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LO QUE VOLEM í 
•. olem Corts catalanas, no 

llengua catalana ab carácter oficial y que sian.catalans tots ™<t«*£££ ¡¿ d(¡ n o s l r a l e r r a : volem que catalans sian los jutge» y ni, 
"r nostre dret y llcys civil., ^^^^^Tl^1L°^Tole"sefarbitres de nostra administrad.. ¡ ¡ J j 

'Volem la 
per estatuhir nostre dret y lleys civus, suju iv» ' ^ " ^ . V . " ^ ^ causas^ volem ser art . _. _ 

_ w w w ^ . y que dintre de Catalunya 's ^ « * ^ V X K r e it eWnvol P^ MncrS ' surrirniní en 
bucions^inTpostos, y volem en fi, ^facultat de poder ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ à J ^ » d í ' * " 
establint que la reserva regional forsosa presti servey tant sois üintre cíe ca^m v _^___ = = = = = = = ================--—— 

gei)yàl$ de deékàer\éià 

No hi ha que esforsarsc gayfe pera veure com va 
complintse respecte dol Estat espanyol la fatídica p 
dicció do lord Salisbury. 

Arreu S' observan senyals evidents d ¡tapo 
siciú. 

Altres paissos ban rebut fort.-: ¡das, á voltas 
tan intensas que 's creya impossible poguessin resistir
las. Mes com tenían en <on si verdaders elements de 
vida no han pas sucumbit sino que agafant con Anteu, 
novas forsas en la cayguda s- han manifestat tamb 
vida mes potent. 

Exemple n' es Alemania. Després de las gú 
del primer deis N'apoleons, ab tot y 1' aclaparament á 
que queda sotnv tol de pensadrs pro-
•'onds, d' héroes de ciencia que arreu trevallahan pera 
que sa patria pr< de veritables estadistas y mes 
que tot ;'t la voluntat ferma y resolta del poble alemany 
penetrat de sa missió, pogué redressarse fins S arribar 
a constituir 1' actual poderós estat. 

No menys sorprenent hn sigut 1' exemple de la ve
nina Fransa quan després de la crudel dtibcii le, de la 
tan r.lplda com sagnant guerra franco-alemana, sem
blava no había dé roíerse mes. Donchs ab tot y la cres-
cudissima indemnisació exigida per sa rival vencedora, 
ab tot y las terribles perduas que sufrí en sa població, 
deimada en sa part m -osa, de las grans perduas 
en sa industria, etc. que alguns fan 
pujar A 14 mil milions de franchs del desballestament 
que tingué lloch en la administració pública, minada 
per crudels odis, destrossada per esfereidoras revolu
cions intensas, ha sigtrt tan maravellosa sa 
tan brillant son nou esclat de vida, que ha let exclamar 
a un notable historiador alemany. /•:.•; mes :>t la 
lltstesa al> (¡ne •/ poble francés ha sapigui redressarse ci-
catrisant rápidann nt sos grossa* feridas que no /ms la fa
bulosa TU loria nostra. 

Es que quan un poble posseheix elements vitals 
aqueixas dolorosas llissons de la experiencia Han re
flexionar, ii ían seguir son camí ab mes prudencia, y 
removent las forsas que estaban amagadas donan lloch 
á novas manifestacions de la potencia del seu ser. No 
ha pas passat aixis respecte d1 Espanya. De res ha ser
vit la forta llissó que ab la pèrdua de las colonias, y de 
'•'i tan bescantada llegenda, ha rebut. 

No ha pas aparegut 1' home que ab son talent, ab sa 
energía y ab sas dots d' estadista había d' aturar son 
devallament al fons del precipici. Aquets homes extra
ordinaris apareixen solsament en aquellas eolectivitats 
9ue tenen existencia robusta que posseeixen forsas es
campadas, encara que desviadas momentáneament de 
S a finalitat. Son la expressió d' aquesta existencia, la 

ultant d' aquestas forsas ab una paraula, 1' ánima, 
l a personificació, de la vida de un poble. 

Mes dintre 1' estat espanyol han continuat els ma
teixos homes polítichs que tan 1' empenyeren á sa rui-
n ; i , domina '! mateix enraderil criteri, ocupan las ma-
teixas miserias de 'Is partits centralistas, no hi ha una 

orientació nov; Umeüt dei mal carn. se
guit, no hi ha propòsits d' , "1lh!> 
novas manifestacions d moó° 
eloqüent, la manera de resoldre per 
de conflictes, 1' ausencia de l « * del 
t e i w , sos pera of, 
de eolectivitats que no 's I 
com el del Cantinero, baralla >ts com 

Sembla que se sigui á la Edat tait -mplac. -
sembla que per res rn a 

ample esperit d ma l'ep. 
na, sols se fa un vi- ne de las para. 
t a t , 

ixi am tot ai 
ami que li cal • sino 

volqueenaqr, l m o r t 

lenta, hi perdi conturbada que li 

^r.w, i fi fWWIWtWffWWWt^W-tffmfffWWW ífWtí lW! W W 

x lo penúltim conceli d( 
deia üpióCatali 

-„ , _ «Unió no po s de pro-
• pa^andaquecontr. :S a n l i t a l 

.heridas que fan us d.-!s drets que los hi co 
assambleas;. 

Dita proposició fou combatuda per los representants 

de la . yde L A
 K

A N " 

TER* per entendre que ab * • ' 
tradicional criteri de tolerancia y 

cnciai 
stre.prog la complerta 

autonomia de Catalunya. 
De res valgueren los esforsos de dits representants 

com tampoch'l a paraula d' en Permanyer que 
estigué encertadissim en la defensa que feu de la ll.ber-
tat de pensament, la majoria s' impo OS*"5 

fou aprobada. 
Nosaltres que vegerem que ab tal acort A lo qi 

tiraba era ú. impedir la campanya empresa per la Asso
ciació v per L A DEVANTERA, quin objecte era probar 
que era perjudicial al catalanisme y completament in
útil á la causa eatalana que aquell prengués part en las 
lluvtas electorals y á fer avinent los perills é inconve
nients que això portaba, nos cregueren foratijats dels 

LS de la Unió y per un moment pensarem en sepa-
rarnosen. Al pensar pedament en pendrer tal resolució 

em qui per una causa tan petita no valia la pena 
dé surtirnos d< i v tinguérem 1' esperansa que á 
ja (i fc' imposaria '1 bon criteri y '1 catalanisme tornaria 
a s.r toleran v respectuós ab las ideas de tots sos adep
tes, y si aixis'no fos/si continués prevalesquent aquest 
criteri tancat, com onciencia nos obligaba ;l se
duir lo camí comensat y á defensaty.las ideas que tota 
nostra Vida habem sostingut, 1' ncefl de repre
sentants podría espulsarnos de • A i x i s s i P e r ' 

:•> 1' esperi 'uió rependrer el 
uc sempre había seguit no seria per culpa nost 

ni perquè nosaltres haguéssim abandonat lo camp & 
lluytar tot lo que podiam i ocediments 
que nosalti m honradament per ser los millors. 

Lo que nos proposarem fer, fou seguir nostn 
sen- í' amenassas ni persecucions y espo 

eurer la ¡ns rebaixarnos d 
á la lluyta à< ib mode-
raci i dels ideals 

á tan que no fossin toleradas, com 
as que honrada-

ráenl qu<-
iba la tendencia en lo | ada, fo

ren inúti lYi A perdrà 
temps y á ferio perdre. 

i que tenim del últim conceli de r< 
sen' por-

» de moment linuar adiíaril 
la l 11 se presentà una proposició per 

ma d' un soci individual, quin nom val 
no recordar, demanan 1' espulsió . i E-

RA, (l.i l'und. la campanya qn i a había 
sostingut contra-, '1 catalanisme pi part 

irat del conceli lo fir
mant de la preposició sens qi iy;ut 

i si algun 
dels r< sostenirla y no contes-

la proposici;'i per no pre

sentada. 
Al fi, si no de una manera esp;icita, implícitament 

lo conceli de n que 'I catalanisme 
sitaba homes que pensessin ab lo cap y que 

•iarats 
que \s mogih a la veu de ¡lli 

Molt nos plau que 'n la Unió predomini en fi '1 bon 
criteri y que no s' haji espulsat de sos rengles á cata-

usa catalana han mps y 
diners y que mav b ¡iscat la satislacció i 
ambició personal. 

IAUME Bozzo. 

E totes k s institucions propi 
genuino talunya, no hi ha 
dupte que la mes important y fo
namental era aquella que consti-

-^ _ tuida per representants de tots els 
estaments socials establien y codificaven la llegi 
per que devia regirse nostra terra, instituetó tan digna 

i'er cert que oostre estimat - .senyar 
I' últ im conceli no dona comte d' aquest inciden. 
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de nostra admiració com diferenta de lo qu. 
corts dels estats unitaris moderns, puig la serietat y la 
sabiesa havien sigut sempre la caracter ís t ica d' aque
lles memorables assamblees presidides per nostres 
comtes-reys : series eren les deliberacions y sabies les 
lleys y disposicions que d' allá n' eixien No cal, donchs, 
ponderar la diferencia entre 1' ant iga institució catala
na y la manera de Hegislar d' avuy dia. 

Y á í'i de que aquesta difi clara, 
donarem avuy una l leugera idea de la manera com se 
constituïen les Cor t s catalanes v de qué s ' ocupaven , 
guardan t pera un al t re dia 'Is comentaris . 

No era lícit als comtes de Barcelona (1) fer lleys y 
constitucions universals per sí mateixos, sino que pera 
això tenien de convocar els t res braços generi 
taments , que representaven els tn siástich, 
militar y popular reunits en Coi ts, p r e s t an t e ! Rey sol-
sament sa a p r o b a d o y consentiment, lo qual fou confir
mat y ratificat per en Pere 11 al any 1283, com se lle
geix en la constitució 1, titul d' usatjes y constitucions, 
que diu aixís: 

Voktn , estatuhim é manam, que si nos é successors 
nostres constitució ó es ta tut fer voldran en Cata lunya, 
aquell ó aquella íassàm d ntiment é aprobació 
dels Pre la t s , dels bisbes, dels cavaller ¡utadans 
de Cata lunya, ó ells apellats, de la major e la plus ple
na part.» 

Y aixis com el comte de Barcelona no podia fer lleys 
¡e aprobació ó consentiments dels representants del 

poble, tampoch podien desfer y de roga t les establertes 
si no e ra ab la meteixa formalitat, lo que fou ratificat 
per Eelip II en les Corts de Barcelona de 1599 (consti
tució IS, títul d' observar constitucions): 

"Per quan les constitucions de Cata lunya; capituls 3' 
actes de cort no 's poden fer sino en 1< s Cor ts genera ls 

dret y jfifiticia qn ib la 
meteixa solemnitat que son fetes; per tant estatuhíi 
ordenám que les constitucions de Catalunya, capituls y 

t Qo pugan ésser revocades, a l terades ni 
suspeses sino en Cor ts genera1 si lo contrari se-

. que no t inga força ni val 
virtut d1 aquesta disposició legal de nostra • 

titució, Felip V al establir el decret de Nova Planta va 
suspendre '1 funcionamient de les Cor ts catalanes y la 

i tabler ta , pero no les va de roga r perquè 
no pe lia. Podem considerar , donchs, en el dre t català 
una suspensió tempora l , que dona perfecta legal i t 
la p ropaganda de les bases de Mi que demà 

la continuació d' aquell cos llegislatíu y ¡a. reconstítucié 
ó regoneixement català. 

Constitució deles Gwís.—¡Les Corts representaven 
el cos llegislatíu de tota la Nació Ca ta lana y 's reunien 
cada t res anys y en lloch diferent, pero sempre havia 
d' ésser en ter r i tor i dintre del primpcipat y en població 
que no t ingues men\ habi tants . Aquesta varia

do lloch tenia per fi no suscitar pretensions de pre
eminencia entre 'Is distints pobles de Catalunya, que 
tots se consideraven iguals en aquet dret . 

n dels t res es taments ò brassos anome
nats 1' cclesidsficJi, el militar y M popular. El b ras 
eclesiastich se formava de representants de ter r i tor is 
dependents de I' Iglesia, baix ta presidencia del Arque
bisbe de T a r r a g o n a . El b ras militar, compost dels no
bles propie tar is de te r res alodials, era presidit pel duch 
de Cardona . Y el bras popular ó real lo constituïen els 
r ep resen tan t s de totes les ciutats y les 24 viles mes im
por tan t s del Primpcipat baix la presidencia del de P>ar-
celona. 

l·ln les Corts Catalanes no podien assistirhi ab veu y 
vot mes que 'Is catalans de nacionali tat , essent aixis 
considerats tots els qui havien nascut en terr i tori de 
Cata lunya , encara que fossin de pares forasters , men
t r e aquets estiguessin domiciliats en aquesta te r ra , En

tra que 'Is catalans tenien la privat iva de poder pen-
part en aquelles deliberacions, no obstant, els ex-
'ers que tinguessin feudos ó dominis terr i tor ia ls á 

nya t ambé hi podien concórrer com á barons: 
ible no es exclusivista, t ambé 'Is hi regoneixía 

, encara que forasters , perquè no dei 
aquesta t e r r a g r ans interessos, que en el su-

llegítims, eren ben respei 
'1.—La convocatoria la feya '1 Rey per 

de cancelleria enviades als presi-
1els t res brassos; y aquet 

U Catalunya, y rev d' Ara;, 
•icr Catalun ', Valencia, 

spectives copies á cascuna de les persones ó enti
ta t s que devien assist irhi . En les lletres de convocato
r ia 's designava i lloch y día de la celebració y s' enca-
r r e g a v a 1' assistència personal ó l a d ' un procurador en 
cas de Ilegítima impossibilitat. Sempre que en aquestes 

Is s' excloía algún dels tres estaments li 
ió genera! era nula de dret y de fet. El Monarca 

havia de comparèixer , personalment en el lloch desig
nat y presidía 1' assamblea; quan no 's podien celebrar 
en el lloch assenyala t per mor de malaltia del Sobirà , 
es tenien les corts en el palau reyal ó en sa m< 
cambra , ahont se t rac taven els punts per medi de dele
g a t s de tot el congrés . 

Obertura,—Declarades obertes les Cor ts , el Rey se 
dirigía ais t res brassos per medi d' un par lament , des-

] prés del qual se nomenava una comissió encar regada de 
conteslar l i . Un cop contestat el discurs de la Corona, 
es passava a 1' elecció de 18 habi l i t ado» (() per part del 
Rey y 3 per par t de quiscun dels estaments) els quins 
tenien 1' encárrech d' examinar les califats de les per
sones que compareixien ;i Corts , reconeixent els po
ders y nomenaments dels representants , á veure si es
taven conformes ab tots los requisits que «ren del cas. j 
Als qui venien conformes els admetien (per 'xó 'n de-

habilitadors, perquè i s hàbit Haveu pera. poguer 
pendre part en les deliberacions); quan ne t rovaven al
gun que no reunís les formalitats necessàries, ois 1 
cloien, per exemple, si 's duptava del país d' hont era 
fill, no 1' habilitaven fins que demost rava ésser lili de 
Cata lunya; y de la resolució que 'Is habil i tadors pre
nien no hi cabía sup l i cado , ni apel·lació ni recurs . E ls 
ó habil i tadors de la par t del Monarca estaven assentats 
á la dre ta , y 'Is a l t res 9 A 1' esquerra; y tots junts pres
taven al comte-rey homenatjo y sag rament de fidelitat. 

Ele* tractadors.—Allavores se nomenaven 
dos ó t res t rac tadors , quina comissió venía á constituir 
un intermediari entre '1 Rey y 'Is es taments ; y tenía 'I 
cárrech de presentar els projectes de Hoy que '1 Sohirá 
proposa\ 

Jutjes de greugi préssr elegien els qui de 
víen formar el t r ibunal d' aquet nom, el qual tenía ab
solut 3' i rrevocable poder comunicat pel meteix Monar
ca y á petició de 1' assamblea, pera jutjar, de terminar , 
definir y resoldre senzil lament, a tenent tan sols á la ve
ri tat dels fets, totes les queixes que formulades en el 
Mcumriat de greuges pn 1 les Cor ts al 

lemanantli esmena dels contrafurs y greuges (1) in-
ferií • 1 par t iculars de Catalunya. D e s 
p rés d ' acabades les Cor t s hi havia deu mesos de temps 
pera sustanciar tots aqueixos processos en junta par t i 
cular que 'Is esmentats jutjes tenien á Pare, [1 

liiruments.—Cada bras nomenava son nota. 
qual 1 sagrament en mans del president respec
tiu; y en la meteixa forma, també '1 prestaven els pro-
mot Ivocats y 'Is port s Cor ts qi 

os pels t res brassos. 
Entrega de maces.-

cions, el Regent de comptes de la Diputació gen« 
en t r egava á cada president dels t res brassos una de les 
t r es maces de plata de la casa de la Diputació , r< 1 
Uintne formalment el corresponent rebut . Aquella 
remonia venía á significar que al lavores la junta per
manent que consti tuía la Diputació quedava en suspens 
de ses funcions y desproveïda d' autor i ta t . Y 's com
prèn: la Diputació general ó general i ta t de Catalunya, 
composta de t res diputats y t res oidors de comptes no
menats per les Cor t s pera t i c s anys, tenien la represen
tació dels t res brassos per durantlos t res anys, en que' 
n o ' s reunien Cor ts . Mes quan la representació na. 

¡ nal es tava ober ta , al lavores la genera l i ta t tornava á 
les Corts la representació conferida, la represen! 
dels brassos deixava de funcionar perquè funcionava 
reunida la representació del poble, lo qual era repre
sentat per 1' en t rega de les maces, símbol de 1' autori
ta t que 'Is brassos tenien. 

Delitiei aclons.—Allavores venien les deliberacions, 
que 's tenien separadament pels t r es brassos que ve
nien á constituir t res cambres unides per una comissió 
de tractadors, que eren, com acabem d' explicar, els 
intermediaris en t re '1 trono y i poble. Tots els concu
r ren t s que estaven habilitats pera pendre p a r t e n les 
deliberacions havien de pres ta r sagrament en mans del 
Notar i del bras respectiu, d' est imar el bé públich y de 
gua rda r secret. 

Sessió general.—Quan després de les deliberacions 

( 0 'Paraula antiga, que avuy diem agravis. A. Fra 
un iriBunal . • . ' e gruft. 

t ingudes separadament , els t res brassos estaven d' 
acord y tenien ja formats els seus dictàmens, celebra
ven sessió genera l pera llegirlos; essent digne d' aten
ció '1 r e m a r c a r que en aquesta sessió general no s' hi 
podien pronunciar discursos, lo que 'ns demostra que 
nostres antepassats se preocupaven mes de la real i tat 
que de 1 'ora tor ia vu3_da .1 que son tan aficionats els 
poli t icayrcs d' avuy dia. Una a l t ra de les costums po
lítiques d' aquella institució, que també demostra lo 
avensat que estava nostre poble en aquell temps, era 
que en les votacions s' a tenía á la cali tat dels vots, y 
no, com avuy, á la majoria numérica que no es mes 
que una de tantes t i ranies socials que quasi IIKIV 
pressa '1 predomini de la rahó 

Atribucions.—En les Cor ts residia la facultat de 
proposar les lleys, ap robar ó rebut jar les presentades 
pel Monarca, y suspendre ó derogar les establer tes , y 
(ii cas de dupte , in terpretar ies ; adver t in t que la llegís-
lació catalana sempre tenia per base '1 dret consuetudi
nar i , això es, quan les Cor ts establien una lley no fe-
yen mes que codificar lo que '1 poble ja venia pract i 
cant habi tualment desde molts y molts anys. -;Pot ha-
verhi dret nies democrátich? En vi r tu t d' aquet princi
pi '1 poble colaborava directament ;i la formació de les 
lleys per que devia regirse; no succchía com avujf; que 
i s demócratas que lns manan ens envíen per medido 
la Gaceta lleys votades de qualsevol manera que no te
nim mes remey que cumplir; el dret català era la vo
luntat meteixa del poble, perquè '1 poder real no feya 
mes que sancionar y manar cumplir els bons usos y EOS" 
tums de la te r ra , regulant los , en tot cas, conforme al 
benes tar comú. T a m b é intervenien les Cor ts en 1' ad
ministració de la casa real y en la conducta dels con 
llers de la Corona; votaven les contribucions y subsidis 
pera i Rey , y li presentaven, com havem explicat 
abans , el Memorial de greuges ó agrav is , essent de re
marcar que no votaven cap subsidi pera '1 Rey , que 
aquet no hagués donat plena satisfacció dels ag rav i s . 

Acabament.—Finalment, á fí y efecte de ga ran t i r 
.1 eumpliment de lo acordat per les Cor t s , aquestes 
e.xi-í( n al Monarca solemne sagrament de respectar ies . 
Així es que, un cop ordenats y e.xtesos els capituls de 
les deliberacions, firmats y s ignats per cadascun dels 
vocals, to ts els presents se descubrí en (1) y 's posaven 
á peu dret , menos el Rev, qee permaneixía assentat en 
sou trono. L ' arquebisbe de Ta r r agona , com á presi
dent del bras eclesiástico, encarantse an el Rey, li He

'l quadern en que estaven escri tes les lleys 3- 'Is es
ta tu t s de les Cor ts , y li p regava t ingués la bondat de 
jura 1 U'irmttla del ju rament , quin sol objecte era 

fer penetrar en el cor del Monarca una impressió de 
.¡cele envers la voluntat de sos vassalls, lo 

constituía, conforme á I' esperit d' aquella época, una 
iia religiosa, finida la qual llegia S' en

t regava al Rey un document, en el que s' expressava i 
donatiu y servey que les Corts oferien al Comte-rey. 
Allavores un promotor se g i rava de cara als t res bras-

pronunciant ab veu alta aquesta fórmula: Sa ma
jestat dona llicencia á les Cor ts pera que cadascú se 'n 
torni á casa seva.» 

BONAVEN H;KA R I E R A . 

/JI FoiTjBnt Autonòmica Català 

Al anunciarse la constitució d' aques ta novella so
cietat , desseguida 'n vàrem desconfiar, sols pel fet d' 
haberse batejat ab lo nom d' autonomista y no de na
cionalista, puig el p r imer nom es avuy molt anliboló-
gich ó duptos, ment res que '1 segon es de significació 
tan concreta que no dona lloch á dupte 

Mes al a r r iva r á nostres mans el manifest publicat 
per aquesta associació, y a l l llegir els enlayrats y pa-
triótichs conceptes que conté, hem volgut deixar de 
banda 'Is jueidis temerar i s , y sols hi hem regonegu t bo
na intenció y molta bona fé; si bé aquet document por
ta alguns e r ro rs d' importancia , no volem atr ibuir los 
nies que á la inexperiencia propia d' una enti tat que tot 
just acaba de néixer. 

Par lant 1' esmentada fulla dels fins que 's proposa '1 
Foment Autónotnista, diu: 

•Enfront del servey militar obligatori y de las re
dempcions á metálich, s istemas a tenta tor is á la dighitáj 

crtír que durare a, permanci-
.p cuben. 

' ' ' " ' y j ? ' 
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