


LA DEVANTERA 

poden militar en la mansuetut d' un regionalisme men
dicant, no en la radica'esa del catalanisme. 

No n' hi ha pas un sol exemplar á Catalunya d' 
aquesta especie, sino que son molt numerosos, pel sen-
cill motiu avans esmentat, de que '1 egoisme es el de
fecte general de nostra Societat. Cent aixis son cls que 
componen la dieta conservadora de tots els moviments 
y de totas la rilisantlas ab el seu egoi 
ó donantlashi un tó que fá vergonya. Son els qu' en tots 
els ordres de la vida fan presidir els seus actes, de 
lls mes importants lins als mes insignificants, per la ti
ranía embrutidora de! càlcul y consideran á tots els 
ideals desde '1 punt de vista de la ganai 

Son molt perillosos pera '1 catalanisme, tant perillo
sos que '1 destruhirían si un día se n' apoderessin y per 
lo tant, perqué aixis no succeheixi :cis evitar el 
seu contacte que tant perjudicial podría sernos. Son 
molts y molts que sufreixen una gran equivocació ab el 
catalanisme, creyentnè d' ell [la ó que 
sols existeix pera portar la prosperitat á Catalunya y 
pera • , y no es pas això i catalanisme, sino qu' 
es per sobre de tot una causa de dignitat, y pvv digni
tat s' ha de defensat la llibertat de las colectivitats na
turals, prescindim desi aquesta llibertat las faria mes 
ó menos prósperas. Primer es la Ilíberïàt que lo pros
peritat material; sostenir lo contrari es egoisme. 

Es precís que tots els catalanistas se convensin de 
la veritable finalitat de 1' ideal que professan que no es 
altre que la de trevallar pera la reivindicació de la vi
da catalana qu' avuy está ofegada per las imposicions 
y uniformismes del Estat y per !a ignorancia y'1 egois
me de molts y molts de nostres germans de Patria. Ais 
ignorants es precís educarlos pera ferlos n á la 
vida que sois se lls aguanta perqué fan vegetar 1' o: 
nisme, y ais egoístas sobretot, se 'Is ha d' allunyar d' 
aquet defecte que <nt miserables y rastrers, Y 
si tant refractaris son uns y altres, deixeulos als primers 
que segueixin vegetant y que segueixin aguantant ab 
la trista condició del esclau eonle.rm.at, las fuctadas 
deis de mes amunt qu' lian de viure á la seva esquena; 
y als segons allunyemlos de! nostre costat que 'ns en-
fosquirían 1' horitzó y losa la puresa de la 
nostra causa. 

Ab 1' egoisme cap ideal progressaria, per rudimen
taria y pros] fos !a seva finalitat, caidonchs 
allunyar 1' egoisme del nostre moviment pera que pro
gressi, fent sapigucr á tothom que pera aquella Cata-
Junyr rica y plena d' , rolem 

's oecorn i dret á la vida per sobre de tot y 
contra tot prescindint de si ha de ser pobre ó rica, ple
na ó bujrda. 

A propòsit d" això del egoisnv rá de ntt» 
cordar que s i ' l Catalanisme desde !a seva existencia 
oficial ha zofert aiguna escissió foti deguda precisa
ment al egoístas que hi ha Vían. E al fi que la 
gent que té la carnadura corcada per 1' egoisme obrí 

apre baix la seva influencia y per lo tant no té res 
d' extranv qu' aquells que hí vejan en el Catalanisme 
un tí práctieh y un profit propi com á ' ;stas, se: 
dei- nganyar per un general espaàyfol due 'Is 
oferia una engruna pera rosegar, ma! fos aquesta cay-
guda de la taula d' un sanauimari. Y encare que no 
falta avuy qui digui que tot això d' En Polavieja son 
historias veilas, valgui per exemple perqué es veritat y 
perqué no es tant vell com sembla; sí, volguí perej 
ple y d' els que diuhen aixó de las historias veilas no 
'n fém cas, que sonéis nous egoístas que remugan. 

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

ENDRESSA 

i ,-, 

Als catalans de bona vola fs als 
diferents partits polïtkhs madrilenys. 

El catalanisme es una idea mes gran de lo que al
guns se creuhen. Son molts cls qu' están en la creencia 
qu' es un partit política com cualscvulgu altre, y aixó 
es una equivocació molt gran. 

El catalanisme, comensa per no esser un partit, des
de '1 moment qu' es un moviment nacionalista, en quin 
hi pren part tot un poble ab sas diferentas manifesta
cions. El catalanisme no es un partit, desde '1 moment 
que no admet un quefe que disposi de las sevas forsas 
á mida del seu gust; y no es partit, siguent aquesta la 

consideració principal, desde i moment que la-9«va tas-
i i' agermanament de tots els catalans. 

Una de las armas que mes se serveixes els saas ene-
michs pera combatré '1, es la) de donarli 'I dictat de re
trógrado. Els qae tal diuhen .-¿que entenen per eisser re
trógrado? Pre; hi y'na dirán, que retrógrado 
es aquell que va A missa cada feta, va rí i runa 
vegada 1' any, y menja de magre els divendres de Cua
resma y vigilias Je /estas anyals; aceptan!' aquesta 
teoría, per mes qu" es equivocada, jo. no he vist may 
que á cap individuo, se li exigeixin aquets requisits, 

ntrar á formurrpart en las nsstras dona. 
Lo únich que se li exigeix es 1' vi: y 
aquesta imposició se la fa ell mateix, al venir., 
altres per sa propia voluntat. 

Per lo tant, queda demostrat que i catalauism 
es un partit polítich, ni es una idea retrógrada. 

Molt al contrari: ¡'liberal en cl veri
table sentit de la paraula.. Demostra serbo, per el 
pecte mutuo en ¡as is que pugui tenir cada in
dividuo. 

Una de las cosas ab que di 
perit Iliberal en qu» icio del s'i 
de quintas y 1' implanta ervey voluntari. V tan 
tas altres son las demostracions que podrían ferse res
pecte aquet particular, que me n' escuso per crcure-
prou termas ¡as dos indicadas. 

Fixeusai be, vosaltres,«elsrefracti as nostres 
doctrinas, els que ho son pol sol fet de qr.e us han dit 
que '1 catalanisme es aixó ó es alio, y may us heu pres 
la molestia d' estudiarlo fredament, nxenshi be, estu-
dieulas las nosti s de Manresa, detingudament, 
una per una, que quant us en haureu fet ben eapassos, 
si sou catalans de bona voluntat, us desferéu d' aquets 
partits d- : acreditats, pera venir á en 
groixir las nostres , quina bandera, es la del 
únich ideal que pot redimir la nostra estimada Cata
lunya. 

fUIMÜEU >0LS. 

"[Nàéior\àli^ir\e intelectual 

:nay urt poble's ne deies 
llivertats que reclama, si abans no t de 
les idees en que descansi Iber reivindican •. À'vuy molts 
pobb legats de llivertat, moguts pel impuls del 
sentiment nacionalista, manifesten Uur aspiració en 
rolloses convulsions que arriven á fer tremolar e's po
ders dominadors; mes ca! confessa;- que «1 geni 
nen aquets tal superioritat sobre les nacionalitat 
des á llur domini, que en certs moment: «arriva un hom. 
á perdre tota esneransa de redempció, í.a causa 
aqueixa actual impote 1 petit nombre de di 
dits nacionalistes, que es efectivament poch si 
compte que son moltíssims mes els enemichs de la re-
dempeió y encara ni"s els indiferents. V" aques! 
produeix el ecte. 

Venen mohiments polítichs de carácter reivir 
dor y fracassen complertament, adoaantse molts alia-
voresde que lo que s' intentava, si bé era lloable per 1' 
honrades de son obje ut A les males circunstan
cias resultava una temeritat. Mu' lian 
conmugut la Polonia, i' Irlanda, 1' Armenia y altres y 
s 'han trovat en aquet cas, perquè si bé aquelles na
cions estaven dotades de bons elements patrísticas, 1' 
indiferencia d' altres,engendrant la traició, haíctes-
téri'.s aq. 'is. 

La fruyta no está en disposició de servir d' aliment 
fins que ha arrivat á la complerta salió. Y igual q; 
assahonament d' una íruyta sueceheix A les nacionali
tats que volen íruir vida nova. Es necessari, donchs( 

que abans d' intentarse cap mohiment p-olifichd' aques
ta naturalesa, abans d' esposarse al fracàs, procurin 
les masses populars disposar llur inteligencia per medi 
d' una educació ben conformada ab los principis del 
particularisme que 'ns mostra la grandiosa obra deia 
Nat unent s' ha dit que 'Is grans tres-

'-.aments de 1' humanitat han sigut precedits de ia 
revolució en les idees. Exemple ben conegut, la revo
lució francesa, quina obra colossal fou fecondada per 
les atrevides concepcions de filòsofs y poetes precur
sors cl' aquelle gran agitació. 

Si avuy no s' arreüa mes el nacionalisme en els po
bles es deu en gran part als filólechs, als historiadors y 

tractadistes-ó- professors de geografia, els quals, 
cedint á la cor/ent del centralisme -de tol arreu-, millor 
dit, íencara que sembli incomprensible), apoyan*moral
ment ab llur respetable autoritat la tirania deia pobles 
prepotents, donen en llurs tractats' dídáctichs po:a im
portancia á lo particular dels poblem donantnc en carn-
bi molta A lo oficialment imposat pds centralisadors. 
Els filóleths se dediqi cialment al estudi deies 

:als dels estats formantse per agregació ó 
subjecció de varies nadons naturals; ens parlen per 
exemple d'fc-1 idioma italià, donantnoseí com si fos V 
idioma natural de tota la península italià, quan en rea
litat no mes*9e parla é la Toscana que 'n es una part 
molt petita; ies llengües siciliana, piamontesa, oalabre-
sa, napolitana, etc., que tenen tan dret A ésser oficial
ment reconegndas y estudiades com aquella, d' aques
tes no s' en recorden gayrc els filólechs, y fins n' hi 
han alguns que-, aduladors deia poders, les motejen de 
dialectes, inclinant aixis al poble de bona fe á creure 
en la suposada inferioritat deja qui tenen la dissort de 
no ésser dominadors. Y qui diu del idioma italià també 
ho pot aplicar & ¡o que sé -n diu llengua frantefea, llen
gua russa, etc. Lo meteix pot dirse de les cartes geo
gràfiques destinades á !' ensenyamsa. ¿Qui no creará en 
les nacions espanyola, francesa, italiana, russa, etc., 
vcyeut aquelles cartes dividides de la faysó arbitraria 
que s' han inventa, els homes, repnrtintse 1' humunitat 
de la manera que convingui llurs interessos y ambicions? 
Y 'Is historiadors, en sa gran majoria, fan lo meteix. 

Per 'xo es quel ' estat actual del nacionalisme uni
versal, es purament intelectual yeducador. Si observem 
convulsions á Armenia y Macedònia, degut á lo que 
acabem d' esposar, sols hi veyém rnartres y no trioni 
Acabem de veure també '1 trist desenllaç de lo del 
Transvaal. Lo que passa es trist, emprono desespera. 
Ens hem de rosegar els punys, empro no 's pot, perdre 
1' esperansa de millors temps. Cal educar 1' humanitat, 
que ab 1' educació vindrà la solidaritat ¡ta durà 
al tríonf sense necessitat d' armes. 

Res mes anti-estétu :h, á nostre entendre, que 1' ar
ticle aparegut fá pocha dies en un periódich de Palafru
gell, en el que 's pretenia ridicuüsar les festes majors 
tradicionals del país. Res mes anti-estétich, diém, per
què en aquestes festes en que un cop 1' any solen endiu-
menjarse esplèndidament les poblacions catalanes ab 
manifestacions de joya, es ahont mes s' exteriorisan les 
costums populars gonuines y típiques de la terra, totes 

• plenes d' encisadora po< isa bellesa, miíj 
amagada entre les amargors y la vida íeynera d' en-
trany, sobressurt extraordinàriament en aquelles so
lemnes diades. Aquell dia sembla que '1 sol surti mes 
rialler que d' ordinari, com si volgués presidir la festa 
del ¡ >m si escoltés ab satisfacció 1' himne de 
gratitut, el cant de vida que un petit organisme de la 
naturalesa li tributa. Aquell dia s trasparenta 1' ale
gria en tots los rostres, prova'de que 'Is sers animats 
frueixen la bellesa d'e la vida que en aytals festivitats 
se desvetlla. 

Es burlava aquell articulista Je la fixetat periòdica 
en que aquestes solemnitats se celebren, sense conside
rar que precisament aixó es lo que les fá mes belles. 
El poble recorda y conmemora, en certes diades-una 
tradició mes ó menys veneranda, pero sempre estima
da y honrada d' aquell poble, qui lliurament ha insíituit 
una festa en son honor, y quan aixis la celebra cons
tantment cada any, es que be ii plau. ¿No es la tradició 
una font de bellesa y poesia!- Sos misteriosos revords 
uneixen esperitualment les generacions successives, es-
trenyentles en un llaç d' amor y d' íntima compenetra
ció que enforteix en 1' ánima dolços sentiments d' hu
manitat, movent les fibres mes sensibles del cor Si la 
tradició es religiosa, enlayra 1' esperit en les pures re
gions del ideal sobrehumñ. Si la tradició es d' un fet 
històrich de familia ó de patria, enrobusteix el senti
ment nacional. 

La fixetat periódica de la conmemorado 's deriva 
de la tradició meteixa, puig aixis cada any se conser
va fresca la memoria que la fantasía, la gratitut ò 1' 
amor d' un poble vol perpetuar, relacionant ab la lle
genda un seguit de fets que constitueixen lo mes íntim 
de la familia comarcal, fets ó hàbits que enllacen unes 
amb altres les generacions. ¡Quanta bellesa 'ns mostra 
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la consideració d' aquest enllaç cspcritual, bellesa dig
na de la lira dels mes inspirats poetes! 

Son les festes majors catalanes una déu de senti
mentalisme puríssim. Sos impressions son inesborrables 
pels vehins y pels forasters qui s' hi apleguen. Qui 'n 
conserva dolços records de 1' infantil ignoscencia, qui 
'n recorda tendreses d' amor, qui 'Is goigs impondera
bles de 1' intimitat de la llar payral. Com un joyell ri-
quíssim, se conserva sempre en la memoria, en lo mes 
pregon del ánima, les emocions que en nostra joventut 
exercien les costums populars de la terra, típiques so
bretot en nostres festes majors, com els àtlétichs cas
tells del Xiquets de Valls, dances al so de les gralles en 
mitj del camp, ó rotllanes germanívoles puntejant en
tre 1' refilet del fluviol y '1 gemegar de la tenora. 

¡Benehides sigau, festes majors dels poblcts de Ca
talunya, senzilles, ignoscentes, com tot lo genuinament 
català, belles y pures com totes les tradicions que in
tactes venen de nostres besavis! Mes en general, avuy 
son quelcom tristes, perquè com á cata Urnes s' hi nota 
certa vuydor que les fa anyoradisses, hi falta algún 
complement, falta que ario riles se pugui també cele
brar la testa major de la J'atria Catalana, la qual, des
graciadament, la veyém un xich lluny per ara. 

BONAVENTURA RIERA. 

ENGRUNAS 
No sé perquè s' en hi deu haber anat en Silvela á las 

aiguas de Carlsbad, no hu sé ni 'm fa falta cl saberho. 
Si pateix del fetge ó del pahidor—que si no vaig errat 
per això serveixen aquellas aiguas—1' hi desitjo un bon 
alivi, perqué encare que 'n Silvela sigui un enemich po-
lítich, la salud y 1' alegrja Ia voldria pertot hom. Tant 
la volgués ell per Catalunya la salud y 1' alegria que jo 
voldria qu' ell trovés, d' altre maneraanirían las cosas 
d' aquesta desgraciada terra, prou estariam millor de lo 
qu' estem gohernant ell als qui volguessin esser gober
náis y deixantnos á nosaltres tranquils y satisfets dis-
posan de lo qu' es ben nostre que ni á n' ell ni á cap 
dels seus ham fet cap agravi pera que 'ns privin de ma
nifestarnos tal com som y tal com nos feu la naturalesa 
sense postissos que 'ns disfressin, sense vestits que 'ns 
estrefassin. 

A Carlsbad s' hi vá per 1' estómac ó pel fetge ó per 
tuia altre cosa, perquè hi ha manantial d' aquesta classe 
que serveix per tot: com els ministres d' Espanya lo 
mateix vos arreglan la melsa que vos apedassan la bu
feta, tant bé vos posan cl pahidor a tó com vos salvan 
del fel sobre èxit, venen á ser un cúralo todo, exacta
ment igual que i s manantial» polítichs de Madrid pous 
de sabiduría que omplan las gallcdas de tota classe de 
ciencias servidoras pera solucionar els grans problemas 
que al Estat preocupan. 

Ab diferentas temperaturas, segons 1' altura á que 
anen á buscar las aiguas, tenen tantas aplicacions com 
malaltías pot tenir el cos; els bicarbonats per una D 
els clorurs per un altre y els sulfats per lo de més enllà 
cada element té la seva propietat curativa y-tots ple
gats ho curan tot. Vos hi podeu banyar vos las podeu 
veure ó hi podeu pendre dutx:*. trobareu 
aplicació; igual ben igual que 'is min 
serveixin per tot segons !a temporada. Y com que la 
ciencia avensa, cada dia ab las perfeccions del analis-
síss hi trovan elements nous y ab as propietats 
curativas de las aigu 

Las aiguas de Carlsbad com la política madrilenya 
serveixen per tot, lo que ahir espatllavan avuy hu arre
glan y demà espatllaran lo que arreglavan ahir. A mi
da que van passan per la terra rccullan d' aquesta nous 
materials; segons el punt á que aneu a buscarlas trova-
reu en ellas més ò menos cantitats d' elements medica
mentosos que son els que determinan la curació de las 
malaltías. La política fá igual: ab sa evolució constant 
assimila cada dia nous elements que la enrobusteixen 
y cada dia trovareu en ella cambis y combinacions que 
1' hi proporcionan novas forsas y novas energías para 
seguir com fins arc portantnos la felicitat. 

l'rou clar hu ha dit en Silvela avants de marxar cap 
a la Bohemia que veuria ab gust que i i Romero Roble
do—el seu irreconciliable enemich polítich de ahír—fos 
President del Congrés quant las Corts tornessin a obrir-
se, prou que hu veurem d' aqui uns quants mesos com 
de brasset aniran junts els qui en vida d' en Cáanovas 

y fins ja poch estavan á matadegolla. Es la evolució 
constant dels homes que no cristallisan, es el cambi d' 
ideas cap al sol que mes escalfa, es la reflexió que fá 
posar el dejuni massa continuat, es la farsa humana que 
arreu impera. 

Com á home en Silvela podrà tenir la salud delicada 
pero lo qu' es com a polítich te un fetge com una raja
da y un pahidor que tot hi cab. 

Altrement en Villaverde ja sab lo que 'fá posant á 
en Romero de President del Congrés perquè es una bo
ca que val la pena de taparia. Sembla res y ens estal-
variem de sentir una colla de discurs quilométrichs. 

L' Ajuntament de Barcelona, donant mostras de la 
:0'nerositat—per no dir una paraula groxuda,— 

votà una subvenció de dosmilpessetas en obsequi d' un 
regidor madrileny que per gust ó per assumptos parti
culars vingué á fer un viatget ;l la ciutat Comptal. No 
sabem ab que 's debían fundar els iniciadors d' aquesta 
expléndida dádiva ni sabem el perquè la votaren els de
més regidors, lo que si podem dir que an aquet pas ai
xò semblará xauxa y que si continúan per aquet cami, 
1' actual Ajuntament farà bons els Ajuntaments dels 
temps del gran cacich y munyidor d' eleccions Sr. Pla
nas y Casals. 

Ya 'ns fem carrech que totas aquellas reformas 
anunciadas á só de tabals y grallas per republicans y 
regionalistas son poch menos que impossible menties 1' 
actual centralisació subsisteix; comprenen tembé que 
aquellas campanyas moralisadoras de que 'ns parlavan 
poch avants de las eleccions era un sistema com qual
sevol altre pera pescar vots dels inconscients; compre
nem en fi que no fassin res y que passin dormint tota la 
temporada, lo que no 's comprenem de cap manera es 
que s' entretinguin despilfarran els interessos del poble 
que administran y regalantuns diners que prou falta fan 
per .altres cosas. 

S' han lluhit els regionalistas dintre 1' Ajuntament, 
$5 han lluhit y s' en poden ben alabar de la propaganda 
que á favor de las ideas han fet; prou las han deixadas 
com un sant Llàtzer. 

Y lo pitjor del cas es que ab 1' escusa de ¡as afini
tats, ha rebut qui cap culpa hi tenía. Y vagin suman 
ventat ges de la lluyta electoral, que si fá ó no fá, son 
com las darreras victorias espanyola*: Todo se ha per
dido menos el honor. 

Aquets afins son capassos de desafinar tota la vida. 
Y els partidaris de la afinitat, acostumats á sentir des
afinar, dintre de poch, ja no sabrán quina es la nota 
verdadera. Que ja fá un quant temps que han perdut 
el tó. 

En Villaverde busca la perduda, ó sigui el sai 
ment de la moneda espanyola. El projecte de lley conté 
una serie de disposicions que sense temor d' equivocar
nos las podem calificar de inútils, pero en conté d' al
tres que foran de verdadera utilitat si en comp'e 
anunciarlas per més endevant las pogu s avuy posar 
en práctica. 

Son aquestas la necessitat d' establir el tipo mone
tari en or, pero com que falta lo millor per això diu 
que ja se farà més endevant, y la conveniencia de cele
brar tractats comercials que favoreixin 1' aumento de 
fonts de riquesa, cosa que per are, com que no 'n tenen, 
no las poden fomentar. 

Una lley aixis val totas las pessetas perqué demos
tra clarament que la gent d' aquellas térras tenen una 
imaginació portentosa pera saber coneixe el mal, lo 
que Ms falta son medis per aplicar el remey. 

Fantasiejar en un articulat de lley es el colmo de la 
fantasía. Y ab tot te i seu fonament: en Villaverde 
compren que la baixa dels cambis no depèn de las dis
posicions fiduciarias que el gobern pogui donar si no 
que depen en gran part del deute que té el país y de las 
escassas fonts de riquesa ab que conta ajudat pel cl 
llestament que regna en !' administració del Estat, des-
ballestament que reclama grans tributs al contnbuyent 
y que sols aprontan á las classes passivas que del I 
viuhen, y com això no 's logra ab lleys més ó menos 
ben articuladas, per aquet motiu anuncia cl tipo mone
tari en or y la celebració de tractats comercials que 
favoreixin la producció espanyola per quant se pugui 
fer, que si no anem equivocats, dia del Judici 
entre onze y dotze de la nit. 

van malament per aquet cami, per are ja conei

xen las causas verdaderas de la bancarrota, á veure si d1 

en mica en mica sabrán aplicar el remey qu 
tan; cosa que 'm permeteran que ho dubti. 

Se coneix que 'n materia electoral tot passa, fins 
verdaders geroglífichs com cl següent que en forma de 
telegrama hem llegit en un pcriódich: 

zLas próximas elecciones.—Refiriéndose el señor 
Villaverde á noticias que vienen circulando sóbrelas 
próximas elecciones municipales, ha dicho que íi 
ficaran con toda legalidad, y que el Gobierno no per
mitirán que se impongan los republicanos en Madrid, 
Barcelona y Valencia, como ocurrió en ¡as últimas 
elecciones de diputados á Cortes.» 

Segurament será una legalitat li de siglc aquesta 
que 'ns anuncia en Villaverde y que ja 'ns assegura 
que no permetará que surtin els republicans. 

Donchs qui s' imposarán, els conservadors? 
trampas y tupinadas si que s' imposarán, ab vots legals 
hu tenen un xich brut perqué fora dels empleats y deu-
dors del gobern lo qu' es els altres, pochs sufran 
hi portarán á 1' urna. 

Mes valdría que diguessin que aquesta vegada el 
gobern no farà el joch dels arrendadors de llivertat y 
democracia y que preu per preu farà com 1' apotecari 
d' Olot que se las prenia ell las medicinas. 

Y tot anirà com una seda, y en Planas y Casals tor
nar;! ;i esser 1' amo de 1' auca, y d' aquell hertnó 
pertar de la opinió tant sols ne quedará el recort d' 
unas quantas planxas. 

Sie trànsit gloria mundi. Que vol dir en català 
aquell temps quan tornará. 

Y la legalitat electoral tornará á fer de las s e 

Els estragos electorals encare duren. Per la relació 
que 'ns han fet personas que, segons tenim entes n' es
tán ben enteradas, à Rubí durant las últimas eleccions 
de diputats á Corts hi hagué majordom de certa fábri
ca que per ordre del amo obliga A votar als seus subor
dinats de írcvall la candidatura de n' Alfons Sala con-
tre ia d' en Roca y Roca. Aixó dona lloch áque alguns 
trevalladors no secundessin 1' ordre originantse una ti-
vantor de relacions entreaquetsy elmajordom qui'l se

is diuen arrivá á despatxarne alguns. No fá gaires 
días que un mestre fuster al veures privat injustament 
del trcvall, després de una acalorada disputa, dona un 
cop de martell al cap del susdit majordom. 

Es molt de doldre semblant fet, mes també cal cort
ar, que aquestas coaccions exercidas ab massa fre-
ncia durant els periodos electorals, no poden portar 

altres consecuencias que las que acabem de relatar. 
Y las han de portar per íorsa, perqué estem en un 

pais tant pervertit de sentiments, que hi ha home que 
passa per honrat y no té cap escrúpol en votar duas 
vegadas, comprar vots en diners ó obligar als seus de
pendents á posar á 1' urna el nom d' un home que de
fensa ideas contrarias á las que ells sustentan. 

Y tot per res, per cnlairar á una colla de vividors 
poütichs que ja saben que no lograran ab 1'acta cap 

I resultat positiu pel poble; tot per refiarse massa dels 
j que, dicntse representants del poble, 1' embruteixen 
I tant com poden, fentli tenir espcransas ab un sistema 
j corcat de per dintre y de per fora y que té '1 fatal dó 
j de pudrir á tots aquells que de prop ó de lluny volen 

intervenirhi. 
Ditxosas eleccions y ditxosos diputats, bé n' han fet 

prou de mal dintre la terra catalana!! 
Y el qué farán si la gent continua tenint fé ab un 

j procediment que sols serveix pera desacreditar las ideas 
I y donar entrada als xerraires d' ofici. 

Llegeixen aquest telegrama, que demostra que 'Is 
portuguesos son molt de la broma: 

«Toros.— Vivas á España.~Despuchosrecibidos de Lis
boa dan cuenta de la corrida de toros que se ha celebrado 
en Dporto y en la que toreó el e leí ejército español, 
señor Macedo. 

Este entusiasmó á los portU| n las diversas suer
tes que ejecul dor y conocimiento del 
toreo. 

El público le aclamó con en 
paña y al ejército español.» 

Lo que mes m' ha enternit es alió de las prueba* de 
valor. Sols hi trobo á iaitar una a i de la Mar
cha de Cádiz. 
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Nada. 'S veu que si 'ls soldats dels Estats Unit ha
guessin sigut toros en l\och de tocillos, no hauriam pas 
peruut. 

Sort que varem perdre ab gloria. 

. La mar est<1 de dol. Ha mort un decidit protector 
dels pei.·os. 

",París, Il.-La ml1crte de Ha~san I3ajèi, ministro de Mn
rina en Turquia. ha dado motivo l'i come'1tar¡os de la pren a 
alemanll y fr ncesa. Contra la cost umbre de Turqtlia, habia 
de.empe/1ado u cargo \'cinte y cinco años, durante 109 cua· 
les la marina de la Sublime Puerta, que haHa ocupada el 
tercer pue to en )¡,s de la demas na clOnes, ha lIe~ado al ex
tremo de no exi tir hoy. l.os poco~ buques con quc aun cuen
ta son incapaces de todo servicio y us materiales estan en 
los r~enales pudriéndo e. Esto no quita que el personal de 
la Arm da continúe siendo Dumcroso, aunque muchos de lo 
individuo que lo forman no han pi ado en su vid la cubier
ta de un buque. El ministro ha muetto rico .• 

Que 'm perdoni Turquíasi estableixo comparacions: 
ja sé que sempre son odio as. Pero, sense ofendre; no 
me vull fer notar que aguí estem mes atrassats ab ai

ó de la .1arina. 
Aqui 'Is mini tres, fent exactament to matei' que 

Rassall Bajd, no mes 'obernnn uns dos anys, ú tot es' 
tirar. Y encare, molt sovint, tenen disgustos ab els del 
Cuapo. 

lQu' hem d' apendre pern ser civilisats! 

Uns quants regidors regionalistas de Bilbao, han 
presentat, pera que l' aprobi aquell Ajuntament una 
proposició que diu aixis: 

«Considerando que In!'; corridas de toros son \l1la fiesta 
barbara y salvaje, los capitularcs que su~criben, de eando 
poner a salvo la cultura de este Ayuntamiento, tienen el ho
nor de proponer que ninguno de su~ ediles sea delegado suyo 
para presidir dicha fiesta , y que 110 ~e admita el palco qu:: 
con cI mencionauo objdQ 5ucle oirecer el señor gobernador 

al Municipio de e tu vil1a. 
De la sensatez y amor al progreso y a la moral, de que 

siempre ha dtldo tantns prueba el Ayuntamlento de Bilbao, 
esperamo que esta moci6n ea un:mimemente aprobat1a pa
ra bie'l de e,te pueblo y honra de sus capitulares.» 

¿Veuhen? AL'ó eta be. Al menos que s'en tregui 
un profit ó altre de las eleccions. 

Serl:l convenient que fe sin actes per l' istil tots els 
Ajuntaments de poblacions de Catalunya, ahont hi ha
gi Pla' :lS de Toros. 

Ha comensal d publicarse fi Barcelona un setmana -
ri federal titulat .:El Pacto,. 

Copiem d'un llrticle, del primer número, firmat per 
la Redacció, lo següent: 

~E: P,lcto no c. {¡rgano ue nin¡(LlOa personalidad, ni de 
ningunR entidaJ oficial. Un grupo de correligiunnnos ha ctlr· 
~ do sobre sus hnmbro'l Iu tarea de su publicación. 

Para dcfcnder idea Iw ido cn:ado, no para exaltar el 
nombre de nadie. Librc tnbuna dll los iJealcs progres/vos, no 
h, de convert/rse ja'1"d. CIl pcdc~tal de íJolos I i en in tru. 
I .ert ) para lo¡;rar pa>ticul. res tine5. 

E'I el caMpo de los principio, IIbr.lra El Plleta ~us hata
))as. Que sc mo m¡í~ amigo. de remontarnos a la re~i6n se. 
r!n de laq idea, que de descendcr al terrena de mezquina' 
luc'ta~. 

Su~tituiremo li la orudeza del lengunje, el radicalismo y 
la severid.ld de lo conceplo . 

.Vo qller .. mos. fiO, ell I/Iu.çtro l'artitl(), dcm(;~rllt/L por 
exccleflcw, III discipli1ll1 de los (·jt.!rcito.~, 1Ii la allíe/ad de 
Clcctclt' que e1l las masas milit{¡r~s /Jstablace la vo:: cic maTI

do ó el cornctítt ele (írd. IItS.~ 
:\10lt bé, molt b \ comp~nys. Si realisen els vostres 

propósits, la propaganJa serri. ferma. 
Las vostras a~piracions, son semblants a las nos-

tra ". 
Tarnpoch ne volem d' idols, ni de disciplina de quart 

cI nosaltres. 
Sols desitjem la l1ivertat de las Patrias per medi d' 

una lluita noble, d'una lluita d' ideas. 
Avant, )' no defalliu. 

Associació Popular Catalanista 

co. 1FERE~CIA ' 
Lo dia 2 dc'l corrent mes, en Joseph l\la1.ofr~ dom"l 

en la (Associació Popular Catalanista' una conferencin 

LA DEVANTERA 

vers::mt sobre 'I tema: -Lo Nacionalisme com oi. teoría 
cient!ficn)). 

Comen ;l demostrant qui avu}', en los temps mo
derns, la cicncia particu]:¡rbta, qu' es lo reconeixement 
de la varietat, ha vingut;'l suhstituir ú la arcaic,l com 
abtracta cieneia enciclopedista, esperit de la unificacio 
en tots los ordres . 

Feu una encertada explicació, arrodonida ab curio
sos detalls, de la evolució qui ha fet la ciencia m~dica, 
c.\olució experimentaua també per les altres clcl1cias, 
si pot ser ab no tanta intensitat, desdt' 'b seus temps 
primitius en que 's consideraba la malaltia com (llluyta 
entre l'organisme y un esperit ó potencia vital que 
imaginaban, aplicant per tant tots los remeys en virtut 
d'una sola regla, derivada d~ aquest principi, aumés 
per la filosofia, que ve sempre a suplir lo que la intcti
gencia de l' home no pot arribar .ícompendre¡ fins que 
l' an;í.lisis y la observació vingueren:\. demostrar que l' 
organisme humin es un conjunt de células, cada una d' 
ella ab 10 seu especial funcionament y aplicació y per 
tant debent obsen'arse tractaments adecuats a cada 
lesió soferte per bs mateixas, resultanne d'aixó las es
pecialitats que no venen ;1 esser altre cosa que 'ls prin
ciqis particularistas. 

Digué, que lo mateix qu' en l'organisme humfa lo 
mateix succehia en l'Univers y concretan ;'i la Terra, 
donchs diferentas son las temperaturas, uiferents son 
los climas, fllora, fauna, constitució geológica, creogr;í.
fica, constituhint tot aixo un ambient en quin sc desen
rrotlla )' viu, flll del mateix, l' home, dividintse en di
Cerentas ¡'assas en virtut u' aqueixos mateixos medis, 
produhint diferencias ue car;í.cter, llengua, }' fins d'or
ganisme, y no gradualment sino que semblant que la 
Nahmtlcsa se compl>isqués en ferho mes diferent, ha 
posat temperaments complertaml'nts oposats de costat, 
com sUt'ceix en lo que forma la península Ibérica. 

Tots aqueixos clements necesitan 10 seu r.tdi d'ac
ció atenent (I son especial foncionament y per tant tota5 
las entitats etnicas y naturals han d'es devindre lliu-
res. • 

J\cab:'1 dihent, qu' ('ncare qui els catalans no tin-
guessim una histolÍa, un pa~sat gloriós, la cicncia par
ticularista vindria;í ¡'('ivindicar la soberania de Cata· 
:unya en "irtut de las Ileys eternas, fatals, in mutables 
de la Naturalesa. 

La concurrencia premiú dita disertacio ab lJarchs 
aplaudiments. 

Lo dia 9, en ?\fnteu Juli:í, clogué la serie de con fe· 
rencias organisada rel' aque ta entitat disedant sobre 
lo tema. «t\lgunas consideracions sobre 'I teatre', 

Comen.:'i fent un estudi de l'origen del teatre en la 
antigUctllt )' lo desenrrotllo qui ha tingut en los temps 
moderns¡ demostra la mi!:.ió euucadora y moralisadora 
tal com deuria esser aquet, citant al efecte diversa 
opinions d' emínencias reconegudas en aqueix ram del 
saber humia. 

Fl'u esment dels cuatre comrom:nts que forman 10 
teatl'l!, Ú sJan l'autor, l' intérprete ú actor, lo públich 
y '1110ch. En cuant al primer digué que si be lo seu 
radi d'acció era mes limit,lt qui en la novcla, devia tin
dre lo suficient taknt pera presentar complertament 
eshossats los per~01;atjes fcntlos comprcnsibl<:s. Del 
púbIJch hi ha que fer distinció dels que \'rn al teatre 
pera fruhir emocions artísticas derivadas de l'obra que 
s' representa :i la!'> taubs, u' els qui van per passa
temps. Sc detlllgul~ especialment en l'estudI del actor 
ó l' int~rprcte, de quin digu~ que mes que presentar un 
tipo, havían de presentar un car;íeter, fentne una com
plerta creació com si ho \'ÏsqUl-s. Com actÇ>rs de con
cicncia esment{¡ entre nitres, els ilustres Talma, Mai
quez:y arc modernament lo gcni,tl Z:\rconi. 

Acab:', recomenant lo foment del teatre nacional 
cntalli, que fora sens dubte, fer també catalanisme. 

Lo Sr. Juli:\. fou molt felicitat pel Seu erudit travaJ1. 

MACEDONIA 
Aquest poble del que n' hem parlat ja algunas ve

gauas habíll l'estat de un quant temps quiet, espcran lo 
establiment de laspromesa5rcformas, sembla ques' ha 
COI1\'cnsut que 'I prometre no fa pobre y efectivament 
SC ha cansat de tanta felicitat que el Sult:i los prometia 
y segons las últimns notki:ts que 's tenen de uquells 
lIoch" el foeh es per tot)' no hi ha prou aigua per apa· 
garlo. 

I T -' organis:1ció interior traballa perque tant to~t la 
eullita e~tiga llesta .r la .1.:('ent dc J1lontanya puga deixar 

l
, ,a fcyna prepara fer un esfors. per deslliurar 1bcedo

nia e"tant decidits oí. morir ó es('t' Ihures. 
, TRLANDA 

Sembla que 'Is monarca de la Gran Bretanya com
prenent que' I sistema ue gobernar (l sos sot;1CSOS es 
preocuparse de llurs nccessitats,hafetelpropó~it de vi· 
sitar ab irlandesos y posarJis cal'a ab l'objecte de po
guer resiuirhi temporadas lJargas. 

A mes Sl estan fent traballs per establir una nO\'a 
Be)' agraria que millorara en gran manera l( estat dels 
pagesos U' Irlanda sens perjudicar als propietaris ingle· 
sos lo que es objecte de gran satisfacció per els fills d' 
aquesta terra que durant lo llarch l cgnat de Victoria 
se vegé tractada com molts altres pobles que ab tanta 
ó mes rahó reclaman sc 'Is respecti com mereixen. 

NOV A S 
Org:tnisat per la «Agrupaci6 de Propaganda Catalanistil» 

de ~arcelo~n lo diumenge dia 9, tingué llóch a la plassa de 
la Vila de Tiana un meellng de propllganda en quin hi pren
gueren part lo~ Srs. En Salvador Mi1let, enJoal1 Campins de 
la «joventut Autonomista, de Gracia, en Xavier Casals del 
peri6dic~ Cetlt .Nova de Badalona, en Joseph Durban, de l' 
Associac/6 ~Germanor». en Sebasti:i S. Coca de «Catalunya 
Federa1», en Miquel Balmas, de la «Agrupaci6 de PropalTan
da», y cn D. I~ojg y Pruna del «Aplech Catalanista~ de F3¡~ce
lona, resumint los díscur~os lo pre~ident Sr. Riblls. Tots los 
oradors foren aplaudits. 

-S' ha encarregat de la direcció de la societat choral 
«Catalunya Nova~ 10 mestre en Jo.eph Carbonell. 

-Han demanat sa adhe-ió ;l. la Urlio Catal(/lli.çlcl las en
titats novament constituhidas Agrupació Verdaffucr de 
Granadella y AS.HJciacilÍ BYlmiqut'r de Granollers. 

Tenim enlés que també se n' estanconstituhint duga~ mes 
defensoras de las Bases de Manresa, l'una a la dreta del En
sanxe y l'altre ,í la vila de Camarassa. 

-Ha ~igut elogit prcsident del «Centre Autonomista de 
Dependents del Corners y de la Industria~ n' ,\lfr d Bertrand. 

-A «Catalunya Federal» nostre benyol¡¡;ut amiell y com
pany de redacci6 en R'lfel Folch y CapdeVIla dona lo día JG 
del passat mes de Juliol una confercncia, en quina combaté 
la mania de fer Estat gran en extenssi de terras y ah IlCU

mulaci6 de poder uniformador y desp6tich, sempre contra
produhent, com ho delllostr:l l' amich Foloh ab un lleuger 
pero atinat rep as de la historia antiga, mode,rnn y contem
poranin, en que 'b grans Estats 110 han sigut eertl\ment elit 
promotors de la naixensól y enfortiment de lliS Hibertats in
dividuals y corporativas. 

Lo disert ant fou molt aplaudit debent continuar lo tema 
en altre conferencin. 

En l¡¡ mateixa cntÏiat lo dia 6 del corrent en Domingo 
Marti y Julhi diserta sobre '1 tema ~~llcionali me y Autono
misme •. Demostra que si bé . embla qui aqueixo!! conceptcs 
~emhlall dí~tints si hé 's mira 's ,"cura. no saIg <jlle sc scm
bll1ll si no que fins se confonen. Digué que no h:wía de reca
barsa la autonnmia com li forma política sino (;QITl a reh'indi
cació naciollalista. S' extengllé en consideracions en cuaol 
al alcans y signitïcilt d' IIqueixtos concepteh, nacionali~me y 
autonomia, aC:1 bant dihentqne no regnnd en l'Univers la pau 
y l'amor tant desitjat!> lios 4ue <i~i\1l reconegudas la~ nacio
nalitats y establert com li régirn ¡nlcm la autonomia. Fou 
molt aplaudit. 

-La Awup:lció «8ach de Roda» en Concell General ex
trólord.nan acorda con\'crlirse ell As ociaci6 baix 10 nom d' 
«Associació Catalall;! d' Excl1r~jons~, cnt 80n objecte, ade
m¿s del excl¡rsíoni~me inherent a ~on nom, lo trcva\1òlr per 
la per. analitat de Catalunya aixi¡; com pendre part activa en 
tot 10 que ~ignil1qui progrú¡ y avens de la activitat humana 
en qualsevol ordrl!. 

Un de sos primers Clctes fou lo d' lIdherirs'e al Congris 
anti-militarista d' Ansterdarn per medi d' Ull ~Iissatje .. Aquei. 
xa entitat celebrarà la ~e\'a inaugural a lo mes tardar per 
primers d'Octubre prop vinent. 

Lo dissapte dia 8 del con ent mori en lo poble de Vilas
sar de Mar la Sra. mare de nostre benvolgut Jil.mich y di,tin· 
git (;atalani~ta en Hafcl Monjo. L'enterro que tingué l10ch 
l' en dema diumenge fou una evidenti~sima pro\'a de las mol
tas simpatias, ab que conta la familia Monjo aixis com tam
bé una mo~tra de que 'l~ catalanistas de la costo de llevant 
s' a~~ociaren al dol que sufreilC nostre estimat company. 

Rebi do nostre pnrt lo mes sentit pesam y l'encoratgem 
pera que ab re ignaci6 suporti l' inmensa pena que avuy l' 
aclapara. 

SEOOIÓ OFIOIAL 
LA REIXA 

Se com·OC.1 {¡ tots els qui formen n'tuc ta cO!rissló bené
fica li la reunió general ordin:tria que tindrÍl l10eh l'I diumen
ge dia 30 d' A~ost li l:t~ 6 ue la tarda en el local de la <Unió 
Catalani~~a" CUCllrull/l l Y 3. princil'al.-}osejJh .1I." Folch 
y ToyríJs, Jocra}J. FUI/tll, llonat'cnt/lra. N¡'era. 

E.tablim.nt tipog .... fich d, Jo •• ph ORTECA. 8. PIU, 96.-Sar c, lonl. 
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