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LO QUE VOLEM 
«Vorem la lIeng~a,c~t.,lana ab carlcter oficial. y que sian c~tal~ns lots los que desemp.nyln drrechs póblichs~ "olem Cons catalanas, no sols per utatubir nOl
tre dre,t , ~1' 4:1\«Ü$! Sl~lot q~a~t se refereiXi a la organtsaCló l~terlor de nostra terra: vole!D que catalans sians los jutges y mlRistrats, 1 que dintre de ea .. 
~n1.a s falllD en 111uma In5tanaa I. plets y call.s: ~olem ser .rbnrcs de I)OItra administració fixant a'b entera ltibtrl.t , .. còntnl)oclons 11~ 

en fi, I. {aou,hat de poder.s:onr bUlr"l 'fa Io(matió dei exèrcit espanyol P;f medi d~ yoluntaris o d~rs, s.u~ri,mint en at)solut las quintas y lIevas en massa y establint que la reserva Ire8lo",~ 
fORoS4 presti servey tan sols alr.tre Catalunya.» (Del Manifest de I. «Unió Catalanista» de .6 de Mars de 11191). 

SENYOR MINISTRE: 

~ 
o vos oblid~rém, ~véu tet massa 

o pera nosaltres, no'n. mereixiam 
tant. . 

Parlém sincerament, creyeunos. 
Vos tenim pé!' un bon home. Estém 
convensut$ de que no heu òt.rat 

impulsat per cap ideal innoble, v vos calumnian 
aquells qu'atribueixen la vostre acció a un motiu 
de ventja:lsa. Teniu la convicci6 de que som do
lents, y ens habeu volgut significar que disposéu 
de poder pera imposarnos un cAstich. Ha sigut un 
avis paternal, una reprensió ju~ta. ¡Oh, gracias, 
graciasl 

Viurém pr.evinguts. Publicarém el vostre gS
"eh per tots els indrets de la Pa tria; procur.~m 
qu~'ls fills de Catalunya, cumpleizin el seu deber; 
treballarém &b fé: ~os en donétn piraul •. 

Mes, ¡ay~ senyor, perdoneunos: are qu'est6m 
Ib comunicació ab un dels més sabis, caritatius y 
misericordiosos concellers de Sa Magestat, desitja
rlam, si no temessim ofendre, qu~ se'ns permetés 
dirigirli una petició. 

Perdoneunos senyor: Voldrfam,-dispenseu la 
dure. de la paraula-volddam q,~e'ns cast jeu es
lÍu més fort y més sovint; voJdru, q~e per are, 
mentres vos y'ls vostres feu d'amo, de rey Je. tas 
nostres vidas,-ab perdó del que hi tingui millor 
dret,-ens fessiu la mercé d'arrencarnos la peU A 
cada fuhetada y qUè'ns brollés hl sanch, farsa 
saneh ... Voldr1am, seny01', voldrlam, que'ns fessiu 
alguna victima. Aneu seguint vos y'ls vostres, ab 
més intensitat, la tasca comensada/ en la qu'heu 
~es per pretext a la pacifica y aburgesada classe 
dels Notaris. Continuéu, senyor, continuéu ab da~ 
lit, que nosaltres no des4irém; pero peguéu fort, 
enfondiu sense pietat la ferida, que brolli farsa 
"nch, que hi hagi victimas ... 

Perdoneu nos, senyor. No ignorém que aixó vos 
OCasionara molta mol,stia, més no duptém que ho 
faréu, perque vos y'ls vostres SQU molt bODS, musa 
boQs. 

¡Ah si ho fessiu, senyorl .. ,. LlavorIS nosahr.es 
COtnensarfam 'també 6 esser bons; ja DO hi falta
riarn als nostres debers; ja l'-estimartam de debó 
í Ja Patria. IQuin èo~ tf'ndriàu vos )"Is vostres, 
se~yor, al veurén/; valents '1 poderososl Serl. un 
&~jj semblant al der pare quant el sen 'fill arriva A 
q.mi~r.sol. . 

P,egu~u fort, senyor. ~~g~éu (ort, que som com 
masells nosaltres. 

Si ho feu, senyor ,M'nistre, etérnament yOS di-
rém' &faci as, ..gr~ias.efI 

_

' . ER anar al Catal,.nisme pels 
00 ; viaranys de la poJftica, decla-

, ::: :0 rar qu'.aquet al propi temps 
que ser uu moviment social 
pot tenir ert virtut de. las cir-

cunstancias un color polftich y sobretot, dir qu'es 
procedent l'anar A las eleccións com A medi de pro
paganda es al nostre entendre un criteri equivocat, 
donchs pel contrari, creyém qu'en aqueixa Huyta 
poHtica, el camp de propaganda del Catalanisme's 
limita molt y s'atrassan visiblement els seus 
• fectes. 

Pera que'ls ideals qu'informan al Catalanisme 
puguin triomfar es necessari que'l poble ca~ala en 
li g.ntrllitat ne sigui partidar.i ó cua"" menos els 
comprengui y pels erectes de la propaganda es ne
cessari queCl Catalanisme ab sos actes elongui 1I0ch 
ó fagi factible aquesta general comunió en nostra s 
ideas, de tots els catalans. Y ara Ilna 'pregunta a 
tots els catalanistas qU'ab convicció y sinc4!ritat 
militin en nostres rengles: ¿Es possible que'l Cata
lanisme cumpleixi aquestfl missió embrancantse ab 
el procediment d'anar a las elección$? Aném a es
brinarho fredament" y veurém com la contestació 
negativa s'¡mpo ... 

El Catalanisme pera exte.ndrers per tota la nos
tra &«Ta hauria de cridar .en primer terme sense 
distinció ni l'referenda A totas las classes Bocials y 
hauria de procurar en segón lIòch no crearse ene
michs de cap naturalesa entre'ls catalans de bona 
voluntat; aixó es indiscutible; donchs bé, anant A 
las elecci6ns no cumpliria'l Càta1anisme ab cap 
d'aquestos dos extrems. 

Hi ha en lo nostre poble un. classe social, la 
més numefosa, la cJasse obrera, lA que tots els par
tits, absolutament tots, han fet servir d'escambell, 
afalaganda, com A més Dumerosa, pera coaseguir 
més TOts. Republicans y mua4rquicbs, els guber
na mentals y ets de l'opos.ici6 .. els Ivansats y els 
reaccion.tis, els dè dalt y els de beix, els de la dre
ta y els dé l'esquerra, tot el pout .. pourri monstruós 
de partits ~ol1tichs s'han dirigit als dbrers pro~ 
ten dos ra soJúció 4el ptoblema s!jeial ab discursos 
brman" Y arguments de peú de bàHch y tots els 
~n donat com a medi per~ conseguir Ió seu benes
,tar la comedia electoral, tots ~n p,reconisat com A 
r.mey el oopsegUlt un ~a ~ diputat, que may 
eJ.t ... " Jo desaitjat m'"of.m,," ~ ~ ~Jasse 
obrera, ans al contrari, ben lO\Qn& bat .... vi$ p.ra 
ïUm ta" els s mala::y fèno.h.i ,~ la 
1tu pe;l' v· • 

Fleiif qui corb 1. clüàe GbrerA ct.ensanyadl 

del tot de las lIuytas politicas anomenadas legals, 
v~ya desde'l .eu retramment com hi ~via un m0-

Viment a Catalunya, que preconitna dns ideals de 
llibertat defensats per una nova generació ab nova 
sang y nov~s en,rg1a~. y heusaquf com els obrers 
de mica ~n mica sentiao aumeotar la $eV.a simpta
tia pel Catalanisme qu'eo lO tas épocas y eq tots Ils 
1I0chs renegava públicament de toca mena de pro
cediments politichs pera no malgastar en erg las en 
lIuytas esterils y pera ho embrutarse ab la corrent 
de passións personals tant tristament personifica
das en las lIuytas electorals. 

Veyan els obrers corri el Catalanisme pc;rtava 
per b,ndera un ideal que sols defensava prin
cipis y els defensav4 ab puresa y se sentian atrets 
per l,s ideas novas; mes ara mateix al conCondren • 
molts ab el regiQnalisme y veure q~'lquet &Dia 
porta per bandera un fi poUtich, han balut d'a
clamar ab desprtci, que tots son uns .mbiciolOS, 
COITOIDputs y farsants com els polhich., y la rahó 
'ls sobrarfa si'l Catatanisme aquell que'l. simpati
sa va, si'l Catalanisme que defensém dongués lIn 
paiS més pels viaranys de descredit en que deS8,a
ciadamert entrA no fa gayre temps al acordar 
l'anar a las e1eccións. Si s'avansa per aquest mal 
cami, els obrers catalans, la classe més numerosa 
y l'única que per un moviment social com ~I nos
tre repre~enta una verita.ble forsa po~i~iYa, ~'apar
tarA ab rahó del nostre camp veyent en el Catata
nisme un nou cau de mwed.s polfti<:p, un' nqm 
més en la .inacabable llista dels putits que ant 
prop d'un sigle han malejat la terra catalana infil
trant en l'Anima de dugi' glneracións l'OOi de 
classes. 

No cal esforsarse gayre pera demostrar tjtnbé 
qu'anant el Catalanlsm~ a las étecci6ns se crearia 
enemichs irreconciliables entre'ls catalans de bóna 
voluntat, com se~ls ha creat el regionalisme ab el 
seguit d'insults y l'art de fomentar las passións 
qu'acompany.an sempre 41as H~ytas poUlicas. ~n 
tots els partits polftichs, quin dubte hi ha, Ja ma
joria dels que hi milita.n portan la bona fé, per nort 
de sas accións y en holocau$te al ideals que sus
tentan, oferirlan bonament la sanB de sas ve".s 
donant generbsament la vida en proh de b~n8' Vo
luntat y cOlrÍ , mostra- de ~nvicéións hont.da
ment defensadas, t aqué!s efe~nts qu'.8 ~1t-i(Jes
~~anys itJevitatd~s en tot partit poU cf1 baur'an 
gir.t la vista .de ta')t en tam envers el Catalaníjme, 
figB À ~pareJ 'p~r bapder" ena~or.ts d~ I. $~va 
ser~pj~t ~ p,l!Irw_ al v,eHrr~ qN/~quesJ busca la~bf 
PJ'AAt ~I .. ~~. ,r_~t la ll1J1ta PQMti
ca -pod"Mn fet al". ""1 'IV' mirantl .~ ~ 
preci y allunyar.llD .-,CÜà més 

nin¡ó. li: araqalll'l fet de 
si bt _ s Cllllpa~ u-



Ab molt gust reproduhim el segilent artide, degut 
ta ploma d'En R. Pili Y Armengof yab el que estem 

~ompletament conforme: 

PARLEMNE 
--r--

Es petilJ6 avuy Ió parlar d' lè'èèion; s qOl! 16 
qilt crema, pero III c1aretat que de regnar en nostre 

te. erigeix lo dirne quelcom. 
No hi ha dubte qu 'J Catalan i me es y ueu.e er 

IV n que tot 1m moviment oeial d d svetllament y 
de purificació de Catalunya. Lo Cata]ani me \'01, a\Aos 
q\Je. tot, catalanisar al nQ&\rc poble; vol .educarlo en Jas 
virtut de rassa, trayentli tot lo que de po tis li Aan 
Rosatqqatre seBle.s de dominació' vol normaJisarJo pu
rificaM les co tums y fent que J amor regni en nosal
trc: ; vol ~nnoblir10 donantli clara conciencia de la seua 
personalitat; vol en enyarli li estimar ¡nten ament a la 
nostra terra y inflltrarli un desitj inmehs de ferl4 
lliure, d'lndividualisarla, desitj sols sentit pel pobles 
grans, conlicients 'y progl!cs ius. Lo Catalanisme vol 
ambé unit cOn1plerta autonomía da Catalunya. 

E e .... ident que lograt lo primer s'imposaria lo sc
gón per si sol, mes tampocb hi ha dubte que l'autono
mía pot nir de m(),lt p~ra lograr 10 fi educador 
AAlOrQs del Catalanisme, y per aixó li Manresa concre
,arcm le Bases sobre quin t:: vQlcm sCQtarla y li Tar
r ssa y a ans li Reu s'apro\aren medis que 'ns poden 
ajudar li obtíndrerla. F:ntrc aquestes hi ha les elec
cian. 

Mes hi ha que tindre en compt que 'Is hermoso, 
parlaml!nts qúe a Tarrass3 se sentiren, demostren ben 
be a les clares, que 'Is distingit pàtricis que rorma\an 
la A mblen, donaren mólta més impottb.ncin dintre 
n e rnovin'lent , tOt lo que sigui educar al poble 
que no pas a riurer diputats, y per aixó ols aconse
llaren la Iluyta, quan aquesta pogués reportar un bé a 
Catalunya y alia hont la educjlció del poble fos feta, 
lla hont s'hi conegl,lés de molt temps la acció normn
H~dora del Catalanis,me, que aixó suposen les paraules 
del dignís~m president de la Permanent actual, en Jo
seph M.a Roca al dir: «Los electors que votin un can
didat catalani ta han de tenir plena conciencia de lo 
que votén y:i qui yoten», aCOn ellant als tandidatS que 
hO aceptin los vo per Influencies dque si no 's pagüen 
ab d n~rs e paguen ab dinad s». 

Lo dia que sigui po sible que ls electors que voten 
a Ul;l catalani 'ta sapiguin )0 que voten, la nostra ide¡¡. 
y el nostce Credo hauran entrat de plé en la concieatia 
de la gentada, y la priDc,ipal mis$ió del Catalanisme 
!ie[a feta, !1Tl s es ta1Dbé evidentíssim que aixó (,lO s'ha 
lagrat .oo~ra Y Q,ue per .arrivar i falta molt temps de 
prop~~nda. moltes esçoles cat~lanesJ que infiltrih 
aquell amor a Catalunya y aquella viSIÓ clara de nostra 
persQna,Htat de que parlAv,m. De modo que tot y ,<>
ceptant les eleccion.s com ~ medi de c()nseguir quelcom 
de lo que d manem., com son podis los J10ths hont la 
pt'0Jla~d ha entrat eh los pobles han d'e er Ma'" 

I ¡m'" d r t q e pugum presen al' 'Cahdidat a
talanista ab les ~ i degudos. 

14 .. no' pIS 6 o Rue erem. 
.cihuc:h o ir un ,pI q re~' Y:LlP porti, debili-
tats per la gana, ens deIxem portar massa sovint ~r 

LA DEVANTERA 

pactar. 
Parlo dels 'regionalistes, aqueUs del pacte de Lleyda 

que can ats de banderejar ab elements 110 autor¡omistes 
dê fora oasa, se recorQep de ,nosaltres quan es hora de 
votar y fins ens envien abrassadcs y diuh!:n que tots 
som uns (de lo que en nom meu protesto), esta clar, 
Jcom arc 'ls falten vots y els han de treurer d'aquí! nó 
hi fa res que. uns quant!! mesos endarrera fossim uns 
Arístides de carreró, inconeguts de tothom, no hi fa 
res que allavores fos impossible la unió set1se èon
fusió d'ells y nosaltres, allàvores no havla ca 'gut lo 
govern y no 's necessitaven vots; é~ ara que som ger. 
mans y ens podem unir y confondren$ ... ohl y el mal 
no es qu'el1s ho vulguin, lo mal es que tinguem nosal
tres tan poca memoria y 'tanta ... diguemne paçiencià 
pèr llguantarho y no tréur ls d'un Qj> per . npre la 
careta y trencarhi t,Qt trac.tc ap l!questo regionalistes 
de concert ccçmómich, ussurp~dors ab tota la mala fé 
del nostre nom. 

La confusió ~b los re810\1alistes es lo perill més 
gran de Ics eleccions. No falta sinó que 'ns vegin units 
perque 'I poble, que per la ussurpacI6 Cie nom ja 'ns 
atribueix molts dels seu def etes, que 'nS' creu ~om ells 
materialistes gro'ler y ambiti050s 'vuIBllrS', bons Mr
gesos, estrets de cap, durs de cor 'Y amples, molt m .. 
pIes de panxa; autorS de 'Paraulade , fomentadors de la 
inconsciencia y adulcadors de tothom; .. nticaciquiNcl; 
pels altre y agradoSOs.de mangonejar la ClQsa pública, 
lo poble, en fi, que ja' creu guiantse ~J1l, ell, qUI:; 

demanem l'autonomia y \'ol,em tré.urer .als amos caste
llans, es per ferno amo no altres ens ílcabara qe con
fondrens y el\s creur* mancats d'aquelles bones qualitats 
que han sigut y son patrimoni de tot bon catalanista, 
aixó es, amor pur, noble y desintere at per Catalun a, 
respecte ab olut y amor gran y sin er per totS los cita 
lans yesl'ecialment per aquest poble, qu'es qui mé$ 
necessita de nosal&ès, aq'uest pobl 'qui prenen -' os 
fills, tes queiiiílade de a boca. Me penso que hi ha 
bona difèrtAcia entre uns yaltre . 

En ~oMora.,: .donchs, que allí J¡on~ pi h~ forses 
per (erho se vagi' les eleccions, pr9Çurapt .acoJDodarst 
molt ~l geriJ. de .ostr~~ Assarpplees y seguiq' lletra 
per lletra les regles en elles estatuhides. 'No estem p 

al perlodo d'implantació d'idees encara, mes tots som 
lliures d 'usar los medis que hem :lcor lat poden servir-

os, encara que donada a manera d ' de la política 
ta oIa, paranthi m ompte. 

ntho aixís, se p ar y 's po 
sense perill per si volem anar-
totes passades rho 'ns aliem 
unim ab gent n escrúpols y 
nen tots los I centre, pe-
molt de que etl e 'ns parlava 

en Folguera a Tarrassa, en que 's trova 'I Catalanisme, 
sc 'n vingui a terra, y aquella pectitut y netedad en 
l'obrar que 'ns han distingit sempre sc 'ns empeltin 
~els vicis que tan hem combatut y combatem dels po
ítichs espanyols. 

No 'ns fiem d'abrassades, quan ens les doneu perque 
'ns nec ssiten. Judas també va abrassar a Cristo pera 
gar ° rlo millor. 

R. PLA y ARMENGOL 

iu «La enalxensal) pel districte ae Grano
'.~ À ian prodalll~t,.l~ 'ndidatura 

PuJol M }Us, m' cg61 mbla 'I Sr. 
Pujol ha retirat la seva candidatura perqu '. s'ha cnterat 
de certas conxorxas ab determinats elemc ~ yell no 
'01 mBO ièhs. AI pcndreaque5ta detcrmi aaiói s or 

'Pujol remarcd d 90S el6Ctòrs Badalonins que no 
cosa que 110 faría ma)', de sas ideas republic 
J'adora!; qu'~ I aspira~~ ú unij. .F.cpúblit 
lljbéttat y qu pe lo tant, renu,ncial' 'iI s l' cció 
perque s9 sentiments.r conviccións no li pert tlma I i'lra 
ni max c9nfondres ab qucll,~ elements qu'ab medis qu'd 
Ja conc 'en cia repu8nan Y predicant lo que no senten ni 
creuhen, volen entronlsar ra República del l(esordre ab 
Jalsos y exa(!,erats radicalismes. 

Aquest no a podria anar sense comentarís, perque 
es d'aquenas qui!' portlln l'oH, p<fr6 cOm Ciue hi ha 
tanta gent que badil:, conve dirne quclcbm. 

El Sr. Pujol es 4e1s nostres; peró entenguis bé qu'al 
dir qu'es dels nostres no vull dir que sigui tataJanista, 
sino un ho e que dintre del parti~ l!n que milita no te 
ganas de figurar, y ni's deIxa portar per la vanitat ni 
fa'l sacrifici d'embrutarse en Jo fangar de l.a poljtic per 
disciplina. 

Si fos ,'ani 6s hauría de veure ab bons ulls las con
xqrxa~ pçrque ai -ís tindria mes vots, 

Sl fos amich de disciplina no hi ha aupte que la 
corrent, lus circ\Jnstancia , la unitat d'acció de tot tls 
republicans etc. etc, li faría continuar en lo Iloch .de 
candidat. qu'es Uh lIod1 molt alt y molt temptador. 

Re ulta donèhs qQe'1 enyor Pujol, ni es amich de 
la poHtica fnenuda, ni vol conxor 'as, ni e disciplinat 
a la moda sols obra rendint tribut li sas convkcwns, 
motius pel què hi dit .mes .amunt, y ~quí repeteixo, 
qu'es del nostres. 

No puch menos de felicitarlo pel ieu acte que ve a 
ser una llissó donada als que un cop proclamats candi
dats no hi vcuhen de cap ull. Qu'aprenguin donchs 
tots els candidats en general y particularment els ael 
districte, sobretot aquells que no sols 110 laS" reouban 
las con¡orx s, ino que fas predican ab la sana intenció 
de que vots son trurifos. 

Qui apig!i mes que'ho digui y el que ;sigui con
frarc que prengui candela. 

+-
A la r1iversitat de Salamanca han sigut mlserable

mêlH a es mat~ alguhs e udi nt y com a on ~lXIlcia 
d'aixó, Pèr tot arreu hi hn ,hagut soroll ab.e1 consecutiu 
repartiment de tiros, garrotadas ycops de sabre ql,l'han 
cónvertit i molta ciutats del Estat espanyol en teatre 
de {¡del reprodu<:ci6 d~ Jo que ucoeheix en l'Afric¡a 
actual, segon ' \$ plnta la Geografía, 

Yl1ra qU'cstém parlant de; qesgracif\s, 
El dia a6 es el destinat pera las eleccións. Pera 

po~uer pçrtar for.sas C06aS de profit d'últIma hora, 
teníam intenci6 de fer sortir aquell dfa un ~iiitro 
extraordinari del nostre peri6dich, peró hav~m Óèmtit 
ae nostre prop~s'it perqu.'ns en donarlam 1iergonya d. 
sortir aquell dia. 

• 
A'fuy que s'ha fet de mocSk"-,óh JS\-ogrêS d ~ S.n" 

eiu gomausl-sumar emtitats heterogéneas, no 'tstar'-





LA D E V A N T E R A 

Meetings de protesta 
contra la reforma del Notariat 

Com ja anunciarem en el número passat, la Asso
ciació Popular Catalanista y el Centre Escolar Cata la
nista han organisat una tanda de meetings pera protes
tar del Decret d 'En Dato sobre la reforma del Notar iat . 

Els celebrats du ran t la quincena passada son els 
següents : 

VILASSAR DE MAR 

T i n g u é lloch el meet ing en el local de la Agrupació 
Catalanista d'aquesta vila 1 dia 5 á la tarde. 

Obrí la sessió '1 president de la Agrupació senyor 
Monjo, qui cedí la presidencia al vocal de la Junta 
Pe rmanen t de la Unió Catalanista Sr. Robert . 

Las adhessións y representacions al acte foren mol t 
numerosas , proba de la simpatía y entussiasme qu 'ha 
despertat arreu la campanya empresa per las enti tats 
organisadoras de Barcelona. 

Feren us de la paraula En Joseph Nicolau, En Ja s -
c into Alsina, En Rafel Capdevila, En Eladi Creuhet , 
En Rafel Folch y Capdevila, En Joaquim Sans y O l i 
veras y En Joseph Mallofre, resumint En Candi R o 
b e n . Foren tots molt aplaudits , y despertà Pacte gran 
entussiasme entre Is catalans de Vilassar qu 'omplían el 
local. 

S'acordá enviar á Madrid el següent telegrama: 
«Ministre de Gracia y Justicia. — Madrid. — En 

meet ing públich celebrat avuy á Vilassar de Mar, la 
Associació Popular Catalanista, de Barcelona, lo C e n 
tre Escolar Catalanista, de ¡dem, la Agrupació Ca ta l a 
nista d'aquest poble, adheridas á la Unió Catalanista, 
y las demés entitats presents ó adheridas al acte en nú
mero de 6o, han acordat per unan imi ta t dirigir á V. E. 
sa mes enérgica protesta contra' l Decret publicat en 26 
de Febrer prop-pas»at reformant lo Notariat per c o n 
siderarlo, no sois disconforme ab los preceptes cons t i 
tucionals y ober tament ant idemocrát ich, sino també 
atentator i en extrem á la llibertat individual y al dret 
y dignitat de Catalunya. 

Associació Popular Catalanista, de Barcelona, Cen
tre Escolar Catalanista de idem, Agrupació Catalanista 
de Vilassar de Mar y altras ent i tats presents ó a d h e r i 
das al acte.» 

ARENYS DE MAR 

T ingué lloch el meeting en aquesta vila el prop-pas-
sat d iumenge día 12 á la tarde en el Tea t re Principal . 
L'acte comensá á las cuatre de la tarde. 

Al fons del escenari, ocupat per la taula pres iden
cial y las comisións y delegacions dé las enti tats r ep re 
sentadas al acte, hi penjava un gran estandart ab las 
cuatre barras catalanas. 

Obrí 1 meet ing el president del Centre Catalanista 
d 'Arenys de Mar, senyor Bordas qui cedí la presidencia 
al vocal de la Jun ta Permanent senyor Robert . 

Lo Secretari , dona-compte de las adhessións y r e 
presentacions al acte que sumavan un total de 46 e n t i 
tats. Haventhi adenitis adhessións deis catalanistas de 
Gualba y Sant Celoni . 

Feren us de la paraula, en Rafel Capdevila, en Joa
qu im Sans, en Rafel Folch y Capdevila, en Eladi C r e -
huet y en Joseph Mallofre. 

Resumí lo dit pels oradors el senyor President y 's 
donà per acabat lo meet ing que resultà impor tant , des
prés daprobarse l 'enviar al ministre senyor Dato el s e 
güen t telegrama: «Catalanistas de la rodalia d 'Arenys 
de Mar y Associacions adheridas, reunits en meet ing, 
acordan fervos present que prenen nota del insult que 
haveu inferit á nostra terra». 

GUALBA 

En aquet poblet y sos voltants el meeting catalanis
ta que debía celebrarse el dil luns de Pascua día 13, h a -
vía despertat gran interés y tenían els catalans de Gual
ba un dcsitj inn iensde sentir la veu del Catalanisme. 

Organisat el meeting per a lguns estussiastas c o m 
panys de la localitat, ab sa propaganda y treballs de 
^reparació havían conseguit que s esperés ab veritable 
runició. Proba d'aixó la animació que's distingia el di

l luns al dematí , per lo poblet de Gualba y demés dels 
voltants , desde ahon t hi concorregueren representa
cions nutr idas qu'al dirigirshi donavan al cuadro un 
carácter típich de veritable aplech. Uns cavalcant, a l 
tres ab tartranas, altres á peu, pels revolts dels camins 
que conduheixen á Gualba anavan apareixent las co 
missions dels pobles vehins pera assistir al meeting de 
propaganda de nostras ideas salvadoras. 

Jun t ab ellas arribaren els elements de las entitats 
organisadoras de Barcelona, la Associació Popular y 
el Centre Escolar, a lguns dels quals, desde Arenys 
hon t acabavan de celebrar un altre meeting, salvaren 
la diterencia d 'Arenys fins á Sant Celoni á peu y en 

F, 

plena nit , anan t després fins á Gualba ab las tar t ranas 
que galanament posa á sa disposició el d i s t ingu i tamich 
y ferm company de causa Sr. Ragué. 

Contr ibuïu t ambé á la importancia del acte, la e x -
plendidés del día y baix aquet conjunt d ' impresións 
nermosíssimas comensá el meeting á las deu del matí 
en el local del Fomen t del Montseny. 

Ocuparan la taula presidencial, la comissió organi -
sadora de Gualba, junt ab els presidents de las enti tats 
organisadoras de Barcelona, y els oradors qu'havían de 
pendrehi part , ac tuant de Secretari el fill del Sr. Ragué 

Obrí la sesió l 'esmentat Sr. Ragué qui dirigí la pa 
raula á la concurrencia qu 'emplenava el local; d e m a -
nantli qu'escoltés ab atenció lo qu'anava á exposarse ja 
que si ho feyan aixis se convencerían de la bondat del 
Catalanisme y s'allistarian en sas filas sens dup te . 

Cedí la presidencia al Sr. Bozzo, president de la 
Associació Popular Catalanista. 

Lo Secretan llegí la llista d 'adhesions y representa
cions al acte, qu 'e ra numerosa. 

Feren us de la paraula, en Ricart Besa, de Sant C e 
loni, en Nicanor Tr ías de «Ramón Llull», en Joseph 
Maluquer y Nicolau, en Rafel Capdevila, en Eladi 
Crehue t , en Joaquim Sans, en Rafel Folch y Capdevi 
la y en Joseph Mallofré, resumint lo president en J a u 
me Bozzo ab algunas atinadas observacions, sobre lo 
que deu esser e lCa ta l an i sme y lo que deuhen ésser els 
catalans pera mi l i tarhi . 

Tots els oradors feren veure ab sos respectius parla
ment la gravetat de la vergassada del ministre de G r a 
cia y Justicia ab son últ im Decret, exposant ensempsal 
poble de Gualba I programa del Catalanisme, que fou 
detallat minuciosament pera ferio més assequible als 
obrers del camp, que eran els que en sa majoria havían 
assistit al meet ing. 

S'aprovà per aclamació 1 següent telegrama, que 
fou enviat tot-seguit: 

«Ministre Gracia y Just icia.—Madrid.—Catalans de 
Gualba y sas rodalías reunits en meet ing públ ich, acor
dan protestar enèrgicament de vostre Decret Reforma 
Notariat , y vos prometen treballar ab totas sas forsas 
fins lograr la implantació de la au tonomia de Ca ta lu 
nya consignada en las Bases de Manresa.» 

L'acte resultà molt important y sens dubte de gran 
profit pera la causa del Catalanisme. 

H S T O - V ^ S 
— — 

— Lo dia 39, en la Agrupació «Bach de Roda» lo soci En 
Francesco Curet, donà una Conferencia baix lo lema: «Lo 
Catalanisme com á mohiment eminentment moralisador del 
nostre poble, deu defugir tota mena de procediments que pu-
gan eomprometrel ó estrafer.» 

Comensá dihent que baix dos aspectes pot considerarse lo 
Catalanisme: com á mohiment cientifich y com á mohiment 
historien. 

Féu notar las diferencias que separan al Catalanisme dels 
partits politichs mes ó menys autonomistas, «n especial del 
regionalista, quin origen é historia explicà detalladament. 

Sostingué que lo Catalanisme no pot ni deu aceptar proce
diments desacreditats que pugan malmétrel, combatent lo 
parlamentarisme espanyol y abominant del sistema electoral, 
lo més gran enemich del Catalanisme, de quin aquet ne deu 
sempre fugir si no vol corrempres. 

Fou molt aplaudit. 
El 39 del prop-pissat mes tingué lloch la anunciada 

conferencia que 'I nostre Director Antoni Sayós donà en 
aquesta Associació sobre'l tema: «Rahó d'esser del Catala
nisme.» 

Explicà breument l'origen de la nacionalitat castellana, 
demostrant son caràcter absorvent que's feu sentir á totas las 
nacions que formaren part del Estat espanyol. Esplicà que'l 
Catalanisme no era mes que la manifestació més intensa, més 
evident de la resistencia que nostra patria ha oposat á esser 
absorvida, e.nsemps que una manifestació enérgica de vida y 
que fa esperansar pugui ab complerta autonomia tornar á 
ocupar entre'ls palssos civilisats el lloch que per sa historia, 
per sas condicions étnicas y per sa situació li correspon. 

El conferenciant fou moll aplaudit. 

BIBLIOGRAFIA 

Tradicions y Fantasies de M. Costa y Llobera, Pbre.—Es 
un aplech de poesias del conegut escriptor mallorquí que 
tant amunt ha arribat en lo camp de la literatura catalana. 
Ab rahó s'ha dit que la illa daurada 'nsjhostatja els millors poe
tas y escriptors de la patria y d'aixó n'es una bona proba 
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l'obra que'm rebut d'en Costa y Llobera. Remerciém l'enví» 
y felicitem 4 la novella revista Catalunya per l'acert qu'ha 
tingut en escullir pera la primera de sas publicacions las Tra
dicions y Fantasies. 

Lo Català ¿es Idioma 6 Dialecte?.—Ab aquest titol el 
conegut escriptor en Joseph Aladern ha publicat un hermo-
sissim trevall en el que de mà mestre respón á la pregunta qu« 
li serveix de capsalera. 

No podem menos que fer constar que pera aquest trevall 
s'ha valgut l'Aladern d'un sistema d'exposició que l'acredita 
baix tots conceptes. Després de donar idea clara de l'objecte 
que's proposa de loque podtiam dirne preliminars, com so» 
la diferencia entre idioma y dialecte y el concepte an que 
questa cuestió es tinguda oficialment, estudia la llengua 
catalana en son origen y formació sentant la unitat de la ma
teixa en temps dels trobadors y demostrantho tot no ab sup«-
sicións ó afirmacions lleugeras, sinoab testimonis irrefutables. 

Acaba l'Aladern la seva obra ab una relació dels dialectes 
catalans. 

En resum; aquesta obra es de las que's mereixan, mes 
qu'una senzilla ntoa, un article, y al darne compte feliciten» 
de tot cor al bon company Aladern que tant d'acert hatingut 
en la publicació d'aquest trevall. 

Ens haviam proposat publicar algun fragment de la seva 
obra mes l'excés d'original ens ho ha privat, perara. 

Breu compendi de la Historia de Catalunya.—Nostre 
estimal amich y ferm company de causa, en Rafel Monjo ha 
publicat ab aquet titol un ben escrit llibret interessa,ntissim 
baix tots conceptes. 

En ell dona una idea clara de la Historia patria fent ressal
tar las jestas mes gloriosas, de nostres passats y fonamentant 
tembé las Ilegitimas aspiracions de Catalunya. 

Escrita ab galanura d'istil y ab gran coneixement de l'as-
sunto es una obra que está cridada á fer grans serveys al 
moviment reivindicador dels drets de la terra. 

El capítol anomenat Resum, está pié de atinadas observa
cions demostrativas de las diferencias mes culminants entre el 
poble català y els altres ab qui s'ens pretén confondre. 

Recomanen dita abreta als bons catalanistas aixis com 
també als mestres d'escolas que's preocupan per la bona edu
cació dels noys catalans perquè en ella hi han de' trobar un 
hermós estudi de la Historia de Catalunya. 

Felicitem al dignissim President de l'Agrupació Catalanisia 
de Vilassar de Mar y l'encoratjem pera que continuhi publicant 
llibres com aquest que han de prestar molts serveys i nostres 
nobles ideas portant als catalans de bona voluntat la conviccié 
de las justas peticions catalanistas. 

Tots aquells que vulguin tenir encuader
nada la conferencia d'en Joseph Mallofre 
quliavem publicat com a falleu, poden pas
sar per aquesta administració desde l dia 18 
del corrent, ahont presentant los joiletins en 
bon estat y mitjansant la cantilat de deu cèn
tims s'els hi farà el cambi. 

CRÍTICA DE PROCEDIMENTS 
Conferenc ia d o n a d a per en Joseph Mallofré \¿ 
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