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LA DEVANTEBA 
Q U I N Z E N A R I C A T A L A N I S T A 

R E D A C C I Ó Y A D M I N I S T R A C I Ó : A S S O C I A C I Ó P O P U L A R C A T A L A N I S T A ; E S C U D I L L E R S B L A N C H S , 8, 1 e r 

«Volem la llengua catalana ab carácter oficial y que sian catalans tots los que á Catalunya desempenyin cárrechs públiclu: volem C o m catalanas, no sois 
pe ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ 

bucions ¿"impostos, y volem en fi, la ̂ facultat de poder contribuhir á la formació del exèrcit e'spanyol, per medi de voluntaris ó diners, suprimint en absolut las quintas y llevas en raassa, y 
establint que la reserva regional forsosa presti servey tant sols dintre de Catalunya.> (Del manifest de la «Unió Catalanista> de 16 de Mars de 1897). 

I- W I I- \/J per estatuhir nostre dret y lleys civils, sinó tot" lo* que 's refereixi a la nrgañisació interior de nostra térra: volem que catalans sian los jutges y magistrats, 
L . U U U L V U L L I w l v aue dintre de Catalunya 's fallin en última instancia 'Is plets y causas: volem ser arbitres de nostra administració, fixant ab entera llibertat las contri-

oi.Ti-s son Ics maneres de fer propa
ganda quan se t rac ta d' escampar 
una idea ó d' educar una societat . 
Anèmies examinant a ten tament , á (i 
de que, coneixent els medis mes re-

goneguts pvr llur eficacia, poguém posarlos en prácti 
ca ab preferencia als demés que no ho son tan t . 

Un dels medis que mes solen pract icarse es 1' orato
ria deis mí t ines , y per cert que, si be ho miréni, es el 
mes fácil pero '1 mes perillós y el de mes poch efecte. 
Es e! mes fácil perqué 'I do de la facilitat de la paraula 
ivulgo labia ; s l ha enson3'orit de les classes que podríam 
anomenar intelectuals, de tai mnner.t que en qualsevol 
acte polítich que se celebri no hi manquen may oradors 
mes ó menys improvisats . Res, ens eréyam que la labia 
era la quali tat que mes distingia als castellans, pero 
veyém que també s' ha encomanat á nostre poble. No 
volém pas dir que sigui una mala qualitat, no; pero som 
de 1' opinió de que val mes obrar que fer discursos. 
Hem afirmat també que aquet medi es perillós, y ho 
probarém. Concretantnos á la propaganda catalanista, 
estém presenciant cada día com en nostres aplechs (no 
usém mitings, perqué es te rme ex t ranger ) se 'ns pre
senten uns oradors que ab la seva habil i tat re tór ica 'ns 
fan menjar ga t per Hebra enganyantnos com á xinos 
;oh poder de I' a rgumentac ió sofíática! se 'ns presenten 
oradors mes ó menys afins á nosal t res pero que en el 
fons no son realment catalanistes, y es clar, ab llurs 
discursos entusiasmen á la multi tut d' inconscients in-
culcántloshi idees que no son ben be les nostres, de lo 
que 'n resulla al cap de vall una desviació del sentit de 
nostre p r o g r a m a , una adulteració de nostra doctrina. 
Si no fossin tants els qui tenen el do de la facilitat ora
toria, en nostres aplechs polítichs no hi pendrien par t 
sino pochs, poquets, pero serien els escullits; potser no 

ien oradors excelents, pero par lar ien com a conven-
suts, y encara que fossin t a r t amuts sabrien convèncer. 
L ' ora tor ia , t ambé hem dit, es el medi que produeix 
mes poch efecte. Com que 's dirigeix al eor, com que 
's proposa conmoure 'Is oyents y influir en el mohiment 
dels ànims, com que es un instrument suggest iu, im
pressiona de moment y res mes; per rxó V ora tor ia es 
molt Útil en o]s actes forenses quan I' advocat necessita 
repent inament un cambi d' opinió dels jutjes ó magis
t r a t s , ó ' s proposa persuadir als j u ra t s pera que s' in
clini la causa en favor de la defensa. Pero en els aplechs 
catalanistes no 's necessita res d' això; no hi ha cap ne
cessitat d' exci tar momentàniament 1' auditori , perquè 
1' acció del catalanisme, per a ra , no requereix actes in-
mediats; qui sostingui lo contrar i desconeix la sev^ es
sència. I.es idees, pera ésser sòlides, han d' a r re la rse 
per la convicció, no per la persuassió, aixís com també 
1' educació social se forma pel bon exemple continuat, 
3" no per preceptes . Y com que les impressions momen

tànies passen prompte , per ' \ ó 1' oratoria no fa 
efecte en la propaganda catalanista . 

1 li ha un al tre medi análech, pero que ja es quelcom 
millor, el que s' emplea en la prempsa periódica, y en
ca ra millor es la del opúscol ó del llibre, perqué essent 
la l i teratura un llenguatje mes premeditat que 1' orato
ria, es mes sólida I' a rgumentació , quedant aixís mes 
g r avada en nostra inteligencia, ab la ventatja de que lo 
escrit en l letres de motilo queda pera tornarse á llegir 
donant lloch á la crítica, que es lo que esclareix els dup-
tes y desvaneix e r ro r s . L a s paraules el vent se les em
porta, les lletres romanen; veusaquí perqué es mes eti
cas el medi de la l i te ra tura que '1 de 1' oratoria . 

Millor y mes eíieás ha sigut encara '1 que ha donat 
lloch a 1' esplendorosa renaixensa catalana. Si no ha
guessin sigut els historiadors catalans, no s' haguera 

tllat tan depressa en 1' época moderna la concien
cia de la rassa. La res tauració dels Jochs Flora ls ha 
marcat en 1' historia de nostre llenguatje un avens po
sitiu y iinportanüysini; tan 's nota u 
ferencia marcadíssima entre '1 llenguatje que 's t rova 
escritsen elsdocumentsoficials catalans i< \ VIII , 
llenguatje acastel lanat , quasi bilingüe, y '1 de les pri
meres produccions del tea t re català, ja mes purificat, y 
marcada diferencia 's nota t ambé entre '1 llenguatje d' 
aquestes y '1 que s' usa en nostres dies en que ¡es gra
màtiques, els t r ac t a t s y la prempsa contribueixen á 
aquesta obra de purificació, tant en la l i tera tura com en 
la conversa vulgar . 

Pero hi ha encara un a l t re medi de mes eficacia, que 
es el de 1' cnsenyansa, sobre tot la primaria, y això, que 
ningú ho pesa en dupte, es precisament lo que menys se 
cuyda. Altra seria la situació de Catalunya si 'i benc-
méri t Col·legi de San Jordi t ingués molts imitadors. 
Pero , vergonya fa '1 dirho, aquet centre d' cnsenyansa 
catalana es únich en sa classe a Barcelona, sense par
lar d' algunes petites acadèmies de poca importancia 
que s' inspiren en el seu model. 

V si 1' ehsenyansa dels infants es capas de transfor
mar radicalment la manera d ' é s s e r d' aquet poble, hi 
ha una altra cnsenyansa que dona encare millor fruvt: 
els estudis univers i tar is catalans, fundats y establerts 
á Barcelona, que instrueixen lo jovent en aquelles bran
ques del saber que mes afecten als interessos nacionals 
de la te r ra , aquells estudis que 'ns familiariseu ab lo 
que es ben nostre , que 'ns fan conèixer ab claretat 1' 
anima d' aquet poble en ses diverses manifestacions, el 
dret català 'ns ensenya lo que som, 1' historia de Cata
lunya lo que hem sigut y podem tornar á ésser, la cáte
dra d ' e conomia aranzelària y administrativa, que te
nim entès s' ha d' obrir aviat , ens ensenyarà com s, 
administren els pobles mes lliures y civilisats, y ab go ig 
inmens esperem que 1' any vinent s' obrin també cate 
dres de filosofia luliana, que divulgará la ciencia de! 
Doctor l luminat acostumantnos á pensar amb el cri teri 
propi de no sa, y de l i teratura nacional, que 'ns 

perfeccionar;! en aquesta important branca de cul tura 
Dona goig y aixampla i cor 1' èxit encoratjador ab 
que ŝ  han inaugurat els estudis universitaris catalans, 
estudis que donarem un resultat magnífich, donat el mé
todo excelent que s' hi segueix, ple de práctica, estimu

lant I' emulació ent re 'Is alun pa ra t de rut ines 
inútils y de tota aquella disciplina que ta pesada I' cn
senyansa oficial. ¡Que 'n seria de bonieh si això s' imi
tés en les demés ciutats importants de Cata lunya! V no 
's cregui , no, que les explicacions del ca tedr i t i ch siguin 
sols escoltades pel redub.it cercle de deixebles y ateii' 
tes; mercès á la lloable iniciativa de la prempsa cata
lana, que publica d iàr iament el resum d' aquelles ex
plicacions, tots els cata lans poden seguirles y aprofitar-
sen. Y aquets estudis podrien encara completarse ab 
con; instructives donades en diferents l lochsy 

al alcans de totes les inteligencias. 
Pe ro encara hi ha un al tre medi de propaganda mes 
ás que 'Is esmentats . Ks I' educació del sentiment 

nacional, artístich com ho fa i llorejat Orfeó Català 
quines petjades segueixen ja moltes ent i ta ts novelles, 
colaborant totes juntes á la hermosa tasca de donar á 
conèixer les senzilles y corprenedores melodies de nos
t res cansons populars armonisades per miisichs compe
tents; moral , en la propagació y foment de les bones 
costums de la t e r ra , simbolis. ¡mu 

sardana , costums que res taurant les y escampantles per 
tots els indrets de Cata lunya foragitarien segurament 
els mals hàbits impor ta ts de fora que 'ns corrompen y 
desnaturalisen. 

En resum: de tots els medis de p ropaganda que 
bém de assenyalar , els pr imers sembren t i rant les lle-
vors al vent, de manera que poques son les que al cau
re á t e r ra germinen, els segons ja donen mes resultat 
perquè les llevors germinen en t e r r a mes adobada, 
guint els medis te rcers ja no s' en perden tants de 
grans , els quar ts ja semblen ab tota segure ta t d' èxit 
sense perdre ' s apenes res . y ab los d a r r e r s germin 
tots els g r ans sense perdren ni un. A m b aquesta com
paració veyém desseguida quins son els medis que mes 
ha de posar en práct ica '1 ca ta lanisme si vol p rospera r . 

N O T A . — N o volem pas significar que 1' ora tor ia s' 
ha ¡i de proscr iure en nostres aplechs de p ropaganda . 
Pot usarse aquet medi, pero entenem que haur ia d e r e -
duhirse á sa mes mínima expressió. 

B. R. 

WWWHWWW^WWWWTHWHMÏMWHWWHHMWIMtWWWm 

Tasca llohable baix tots conceptes la del ca ta lanis
me, quan dirigeix tots los esforsos llurs á 1' assoliment 
de la puri tat dei carác ter català, lo desxondament de 
sou esperit , despullando de tot exótich habil lamenl que 
i desfiguri, y netejantlo de tota mácula que '1 embru-
treixi y degeneri ; mes tasca endebades, equivocada é 
induptablement per turbadora , la que en nom d' aqueix 
ideal, tendeixi á donar car ta de natura lesa cata lana, á 
vicis y defectes de la rassa dominadora, produhint una 
desviació que sensibienient ha d' obrar d' una manera 
an t i soc ia l y com á tal contraproduhent en 1' esperit 
dels cata lans . 

Tots los nostres esforsos, deuhen dirigirse á enhila-
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nisay lo nostre poble, no deixanne ni rastro de la hege
monia castellana que sobre d' ell ha pesat durant cinch 
centurias, desnaturisantlo y corrómpanlo. V per aixó 
cal que las estudiem fondament las causas determinants 
d' aqueix fet y que perseverem ab convicció forma en 
nostres principis, única manera do queia nostra obra 
sia fructífera yde positius resultats pera lo renaixement 
del decaygut esperit català, y prosperitat de nostra Pa
tria, qu' os á lo que anem. 

Y aquet decahiment de nostre esperit, sino en abso
lut, en una considerable gran parí, debem buscarlo en 
la dominació del poble castellà sobre '1 nostre, domi
nació que no podía produiíir altre cosa que atrotiament 
de nostras facultats, pel no desenrotllo de llurs iniciati
vas y degeneració de la rassa. 

Un dels caràcters determinants de la rassa llatina es 
la generalisació y lo gran desenrotllo de la ímagin 
baso d' un idealismo exagerat, en contraposició als es
perits práctichs, on lo sentit propi do la paraula, emi
nentment individualistas d' altres rassas occiden
tals, la sajona per exemple. Lo poble català per rahó 
de sas relacions y còrners ab altres pobles, aixís com 
per la influencia rebuda per altres rassas, está idontiii 
cat d' una manera especial ab aqueix esperit individua
lista, al revés del castellà, que por sa situació y falta de 
comunicacions, conservà mes que cap altre poble, son 

cter primitiu, modificat després, pero en senti: 
• alisador encaro, pels aconteixements extraordina

ris que registraen sa historia. Catalunya, poble eminent
ment marítim, dirigí tots sos esforso.s y activitat al ex 
pandiment do las grans empresas civilisadoras, que fe
ren d' ella la primera potencia mediterranenca, al en-
semps que baix la influencia do llurs democráticas ins
titucions, lo travall admirablement perfeccionat y re
glamentat, constituhia lo patrimoni dels catalans y ora 
per aquei • it com lo mellor emblema de no

blesa, l'or aixó lo poblo català, mentres 
t soncarácter, fou gran y respectat, duhcnt ab sas 

naus la pau, la llibertat y la ci\ 
Lo poble castellà al contrari, situat en terreno herm, 

improductiu, allunyat de tota manifestació de progrés 
y de cultura, vegetaba en la mos gran miseria, debent 

rsar tots ios esforsos llurs on deturar la invasió 
dels alarbs que sembl ir á Kuropa. 

La practica continua do las arts de la guerra, els hi 
impedi lo cultiu de las ten .i de las indus
trias, fent en cambi do un poblo absorvent, do' 
minador, aveniu; 

I.' embaixador 1 tat per la República de 
eia, en ! que en son Senat feu del seu co-

I parlar de Castella: • Dupto que hi hagi 
cap altre poble que tingui tant pocas industrias 3 
ja siga per tindré á menys son exereisi, ja pel rigor del 
clima que fa que á volt 1 un any sense ploure, 
essent la terra seca...» 

Mos oap poble com oi castellà, podia realisar la 
grandiosa epopeya, oortament colossal, del descubri-
ment y conquesta de las Américas; cap poble com el 
castellà podia II. - las aventuras qu' aqueix Eet 
suposaba, ningú mes que 'Is castellans podia for seu lo 
pensament del inmortal genovès portantle ¡i la práctica. 
Aqueix extraordinari fet coincidí ab un altre no m< 
extraordinari, com es 1' unió de Castella ab la Confede
ració catalana-aragonesa, notable cas aquest de suges-
tió, digne de tindres en consideració en la historia d 
pobles, baix lo regnat d' Isabel la Catòlica, la sobit 
mes gran qu' hagi pogut tindré Castella. 

Aixís tenim donchs constituhida la Espanya por un 
oantó ab un grandiós imperi colonial enllà d'enllá'l mar, 
per altre, pobles com Catalunya, Aragó, Balears, Va
lencia, Rosselló, Córcega, Nàpols, Serdenya y Sicilia, 
emporis del trcvall 3' de la civilisació. 

Establerta la supremacia de Castella sobro'Is po
bles subjectes á son domini es quan son especial carác
ter 3' temperament se manifesta devant del mon admi
rat. Abandonat lo travall, tingut son exereisi per baix 

¡oller, se dedican exclusivament los castellans á 
pi- eras y á explotar las inmensas, jar 
somniadas riquesas del terrer americà, malgastantes 
fastuosament, quedant á son costat la Corona d' Aragó 
arraulida, impossibilitada de comcrciejar ab las Indias, 
segons Codicilo & [sabe! la Católica que concedía sol-
sament aquest privilegi á Sevilla 3' Cádiz-

A tal extrem queda abandonat lo travall y exaltada 
la desenfrenada prodigalitat en cl poble castellà, que 

ms díu 1' ilustro Capmany: «Los pocos que trabaja
ban tenían que disfrazar sus oficios con nombres sono

ros llamándose el albanil, arquitecto; el herrero, oficial 
de grueso; el zapatero, maestro de obra prima; todo 
olicio, facultad; la tienda, lonja ó almacén; y en pro
vincias enteras los herreros, los taberneros, caldereros, 
peltreros, silleros, no eran naturales de España, mien
tras lo eran los hai contrabandistas, ladrones 
y el mismo verdugo. Tenían la opinión de que el traba
jo sujeto á reglas y enseñanzas desdoraba al hombre 
blanco, al noble, al de buenos pañales, más no oí ejer
cicio de faenas serviles, como el de aguadores, mozos 
de cordel, basureros, cocheros, lacayos, criados, por
que suponían que durante su servidumbre la nobleza 
duermo, más no so pierde como en los oficios,» 

Mes arriba lo que forsosament tenía d' arribar. I .a 
dilapidació sense fruyt deis inmensos tresors desco-
berts, la odiosa y fera tiranía soferta anj*s 3' an3-s per 
la ra.xsa americana, que declaraba únich amo y senyor 
de llurs vidas y hiSendas al cástila; ¡a imposició de son 
carácter absorvent, ab 1' implantació de llurs podridas 
institucions políticas y 'I pes aclaparador de 'ls enormi-
ssims impostes produhi un formidablemoviment de des-
Uiuranse, anantsc emancipant tros per tros, de la Me
trópoli quepatian, formant eixas Repúblicas bressol de 
la llibertat y espill de cultura. 

[Y nosaltres d' eixa política tiránica ne som encare 
esclaus: esclaus de cor 3- d' ánima! 

( rogut lo poble castellà de que havia d' ésser 1' 
¿inith y absolut amo de tot io que'1 volta, quan fou 
fort pretengué dominar al mon, quan la trista 
litat 1' ha bon oonvensut de sa impotencia, sos esforsos 
s' han dirigit exclusivament á dominar als heterogenis 
pobles que forman la Espanya actual altre dret 
ni lley qu' el fuet de la tirania centralista. 

V Catalunya d' aqueixas íuetadas n' ha rebut v 'n 
reb á milers. Las tristas circunstancias pera nostra l'a 
tria on que tingué lloch la unió personal dels dos po
bles, tant diferents ':' un del altre, las havem de tindré 

atas. 
Ter guardar aqquoixa unió havem estat sotmesos á 

, degradant servitut, y k» qu' es pitjor, 
subjecti's á la decadencia general de la r. lolla-
na, degenerant y falsejant nostre esperit nacional. 

I lora es ja de que aixó s' acabi. Lo mal os aros, lo 
remey deu esser radiealissim. Cuatre sigles de viu 
tellanista ens han dut á 1' estat que lamentem. 

i, tan magistralment pintada pol colossal 
Cervantes, on la hermosa historia d' aquell boig sublim, 
1>. <}nijulc, no te esmena Cuatrecents anys d' 

1 nu li han servit de res; aeaba do perdre 1' últim 
tros, de sou explendorós imperi, y en lloch d' entonar el 
mea culpa y d' empondro vida nova orina mos 
en la práctica de sos vicis y s' entr 

ostums políticas. 
ehs que tinguem lo ferm 

a no n' havem d' esperar res de bó; que par
larlos & n' olis de 1 1 endebades, que pido-
lals jo com diuhon olis pedir peras a! olmo. 1 „i 
uostra sa: tot un poble corromput per 1' 
acció melitica d' aqueix ambient, desitja que vingan 

á purificar 1' atmósfera. Hem de 
destruir molt per edificar de nou: que cadascú hi dugui 
son gra de sorra. Proclamem la germanorentre 'ls bons 
catalans, pero siguém Fermament intransigents ab nos-

uemichs ele casa y fora cftóa. Una causa tan uran 
3- noble com la reivindicació d' un poble al dret á la vi
da, no pot tindreu d' cnemich.s. 

Vindran jorn as proba-: cal estar provinguts. 
LKANCESCH DE P. C U R E T . 

-Polítiéltff y àvà,t|jíàtjà? 

En la estrafalaria constitució de la Societat, hi ha 
mü 3- mil cosas destinadas á desaparèixer. Els grans 
Estat • pobles heterogenis obehint á la voluntat 
d' una rassa que predomina per la forsa, son qvr 
desballestat que no pot resistir mes, son edificis caduchs 
que desapareixeran per obra del temps si cap forsa 
conscient no 'ls destrueix avans. Las institucions glori-

le la forsa bruta ab llurs membres vestits de 
coloraynas y lluhentors, destinadas á cumplir la trista 
missió de conservar lo existent, cauran també al pés de 
la forsa de la rahó ensen3'orida dol cervell humà. Las 
pteocupacions ridiculas de pervindrers d' ultratomba, 

y tota mena de convencions humanas que batojadas ab 
títols rimbombantspassejan encare als- ulls de tothom 
sa desvergonyida fesomia, tot, tot ha de desaparèixer 
perquè ho exigeix la Naturalesa, perquè- ho vol la dig" 
nitat humana. 

Arreu hi ha entaulada la lluyta á mort entre las 
ideas novas y el fárrech tufos do lo caduch, én t re la 
naturalesa y !' artifici, entro la vida y la' mort. Tot lo 
que té el carácter de moviment social es un aspecte d ' 

Sta lluyta. Por aixó '1 nacionalisme descmpen>-a en 
ella un important paper, com á ideal de llibertat colecti
va que reclama en nom de la naturalesa la llibertat de 
lo que la trvala fé d' un cúmul de generacions ha cubcrt 
ab un vel vergon3-ósd' esclavitut. Aixó li dona al na
cionalisme i carácter d' avansat que no té cap partit 
polítich, que no pot tenir cap moviment oportunista, 
que no tindrà ma3* cap va-y-vé d' opinió envers ideals 
mesquins de oambis secundaris. 

Tant es mes avansant un individuo com mes aymant 
sigui de la llibertat, y en aquest ordre, difícil es trobar-
li un bri d' avens á n' cl qu' esmersi sas forsas pera 
conseguir un cambi do forma de gobern. 

Es bon cort que determinats moviments polítichs 
portan estampats en llurs programas ideals de.llibcrtat, 
al concedir amplitut á la llibertat individual y fer mes 
creixent el nombre de drets polítichs, pero noes menys 
cort que conservan laartiliciosaentitat queporta '1 nom 
d' Estat 3- per lo tant la negació de la veritable lliber
tat, la tirania ab tota sa cruesa, lis ridíool y mesquí 
trevallar pera voler ser gobernat; lo just, lo avansat, lo 
natural y llógich es trevallar pera voler ser lliure. Que 
hi fií que siguem un xich mes lliures del que som, si no 
podem arribar á ser tant lliures com hauríam de ser? 
Tot es fer camí, tot es donar passos endevant, pot dir-
se; pero si hi ha fórmulas pera avansar mos, si hi ha 
dresseras pera arribar mes aviat a la llibertat, perquè 
entretenirse en serpentejar inútilment per viaranys de 
resultats mesquins? 

Els paí tits republicans, domanan un cambi de forma 
de gobern pera que aquet sigui demócrata y mes llibe
ral, poro conservan la organisaeió unitaria del Estat 
qu' entumeix els membres que '1 componen, plens de 
sava y vessants de forsa pera poder viure ben sols. Els 
partits republicans son per lo tant essencialment reac
cionaris en comparació ab el nacionalisme que rebutja 
la organisaeió del Estat, la mes gran de las conven
cions caducas destinadas á desaparèixer. 

En comparació ab el nacionalisme; cal subratllarho 
repetintho, perquè tot esrelatiu j-fora una solemne ton
tería sostenir aquesta afirmació comparant els partits 
republicans ab els partits monúrquichs que coneixem 
aquí á la vora. Ab el ben entes que podrían haverhi 
partits monarquichs mes ayansats que 'ls republicans 
que també s' estilan per aquet país. 

Miréulos la cara que fan y las paraulas que surten 
de la boca de nostres republicans y coneixereu tot se
guit el seu atrás, que no s' avé ni de bon tró6 ab las bo
cadas de progrés que fan anar com fruyta barata. Vo
len la mar d' unitats pera pogucrho ferrejar tot sota 
una mateixa grapa, volen la expulsió de determinats 
elements que equivocats ó no tenen perfecte dret á la 
vida, volen major reglamentació en las Ueys escritas, 
volen sobretot bon exèrcit 3' bona marina perquè la for
sa bruta conservi i1 artifici del Estat qu' es la menjado
ra dels ambiciosos, y pera la conservació del ordre qu' 

I pá dels poruchs. Y encare es mes; ostentan una 
nota que laría enrogir de vergonya ai ser que tingués 
conciencia de la dignitat humana. Volen el servey mi
litar obligatori pera convertir als súbdits tots de la Re
pública somniada, en un remat d' esclaus, per comptes 
di' proclamar la llibertat humana abolint la moderna 
fàbrica de parias que serveixen pera fer de puntal á tot 
alió corcat y monstruos que la Naturalesa ha oondenat 
a morir ab sentencia ferma, irrevocable. 

lot lo que 'ls falta als partits republicans pera ser 
avansats, ho té '1 nacionalisme destacat ab tons vigoro
sos que no s' esborraran ma3r, perqué son de fatal im
plantació. Els nacionalistas volém la llibertat absoluta 
de las eolectivitats naturals y consegüentment la pro
clamació absoluta de la llibertat individual, volém que 
dintre d" aquesta llibertat hi tingui vida propia tot lo 
que 'n siguin components, volém la abolició de tota 
m. na de tributacions, sobretot la abolició del servey 
militar; 3- tot aixó ho volém perqué som homes y tenim 
dignitat. 

Formas de gobern? No 'n volém cap, perqué cap 
pot satisfernos fins al punt d' assegurar la totalitat de 
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fa llibertat que volém. 
Republicà vol dir politich, avansat vol dir antipolí-

tich, y aquet es el sagell de gloria del nacionalisme que 
no pot ostentar cap partit. Cap absolutament, perquè 
tinguis ben present que dihent republicà vuy dir tot 
aquell que pensa millorar, sometentse ¡i potestats crea
das ó tot just somniadas. 

R F O L C H Y C A P D E V I L A . 

A RIURE... 
Un cop firmada la farsa coneguda en la historia pel 

nom de tractat de París, en que dona acabament el cru-
dcl espectacle diplomátich de Santiago y Cavite, 1' Es

tat espanyol ensinestrat per la pèrdua de sas llunyanas 
colonias, no deixa de compendre que dintre la mateixa 

península, per idénticas causas, s' hi amelaban, al crit 
de llibertat, las reivindicacions políticas de algunas na
cionalitats que constitueixen son Estat. Al centralisme 
costés, donchs, lo que fos, li era precís arrencar de soca 
y arrel, 1' arbre de la nova vida, ja que no era cosa de 
deixarse desfer, aquella unitat inconsútil que tant li 
pregonà en Lafuente y en Castelar, 

Tots sos ulls els litaren á Barcelona, cap y casal de 
Catalunya; de las gestions que ja s' havían dut á cap ,i 
la arrivada den Polavieja, del crím Rizal, ben prompte 
comprengueren, que tot lo que havían conseguit, era 
la claudicació d' uns quants y la divisió dels naciona
listas en dos traccions: radicals y conservadors; á mida 
que '1 temps ana transcorreguent no deixaren de com
pendre lo gran pás que havían fet, ja que ab la divisió, 
havían evitat que '1 capital entrés de fet í. la Unió Ca
talanista, donchs arrenglerats en la fracció que ells 
mateixos se motejaren ab lo nom de gent de bé, aca-
blá son tresor, no pera aixecar el nivell intelectual 
del poble, sino pera satisfer sas concupiscencias en las 
lluytas denigrants de la política baixa, conseguint úni
cament, convertir part de la nostra causa en una lluyta 
de classes que avergonyeix, esperonadas sas passions 
pel clam de la nova sirena La Veu de Catalunya. 

De lo perdut treune el que puguis, aixó dirían els 
polítichs de Madrid, calía donchs váldres d' un ardit ó 
atre, á li d' apartar el trevall de la fracció consecuent 
y radical la Unió Catalanista; per aquest objecte cer-

tffl aventurer de las moltas partidas de la política, 
que son las que actualment, devastan la veritat pera 
son profit, y 1' home que tant necesitavan no tarda en 
present.irselshi: la tirania y la barbarie, com sempre, 
donan un resultat negatiu pel déspota, ab 1' escàndol 
del crim jurídich de Montjuich, es feu popular el nom 
del director del periódich madrileny El Progreso, Ale
xandre Lerroux, en las persecucions que aquest sofrí» 
els gobeniants tingueren ocasió d' estudiarlo, y estich 
del tot segú, que si hagués atresorat una honradesa po
lítica inmaculada com la del ilustre Pí y Margall, els 
hauria sigut temut com cap altre, ja que á la virtut del 
home, hi hauria dut apcrellada la forsa de la joventut 
y sou carácter actiu y espavilat del politich, pero al 
compendre els estadistas monárquichs la flaquesa den 
Lerroux, ben lluny de íallarli las alas, li allargaren el 
lil á ff de que 's mogués ,1 son gust y es trasplanta á 
Catalunya, li sugeri l' idea de ferse el cacich de Barce
lona y ha sortit ab la seva; el partit regionalista lluny 
de refutar ab la Ilógica del convenciment, la obra den 
Lerroux, ha combatut al home, sens tindré present, 
que únicament al que es honrat y falta, es possible fer-
lo callar y acabarli las agallas, al insolent y al desver-
gonyit coin mes se descubreix sa infamia mes sel su
bleva y encoratja per la defensa, y la ignorancia mes el 
segueix y l' idolatra. 

Y no en aixó solsamcnt, la caza del pueblo, hi ha, 
qui anomena al edifici que en Lerroux edifica, á imita
ció d' aquells, que i s trcvalladors sens l' auxili de cap 
politich han dut á cap en altres ciutats mes progresivas 
d' Europa, pero absolutament cap periódich ni particu
lar s' ha atrevit ha negar els beneficis que els trcvalla
dors traurían de una Casa del Poble ben administrada, 
la den Lerroux, que deu esperar las subvencions del 
nou ajuntament pera muntaria, podrá rebre el nefast 
alé de la primera pedra, pero que tingan per molt pre
sent, que en las mans dels mateixos, que ho rediculisan 
estava afavorí als trevalladors en lo que, induptable-
ment, no hi trovará en la actual casa del Poble, y si bé 
en part, ja ho ha intentat algú, ab la extensió del co-

operatisme, per iniciativa de una entitat nacionalista, 
molt respectable, si estudiem d' aprop aquesta institu
ció, que ben portada, hauria xafat per sou pés, gran 
part, sino tota, l' obra dels faritseus de Catalunya, pe
ro desgraciadament baix cap concepte es fá recomana
ble, ja que la institució de referencia, res te de catala
na y molt menys d' obrera, servint únicament pera fer-
nos perdre la voluntat posada en els homes. 

De res els ha servit als catalanistas conservadors 
la experiencia de la estada dels dos diaris de Madrid á 
Barcelona, portantvens casi exclusivament de crims y 
demés actes de rebaixament y afront, ab sa redacció 
sorollosa y de perversió política y social, donchs ara 
mes que may aquells s' abrahonan en sou camí suicida, 
com el jugado que esbojarrat exposa sos darrés cabals, 
aquells, tot lo que son y poden, y nosaltres els que ens 
presentem, avuy, ab el mateix foch y els mateixos en
tusiasmes de sempre, ens trovém en la precisió de con
templar com actualment, pregonan son catalanisme, 
aquells que ahir, al cant de la marxa de Cádiz cridavan 
¡viva Es !( no es que ens fassin nosa, aquets, que no 
s' han adonat de Catalunya, fins que han vist á l' Estat 
espanyo! fet un pellingo, pero necesariament, el nos
tre sentiment per Catalunya, que convensá en nostras 
primeras paraulas y desde 'l bressol en nostres primers 
sonmis, te d' ésser molt diferent que i sentiment d' 
aquells catalanistas d' ocasió y quant nosaltres procla
mem ja en aquestas planas, ja en altras publicacions y 
en las conversas particulars, nostre sincer criteri de 
tota la vida, que es trist havernos sentir motejar com 
á mals catalanistas per aquells mateixos que dihentsen 
ara, fa poch nos motejavan de mals espanyols, no es 
que aqueix darrer mot ens coigui, pero vcyém que sa 
influencia dintre el catalanisme, ha fet retrassar aquei
xa causa al menys una generació; ¡vint anys perduts 
per l' ambició d' uns quants! y als que de la nostra co
lla els han seguit, aixís com en Domènech s' encarà al 
gobern pera dirli cl que n' havia fet d' aquell entusias
me falaguer que i poble de Barcelona dispensa á la 
reyna mare, en sa vinguda quant la exposició univer
sal, també nosaltres, dihém. ¿Qué n' heu fet d' aquell 
entussiasme del any 1900, en que una joventut entusias
ta y encoratjada per un demà mes venturós, corria per 
los cafés, passetjos y carrers de Barcelona, repartint la 
crida que la Junta Permanent de la Unió Catalanista, 
feya al poble, pera portar una corona al darrer conce
ller en cap, en Rafel de Casanova? ¿Qué n' heu fet d' 
aquell entussiasme popular el dia de Ja manifestació, 
brillant, per lo serio com cap se n' ha fet fins ara? 

Vosaltres podreu al anunciar la publicació d 'una 
obra que rediculisar al qui anomeneu emperador del 
Paralelo, exclamà candorosament: Ja riurem. 

Donchs no es cosa de riure, els esclaus y els peni
tents no riuhen y vosaltres per vostras feblesas, á l' 
argolla del esclau que á tots ens alcansa, hi porteu l' 
assot del penitent que os amenassa. 

¡A riure! .. ¡á riure!... 
A predicar ab l' exemple; no es Catalunya encara, 

la terra dels nenrótichs. 
J. DÜHANY v BELLERA. 

ENGRUNAS 
Regna maror en cl ajuntament de Barcelona ab mo

tiu de volerse posar nous retrats en la galeria de cata
lans ilustres. Uns proposen el d' un tal Ferrer y Vidal, 
y altres eis den Pí y Margall y Estanislau Figueras que 
foren presidents de la república espanyola del 7.'!. Cons
ti que nosaltres no 'ns hi oposem pas, pero entenem que 
en el meteix nivell dr aquets se n' hi troven molts y 
molts en l' historia contemporània, tants que potser no 
hi cabrien en l' esmentada galeria; donchs en vista d' 
aquesta circunstancia podrien escullirse ab preferencia 
i s dels catalans eminentíssims que han donat á Cata-
lun)'a dics de verdadera gloria, y entre i s tais encara 
s' en podrien triar pochs, pero i s mes dignes. Es, en 
efecte, un imperdonable descuyt de nostre municipi que 
en la galería de catalans ilustres no hi figurin Ramón 
LIull, Mossèn Cinto, ó algún deis capdills de la guerra 
de 1714. 

¿Qué hi diuen aquells regidors que 's fan passar per 
catalanistas? 

Día g llegir qu' había caygut el minis

teri. V'aja, vaig pensar, ja tornarem á tenir xibarri; ja 
s' haurán de fer novas eleccions de diputats. 

Mes tart, vaig llegir els noms dels nous ministres, r 
¡quin desengany! tots eran perteneixents á la mateixa 
fracció política que i s anteriors. 

¡Tant bé qu1 hauria anat, qu' ara haguessin pujat 
els lliberals\ 

Acostumats, de molt temps, á viure dintre i perío
de electoral, á nosaltres, que 'ns agrada tant aixó de 
las eleccions, trobo que 'ns será empalagosa aquesta 
passivitat política que 'ns tocará passar una llarga tem
porada. 

La veritat es que dona vida aquell mohiment; uiee-
tings aquí, reunions allá; fressa, fressa, molta fressa. 
Com 1' aviador Joandó qu' es lo que li sobra. 

Si no fos de tothom coneguda els explicaria la faula 
de un burro que per casualitat vá tocar la flauta, pero 
com que pel cas es igual, perquè i s afectes son els ma
teixos, llegeixin el següent telegrama que 'ns comuni
ca un diari de la localitat al ressenyar las festas que á 
Portugal han fet ab motiu de !' arrivada del rey d' Es
panya: 

«Se comenta muy favorablemente para nuestros ma
rinos el hecho de haber entrado los barcos españoles 
sin necesidad de práctico, fondeando entre los barcos 
ingleses y la cost, 

¿Qué m' en diuen d' aquet prodigi que quasi po-
dríam calificar de verdader miracle? Aixó es un acontei-
xement pocas vegadas vist. ¡¡Els barcos d 'Espanya 
entrar, sense práctich, en un port y no estabellarse la 
clepsaü ¡¡Aixó es la octava maravilla!! 

Nada, nada, que s' els fassi un monument á n' 
aquets arrojados marinos y de passada que despatxin 
la dida que i s barcos ja poden anar sols. 

De tolas maneras no estará per demés que s' ente-
rin de allá ahon viu la dida perqué com no tenim segu
retat de que i fet sigui degut á la casualitat si torne
ssin á las de sempre, ab un petit recadet tornarán á te
nir amparo, las pobres criaturas. 

Nostre enhorabona á la escuadra y... que 's fassin 
retratar que quedarán naturals. 

Agrupació Escelar Catalanista 
RAMON LLULL 

I Iran importancia revestí la sessió inaugural del present 
curs que celebra aquesta entitat io día 28 del prop passat 
Novembre. 

< 'berta la sessió pel Dr. D. Martí y Julia President de la 
Junta Permanent de la «Unió Catalanista» que presidía 1' oc-
te, lo Sr. secretari de 1' Agrupació llegi una breu resenya 
dels travalls portats á cap durant los cursos anteriors entre 

los de la celebració del primer Congrés Universitari Ca
talà quin inmediat resultat ha sigut la creació de las cáte
dras de Dret Català é Historia de Catalunya qu' han eomen-
sat á donarse aquest any en lo local de 1' Ateneu Barcelonés. 

Seguidament lo Sr. President de la mateixa En Nicanor 
Trias, dona lectura á un interesantíssim travall sobre «L' ac
ció del Catalanisme» en quin demostrà amb rahons justas y 
encertadas las ventatjas qu' enclou la doctrina catalanista y 
i s principis en que -s fonamenta. Analissá i s destorbs que 
s' oposan al Iliurer desenrotllo de nostres ideals, exposà els 
procediments que á son concepte s' han de seguir y i s com
para amb las altres doctrinas. Se mostrà partidari deia crea
ció del major nombre possible d' escolas catalans com ;í 
Únich medi de que nostra causa camini amb pas segur y so
bre terreno ferm. Fou molt felicitat per son erudit travall. 

ridament En Francesch Carreras y Candi pro! 
dels Estudis Universitaris Catalans parla de la gran impor
tancia del estudi de la Historia y posà de manifest lo nece
ssari qu' es al poble conèixer la de la terra. Parla succinta
ment de la Historia de Catalunya negant fonament á la lle
genda de las cuatre barras y á la referent á la mort del Comp
te d' Urgell á mans dels infants de Castella, desfé el mal con
cepte que molts historiavres han donat á héroes catalans 
com lo compte Vera y altres. Acabà dihent qne estudiant la 
historia de latería, aceptant las cosas bonàs y rebutjant las 
dolentas es la millor manera de fer patria. 

Lo Dr. Trias se congratulà de 1' empenta qu' lian pri 
ideas salvadoras y encoratjà als joves estudiants que las 1 
campin arreu entre i s obrers puig d' aquesta manera cum
plirán amb son dever fent be á ells y á la patria. 

Finalment lo Dr. Martí y Julia resumi lo dit per tots los 
oradors elogiant las conclusions del Congrés Universitari y 
la creació de las dugas cátedras Catalans encoratjà á tots á 

lo cami empres y 'Is inslá per que fessin arribar s' 
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acció beníactora a to tas las clases del pobie, puig aquesta es 
la manera de fer ver nacionalisme. Acaba donant ¡ i radas á 
tots los presents per la seva asistencia. 

La concurrencia qu ' omplcnaba 'I local aplaudí á tots los 
que hi pregueren part y sortí molt complascuda de la ve t . 
liada. 

En el passat nombre de LA D E V A N T E R A al donar compte 
de la formació de la nova Junta de «Ramón LIull» s' hi es
t ampa algún concepte poch just referent als trevalls por ta ts 
á cap per dita ent i tat , á la que de cap manera podia referir* 
se, precisament per lo que anter iorment B ' a c a b a de resse
nyar, ha donat probas de molt profitosa act ivi ta t . 

TEATRE ÍNTIM 
La cuarta funció d' aliono de la t emporada tenia mas ali-

cient encare que las anteriors per t rac tarse d' una obra del 
genial au tor modern En Enrich Ibsen no representada en 
nostres tea t res v que ja una al tra companyia tenía anunciada 
per representar : aixís es que la espectació era gran y major 
fou si cap la concurrencia qu' asisti al espectacle. 

L' Ibsen en to tas sas obras nos presenta un problema, to 
tas portan una linalitat moral, to tas son verdaderas fallías que 
desarrolla en lo medi ambent propi y quin sentit moral deixa 
al criteri del espectador , puig vol que to thom s' acostumi á 
pensar per si mateix y que 'n tregui las consecuencias segons 
li dicti son propi intel·lecte. 

L' obra que 'ns presenta I' amich Gual c! «Joan Gabriel 
Borkman» enclou una magnífica filosofia—1' home que 's 
sent fort, que 's veu superior no deu defallir may, te d' abs« 
t reurers del medi ambent que '1 rodeja per atacarlo et; 
fonaments y no pot de cap manera atusarse al primer entre 
banch que trobi en son camí—aixis el Joan Gabriel, home 
superior que cau entrebancat en sos primers passos per un 
dels convencionalismes mes grans de la societat actual , s' ai
xeca segur de son triomf mes resta quiet, confiant cu que 
aquella mateixa societat reconeixem o y durant t(> 
anys espera, es á dir, dup ta de sa superiori tat , resta in; 
v la inactivitat es la mort; a! ferli adonar de son erro vol 
esmenarlo mes ha fet tart las lleys inexorables de la naturalesa 
molt superiors a cap de las que puguin inventar los homes 
manan lo contrari y la maqnina arreconada durant tant temps 

pot sopor tar la pressió del vapor, com tampoch aquell cos 
que durant 8 anys á quedat tancat en sa gàbia voluntaria com 
llop farnolench pot soportar 1' aire lliure. L ' I b s e n ens rodeja 
aquel p os t ipos corrents de to ts los con
vencionalismes de 1' época actual tots ells buits en son 

is y que no mes pensan qu ' amb miras egoistas. Lo t ipo 
justicier de !. 1-man que no té aitre idea! que la rei

vindicació de son bon nom y aquin tot ho posposa anulant la 
voluntat de són fill per conduirlo al li qu' ella s ' imag ina , 
representació genuina de tots lo de I' hu
manitat , del ¿qué dirán? terrible, disposta á tot avans que dar 
la ma al caigut: lo de Ella la cunyada que tot ho supedil 

i amor qu' ayma á son nebot sols per c íser lili d' aquell á 
qui ella estima mes que tet y que amb aquest amor fou la 

om si 1' amor s' hagués de supeditar á 
una com si no fos de t o t a l ' humanita t ; lo d' 

art el fill sumis y obedient devant sa mare y fret devant 
iquell ser gran que li han fel veurer despreciable, acostu-

irc á no pensa r per ell mateix lo domini el primer 
troba, quin únich li es «viurer, viurer, viurers fruir d e i a 
material sens mirar mes enllà ni volent conèixer altre 

inalitat, enfátich y fatalista pei -u i no ex is te ix i ' intel·lecte; 

sempre desitjant qui 
eurer en I at que 

i' indi . sempre carinyós y satisfei de la 

o de la Sra . Vili te dora de la inconstancia 
humana que cerca sempre plaers nous y varis sens preocu-

aarsen amb E d u a r t y 
i-'nda dirigintse á sos parcs, lo dia qu' ell se cansi de n 
d- ell, t indrà ben aprop amb qui consolarse, y finalment lo 
de la ¡gnocent I amb inocencia y bona 1 
que els altres fant amb \ eió y mals instins. 

L' obra t ingué un gros èxit que 's demostrà en forts aplau
diments al final de tots els actes. L' execució de primera dis-
t ingintse els Srs. Giménez y Puíggari y las Sras. Ferrer y 
Panadés , to ts los altres molt discrets. El decorat de Moragas 
y Alarma, magnifich. Els felicitem a tots . 

«Eridon y Amina - . 

«La casa de la d i l xa . d' Kn Benavente es seneillament un 
cuadre t molt pule ie amb gran nombre de Ix Ilesas de dicció 
pero que posat á las taulas resulta potser massa sobri y no 
resalta prou be i contrast que s' ha proposat 1' autor Es re 
dueix á la presentació del contrast entre la ditxa ficticia que 
tot lo vehinal creu veure r en la casa d' un falsificador de bi-
llets del banch y cl desengany q u e s< emportan a! observar 
la detenció d' aquest á qui tothom creu honrat ; cl t ipo de 
Frederich resul ta quelcom boirós á causa de la eur te ta t d e l ' 
obra, el de la nena Lluisita pintat de ma mest ra , la muller y 
ia vehina P e t r a molt en son lloch: la t raducció de 1' amich 
Gual molt cuidada. L' execució fou inmillorablc, resul tant 
un conjunt deliciós. 

Esperem que '1 Sr. Benavente 'ns donará per un al tre 
t emporada una obra de mes empenta puig tenim dret á exi-
girli al distingit au tor de .Gen te Conocida», «La comida de 
las deras», «El marido de laTellez» y tantas al tres. 

«Eridon y Amina» de Goethe traducció d' En Joan Mara-
gall es un verdader idili amorós, es un poema posat en esce
na atrau y fascina al espectador sens aquest donarem compte 
es redueix seneil lament i las barallas verament infantils deis 
enamorats Eridon y Amina, la traducció en vers sembla que 
surtí de la mateixa ploma del inmortal Goe the , aixís crevem 
que 's com dchuent traduirse las obras deis genis . La direc
ció del Tea t re Intím t ingué la g r a „ i d c a d c c o n v c l t i r i« CSL.C. 
na en un verdader tapis puig aürfs ajuda extraordinàr iament 
á la impresió de 1' obra, la que fou in terpre tada fidelisima-
ment pel distingit escenògraf Sr. Vilumara. L« ex l e u d ó per
fecte. v 

Tots rceulliren aplaudiments de la concurrencia qu ' oró-
plenaba el 1< 

Ahir degué representarse . L' ordinari Hcnschel» t radui t 
directament del alemany per August Pí y Sunyer y q u e j a co-
negiam en part per la traducció italiana que 'ns ne dona el 
genial Zaçconi; ne par larem en lo número vinent. 

Las funcions p e r l a present quinzena son las següents- lo 
día 2 i , «Cassius y E lena? , poema draraátich en 2 actes de 
E. Güell v el ...Silenci» d' En Adrià Gual v el día 28, «Mar y 
Cel» d' en Guimerà y «Torquemada en el foch» en 1 acte y 2 
cuadros d' Kn Benet Pérez Galdós, escrita expresament pera 
'1 Tea t re Íntim. 

K. 

NOVAS 

quinta funció d' abono estaba composta de la 5.* re

nació de «El casament per forsa» de Moliere traducció 

S. Vilaregut y els 1 o «La casa dc la ditxa» y 

Amb lo nom d' Associació ( : / l d< Agramunt y sa 

comarca s' ha constituït á la important vila d' Agramunt una 
nova enti tat quin objecte es la propagació y defensa dels 
nostres aleáis a la comarca d' Urgell. Benvinguda sia la nova 
Societat . 

Moltasforen'lasvetlladasque'scelebrerenperconm. 
rar 1' aniversari de la mort del insigne patrici En Francisco 
Pi y Margal! y ent re ellas mereixin especial menció la dc 1' 
Aplech Catalanista que resulta brillantíssima; feren us dc la 
paraula los Srs. Argimón, K,bé, Tona, Pí y Sufler, Gubern y 
Serrat sent tots ells molt aplaudits , en lo lloch de la presí-

Ii retrat del inoblidable mestre 
Una al t re que revest í g ran importancia fou la de «Nova 

donia», hi prengueren part los Srs. Ribé, Pu ig Samper 
C0Ca' naqué 

formada la 
major part per obrers qu' ovacionà àifereritas vegadas als 
oradors . 

— La vetllada que celebrà el Centre F v m r i , ; , • 
1 V J l - l l u l · -L.XCUl s 

talunya pera conmemorar lo XXVII aniversari de la fundació 
del Centre resulta un aconteixement y quina ' s dedica á hon-
rar la memoria del soc, difunt lo distingit excursionista En 

m Arabia y Solanas qmn retrat fon , . , l c r i a 

bres. 

Després dc llegit 1' acord referent al acte, lo Sr. Rocafort 

lleig! la biografia del difunt feta per son íntim amich En Cels 

< - n u s y seguidament los Srs. Serra y Rocafort llci'o-crcn va

n s travalls del difunt sent tots ells molt aplaudits . 
A s s i s t i a t a c i o t l c 'a familia dc! distin

git soci difunt. 
—Lo diumeir dia 6 En Salvador Millct v Millet 

donà una interesant conferencia sobre '1 t e m a « ¿ P e j q u e soch 

catalanis ta? , La conferen, ¡ in te resan t í s ima essent 

interromput diferentas vegadas lo conferenciant pe r los aplau

diments de la concurrencia qu' omplia '1 local. 

—Lo dimars pai>sat se celebrà un impor tan t nieet ing dt 
propaganda en la vila d' Arenys de Mar. 

Ocupa la presidencia del acte lo Sr. Bordas , president 
del Cen t re qui després de breus paraulas pera fer la presen
tació dels oradors y exposar I' objecte del mectin"- la cedi al 
president dc la «Unió Cajalanista» Dr . Mar t í y Jul ià . 

Feren us dc la paraula lo Sr . Carles Xena del Cen t re Ca
talanista d' Arenys de Mar; lo Sr Llorens del Cen t r e Ca ta 
lunya de St. Mar t í de Provensals ; lo Sr. Tobella, director 
de 1' Ar t del Pagès ; En Francisco Píos y Calca t d i rec tor del 
col-legi dc St. Jordi ; lo president del Cen t r e Ca ta lunya En 
Bar tomeu Bonhomc; En Xavier Casals de «Gent nova» de 
Badalona y 1 'expresident de la Unió Sr . Roca; resumint lo 
Sr. Martí y Julià. Tots ells defensaren amb gran elocuencia 
los principis fonamentals del catalanisme no escasejant els 
aplausos. Avans dc comensal ' 1' acte 's lleigi una l larga llista 
d' ent i ta ts adher idas al ac te . 

—L' Unió Cata lanis ta publicará per las vinculas iesías 
unas tarjas pos ta ls amb un dibuix alegórich original del se
nyor Pujol y Brull que com las dels anys anter iors serveixin 
per felicitar las pascuas y diades de cap d ' any y reys; del 
t i ratge n ' esta encar regada la casa Thomas d' aques ta ciutat : 
lo p rou serà de 10 cèntims. 

—Lo prop passat d iumenge degué celebrar la inaugural 
del present curs lo «Centre Cata là» de Sabadell amb asisten
cia de! Sr. Pres ident dc la Unió Cata lanis ta . 

AVIS 
'S prega á tots los propagadors, protec

tors y delegats corresponsals qu' estiguin en 
descobert amb aquesta Administració, que 
de no possarse al corrent avans de íi d' any 
se lls hi suspendrà V envio del periddich. 

Establiment tipográfich d» Joseph ORTEGA. - S. Pau, 06.— 
Barcelona. 
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En fusta y al) lo sagell de La Renaixensa -4L p t a s . 

ts preus 

p a r a l qu: 

ÍRA circulará, igual que anter iorment La A „ m c d i t , e p r o p a ( ï a d o „ Q U e g o n . ™" ' ~ ~ 

&• Ptas'. l U ^ : n C l s q m ^ r e n e n u n n o m b - d c t — < d 'exemplars , p a R a n t l o . a l , 
Mitja ac. j 0 , j , s ¡ ) 1 Pe r cada número , ^ ^ m _ 
Un quart d'acció dc 25 > ' compreso: 

ció de 12 » ,, .-,, 1 de correu 
. . . l 'acció de 8 > . , / r ) pe r Cata lunya 
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