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enviuda. 3.'" Ens convertiría en mansos anyell 
nos rastrerament dels drets que 'ns concedeix la Cons
titució espanyola, quan d' altra manera podríam 
temibles. 4." Quan un hom se presenta candidat ó acep
ta una candidatura, aquet sol fet ja 'I fa .sospitós d' am
bicions personals; y com que '1 Catalanisme no vol dup-
tosos, sino gent d' honrades indiscutible, resulta que '1 
qui aeepti una candidatura ja es indigne de pertànyer a 
nostra comunitat, y per tant no pot meiéixer nostres 
sufragis. 

Queda probat, dohchs, que un catalanista xo l'OT NI 
DEU anar á votar, y molt menys presentarse candidat. 
Pot ferho en virtut del lliure arbitri que posseheix 1' 
home, y no se li nega aquesta llivertat; pero es innega
ble que si ho fa, per aquet so! fet deixa d' é-.ssor catala
nista. Ni mes ni menys que '1 qui va a's toros ó 'I qui s' 
aficiona á torejar. Eleccions y tauromaquia son els 
sports mes notables y nacionals d' Espanya, sports de 
bojería, de crits y soroll, de desgracies, Je molt de bom
bo y total i 

- fa tant de fastich parlar d' aquest assumpto, 
que preferiríam mil vegades no haverne de parlar, pero 
es forsós femé comentaris, fer veure Ms inconvenients 
y perills, perqué 1' assatnb',. irrassa va sufrir el 
gran error de no preveurels. Diguemho ciar; avuy que 
regoneixem aquest error, tenim el deber de manilos 
tarho ben alt, que may ha sigut pecat confessar ab pe
nediment les propies culpes, ni es vergonyós l 'error , 
ja aquet es inherent a la naturalesa humana. 

Després de ll assamblea de Tarrassa, nosaltres ja 
vam comprendre desseguida que s' anava malament, 

: alia vam, perqué al llegir les severíssimes regles 
-amblen fixava pera '1 cas de presentar

se I' Unió als comicis, al llegir alió de que «es preferi
ble perdre les eleccions avans de recórrer á medis in-

duhíam la conseqüència de que per haver 
de perdre sempre, s' acabaría per deixarho córrer, es 
á dir que confiavam en que 'ls acorts de Tarrassa no 's 
arrivarían á posar en práctica. Pero 'ns en hem de
senganyat. Es mes encara; s' establí que quan 1' Unió 
no tingues candidats propis, veuria ab simpatía als al
tres si reunien mdicions; y aixó, tan ¡gn" 
á primera vista, no ha trigat á donar lloch á la o 
teoria de les afinitats, y molts companys de causa, poch 
convensuts, han interpretat l' a. I sentit di' que, 
encara que fossin catalanistes, podien anar á votará 
qualsevol politich que 's fes passar per afí. De mane
ra que si aixó's repeteix sovint, arrivará á desnaturali-

per complert ia primitiva fesomia de 1' Unió. 
•mes son ocias que aixó pot portar? 

Que si lins ara ha existit una linia divisoria entre '1 ca
talanisme y '1 regionalisme, aixó es, entre Ms bons y 'ls 
dolents, quina linia divisoria consistía en pendre ó no 
part en la polít eccions, 1' assamblea de Tarras
sa tendeix á esborrar aquesta divisió, de lo que 'n re
sultará, en cas de continuar les coses com fins ara, que 
'ls dolents corromperán y desacreditarán als bons que 
dant aleshores tots uns^-pero també tots dolents. ¿Qui-
na altra conseqüència vindrà després? Que 'Is bons na
cionalistes, els patriotes sencers y honrats, els qui no 
vulguin corrupteles, al trovarse enganyats per 1' afini
tat del descrèdit, se retirarán á llarga distancia ahont 
no arrivi la pestilencia de la política regionalista, y 1' 
Unió, ab la pèrdua de sos millors soldats, perdrà tot lo 
prestigi que podia tenir. 

Vetaqul á qué hauran vingut á parar les bases de 
Reus y de Tarrassa; van intentar la concordia ab los 
regionalistes y demés polítichs que no 'ns poden fer mes 
que nosa perquè sempre discorden, y en cambi 's pro
vocará la discordia entre 'ls bons clements de 1' Unió, 

Aixó no pot continuar aixís de cap de Ics maneres. 
¿No es vritat que 1' hem de regonéixer 1' error de Ta
rrassa? ¿No es vritat que quan se regoneix un error 
propi s' ha de procurar esmenarlo? Donchs si volem 
evitar Ics males conseqüències que hem assenyalat, en
cara hi soni á temps. Está acordat que la próxima 
assamblea tingui per objecte la revisió de les bases an
teriors Donchs que 's revisin primer que tot y ab tota 
urgencia les de Reus y de Tarrassa, pero que 's revisin 
ab conciencia, ab serenitat, amb espril enlayrat y pa-
triótich, y amb un criteri radical, beu radical, tan radi
cal com sigui possible, que si en aquet criteri s'inspiren 
els delegats, no hi ha dupte que de la revisió 'n surtirá 
1' anulació complerta de tot lo que parli "de medis elec
torals. 

BONAVENTURA RIERA. 

Lo sentiment fle Batria 
Quantas vegadas hem recorregut la terra catalana! 

Quantas vegadas hem sentit la impresió fonda, miste
riosa é inesplicablc que causa en 1' esperit qualsevol de 

ncontradas! 
I lan fruit nostres ulls las capritxosas siluetas de la 

variadíssima orografia de nostra patria. Nos hem, i n-
cimat en los mes enlayrats turons, hem devallat á las 

regonas valls, hem seguit el curs magestuós de 
nostres rius ó 'I bellugadís y rialler de nostres torrents. 
Ens hem entapuat cent voltas pels boscos sentenaris, 
respirant sas emanacions rehinosas, ó reposant á 1' 
hombra dels arbres d'ulanos brancatje ó haurem co
rregut per las floridas prades d' horitzons dilatats. 

No es solsament 1' espectacle encisador y sublim 
sempre nou y sempre hermós de la Naturalesa lo que 
corprèn sino que aquet tros de Naturalesa forma '1 tc-
rrer de nostra patria. 

Situats al cim del puig mes alt, tot quan la vista 
assoleix ens parla de fets de nostra historia que 's des-

3 ulls com llibre hont s' hi llegeixen las 
gestas deis nostres passats. 

Y en las obras del home que aquet y '1 temps hem 
anat convertint en despullas venerables també hi ve-
yem simbolisada la idea de patria. El sensill dolmen en 
parla dels primers pobladors de nostra terra. Els con-
tats restos dels greebs y fenicis ens recordan el pas d' 
aquets civilisats pobles y sa influencia en nostre ésser; 
la mes llarga y feconda civilisació romana deixà sa y 
enllà sos petjadas. 

Perqué al contemplar I' enrunat castell feudal ave 
niu d' aligas ab tot y las ideas diíercntas del nostre 
temps sentim fonda impresió? Perquè 'nsla car,sa, lo 

-, 1' artística catedral, que '1 magestuós monastir 
y lins la petita ermita que corona '1 modest pujol? 

En els monuments arquiteetónichs el poble hi ha 
anat grabant sigle per sigle abtota sa potent fantasia, 
la seva anima; en cada gàrgola, en cada capitell, en ca
da areh en cada cloquer, hi veyem nostre rassa; son 
sensacions fondas que ha objetivat en la pedra y d' 

icionsd' altres temps, d' aqueix sentiment 
de patria nosaltres re som continuadors, el sentim nos
tre, perquè es cl mateix el principi que 1' informa, es 
la mateixa font que '1 fa brollar, es la mateixa 
que hi viu encare que avuy se manitesti ab formas cu

itas. 

Igual impresió ensproduhèixenaltresmanifa 
de 1' anima catalana, lo mateix las produccions dels ge
nis, que las cansons del poble, y fruhim ab els groriosos 
fets dels nostn \" patim al recordar sos infortu
nis encare que ells no 'ns afectin directament. 

rassas, las nacionalitats, els pobles, tenen quel
com essencial, etern é inmutable que naix al fons de; 
individuo, quelcom, qu< ai un principi de vida 
ó millor la vida mateixa, quelcom que quan s' exterio-
risa dona lloch á manifestacions grandiosas siga en el 
terreno que 's \ ulga; es com una religió, com un taber
nacle per quin es nostre afecte mes intim. 

Si repassem 1' 1 listona de 1' I lumanitat veurem que 
aqueis sentiment de patria, no esinfecond, sols propi, 
com 1' han volgut titllar alguns desgraciats, de cervells 
somiadors, sino que ha sigut la forsa productora de las 
obras mes grans, d' acció comparable ;'i las grans relli-
gions ab qui s' ha confós mollas voltas; ha sigut sens 
dubte lo mes sublim que ha niatal fons del individuo 

Presentem al home mes possitivista, mes práctich 
allunyat de sa patria, un tros de drap, una sencilla ban
dera y '1 veuren conmoures fondament, apesar d 

iticisme. 
l\ls cants sentidíssims, ja crits d' indignad' 

planys d' ánimas enamoradas de sa llar y de sa deu que 
'ns han deixat els profetas israelitas deis llarehsy nom
brosos captiven's en la orgullosa Babilonia y que tant 
contribuiren a" la formació del poble jueu, en son una 
bona mostra. 

I .a sens igual civilisació grega, las obras mestras 
de sos genis capdals tant grans que nodriren de sava 
un imperi tant poderos com el roma y ab sas despullas 
ompliren tot el Renaixement fecondant ab sa forsa vi
tal á la decrepita Europa, no son mes que la exteriori-
sació del ánima grega. Fon tant gran l'acció civilisado-
ra d' aquell poble que per mes que d' ell com á tal ne 

•ois una ombra, no obstant ha quedat per sempre 

mes y d' ell beuhen tots els pobles, lo seu geni inmortal, 
lo que la exclamar al astrònom Flammarion que quan 
la Tetra rodi sens vida, freda, pels espays interplane
taris encara s' h¡ dibuxará com una estela, com una 
lien boy riña lluminosa la patria helénica.. 

Y mes modernament veyem als pobles dels Balkans 
tmesos al ominos jou dels turks, remoures forta

ment, veyem als polachs, lo mateix ais que '1 despotis
me- del Tzar de Rússia ha llonsat, á las glassadas é in
hospitalarias planas de Sibèria que 'ls que viuhen en las 
populosas capitals d' occident, veyem als lilis d' Irlan
da, que han buscat un refugi en la lliure América, ve
yem á tots els fills dels pobles que la diplomacia sens 
entranyas dels grans estats ha declarat morts botegar 
al recort no del estat á que sa dissort els ha junyit, no 
de la Patria oficial que 'ls han donat, sino de sa Mace
dònia, de sa Polonia, de sa Irlanda, de sa verdadera 
patria. 

Conservemlo, aqueix sentiment, deixemlo esclatar 
ab forsa, y per mes que descuratjats á voltas per ilu
siona perdudas, per prestigis cayguts ó per defalliment 
dels mes que semblavan mes entussiastas, no per aixó 
deixem de lluytar per aquesta relligió de patria, encara 
que 'ns abandonin, encara que se 'n burlin, encare que 
'ns persegueixen, mantenim el foch sagrat, el germen 
vital, d' aqueix amor en que hem de trobarhi nostres 
nies purs plahers y quina exteriorisació com mes po
tent sigui mes be ha de produhir á nostra aymada Ca
talunya. 

DE LA MONTANYA 
Els ¡dea dradors del odi brotan ab violencia; 

mes,moltíssima mes lenta es la llorescencia de.las ideas 
creadoras d' amor. 

Aixís hi ha poblcts industriosos á la vora dels rius, 
prodichs, nascuts ahir, adoradors fanátichs d' una idea 
veila, utòpica, absolutista; hi ha pobles rurals al cim 
de la Montanya... en la beatitut de las foudalades bos-
querolcs ahon els ideals tenen una virulencia}'una as
pro que fan engunia y uns y altres en tant s e . 

a en el fervor de radicalismes estèrils, barran la 
porta á la llum esperansadora de las novas orientacions. 

Per aixó els ideals vells hi prenen un carácter dog
matice., esquerp, á la trasíusió do qualsevol delicadesa 

ntiment. 
I .as térras ermas, ahon hi creix la llor groga de las 

olivardas, esperan la sembra de la llavor plena promp
te á germinar. 

Y veu aquí cl camí per fer. 
Será, si 's vol, la tasca mes feixuga del catalanisme 

pero será la reconquista de 1' element sanitós que neu-
tralisa el baf de corrupció social, la reconquista de l ' 
arxiu de la Tradició, contrapès de las conmocions sob-
tadas en la lluyta constant de las grans ciutats. 

I.' areh de Sant Martí del catalanisme ha d' aparèi
xer aquí dalt ab una gamma de colors mes viva, mes 
crua, han d' esborrarse las mitjas tintas y acentuarse 
fortament las siluetas. 

Sois aixís el sentiment catalanista pot venir á rom
pre la incultura de las encontradas alterosas, 1' ensa-
nyament, la virulencia de las foudalades, 1' adoració 
fanática de las vessanas deis ríus. 

Un día la virtualitat dels principis autonómichs arri
bará al cor dels oprimits de totas las nacionalitats d' 
Europa. 

Aquell día, aixó qu' es tant fort... las armas, cls 
exèrcits formidables, serán ja impotens per vence cls 
ideals, el pensament, que encar ho son molt mes de 
forts. 

Allavors cuasi ningú parlará, presentin la grandesa 
de la gestació, será un moment espectant y dirán els 
pobles esclaus volém y... será. 

Y d' aquest suprém esíors en vindrà 1" aubada de 
Justicia, precursora del amor dels pobles humils, dèbils 
y oprimits en front de 1' orgull, la forsa y la tirania dels 
grans Estats. 

I lo.Ms Y TBIXBDOR. 

Gironella Novembre. 
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LA DEVANTKRA 3 

NOSTRE DEVER 

f /\T\ A base primordial de la regeneració 
&¿± deis filis de Catalunya está en la ins-
Vi ¿ trucció y per aixó '1 donar instrucció 
jf^jjL ;i qui n' estigui mancat es el dever 

-*mmm dels catalans que pensém en 1' avenir 
•de nostra patria. 

De las difcrentas classes de que 's compon la Socie
tat catalana la classe obrera es la que compta ab mes 
gran proporció d' ignorants de lo que se n'aproiitan 
despiatadament els que sois cercan entre 'ls iebulli-
ments de la massa pedestal pera aixecarse y llochs de 
refugi de sa migrada finalitat política. 

Y els que cauhen en el defecte de voler convencer 
als ignorants partidaris d' un camp polítich determinat, 
ab arguments, haurían de tenir en compte avans que 
tot que pera qu' aquets arguments fassin efecte es pre
cís semblarlos en terra abonada, es precís qu' aquell á 
qui vaigin dirigits tingui las facultats prou desarrolla
das pera compondréis. 

Vientres el nivell intelectual de nostre poble no si
gui mescnlayrat, els vividors de tota mena trobaran & 
casa nostra un lloch hont colocarhi miserias, mentrcs 
tinguin una mica d' oratoria y un xich de trassa en tro-
bar frasses d' efecte qu' enlluernin. La desgracia mes 
gran que pot tenir 1' home es no sapiguer pensar per 
compte propi y haver de fer per lo tant el paper d' es
clau del criteri dels altres. Precisament la proporció d' 
ignorancia esmentada mes amunt, es lo que 'ns explica 
i poch èxit de tot lo qu' es veritable emancipació polí
tica. 

Un vividor cualsevol per poch que sigui i seu art 
d' enganyar, trobarà camp abonat pera sos fins parti
culars mentres la ignorancia domini á la massa y sols 
cal girar la vista al entorn pera demostrarho. Guay-
teulos els pobres, esclaus d' un polítich cualsevol; cl 
seu amo 'ls parla ahir del amor que Ms portava y ells 
ho cregueren; avuy sembra en 1' ayre que respiran els 
gèrmens de tota mena d' odis y rancunias, y els igno
rants odian; demà 'ls cridará pera acostarsels ben á la 
vora y sobre ia atapahida basa aixecarshi ell ben alt y 
els esclaus obehiràn cegament, anulant avans, ara y 
sempre sa propia personalitat y renegant de la dignitat 
personal al vestir la l'.urcya d' un polítich. 

¡Quina pena fan els pobres ignorants! S' cxaltanper 
un home perquè son incapassos de covar ideals y mer
cès & n' aixó cambian cada dia de camp polítich seguint 
els faldons del orador que 's tassi ames preu ó figurant 
en cl camp que Eassi mes fressa. Y cuan cansats de ser
vir d' escambell á 1' un y á 1' altre senten la punjada 
del desengany, comque 1' ignorancia es 1' element pre
dominant en ells s' en van á casa desilusionáis y abu-
rrits sense poguer servir á cap moviment social serio, 

. ni á cap causa de emancipació humana. 

Es induptable que 1' estat general d' ignorancia no 
ha de durar sempre, pero no es menys cert qu' es un 
dever de tots els qne tenen amor á la humanitat el pro
curar que s' acabi lo mes aviat millor dintre de la seva 
esfera. Els catalans dintre'1 nostre camp y en lo que 
possible 'ns-sigui havem de portar cada hu nostre grá 
de sorra en la imprescindible obra d' educació del nos
tre poble. 

De cap manera tenim de posar aquesta obra en se
gon terme com aquells que malgastan sas energías y 
cabals en cosas d' actualitat política que fan tant de bé 
al poble català, ab poca diferencia, com las campanyas 
Políticas dels vividors de que parlavam mes amunt. No 
hem de caure tampoch del costat de la precipitació qu' 
es patrimoni dels qu' aixecan institucions de fracàs fa
talment segur, sino que sense desmayar y ab la cons 
tancia dels conscients hem de trevallar sense descans 
fins á conseguir enlayrar el nivell de cultura de nostra 
Patria y acostarla per lo tant á la seva redempe 

foSEPH ( >LIVERAS. 

ENGRUNAS 
lAy, que tinch! |¡Ay, que tinchü 
*\Cueste lo que cueste, ejército y marina es lo que 

España necesita'. 

No sé s¡ somio ó bé es que 1' insigne Cánovas ha 
ressucitat. 

«|No puede seguir España por más tiempo sin deter
minar su condición en el concurso de las naciones civi
lizadas! 

La minoría republicana— termina diciendo el señor 
Salmerón—no se opondrá á proyecto alguno que tien
da á favorecer al ejército « 

¡Molt bé, Sr. de las cuatro unidades! 
De jove molt pocas cosas tenía de bó, pero are, cre-

guins, Sr. Salmerón entornisen á casa que s1 ha fet vell 
y ni tant sols per president de la República d' Andorra 
pot serví; hi faria mal paper. 

El Sr. Vallés y Ribot ha renyit amb los republicans 
unitaris. / 

Es diu que tracta de tornarse a unir amb los cata
lanistas. 

Deu volguer dir amb los rcgionaüstas, si es aixís, 
si, home, no 's fassi pregar els ne convé un de jefe que 
sàpiga fer tots los papers. 

Arc en cuan als catalanistas no 'n volem d' unions, 
si de cas te de convertirse en catalanista de lila, fer un 
acte de contríció devant del poble y retirarse uns deu 
anys á caseta, desprès d' aixó si 'ls seus actes son com 
cal ja li deixarem ser, pero no 's pensi pescar cap acta 
de diputat ni cosa que ho sembli, tant sols hi trovará 
molta íeyna y molts disgustos; pero tampoch se trova
rá com are que sent lo qui donava mes arguments los 
seus mateixos companys se ni burlavan á la cara. 

Fassiho y no fassi mes cabriolas que ja es massa 
gran per jugar á jochs de ni 

Llegeixo: 
Villaverde ha celebrado con Silvcla una larga con

ferencia, para tratar de la cuestión con Salmerón. 
Parece que Silvela recordó á Villaverde, que en un 

caso parecido, cuando tuvo una cuestión personal con 
el conde de las Almenas, la rechazo con criterio análo
go al que hoy emplea Vil la ver ti 

Y es clar home. La sanch no deu haber de arribar 
al riu. Ja n' hi ha prou que al devant del pais prou be-
ncyt pera creurers ais politichs, fassin veure qne 's ba-
rallan. Entre tant s' entreté y vostès van fen la seva. 

Meeting á Premia de Mar 
Degut als insults y parauladas qu' alguns republi

cans deixaren anar en un meeting electoral que celebra
ren en aquella població lo día IS del passat Octubre, 
contra 'ls catalanistas 1' Agrupació Catalanista de Pre
mia de Mar publica una rahonada fulla protestant dels 
conceptes emitits per aquells Sis. y retantlos á un mee
ting de controversia á n' ells y als seus capitostos q 
devia tenir lloch lo día primer del mes que som en lo 
local de 1' Agrupació. 

Aquells Srs. republicans i lavan la 
proposició y qu* anirían á discutir á nostres companys 
junt amb alguns dels seus capitostos, mes arribada 1' 
hora no compareixí ningú amb qui discutir fent lo que 
sempre acostumat! de no darse per i 

Atesa la gran concurrencia que s' había reunit tant 
poble com de tota la comarca y molts companys qu' 

hi anaren de Barcelona, s' organisáun meeting de pro
paganda que no duptem deixà fondas arrels on lo cor 
dels que tingueren la sort d' assistirhi. 

Comensá lo Sr. President de 1' Agrupació exposant 
en un concís parlament 1' objecte per que s' havia re
unit tan bon estol de compatricis y pregant á tots los 
concurrents que si hi havia algú que no estés conforme 
amb los conceptes emesos per algún dels oradors que 
farian us de la paraula podia rebatrclsamb deguda for
ma y exposant arguments y probas sens insults ni pa
rauladas de cap mena puig que á n' aquet terreno no 
hi volían baixarhi 'ls catalanistas, puig es un medi que 
demostra clarament lo baix nivell del qui 1' emplea y la 
falta d' arguments á favor dels ideals. 

Lo Sr. Alsina, Secretari de 1' Agrupació feu patent 
lo grau de llibertat d' aquells Srs, que per combatre 
una idea no tenían altre medi qu' insultar als seus de

fensors; digué que 'ls catalanistas no anavan á dema
nar vots com ho feren los republicans '1 altre día y que 
per lo tant no tenían cap necessitat d' insultar als seus 
contraris per afalagar los baixos instints de las massas 
y fer qu' aquestas los seguissin com mansos anyells, 
puig lo Catalanisme vol que '1 poble tingui conciencia 
de lo que fá y del camí que segueix y acaba dolentse 
de que no hi haguessin comparegut los republicans, 
puig d' aquella manera haguera quedat ben palesa la 
manera d' obrar d' uns y altres. 

Lo Sr. Bonhome, President del Centre Catalunya* 
de St. Martí de Provensals atacà amb gran fermesa 
aquells falsos redemptors del obrer que no mes volen 
que '1 poble inconcient los serveixi d' escambell per 
arribar á un lloch que pels seus mèrits propis no con
quistarían jamay; com á obrer qu' es proba amb gran 
coneixement de causa que 1' obrer 1' única salvació la 
pot trobar en lo Catalanisme puig en aquest es ahont 
se troba la verdadera llibertat y la tolerancia fent que 
tots ells estiguin units per Ilassos de concordia 
manor y no per odis ni envejas personals. 

Lo Sr. Coca del «Catalunya Federal» combat 
que dientse federals y pretenint defensar las saludables 
doctrinas del mestre del federalisme En Francisco Pi y 
Margall van de brasset amb los republicans unitaris, 

tre\ aliant per una República que sino fos igual fora 
pitjor que la Monarquia actual; sostingué que '1 lloch de 
combat dels verdaders federals es al costat del catala
nisme puig tots defensan la mateixa causa. Rebutjà '1 
dictat de retrógrados que donan los unitaris als catala
nistas puig digué que si algú pot ésser titllat de retró-
gado son los rrmteixos republicans que tenen un p re 
ma tancat en totas las qüestions, may los catalanistas 
que consideran totas las ideas políticas, religiosas y so
cials dignas de consideració y respecte mentres los qui 
las sustentin ho fassin amb manifesta bona fé sens co
artar en res ni per res la llibertat dels que las sustentin 
contrarias; digué que no podían esser retrógados los 
que deixan de banda als homes se preocopin tant 
de las ideas, ben al revés dels republicans que contínua
ment están fabricantse idols de íanch. 

Lo Sr. Llorens del Centre Catalunya estudià las 
bases de Manresa comparantles amb lo programa dels 
republicans, exposà las diferenciasprincipalíssimas dels 
dos programas, en lo referent als sistemas de quin; 
obligatori pels ui n que patint una mica 'ls 
richs sufrirían menos los pobres, com si á un pog 
consolarlo la desgracia d' un altre, y voluntari lo deis 
altres sistema eminentment Iliberal que sols vol que si
gui guerrero aquell que no tingui en la massa de las 
sangs; aquell qu' estigui de conformitat amb son carác
ter; analisá lo sistema de tributació progressiva preco-
uisat pels catalanistas de que qui res no tingui res no 

-ui y que '1 que tingui per deu pagui com deu tal 
com se te d' interesarse la verdadera igualtat. 

Interrumput durant sa perorado per alguns Srs. que 
ni ngú sap qui eran els recomanà que demanesin la pa
raula que galantment los hi lora cedida per que expo

sin lo que creguessin convenientylo que estaban dis
posats á discutir mes aquells...—no se com dirlos—com 

ossos peters que sois lladran d' esquitllentas ni go
saren dir aquesta boca es meva, continúan lo seu bri
llant discurs lo Sr. Lloren 

Lo Sr. Folch y Capdevila nostre bon amich del ' 
ociació Popular Catalanista fou saludat al aixecar-
imb una forta salva d' aplaudiments, comensá n 

ni festant qu' encare que 'ls republicans no haguessin 
comparegut ell volia imaginarse qu' estaban presents, 
digué que á las lloansas y apologías que dits Srs. po
dían fer de la República no tenia res mes que dirloshi 
que tan tiránica es la República com 1;. Monarquia, 
puig tant 1' una com 1' altre tenen las llcys constitucio
nals de 1' Estat que ja 's cuidan de modificar los poli-
ticaires d' ofici que van turnan en lo poder amb U< 

undarias que al aplicarlas anulan totas las llibi 
tats consignadas en la Constitució: dona exemples en 
demostració de las afirmacions citant lo cas de que hi 
haigi Monarquías mes lliberals qu' altres Repúblic 
com succeix amb Inglaterra qu' individuos expulsats 
per las ideas avansadasde la República Francés*', tro
van aculliment en la Monarquía Inglesa ahont disfru
tan de totas las llibertats del altres ciutadans y cora ha 
succehit derrerament aqui qu' individuos expulsats de 
la República Argentina han trobat aculliment dins la 
Monarquía Espanyola poguentsc dedicar lliurement ais 
seus quefers ordinaris lo mateix qu' els altres ciuta
dans. 



4 LA DEVANTERA 

Sostingué que la verdadera llibertat sols deu bus
carse entre las petitas nacionalitats com Bélgica y Suï
ssa ahont no hi troba cabuda el baf pestilent de la polí
tica menuda. 

Feu una calurosa defensa dels ideals ácratas soste
nint qu' aquets caben perfectament dintre del Catala
nisme pero may dintre el republicanisme qu' avans que 
tot los obligan a una forma determinada de gobern ó 
sia á una de tantas tiranías que sols pot abonar la nio-
da ó la forsa de las costums. Fem homes concients-
digué—y aquell día ningú es preocupará del nom de las 
cosas per fixarse solament en los resultats práctichs de 
las matcixas. 

A prechs del Sr. President leu us de la paraula lo 
Sr. Pujóla y Vallés de «Joventut» qui comensá pre
guntant si hi havia alguna vaga, si corría la sang pels 
carrers, si hi havia morts y ferits puig no s' havia pre
sentat aquell Sr. de tanta anomenada. 

Digué estaba en un tot conforme amb las ideas ex
posadas per sos companys y en particular amb las del 
Sr. Folch; feu una defensa brillantíssima científicament 
dels ideals autonomistas, especialment del avansat; au
tonomía qu' arrencán de la Nacionalitat arriba á la mes 
complerta llibertat individual. 

Recomanà la mes gran tolerancia á tots los ideals 
y acaba saludan en nom de «Joventut» no tant sols als 
catalanistas, si que també ais que sujestionats los in
sultaren 

Tots los oradors foren molt aplaudits. 
Tanca tan patriótich acte lo Sr. Foncuberta donant 

las mes grans mercès á tots los quí ni asistiren. 

Üi)ió Catalanista 

La Junta Permanent deia cUnió Catalanista» cum-
plint 1' acort del Consell General de Representants tin
gut el día 11 del corrent, ha enviat 1' ofici que á conti
nuació publiquem á la Sra. Xa Agnès Armengol de Ha-
día; lo que 'ns prega que fem públich pera coneixement 
de totas las donas que contribuhiren á la suscripció de 
la Bandera de la. Unió Catalanista. 

L'nió Catalanista--Junta Permanent- Lo Con-
General de Representants de la Unió Catalanista, 

reunit en sessió del día 11 del mes que som acordà per 
aclamació y pié d' cntussiasme donarvos grans mercès 
per la generosa ofrena que per vostra patriótica inicia
tiva l'cren á la Unió las donas de nostra Catalunya.— 
Com ho feu á son temps la Junta Permanent, lo Consell 

rmá la promesa de servar sempre honra
da, sempre digne y sempre ben alta la Pandera que tan 

ient va rébre de vostras mans en lo memora 
ble jorn de Pasqua granada d' enguany, y al ensemps 

• ia manifestació de sos sir ntiments 
d' agrahiment envers vos, ilustre patricia, y las gen
tils 'oras de tan noble iniciativa qu' encarna y 

ata las justas aspiracions dels catalans de cor 
que per la llibertat de Catalunya treballan. Y acordá 
dirigirse á vos pera que en vos rebin la expressió del 

Je la Unió Catalanista totas las compatri-
que contribuhiren á portar á cap tan noble y pa

triótica empresa.—La Patria, la Fé.y V Autor, simbo-
Jas en nostra Pandera serán nostre guiatge en la 

lluyta. Per la Patria, y no mes que per la Patria, ani
ran destinats nostres cntussiasmes; y mentres la Fe en 
nostres ideals se refermarà guaytant los plechs de nos
tra Bandera, /' Amor será la nostra mes preuhada ar
ma de lluyta. Per Amor y ab Amor prediquem nostras 
ideas: Amor sentim pera 'ls comparas que 'ns ajudan 
en nostra tasca, com també pera 'ls enemichs, pera 'ls 
equivocats, pera 'ls cegos y pera 'ls aixerrahits de cor. 
Amor será nostra ensenya perqué en Ell s' hi enclou
rien totas las nostras aspiracions: Amor a l a Llibertat, 

Patria y ¡1 la Humanitat catalana.--La Pandera 
que 'ns oferireu nos farà present á tot hora nostres de
vers; ab Ella per guiatge nostres cors s' enrobustiran 

lo sant amor á Catalunya y sos colors inihaculats 
serán sempre viva mostra de la honradesa de nostra 
causa.—Aquestos son los sentiments del Consell <. 
ral de Representants de la Unió Catalanista, que 's 
complau en transmetre ab sincera expressió la Junta 
Permanent pera que nianilcstantvosho á vos, ne rebin 
també sa justa part las gentils catalanas que ab sa coo
peració tan bella mostra han donat de son patriotisme 

y lleal adhesió á la causa de Catalunya.—Deu vos 
guardi molts anys pera be de la Patria.—Barcelona 28 
d' Octubre de 1903.—P. A. del C. G.— Lo President, 
D.Mart í y Julia.—Lo Secretari, S. Gubern.—A la 
Sra. Na. Ágnés Armengol de Badia. 
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TEATRE INTIM 
Després de la brillant conferencia qu' estractaren 

en lo número anterior, nostre distingit amich En Adriá 
Gual ne dona un altre en lo local de 1' «Aplech Catala
nista» la quina versa sobre el tema «La joventut en lo 
teatre». 

Sapiguda de totom es la competencia del autor per 
lo que no cal dir que baix un tema tan interessant po
gué lluir sos vastos coneixements en la materia; sostin
gué que '1 teatre ha d' ésser un dels medis principals 
per 1' instrucció del home comensant desde 1' infancia 
que 'n lloch de donalshi funcions de magia y caricatu
ras grotescas que fan somiaries amb cosas extrañas, 
deuria comensarse pels epissodis histórichs y aumentan 
de mica en mica fins á que poguessin capir per com
plert lo teatre d' ideas, verdader fi del teatre. Recordà 
pera '1 cas lo que hi succehi á n' ell que de petit recor
dà veigé lo Cuzmán e! Bueno, fet histórich que may 
mes s' ha borrat de sa memoria. Com á proba de '1 re
sultat educador del teatre digué que sols hi habrá que 
fixarse amb lo nostre jovent: sempre bullint de son cer
vell un raudal d' ideas novas al concurrent al ver tea
tre, fatohandero y presumit lo concurrent á vandevi-
llas y chabacanas, chulapón y amanerat lo del género 
chico y aixís tot per aquest ordre segons sos aficions 
diguemne artísticas. 

Fou aplaudidíssim sortin la concurrencia molt com-
plascuda del local. 

Aquestas dugas conferencias com ja diguérem foren 
preparació de la temporada de 12 funcions que tenía 
projectada y que s' inaugura lo día (> del corrent amb 
la célebre obra de Beaumarchais «El Barber de Sevi
lla traducida al català per En C. Capdevila amb molta 
fidelitat. 

Res tenim de dirne de 1' obra per ser de sobras co
neguda, sols podem parlar del ' execució y presentació 
escénica y encare sens gaire extenció—puig no 
aquest l' objecte del nostre quinzenari—no direm doivhs 
res mes que 's presentaren dugas hermosas decoracions 
una del Sr. Junyent y 1' altre del Sr. Craciá que dona-
van color de vida á l ' obra, 1' indumentaria com no 's 
veu mes que contad íssimas vegadas en lo teatre, los 
actors fent mes de lo que podía esperarse de las sevas 
forsas, en li felicitem de tot cor als amidis Gual, Jun
yent, Gracia, Giménez, Capdevila y demés companys 
del Teatre Íntim y 'ls desitjem que I' actual temporada 
á mes d' ésser profitosa per nosaltres en quant á art ho 
sigui per ells en la cuestió econórm 

lli asistí una inmensa y distingida concurrencia que 
no regateijá 'ls aplaudiments á ningú. 

Pels divendres de cada setmana sembla que també 
donarán funcions repetinse la del dilluns anterior; 
avans d' ahir degué repetirse •• El Barber de Sevilla». 

Las obras anunciadas per aquesta quinsena son: lo 
día 16 «La Margarideta- Escenasdel Faust de Goethe 
en 3 actes y S quadros, adaptació d' En Joan Maragall; 
lo día 23 «L1 Avar» Je Moliere traducció de J. Poca y 
Cupull y lo día 30 «Joan Gabriel Borkinan» de 1' Ibsen 
traducció del mateix. 

¡Avant y no defalliu! 

R. 

NOVAS 
resultas de la denuncia del setmanari «La Repú

blica Social • ha sigut procesat son director, nostre 
| amich y ferm company En Jaume Durany, el qui dis

fruta de llibertat provisional mitjansan liansa personal. 
Molt dessitjem que nostre bon amich surti en be d' 
aquest mal pas. 

—L' Associació ¿Foment del Teatre Lírich Català», domi
ciliat en lo carrer Baix de Sn. Pcrc, n°. 7, pral., participa ais 
entussiastas de I' idea que persegueix aquesta Associació, 
que fins á fi del corrent any quedan lliures del pago de tota 

mena de cuota d' ingrés y considerats com á socis fundadors, 
els que per dita fetcha quedin inscrits. 

—De conformitat amb lo que estaba anunciat lo día 3 ' 
del prop passat Octubre á las deu de la vetlla si- celebra lo 
Concell General ordinari de la «Associació Popular Catala
nista» ab regular asistencia de socis. 

Després d 'una breu resenya dels traballs portats á cap 
per 1' Associació durant lo curs passat feta pel Seeertnri y 
donada lectura dels estats de comptes que foren aprobats, 
se procedí á la renovació de cárrechs pera la Junta Directh a 
quina queda constituida pera 1' actual curs de [903-I904 en la 
forma següent: 

President, En Jaume Bozzo; Visprcsident, En Bonaventu
ra Riera (reelegit); Secretari, En Rafel Folch y Capdevila; 
Vissecretari, En Francesch de P. Curct; Bibliotecari, En An
toni Sayós; Tresorer, En Joseph Carrete; Comptador, En 
Joan Sucarirats y Vocals; En Joseph Masó y Goula, En Joan 
Robuster, En Joseph Crant y En Antoni Raventós. 

Felicitem A tots ells per la elecció y els dessitjem molt d' 
acert en lo cumpliment de sos cárrechs. 

—Havem rebut los estatuts de la «Capella Catalana» nova 
entitat musical y d' auxilis als seus socis; li dcsitjcm llarga 
vida y molta sort en lo camí emprés pera bé de nostra causa 
y del enlayramcnt artístich de Catalunya. 

—«Catalunya Federal» va publicar una magnífica protes
ta contra algunas afirmacions que s' habían fet correr de qua 
aquella entitat anin'a á las passadas eleccions ó bé apoyaría 
alguns dels candidats qu' amb diferents noms s' hi presenta-
van; recordant, qu' els que volguéssim seguir las doctrinas-
federáis no devían apoyar de cap manera als federals qu' 
anesin junts amb altres elements afins. 

Molt bé per «Catalunya Federal». 
—També 's repartiren profusament las fullas que feren 

imprimir los socis de la novella entitat «Lo Somatent» amb 
lo ben escrit article de nostre ex-director En Bonaventura 
Riera. Lo que produi molt mal efecte á las personas sensatas 
fou que mentres la majoria dels ciutadans las llegían y guar
daban, alguns que volen ferse passar per catalanistas las 
triparen al mitg de la Rambla tant solsalveurer lo nom. 

Moltas mercès perla seva inquina. 
—Aixís mateix y també protestant contraías eleccions es 

repartiren unas fullas firmadas per varias entitats alguns de 
quins noms no teníam lo gust de conèixer, possant amb lloa
ble bona fé las cosas en son lloch, sols una petita relliscada 
hi trobarem y fou lo confondre als catalanistas amb los altres 
partits polítichs, mes com no es del tol culpa seva 110 podem 
dirlos hi ni una sola paraula. 

Foren molt ben rebudas. 
—L' «Aplech Catalanista» de aquesta ciutat ha comensat 

la publicació d'una tanda de folletos que publicant articles ja 
coneguts dels mes distingits campions dejiostra cansa siguin 
de fàcil adquisició pera poder lograr extendre tan com po
ssible sia la bona llevor que ¡a de temps \ c escampan lo Ca
talanisme. 

I.o primer d' aquest folletos conté els dos articles qu' 
amb !n titulde «Virtualitat de Catalunya te publica: 
mestre dels periodistas catalans E)l Pere Aldavçrt. 

Lo preu es de 5 cèntims 1' exemplar y es trovará de \ ca
da en lo local de 1' Aplech, Marlet, 1, prncipal; del producte 
de la venda se 'n Iaia un tiratxe especial per repartir per tot 

llunya. 
—Se prega als senyors calaboradors al Diccionari de la 

I.lengua catalana, residents á Barcelona, que fassinjo favor 
de fer entrega al senyor Portats Presas, Diputació, 282, 
3.0, 2.*, de las cédulas que referent á dita obra tingan llestas, 
dossens dit senyor enydará feria, arribar á mas d' en Antoni 
M.' Alcover. 

—Segueixen. udas las cátedras de Oret civil y 
Historia de Cataluyna que al local del Ateneu Barcelonés 
don.1 la entitat «EstudisUniversitaris Catalans.» 

Establiment tipográfich de Joseph ORTEGA. - S . Pau, 96.—Barcelona. 

CALENDARI CATALÀ 
—*$-*© pera I' arçy 1904 ©>-£-<— 

Any XIV de sa publicació 

Eiitat w l1 antiga imprempta Lá Catalana 
Preu 1 pta. 

DE VENDA EN AQUESTA ADMINISTRACIÓ 

S' envia lliure de gustos ¡i qui ho demani. 
No's respon de estravios si no s' envia un ral 
per sertificat. 
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