • 
tot lo , 'anisme. 

Enti Joventut 
ens dirigeix "i . . \ i ) g . 
VAN l'I ; riatèixos escrip
tors de La Nació Catalana, quinas tascas venen a continuar 
sustentant las radie e m a i n o u 
periòdic!, e l'erma campanya e ,le sas convic
cions y li de..iijcm «cert. puig els . son de prova, com 
també llarga vida pera bé de Catalunya." 

~~PETiïA~C0RRESPONDENCIA ~ 
M- ' r.—Rebut la seva; junt ab 6 ptas. te pagit to 

aquest any: qu int hagi finit la suscrinctó ja l'avisaré. 
R. R. P. Barcelona— Rebut i pus.—J. P. F., Barcelona— 

Rebut una pesseta y mitin; quedan anotats protectors. 
A. B., Barcelona.—Rebut -¿ ptaa.—R. LI., Barcelona—Rebut i 

ptas.— J. P., Tarragon i—P . en G sagells correu. 
M. S; LI.A.;;C. i; V. O; Barcelona. Quedan anotáis protectora. 
F. de P. C ; l)r. P. M. Barcelona; F. J. M. Gracia.—Quedan 

nomenats propagadors. 

Imprempta carrer Cardona, 5, Barcelona. 
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