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LO QUE VOLEM 
llemrua catalana ab carácter oficial y que sian catalans tots los que á Catalunya desempenyin cárrechs ptf ¡em Corta catalanas, no sois 

toKe drety lleys civils, sinó toflo que 's refereixi a la organisació interior• de nostra terra: volemque catalans sianlosjut.çesv magistrats, 
"Volem la ', 

%U gfar^ ejítàtfí 

o 'ns cansarem may de repetirlo. 
organisacions constituidas per la aglo
meració de varias nacionalitats natu
rals, pertanyents, moltas vegadas, ;i 
rassas distintas, d' interessos contra
posats, de carácter ben diferent, no 

son mes que entitats artificials, en las que hi ha sempre 
una colectivitat que vol sobreposarse á las altres, sem
pre hi ha una forsa que procura destruir ó aniquilar al
tres forsas que hi están ab contacte. 

Aixis veyem ab 1' estat inglés la supremacia de 1' 
element anglo-saxó pur sobre 1' irlandés y 1'escocés; en 
'o poeh consistent imperi austro-húngar, la lluyta ja 
sorda, ja franca dels variadíssims elements etnichs 
que 1' informan; en la Confederació germánica la tasca 
absorvent y centralisadora de Prussià sobre 'Is altres 
estats federats y en el decadent estat espanyol ja es 
vella la supremacia de la rassa castellana sobre 'Is po
bles que forman aquell decrèpit organisme. 

D' aquesta manera s'explica que 'Is homes que di
rigeixen aquets engranatjes artificials y despótichs, ho
mes que particularment han demostrat y demostran 
moltas vegadas verdadera sentiments humanitaris, ver-
dader respecte á las colectivitata naturals y anatemati-
san las expoliacions injustas de que son víctimas, des
graciadament, moit sovint, aquestas colectivitats per 
part dels grans estats, convertits dits homes en funcio
naris dels mateixos, perden aquellas bonàs qualitats 
anulan aquellasexcclents disposicions que manifestaban 
envers las víctimas del despotisme, y passan á ésser 
instruments dòcils d' aquet despotisme. JEs que posan 
sa inteligencia, sa voluntat, sa representació al ser-
vey, no tf un gran ideal, no de principis verdadera-
ment humanitaris y civilisadors s/no d' ambicions 
miserables ja d' ells mateixos ja dels attificials orga. 
Hismes Í/C que 's nodreixen. 

Exemples. Que han fet els estadistas que particu
larment simpatisaban ab elsboers, pera evitar llur ex
poliado per part d' Inglaterra? Quins travalls han por
tat á cap pera aturar el bras de 1' emperador de Ru 
que acaba de arrebassar 1' autonomía de Finlandia? 
Que fan, actualment, devant el despotisme crud> 
sanguinari del Sultà de Turquia calificat per ells ma
teixos de gran assessi y que llensa á la desesperació y 
justificada repressalia á milenars de milenars de súb
dits de son imperi? Creuarse de brassos, contemplar, 
estúpidament, el devassall de fusellaments en massa, 
d' incendis de poblacions enteras, de violacions, de 
crims de tota mena contra colectivitats que lluytan per 
sa llibertat, per sa vida. 

iQuin sarcasme mes punyent pera aquesta época de 
bescantada civilisació, de congressos de la pau, de lleys 
de guerra, aquesta lluyta ferotje y despiadada qtu 
desenrotlla en 1' imperi otomà. 

Mes que poden dir els directors d' aquets estats que 
tenen á casa seva formas de tirania, potser no tan ba-
rroeras, potser no tant repugnants com la del déspota 
mussulmá pero si, mes refinadas y de resultats no me
nys desastrosos? Que contestarán Rússia. Alemania y 
Austria ab son continuat despotismo ab son constant 
aniquilament dels infortunats polachs? Que respondrà 
/• humanitaria Fransa ab la manera bárbara com im
posa la civilisació als pobles africans que cauhen baix 
son domini? 

Que dirán els filantrops Estats-Units de sa missió 
pacificadora de las Illas Filipinas? 

Y si 's miran tots plegats quina rialla de tigre asse
degat de sang, serpentejarà pcrsosllabis al remembrar 
la inicua y vergonyosa campanya de Xina, que en cruel
tat, salvatjería y mancament de tot instint noble no te 

ne envejar als tàrtars de Tamerlán ni ais huns d' 
Atila! 

, petitas nacionalitats, las colectivitats naturals 
sabrán per crudel experiencia lo que poden esperar d' 
aquets grans estats, orgullosos, enlluhenadors, de faust 
oriental, ab sos grans exercits, ab sas formidabl» 
quadfas. Tirania pels pobles á ells junyits é indiferen-

| á voltas auxili als tirans d' altres pobles. 

VICIS PQUTICHS 
RCELCW 

ntre la corporació municipal barcelonina fá temps 
i ha mar de fondo per cuestió de la iluminado pú-

. No pretendí parlaren aquest article de si tenen 
rahó els republicans defensant el gas d' aygua anome
nat Strache ó de si están en lo o >nalistas al 

IgasLebón; no vuy tampoch parlar de las 
paradas que uns y altres se han dit, ni las nego ni las 
acepto, me proposo tant sols senyalar un fet que de
mostra clarament que 1' actual Ajuntament porta els 
mateixos vicis y defectes que i s anteriors. 

Potser el fet que vaig á senyalar será casual, pero 
'm permeteran que hu dubti, ja que no es en aquesta 
sola ocasió que V hi observat si no que en moltas d' al
tres hem vist—tal com avants—dividits els parers dels 
regidors barcelonins, en tants, com collas políticas exis
teixen dintre la corporació municipal, de manera que 

nblar, ab molt fonament de causa, que a l l inos ' 
hi vá á fer administració sino política, y política de bai
xa ma; dit en altres termes: els interessos deia ciutat 
quedan posposats pels interessos de la colla política en 
que uns y altres militan. 

Poch ens preocuparia á nosaltres això si no fos 1' 
cada dia mes accentuat de volguer confondrens 

ab uns elements que, anomenantse autonomistas, obran 
com á verdaders centralistas. 

Nostre propòsit es sols fer veure á n' els conscients 
que militan á n' el catalaniste la manera com ec 
tan las prédicas redemptoras els anomenats regionalis-

tas y el modo com practican las prescripcions de las 
nostres Assambleas que, com tot hom sab, privan de 
fer política menuda dintre las corporacions administra-

Será tant casual com vulguin, pero es cert, que no 
sols en aquesta, si no en altres ocasions els regidors 
barcelonins en qüestions purament administrativas 
las que s' baurfan de despullar de la 
política pera tant solí als interessos del poble, 
se fraccionan en . gons la seva afili. a 'hi 
ha prou ab que els blanchs proposin una cosa pera que 

negres ne votin un alt • 
Alli no s' hi veu el desitg de vetllar pe 

sos de la ciutat; alli r< ons pre
nen el carácter seré y desinteressat; alli, la major part 
de vegadas S* hi ven sols 1' afany de contradirse duas 
banderías políticas posadas á n' el Concell municipal 
ab 1' esclussiu objecte de donar espectacle grati 
mantenir t\foch sagrat deis seus partidaris. 

qu' hem de suposar que una de las duas collas 
está formada esclussivament per hom» ite-

6 plens de mala fé? ¿Es que hem de aceptar que 
1'altre colla porta tot personas de da r criteri y d'in
tuïcions rectas y honradas? Cada hu podrá creure lo 
que millor 1' hi sembli, mes jo no puch aceptar que i s 
republicans pe! sol fet de serho y de ser centralistas 
portin ¡ni >m tampoch afirmarla 

dut que dintr. lonalistas no hi hagi qui 
per negligem [6 deter
minada ai . de mitg á mitg. 

Si aceptessim tant sols 1' honrades d' un grupo polí-
tich cam is d' al
tres épocas que, guiats per odis afrii n l' 
honra y la dignitat á tot hom qui com ells no pensava, 
concedintla en cambi al home mes depravat pel sol fet 
de tenir las n •-. I .o llógich es suposar que 
dintre de cada bando hi haurà de tot perquè es cosa 
buda las dificultats que hi ha en trovar una munió de 
personas que reuneixin las condicions que i d< 
nyo de tal cárrech necessita, y molt nv ,em 
ab el persona/ afición ir á els interessos del co
mú y que per aquest sol objecte entra ;i n' els partits 
polítiv 

A cada colla hi haurà de tot bó y dolent, y reunits 
veuríam lo b nt de cada colla si en comptes de 
ateu ompromisos del partit tinguessin un xich 
mes de iuterés en vetllar pel bé del poble. 

Van molt malament uns y altres per aquest cami ja 
que ab aquet vici polítich espanyol no lograran altre 
cosa que perjudicar á Barcelona. Que i s republicans hu 

in no 'ns vé de nou perquè es !a eterna táctica dels 
partits centralistas y ab la seva tradicional y pèssima 
educació política y social no poden fer altre cosa: pero 
els regionalistasü aquets afins práctichs que 'ns volen 
redimir no tenen perdó de Deu, ja que per fer lo que 
fan els unitaristas no calia que n tanta pólvora 
en salva ni tants encenalls per flamarada. 

\: afiliació política 1' han de demostrar el dia que 
i s cridin á presidir rifas d' homes negantse á sancio
nar ab la seva presencia una ignominiosa contribu 
de sang, com també 1' hai ar, pro-
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testant en nom del poble aa q 
quant per la forsa se suspengué la testa major Je la li
teratura catalana que anyalment • i de Llotja se 
celebra. Aquestas son las ocasions en que poden de
mostrar 1' ideal de partit y no fentse sistemàticament 
la contra uns als altres. 1.' hora bona de manifestarse 
com ;l regionálistas era aquella en que se discutia la 
tributació de consums no permetent, si altre cosa no 
podían fer, que s' aumentessin eis drets de aquí 
sustancias que essent de primera necessitat gravitan 
directament sobre el pobre obrer prou aclaparat per 
altres COS 

1 lan d' entendre aquets senyors afins—dels que 'Is 
en vulguin ser—que '1 catalanisme prohibeix en absolut 
—posantse aixis en front de la política espanyola cen
tralista que tant de mal ha fet n Catalunya—prohibeix 
en absolut aquestas miserable s y rastreras lluytas que 
durant tants anys hem presenciat dintre 'Is nostres mu
nicipis y que han convertit la casa comunal en baluarts 
del caciquisme hont si preparan y eoban las mes grans 
inmoralltats que puguin presenciar els pobles. 

1 lan de donar exemple cambiant de sistema, d' altre 
manera ab rahó els dirán que no pretén mes que ussur-
par i' exercissi d' un poder viciós que corromp las cos
tums y perverteix las conciencias. Si no poden fer res 
de bó—cosa que ja hu sabíam avants y per això no som 
partidaris de intervenir en aquesta mena de lluytas— 
si no poden fer res de bó quant menos no fassinmal, 
que fer mal es, y mes del que 's creuhen, pregonar 
ideas novas pera després vendre vicis vells que sols 
perverteixen las costums ó sembran el desengany. 

Diem tot això pera fonamentar y fer veure clara
ment els motius que tenim pera fugir d' aquestas co
rrents de concordia ab els elements regionalistas á la 

ada que demostrar al poble que pensa que si hi ha 
qui tendeix á la confusió de tots els que rs diuen auto
nomistas nosaltres no vol ns confongui ab 
aquells que s rupols de cap mena y ab una pès
sima educació política explotan 1' egoisme d' una L < 
ració mancada de ideas. 

Ab això, ;'i falta d' altri hu direm nosaltres: EN NOM 
CATALANISME PROTESTEM D' AQUESTAS LLUVIAS 

(TICAS ni BNEN DIN 

•lUNTA.Mli.NT DE BARCELONA REPUBLICANS V REGIO

NALISTAS, AFIRMANT QUE ELLAS SOLS SERVEIXEN CERA 

EMBKU I I :-' ANAR UN ORRIS ELS INTERES

SOS DE LA CIUTAT. 

J. M, 

LA CONSIGNA 

fi y electe de refermar la so!ida_ 
ritat que com es molt natural hau 
ría d' existir entre tots aque!'s 

que formen '1 esti 
catalanisme, s' ha vía pensat en 

cert S ó distintius que fessin conèixer mútua
ment als companys d t; cosa que encar, podia 
anar quan 1' aubada de nostres idees se presentava quel
com indecisa y no gayre definida, puig essent poch 
qui les professaven y clarament desinteressat el seu 
obji i de tothom considerat el catalanisme eom 
una idea verge, hermosa com la llum del so! y de ria
ller pervindre. Mes al escamparse ràpidament 1' idea 
enti ¡ala poehs disposades á capir lo seu 
significat, al multiplicar prodigiosament el nombre de 
prossélits ab perjudici de la puresa de la doctrina, aque
lles senyes arrivaren inútils, perquè ja tothom 
les usava sense pertànyer de cor á la comunital 
duya, per exemple, en un trau del vestit un petit botó 
ó Uacet ab les quatre bal anos, pero després se 
trova que ja tothom ne portava com qualsevol altra 
prenda que 's posa de moda. Molts qui pretenien ésser 
catalani ara que sense esserho realment, pro
curaven . per pura fatxenda ó per engany, 

iorisantho sempre perquè no ho portaven en 1' inte
rior, el barrat escut do nostra nacionalitat en les tarje-

, on objectes d' escriptori, en mobles, etcétera; tan 
endoyna s' ha fet anar nostra bandera, queja ab •• 
dol· r al cim de l'entrada d' una plassa 
de toros, y tius hem arrivat u 
pals en papelotes do candidat; IS de 

la política espanyola! S' adoptà tambe '1 patriótichcant 
dels Segadors, pero arri vá á fersen tant d 'abús, que 
en certes ocasions fins era ridícul entonarlo perquè ja 
passava lo meteix que s' havia fet ab la patriotera mar
xa del Cadis y V exótica Marsellesa, 8' inventaren corts 

•ells pera que boy donant profit pecuniari n 1' obra 
de propaganda fossin enganxats en els sobres de les 
cartes y ¡'i tot arreu hont so pogués, en manifestació 
cada un de 1'existencia d' un catalanista; pero'Is es
peculadors sense conciomia en feren d1 altres pera que 
ningú s' entengués, y avuy ben pochs se 'n usen. 

Y en vista de 1' inutilitat d' aquestes manifestacions 
exteriors, y dada la necessitat d' alguna cosa que don-
gui á conèixer mútuament als verdaders companys de 
nostra causa, cal lixarse en altres senyals de carácter 
mes definit, en coses de mes consistencia, en aquells 
actes fills dol intim convenciment y que en ocasions lins 
demostren corta abnegació desinteressada; pera conèi
xer un catalanista de veres, no cal mirar si presenta 
tal emblema, ni si canta certes cansons, ni si practica 

is superficials que còmodament pot imitar qualsevol 
persona; pera coneixe'1 sense por d' equivocarse, no 
hi ha mes que observar si les seves costums ó hàbits 
van d' acord ab les doctrines y procediments del pro
grama redemptor de Catalunya, per exemple, en aquets 
detalls: 

En /' escriptura.— Quan escriu cartes ó qualse\ ui 
ga document en que no sigui absolutament necessari 
redactarlo en determinat idioma ho fa sempre en cata
là, encara que sia ab mala ortografia, perquè 1' escriure 

« regla gramatical es perdonable quan s' alega ig
norancia, pero la rutina d' escriure en castellà es im
perdonable als catalans. 

En la firma.—Quan firma un document redactat en 
altra llengua per qualsevol motiu, estampa la firma en 
català, encara que sigui en documents oficials y deli
cats, lo qual no infringeix cap llev dol Estat. 

En el tracte social.—Se '1 coneix també en l' espe
rit de telerancia respecte de les opinions filosòfiques ó 
religioses, inspirantse sempre en un criteri d' expansió 
y de mutual respecte. No obstant la seva tolerancia, 
sab defensar ab fermesa y dignitat les pròpies con
viccions. 

En les virtuts cíviques.—Tot bon català, y per tan4 

tot catalanista, es amich del trevall y practica totes 
aquelles virtuts que sempre han sigut proverbials en 
aquesta terra. Per això deu desconi tnpre d1 

aquells que pensen di a la política, perqué aquel 
es un art de saber viure ab 1' esquena dl 

En les abstencions.- El verdader catalanistas' abs
té de tot allò que s' oposi á la di: talunya. 

•, no posa din< :" Madrit, no 
va may als toros, y en diades d' i 

B. ¡x. 

ENTENGUIS BÉ 
Ara mes que may es arríb tda l' hora de parlar ab 

lo frout ben alt, la veu clara ylaargumei 
sobre la marxa negativa que i I lo mo\ 
eminentement social de la causa nacionalista de i 
terra, y es fa, això, indispensable, porque actualment 

sant la crissismes profonda que 
pugui sobrevenirli, durant el pelegrinatge de son cal

bes que en la actualitat n(> ' n s ?eyém precisats 
talanistas conscients, sar únicament les 

| is ab la popularisació del credo na 
lista, segons la mida de riostras forsas, sine, que la mi
llor part de nostn is, ab tot nostre pesar, ens 

¡n el náuírech que lluytadesesperat contra la 
tempesta per cercà terra forma que li asseguri 
tabilitat sobre la terra, en Ja trista precisiód'esmer 
pel reconqueriment de La fama inmaculada que 'nsha-

I dignes, de que fóssim admirats per nostn 
temuts pel gran lladre de Catalunya, pel allu

nyament honròs y saludabli ens baviam vist en 
tots els nostres actes, del egoisme personal, manifestat 
d' una manera evident, en los plechs embrutidors de la 
política. 

La bandera nacionalista te quelcom de magestuós 
y sublim en la forsa de sa grau i tfortir-
la y dona brahó á sos abanderats per tindré de reeorre 
per son enlayrament, al denigrant recurs de las < 

petitas, sostingudas únicament, al escalf de la flama 
enlluernadora de cervells ¡gnoi'ants y per lo tant faná-
tichs y sectaris, mantinguts á la fornal del engany con
tra la rahó, que es la capsalera de tot ideal polítich y 
per aquest engranatge sostingut, ànima fonamental del 
actual desordre colectiu dels pobles. 

Dos exèrcits tant oberta ment oposats com son el 
polítich y el social, no es possible de cap de las mane
ras, coneixent á fons la naturalesa opresora del home, 
que el trioní del un, esdevingui, arreplegant afanyós 
els microbis infecciosos del altre. 

Els núvols per 1' espay van fent sa via natural, al 
impuls de las corrents atmosféricas, mes tan bon punt 
s' encreuhan ab un altre carregat d' electricitat contra
ri, es destrueixen mútuament ab crits estridents y lla
maradas que vos cegarán y si '1 topament esdevé entre 
un nuvol y la terra, la desolació y la mort esdevé al 
instant, quedant de lo que foren superbas fortalesas, 
munts disformes convertits en runas; de idéntica mane
ra, la causa nacionalista de forsa eminentement social 
y positiva, al aperallarla ab la forsa política, y negativa 
com á tal al desenrotllo del progrés huma, mútuament 
es destrueixen, sortint no obstant, ab sa destrucció, lo 
trionf del ideal polítich, signe característich, de runas 
apilotadas y de progressos desconeguts. 

Per lo tant, els que 's dolen del actual fredor que 
regna entre la gran familia nacionalista de Catalunya, 
no ho culpin en la direcció divergent de sos mutuus es-
forsos ni á la falta de cohessió dels mateixos, dol-
guentse perqué seguint tots un mateix ti, segueixen ca
mins diferents, entrebancantse els uns ab els altres. 

El fer semblant afirmació es manifestació evident 
del complert desconeixement del nacionalisme y de que 
sia aquest una causa eminentment particularista es 
doldres precisament do que ;ï la terra no sia sa carac
terística la unitat; de que hi hagin valls y montanyas, 
de que la temperatura atmosférica no sia la mateixa, 
de que 's parlin tant diferents llenguatges, que s' usin 
tants diversas costums y do que, en li, arreu arreu no 
prevalgui la unitat ó el cero. 

lx.es te d' estrany, donchs, que seguint els via
ranys empresos, actualment, pels nacionalistas de Ca
talunya, els esperits serens ens veyém atropellats en 
nostra llibertat autónoma y que de sers conscients, es 
tracti de convertirnos en muts engranatges, moguts 
únicament per voluntat del maquinista, 

Pero cal entendrer bé y sapiguer distingir de part 
de qui está la rahó, y no tergiversar els conceptes y 
si la generació actual ofega entre sas baixas passions 
oi trionf de nostra causa, que entenguin bé nostres fills, 
que sas malediccions ó improperis no deuhen resar con
tra nosaltres, que lluytarém ara, com sempre per la 
honrada manifestació y defensa de la causa catalana, 
ben allunyats de cap profit persona!, per nies que tenim 
la complerta seguritat, que la realisació de nostres dig-

procediments, ens costi la separació anguriosa de 
la tranquilitat de la familia, y l a sanch de las nostras 

• • ! . . . 

J. DURAN v v BELLERA. 

TIMADORS 
tothom es coneguda una casta d' individuos que 

portan el nom de timadors, yon la acepció en que s' 
usa avuy aquesta paraula sols s' hi coinpr< que 
's dedican á aprolitarse del que bada fentli fondre 'Is 
diners per procediments que ya tothom sab: el del gat, 
el del enterro, el dels perdigons, etc., etc. A mi no m' 
han timat may, y no se si es per això ó perqué estich 
massa segur de mi mateix crech qu' aquesta mena de 
timadors son molt poch perillosos; el timat, es '1 únicb 
que trobo perillós, pirque tant mateix, el que deixantse 

myar dona 'Is diners, escapas, deixantse enganyat" 
també, de pendre Ms diners dels altres. Y que perdonin 
las excepcions. 

Aquestas consideracions sobre i s timadors las faig 
on ocasió d' acostarse 1' época electoral, y encare qu 
primera vista sembli que no tingui cap relació aixó de 
timadors y eleccions, la té ben marcada y s' hi trofrí 
per poch que 's rumihi, perqué en las épocas electoral* 
es cuan per mí, surten els timadors en el veritable sen
tit de la paran 

cións aquest. dividuo* 
alisa tant, euo no sembla sino que en dits tcmps 

http://�lUNTA.Mli.NT
http://lx.es
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tothom s' esforsi en 1' Estat espanyol, en sancionar y 
fer be-n patent la fama de cau de lladres de que disfruta 
Espanya per tot arreu; y vestits ab els noms de dipu
tats, electors, candidats, interventors, etc., etc., no hi 
ha en el fons altre cosa que timadors, conscients ó in
conscients, pero timadors mes perillosos, mes intri-
gants, mes baixos que 'ls timadors de bens materials. 

Entre uns y altres no hi ha altre diferencia que la 
de robar els uns diners y els altres quelcom mes noble, 
y aquets son per lo tant mes timadors que ls primers. 
Els timadors de diners portan consecuencias que tenen 
remey, que ya es sapigut que lo que 's paga ab metá-
lich no es car, mentres que 'ls timadors de vots produ-
heixen els tristos y denigrants efectes de sostenir, pro-
tegintla, aquesta farsa anomenada Estat, deshonra de 
tot lo que de prop ó de lluny porta '1 color de organi-
sació. Els timadors de bens materials inlluheixen sobre 
un sol individuo, mentres que'ls altres intluheixen so
bre tot y contra tot y contra ells mateixos que s' enga-
nyan miserablement, al trevallar ab els seus actes en 
pro del sosteniment de poders que 'ls denigran." 

Y prou per avuy de timadors, que ya tindré nova 
ocasió de paríame cuan sigui 1' época d' eleccions, qu' 
allavoras podré treure apunts del natural. V ya veurán 
quin fastich! 

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

ENGRUNAS 
Segueix la regeneració d' Espanya. 
A Madrid ab motiu d' una estafada que han fet á un 

tal Cantinero s' han descubert una colla d' inmoralitats 
en las que, segons declaració de un del cuerpo, fins la 
policía hi tenía intervenció... Això ha fet que '1 minis
tre del departament pensi en n \x el servey po-
santhi personal apte cosa que en el nostre pobre modo 
de pensar es un impossible com un temple perqué á Es
panya la gent no hi estan ab això de la moralitat. 

Desde '1 mes gran al mes xich tot hom pensa qu' el 
nom es d' el primer que l1 agafa y la cuestió es fer el 
paquet que després d' una manera ó d' un altre ja s' 
arreglará 1' assunto. 

Ab un gobern com el que tenim, uns empleats com 
els que s' istilan, una administració de Justicia com la 
que hi ha y un poble corcat de per dintre y de per fora 
la regeneració s' apropa que 's un fastich. 

• Y si á n' això hi ajunteml' aument cada dia crei
xent de la criminalitat podrem formamos una idea bas
tant cabal y justa d' un país que mes valdria londrel y 
tornarlo á fer de nou. 

lis de la única manera que tindria salvació. 

S' acostan las eleccions hi ab ellas hi vau aparella-
das la resurrecció dels morts, trets, gavinctadas, pin-
xosd' ofici defensant als que per una miserable acta 's 
venen la dignitat y la honra de la idea de la qu1 es titu
lan sos mes acèrrims partidaris. 

Sols ab sers moralment degenerats, sols ab estúpits 
que no tenen prou cervell per pensar, sols qui necesita 
hi hagui li digui quant ha de fer d' home de bé ó de va
lent, solsaixis, pot arrivarse á compendre que ideas 
grans y dignes els homes las arrosseguin pel lame de 
la deshonra. 

No en parlem més, que fií tich retreure; 
tas miserias humanas, 

Are si que poden dir que 'ls espanyols están de des
gracia. No n' hi había prou ab la pèrdua d. 
nias; no n' había prou ab la pallissa que 'ls clava; 
Tocino* Unidos, no representa res la retirada d 'en 
Guerrita ni la mort d' en Reyerte. Espanya está de do| 
y aclaparada per una inmensa pèrdua. 

Treguintse el mocador y després de plorar aixu-
guintse las llá n Sírvela s' en va á casa y ens 
deixa per sempre mes ¡¡quanta desgracia y sinsabores 
</nt!n/os\\ que diuen els poetas venturers. 

Res: un cop de sangs. L' home s' ha 
nos felissos y al veure que '1 seu porvenir y el dels seus 
germans no era á 1* Africà ens ha deixat com qui diu 
á la francesa. Ell somniava una esquadra invencible, 
un exèrcit poderós, una patria fortificada y al . 
que tot això era somniar truitas ha pres la terrib 

solució de deixarnos abandonats al mitg del carrer y 
desengayat de la política s' en retira per sempre ¡frase 
terrible! 

No sento altre cosa si no que darrera d' ell ne vin
drà un altre de pitjor. Si lo que ha fetenSilvela hu 
fessin tots els polítichs de rassa semita y an els fills de 
Catalunya s' els pogués posar un xich mes d' enteni
ment y un bon tros mes de dignitat y amor A lo nostre 
fora una noticia que 'ns ompliria de satisfacció. 

Are no, perquè la retirada d' en Silvela no repre-
renta mes que un cambi d' amo. 

Permeteran donchs que no dlguen /;'//; 

Las eleccions municipals que s' apropan me sembla 
que donaran molt de joch; me refereixo .1 Barcelona. 

Hi haurà un bat y bull de mil demonis á jutjar per 
els preparatius dels bandos que 's disposan á interve-
nirhi. 

Per are ja ha vingut en Rodrigo Soriano á fernos 
saber que farà la guerra á n' els arrendadors de lliver-
tat y monopolisadors de democracia. Cap teulada de 
vidre quedará sense trencadissa, ni titella ab cap sen
sor. 

Será cuestió de fregarse las mans de gust y no per
dre cap detall de la propera lluyta perquè en ella hi 
hem de apendre molt els inútils que no estem avesats 
á las educadoras campanyas políticas. 

En Rodrigo Soriano ha fet un viatge espres y en
care en farà un altre pera redimir als republicans de la 
explotació que fins avu tan els que dientse re
demptors del poble lo que feyan era embrutirlo. Ja po
den donchs suposar que hi haurà gran disputada dintre 
'l camp republicà 6 sigui baralla de afins. 

Y are que parlo de afins: ahont el colocarem ú en 
Soriano? Perquè, ben mirat aquet senyor si bé no es d' 
els afins, en cambí combat als desafins. Ficsintse y veu
ran com en Soriano té algún punt de contacte ab els 
nostres afins perquè com ells íà la guerra als desafins; 
no es que 'ns guaiti ab simpatía pero no "m negaran 
que mira ab antipatia an els ant'patichs dels nostres 
simpátichs. 

Ab permis dels afinadors de l' afinitat crech que 
podem aceptar á en Soriano com un mitj-ali ja que an 
el manifest que contre els altres republicans vá redac
tar perdonava la vida an els regionalistas y fins dcya 
que no estava del tot mal pensat això de l' autonomia. 

lineare hi ha qui 's preocupa de reorganisar la ma
rina de guerra espanyola, encare hi ha qui creuen 
bruixas com si diguéssim. 

En Cobián actual ministre de Marina s' en vá de l' 
una part á l' altre visitant arsenals y fent projectes á 
fi y efecte de posar mitjas solas y talons á la esquadra: 
¡¡santa ignocenciall 

L' Heraldo de Madrid ens hu conta per pessas me
nudas y entre altres cosas diu lo següent. 

atendido cl ministro, y sus propósitos 
decididos para cuando llegue el momento oportuno es 
el dividir el trabajo, poniendo el arsenal de El Ferrol 
en condiciones de que en él se puedan construir los bu
ques de guerra que necesite el Estado. Las condiciones 
de aquél no pueden ser mejores, si bien seria, en su ca
so, preciso hacer gastos de alguna cuanti 

A n' aquet parrafet hi vá molt bé alió que feya dir 
itarra al italià de La Esquella de la 'forra/xa: 

Si nofosse tan! garrel-la 
ó nofosse llaganyosa 
le digo sinyor Comel-la 
(¡ne Jora una dona Jicrin 

gueix l' Heraldo: 
El ai iz debe ser completado, para dedi-

clusivamente al armamento de los buques, tras 
ladando al mismo cuanto e ¡te en Car-

, que en i nticuado en 
i parte, ¡mes el acero ha sustituido por completo al 

hierro en la construcción de toda clase de armamentos, 
torres, etc., etc., todo lo cual dará ocupación á nume
rosísimos obreros y obligará á los buqe a á 
ir A Cádiz para montar todo su armamento. •• 

0 que obligará tot aixó, si es que 's realisa. 
á fer mes ridicols devant del mon y á acabar d' escor
xar al pobre contribuyent. 

•n'sacions Sr. Cobián, esperi Sant 
Joan )* de tot 

Será lo millor y mes barato. 
Com á Marina ja tenim la opereta. Y no rumihin 

que no 'n faran cap mes de tant... crespa. 

CONFERENCIAS 

Lo día 20 del corrent el ex-president de la Unió Ca
talanista, en Antoni Suñol, dona una conferencia en el 
hostatge social de 1' Associació Catalanista de Premia 
de Mar, que versa sobre '1 tema "Lo catalanisme es ¡o 
millor ain/c/i del ooi. 

L' actual president de la Unió, senyor Roca, feu la 
presentació del conferenciant 

Lo senyor Suñol, després d' un elocuent exordi en la 
que feu constar qu' havia triat aquell tema pera demos
trar la falsetat que'1 catalanisme sigui enemich de la 
clase obrera, digué que un dels principals defectes del 
centrelisme es la impossibilitat de que 'ls governants 
atenguin ab perfecta equitat y coneixement de causa 
totas las necessitats de las diferentas classes d' un Es
tat, comprenentse perfectament els hi sigui material
ment impossible lo tractar els múltiples problemas que 
cada dia 's presentan. Feu constar que '1 catalanisme 

resolt aquestas dificultats, enumerant las principals 
reformas beneficiosas á la classe obrera que conté nos
tre programa; entre las qu' hi ha lo servey militar vo
luntari, P impost gradual y progressiu, basat sobre una 
llcy d' equitat y la representació per class mis. 

Acaba recomenant que meditessin la doctrina i 
lanista, que de ferho no tenía cap dupte tots se unirían 
sota la mateixa bandera pera assolir la autonomía inte
gral de Catalunya. Lo senyor Suñol fou molt aplaudit 
y felicitat al acabar son brillant travall. 

]Sotà$ iiàdiot|àli$tk£ 

Ab tot y las victorias deis quefes macedonians Zount-
cheft, Yankofl y Dountcheft; ab tot 3- 'ls nombrossos 
meetings que per tot Europa se celebran á favor de 
Macedònia, del manifest que acaba de publicar el Co
mité Balkanich de Londres, creant tot junt un poderós 
moviment pera obligar al gobern inglés á que prengui 
la iniciativa pera obligar ais goberns de las altras po
tencias á resoldre- com mes aviat millor el tremendo 
conllicte que omple de ruinas, sang y desolació aquella 
nació balkánica, el gobern británich no 's resol á in
tervenir. 

Al meeting monstre que á horas d' are ja 's deu ha
ber celebrat á Saint-James-Hall y en que hi haurán 
pres part els elements extrems desde '1 conservador 
fins al anarquista pera protestar contra las atrocitats 
dels turchs ú Macedònia y exigir del gabinet de Saint-
James que obligui al Sultà á que compleixi lo que va 
prometre á 1878, ab la garantia d' Inglaterra, s' hi 
concedeix extraordinaria importancia. 

Per altre part els goberns d' Austria y Rússia sem
bla que procuran que '1 conflicte s' allargui, de- manera 

causa del maquiavelismo y mala fe de la diplo-
1 europea als desgraciats lilis de Macedònia no 'ls 

queda altre remey que reliarse de sas propias foi 
lluytar desesperadament pera conseguir sa llibertat. 

D' ACORT 
Dins de i' Unió Catalanista» hi caben totas las ten

dencias. No 's pregunta á ningú quinas ideas fil 
cas, relligiosas ó políticas professa solsamenl 
sita un ver amor ,í Catalunya y trevallar pera la n 

a personalitat. V si en qüestions de tan
ta trascendencia se- de-i\a als afiliats á la Unió» lliure 
'1 criteri; si no contrariant els acorts de 1. ibleas 
pot expressar qualsevol sa manera d 
las qüestions que afectin á Catalunya, e ¡ueno 
sempre s' ha procedit ab aquest ample criteri de lliber
tat, comes que á voltas s' ha reptat y fins expul 

I ilanista» á qui 
fent us de sa lübérrima voluntat ha tingut la sinceritat 
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de dir ben alt lo seu parer sobre certs procediments 
poch en armonia ab la pura doctrina catalanista y ha 
trevallat pera aturar certs perillosos medis enlluherna-
dors á primera vista mes exposats a caure en lo mes 
baix rebaixamcnt! 

Per això donem tota la rahó al amich Durany res-
pacte á certas midas que una entitat catalanista s' ha 
permüs contra d' ell y alguns apreciats companys de 
causa per haber portat á cap actes ben catalanistas y 
per haber sostingut precisament cl mateix criteri pur y 
radical que ha informat els actes polítichs de tota sa vi
da y que per lo vist a certs senyors que avans també 's 
mostraban molt radicals y enemichs de tot quant po
gués tacar lo catalanisme avuy tenen per convenient 
procedir de manera ben oposada y mal miran als que 
no 'Is segueixen per los escabrosos vioranys per ells en 
mal hora empressos. 

Está en lo cert lo Sr Durany al atribuir aquesta fal
ta de respecte al pensament y actes de qui no contra
venint acorts d' assambleas catalanistas fa '1 camí que 
sa rahó y conciencia li dictan, ;i no haberse pogut des-
arrelar del cor dels catalans y sobre tot d' aquells que 
mes emancipáis n' haurían de ser (ja que sempre tenen 
en els llabis las paraulas llibertat y autonomía) la in
fluencia funestíssima de la rassa dominadora quin ca
rácter despòtich, intolerant y tancat no ha deixat may 
de manifestarse. 

Si aquet criteri tant petit prevalesqués s' inferiria 
grave dany á lo mes fonamental de la doctrina naciona
lista que demanant la llibertat per les colectivitats na
turals no pot deixar de tenir per base la mes ample lli
bertat individual. D' altre manera ens semblarían! als 
desacreditats partits polítichs espanyols, de soldats 
arrenglerats, que sols parlan per boca del seu ilustre 
quefi el que te dret á excomunicar y separar del seu 
partit á qui no segueixe el camí que li tenen trassat. 

No 'ns cansarem may de repetirho. Tots els cata
lanistas tenen perfectament el dret de manifestar sa 
opinió propia ja en públich ja privadament sobre lo que 
atany á riostras reivindicacions y a procediments pera 
portarlos á la práctica mentres aquestas opinions sigan 
manifestadas ab sinceritat siguent per lo tant producte 
de la particular manera com cada hu aprecia la marxa 
del catalanisme. 

Y que no 'ns fassi pó aquesta disparitat de parers 
ja que '1 catalanisme no te una finalitat tancada, de baix 
egoisme com qualsevol partit polítich á la madri
lenya. 
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NOVAS 

Hem rebut el tercer volum que la notable revista 
reparteix als seus suscriptors. Se titula 

.tnyoc de fruita mallorquina» y n' es autor el novell 
escriptor fill de 1' Illa daurada En Joan Rosselló. Com 
diu molt be En Cusa y Llobera en el prolecB que 1' 

mpanya tot ell respira els dols ubriacament que 
produeixen las hermosas encontradas de Mallorca, lli 
ha descripcions molt ben cnsopegadas y junt ah una 

Jora s' hi nota á un fi observador. 
Aquet llibre aumenta '1 ja nombrós aplech d' obras 
que 'Is literats mallorquins enriqueixen la literatura 

catalana. 
Felicitem al nou escriptor y esperem que 'ns dongui 

novas probas de son ingeni. 

Algun* companys de causa iniciaren una suscripció pera 
fer un tiratge especial del article del nostre distingit amich, 
en Bonaventura Riera, qu' ab el titol de «Sols y ferms» pu
blica LA DEVANTERA 1.) Jía 15 de Juny del corrent any. 

is fullas serán repartidas pochs días avans de las 
vi-ientas eleccions munici 

Havent ja recaudat la cantitat que ftecesftavan, els inicia

dors de la mateixa, ens han pregat, qu' ab son nom donem 
las més grans mercès á tots quants hi han contribuit. 

—Definitivament s' ha inaugurat á Berga 1' Escola de San 
Jordi baix la direcció de Mossèn Bonaventura Ribera, qui 's 
proposa seguir 1' excelent método pedagógich del Col-legi 
de Sant Jordi de Barcelona 

—Durant les festes de la Mercè d' enguany hem tornat á 
tenir á Barcelona la llorejada cobla «La Principal» de Pera
lada, que en el carrer de Mendizábal ha executat les nies es-
cullides sardanes de son repertori, moltes d' elles d 'un es-
cayent marcadament popular, que son les mes apropiades 
pera nostre hermós ball nacional. 

—A la vila d' Olot se celebrà ab motia de la festa major 
un concurs d' orquestes de plassa, devensthi executar com 
á pessa obligada la bonica sardana den Joseph Serra La plu
ja de perles y una altra de lliure elecció. Fou guanyadora 
del primer premi la «Unió Cassanense> de Cassà de la Selva, 
y del segon la «Nova Armonía» d' Olot. Mes aquí 'ns veyém 
en el cas d' haver de censurar alguns detalls que, francament, 
desdiuen d' una solemnitat tan catanalesca. En primer lloch 
per haver publicat en castellà '1 cartell ó convocatoria; se
gonament, perquè en aquet cartell se convoca ales cobles de 
la «provincia» de Girona, com si no fossin dignes de lluytar 
en un concurs les de poblacions catalanes que passin dels 
límits d' aquet tros de terra que mans barroeres de fora han 
separat d' altres ab la calificado de «provincia», y tercera
ment per haverse celebrat 1' acte en una plassa de toros, 
lloch envilit d' hont deuen apartar la vista tots els bons ca
talans. 

—Lo dia 19 tingué lloch en lo Teatre Principal la inaugu
ració del Teatre Lírich Català, acabant sas tascas lo 27, re
presentant las mellors obras de son repertori, estrenant lo 
drama lirich La Barca lletra d' Apeles Mestres, música d' 
Enrich Morera qu' obtingué un gran èxit. La concurrencia 
110 tanta com hauria sigut de desitjar. 

En conmemoració de la trista diada del II de Setembre 
de 1714 onejà en diferents locals d' entitats autonomistas la 
bandera de las quatre barres endolada, figuranthi en 1' hos-
tatje de la «Unió Catalanista» la que las donas catalanas li 
regalaren per suscripció. 

La Comissió benéfica «La Reixa? acompanyada de gran 
nombre de catalanistas ana á depositar una corona de roure 
y llorer á la estatua d' en Rafel de Casanova. 

Diversas associacions catalanistas, entre las que recordem 
1' «Aplech Catalanista», «Centre AutonomistaFivaller», «Ca-
talunva y Avant», «Centre Catalanista del Poble Sech» que 
's vegeren extraordinàriament concorregudas, pronunciant-
shi entusiartas parlaments. 

A la «Associació Popular Catalanista» se celebra la vet
llada anunciada á la que hi assistí un nombrós públich qu' 
omplia per complert els salons de dita entitat, estant artísti
cament adornat el qu' hi tingué lloch 1' acte, destacantse al 
fons y sota dosser de las quatre barras la estatua d' en Rafel 
de Casanova. 

Se liegi un notable travall d' en Bonaventura Riera en 
quin se descriu magistralment los diferents y principals epi
sodis d' aytal trista data, recordant los monuments y llochs 
qu' ens recordan hont los martres catalans vessaren sa sanch 
y lluytaren avans de rendirse. 

Feren us després de la paraula en R. Capdevila fent pre
sent que 1' exèrcit del despotisme violà en aquell jorn la 
personalitat de Catalunya; aconsellà á tots que s' inspiresin 
en la conducta del gran Casanova, pera imitaria algún dia s' 
hi convingués. En Rafel Folch historià la decadencia de Ca-
talunva tïns á arribar al 11 de Setembre de ¡714, en quin dia 
los catalans se portaren bravament suírint no sols material, 
sino moralment al veure perdres las llibertats de Catalunya, 
sense esperansa de reivindieació, dihén qu' aqueixala de
bían obtenir nosaltres, per rahons científicas, de dret, de 
dignitat, no mostrantse partidari d" acontentarse ab una 
senzilla autonomia administrativa, sino ab quelcom mes. 

Entre 'Is dos esmentats parlaments que foren ovacionats, 
se llegiren las poesías Lo Cap d' en Joseph Moragas y Ago
nia d' en Guimerà, qu' arrancaren grans aplaudiments. 

Lo president Sr. Bozzo, després d' excusar al Sr. Mallofré 
per no haver pogut pendre part en aquesta vetllada, co 
son discurs recordant á n' en Rafel de Casanova, abrassat á 
la bandera catalana, que per tot havia anat escampant llevors 

rmanor, no esclavitsant á cap poble. Per això no nece
sita com moltes altres ensenyas dur emblemas do tirania. Di
gué que com los catalans del 11 de Setembre, no devían tran
sigir may, primer donar la vida com ells. Atacà durament als 
que predican y usan procediments de la política espanyola 
pera assolir la nostra llibertat, ja qu' ademes de no conse
guirla per aquestos medis, se deshonra la memoria d' aquells 
béroes que moriren avans d' ésser esclaus, deixantnos com 
á testamem una protesta qu' ens 1' havem de fer nostra, imi
tant!. 'S si es neeesari, pi >bcrns no 'ns concediran 

may de bon grat la Autonomia. Fou ovacionat, sortint la con
currencia molt complascuda del acte. 

—La Junta Permanent ha encarregat á una casa de Nova 
York una gran partida de distintius, reproducció en miniatu
ra de la Bandera de la Unia Catalanista, en colors y imi
tant esmalt; son de forma circular, llegintse al voltant «Unió 
Catalanista». 

—Lo dia 13 la Unió Catalanista celebrà un meeting de 
propaganda á Castellar del Vallés, vegentse extraordinària
ment concorregut malgrat lo temps plujós. 

Feren us de la paraula los Srs. Galceran, Gubern. Bou-
hom, Moncgal, Marlet, Martí y Julià, Folguera, resumint lo 
president de la Unió Catalanista Sr. Roca. Lo públich acu
lli ab grans aplaudiments los discursos pronunciats per dits 
senyors. 

—Lo dia 23 la Associació Catalanista Republicana del 
Poble Sech «Nova Cathalonia», verificà sa inaugural ab un 
meeting que 's vegé molt concorregut, prencnthi part los 
Srs. Tona, Coca, Estrany, de «Nova Cathalonia», Laporta, 
de «Catalunya Federal», Puig y Samper, de la «Lliga Regio
nalista», y Martí y Julià, de la «Unió Catalanista», fent tots 
professió de fé republicana. Tots tingueren aplaudiments. 

PETITA CORBESPONDENCIA 

A. O. Barcelona.—Rebut lo seu donatiu de 1 pta.; queda 
anotat protector. 

M. A. St. Vicens de Castellet.—Rebut la seva amb sa
gells per valor de I pta. per trovarme fora de 'Barcelona no 
li he pogut enviar lo número que demana, ho faix avuy. 

F. A. y M. Gorera (Rioja).—Queda anotat protector. 
J. C. y S. Arbucias.—Rebut lo seu donatiu de 75 cénti

mos; es conforme. 
J. C. Camarasa.—Rebut 3 ptas. per 118 d' acció fins áfi 

d' Octubre; queda anotat propagador. 
E. C. La Pera. Pedrinyá.—Rebut 1 pta. 
V. y C* Hamburg.—Com poden veurer no tenim costum 

de publicar anuncis. 
L' Administrador. 
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ab tonada, lletra y notes fol-lo
riques) una 
í'n tomo encuadernal amb 33 can
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LA DEVANTERA circulará, igual que anteriorment La Nació Catalana, per medi de propagadors, que son els qui prenen un nombre determinat d'exemplars, pagantlos als següents preus: 
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Un quart d'acció de 25 de correu ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Un vuyte d'acció de 12 » » o ' 5 » ^ p ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

dobles.—S' envia un sol exerfl* 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ • ^ ^ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ • ^ ^ ^ ^ ^ • ^ • ^ ^ ^ ^ ^ • ^ • ^ ^ ^ ^ ^ • ^ • ^ ^ ^ ^ ^ • ^ • ^ ^ ^ ^ ^ • ^ • ^ ^ ^ ^ ^ • ^ ^ ^ • l u r e trevalls. — j ^ H 

1 els originals. 

\ per Catalunya 

Barcelona: els mateixos preus, repartintse a domicili.—Aforas de Barcelona, 5 cèntims de més per cada envio d'un ó més exemplars.—Extranger: preu 
• al qui fassi un donatiu anyal de qualsevol import .-Pagaments á la bestreta: S' admeten sagells de correu y documents defacil cobransa.—Es lliure la reprodi 

• 
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