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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 : '. . c i ó P O P U L A R C A T A L A N I S T A : E S C I , 1 e r 

«Volem la llengua catalana ab carácter oficial y que sian catalans tots los que á Catalunya dcsempenyin cárrechs públicos: volem Corts catalanas, n< 
per estatubir nostre dret v lleys civils, sinó tot lo que 's refereixi a la organisació interior de nostra terra: volemque catalans sian los jutges y magistrats, 
V què dintre de Catalunya 's ïalün en última instancia 'Is plets y causas: viiom ser arbitres de nosírr. administració, fixant ab entera llibertat las contri

bucions ¿"irrmostos v volem en fi la facultat de poder con'tribuhir á la formació del exèrcit espanyol, per medi de voluntaris 6 diners suprimí;,: lat las quintas y llevas en massa, y 
establint qr7e la resera regional fòrsosa presti servey tant sols dintre de Catalunya., (Del manifest de la «Unió Catalan.sta, de 16 de Mar, de ,897). 

LO QUE VOLEM 

Els éxíts dels nostres práctichs 

Cámbi de criteri polítieh iniciat p e r l a Unió ( a 
talanista cuan las passa das eleccions de diputats y se
guit rins avuy día, está donant sos fruits na tura ls . 
-Aquella falta d' orientació, aquell acomodarse a las 
circunstancias, aquella política de afinitat, aqnellpas-
teleix de pidolar als regionalis tas que 'Is concedissin 
per car i ta t un lloch en la candidatura , aquella farsa de 
volguer baroi jarse amb elements faltats de sinceritat , 
aquellas confusions sembradas constantment dintre del 
ffamp cata lanis ta dient sempre que tots eran uns, aquell 
anu lamcn tde la personali tat política dels radicals pera 

causa comú amb els autonomistas , no sols propor
ciona el descrèdit dels seus iniciadors, sino, lo que 's 
pitjor, la mor t dels organismes mes potents amb que 
contava un g rupo que, si no s' imposava per la forsa 
numérica , era quan menos respectat per la seva since
r i ta t y honradesa . 

No son parau las , son fets. Repasseu els avensos que 
'!a vostre funesta táctica lia produint & n ' cl camp catar 
bañista y si vos queda un ras t re de dignitat segurament 
que la ca ra vos caurà de vergonya . D ' una entitat s e 
r ia y plena de prest igi , de una Unió Catalanista ru-
blerta d' elements plens de fé en 1' ideal, ú' beu fet una 
cosa mor ta sense sang sense criteri á remolch sempre 
dels vostres afins, esgrunanse cada dia las associacions 
que la componen, veyent com aquell foch sagra t que 
¡ograrem encendre s' apaga pera convert irse en foch-
íollet de cementir . 

V haveu lograt , com dieu vosaltres, expulsar á las 
serpetas y esperits mesquins, ja heu fet neteja dels ele
ments antichs que vos feyan nosa y destorbavan las 

ires relacions vergonyosas amb els regionalistas, ja 
. separat— ¡hermosíssim triomf, bonica feynal —als 

qui to ta la vida sustentan las mateixas ideas, ja esteu 
sols tots els ampies d' esperit y miras enlaira-Jas; ,;qu' 
espereu pera fer la abrassada de germanoi tant d. 
jad. 

Cuan las unions ó concordias son filias de las mise
rias y ambicions dels homens passa lo que á vosaltres 
vos ha passa t , ó sigui, que com tots voldríau ésser ge
nerals de br igada ningü 's decideix á passar al camp 
contrar i . Las ' ideas las heu rebaixat íins : | posarlas al 
nivell regionalista; publicareu una circular anulant el 
text d e l ' Assamblea de Tar ras sa ; heu anomenat a i>: 
el regional is tas amb el vostre mateix nom; heu dit que 
no hi han diferencias, empero no heu t ingut prou abne
gació pera passar & n' el seu camp; iot això per la sen
cilla rahó de que vos haurían rebut com un soldat de 
tants y vosal t res volíau algún premi que compensés la 
venta de la Unió Catalanista . Si las prédicas de concor
dia que vosal t res feyau haguessin sigut sinceras no ha
bían de fer a l t re cosa que donar V exemple passan á en-
groxi r els rengles dels qui, segons vosaltres, tenen el 
mateix modo de pensar . 

Y á n' ells els ha passat lo mateix. Han olorat que 
totes las vost res ridiculas magar rufas els las feyau per 
veure si vos donavan algún lloch y com que per cada 

ós hi han cent gossos, s ' h a n quedat tal com estavan, 
perquè aixís com aixís s ' han adonat de que may n' 
esguerreu cap y pocia cosa de profit els podrían ense
nyar . Han c regut que no val la pena de fer una adi/i/i-
Stció com la vostre . 

Ni aquells quatre descontents esgar r ia t s , que á úl
tima hora s' adonaren que tenían dignitat política y que 
per lo tant , no es tava be pac ta r amb en Maura (des-

berho fet amb en Polavieja), ni aquells qua
t re esgar r ia t s heu pogut a r rep legar . Això sí qu' 
tar de desgracia. 

Passeu balans de las forsas individuals y colectivas 
que avans in tegravan la Unió Catalanista y de las que 
teniu a rc , y expliqueu el resul ta t als pobres flachs d' 

,'t y curts de gambals que n esperan-

sats de que amb vostres eolosals pensadas els heu de 
por tar la g r an victoria. Expliqueu loshi la reculada y la 
falta de forsas morals 3- mater ia ls del catalanisme y di-
guéuloshi la ver i ta t de tot , ó sigui, que es deguda d n ' 
aquesta confusió que vosal t res heu sembrat y al desco
rat jament que s' apodera dels individuos quan se veu 
aquesta falta de criteri ferm. 

Y la malura no s' ha posat sols á la Unió Catalanis
ta sino que ha invadit to tas las esferas de propaganda 
y com una d' aquestas—sens dubte la mes valiosa—era 
1' antich campió de la prempsa el diari barceloní La 

Hxensa, també n' ha sufert Fas consequéneias, con-
sequencias que son tant mes de doldre per quan, segons 
explican els sabiassos de 1' afinitat esta ja á l 'ú l t ima 
pregunta . 

in sino lo que diuen ells mateixos y podran 
convensers del descorat jament que arreu han sembrat : 

"¿ATENCIÓ! 
Ab la present edició comensém á publicar los nú

meros setmanales ext raordinar is que teníam anunciats 
als nostres lectors. 

Podr iam ab tal motiu dir: 
«Volguent correspondre a l a maravellosa acullida 

del públich catalanista que saluda ab frenétich entu-
ssiasme la nostra reaparició y 'ns presta to ta mena de 
facilitats pera fer próspera y durable la viJ.t de La R E -
NAIXENSA, hem decidit 

Tero poch d1 això podem dir los que en pr imer lloch 
rendim culte «1 la ver i ta t y creyém deuria es tar vincu
lada en lo Catalanisme, ent re moltas a l t ras , la virtut 
de la senceresa. Ai pa, pa y al vi, vi. 

lis induptablement cer t que '1 Concell Adminis t rat iu 
de La Renaixensa, dintre '1 límit de sas forsas, ha 
anat cumplint tots llurs compromisos, devant de sos 
representa ts y de tot lo Catalanisme, multiplicant sa 

pera assolir I , i e n t del vell campió de nos
t ra T e r r a . 

Li en t rega ren lo Diari sense medis mater ia ls pera 
sostenido y ab un abrumador excedent dels gas tos s o 
bre 'Is ingressos, li en t regaren ademes la imprempta 
sense feyna. 

Y avuy tenim un Diar i ab vida modesta, pero pro
pia; com tenim una imprempta que t iaval la seguida

ment ab tota la pulcri tut y bon gust que permeten los 
elements de que 's dispossa y que anirem perfeccionant 
de mica en mica. 

Del Diar i pot dirsen que s ' excede ix en son comès 
en proporció al espay disponible, que anirem engi 
dint podi á poch, si á Deu plau (11; de la Tmprcmpta, 
que ha donat A llum ja algún t raval l notable dels que 
se 'n pot enorgullir qualsevol establiment del mes acre
di tats , apart de varias publicacions periódicas ben pre
sentables (2). 

Podem dir, donchs, á boca plena que '1 Concell Ad
ministratiu de la Empresa ha complert llur deber tan 
bé com ha sapigut . 

-;llan fet lo mateix los ca: .;! ian correspost 
, 1' activitat y desinterés d' aquell? 

ral 110; y 'ns explicarem, parlant ben clar, 
pera que se 'ns vegi conseqüents en nostre criteri de 

.ir totas las cosas á la llum del sol. 
De; ig de publicació setmanal de La 

Renaixensa, ene 's requer í pera salvar la situació cr í
tica de la caixa social, y que serví, no pas pera acumu
lar capital.freseh (com algú ha pogut suposar) , sino pera 
normalisar purament la situació, sembla que ú la crida 
del Concell Adminis t ra t iu solicitan 1' ajuda dels ca ta 
lanistas devian respondre tots ells. 

Donchs bé, cal declarar que no ha estat ai 
mes que 'ns dolga ab això c a r r e g a r una nota d' i ng ra 
titud sobre Ms nostres es t imats companys, ais qui vol-
dr íam veure menys tcóriehs y mes práct ichs aymadors 
de Cata lunya. 

En lo t r imes t re prop-passat , desde pr imer de Juliol 
fins al .';•> de .Setembre, se reg is t ran en nostra contabili-
ta t duaS cetttas quinze bat xas de personas que han t ro
bat seguramet poch nutri t lo diari en paper y compo
sició. I'resindim de si lian estat ditas baixas mes órnenos 
ben compensadas per las altas rebudas, pero -;pot a r r i 
barse á consebir que sigan catalanis tas los que ab tan 
migra t criteri 's condueix. 

E 1 la da r r e ra Assamblea general d l Accionistas lo 
Concell Adminis t rat iu dona compte de son propòsit d' 
obrir una llista especial de donatius á quota mensual 
lixa d' una peseta pera contr ibuhir , apressantla en lo 
possible, á la amor tkac ió de las noranta Obligacions 
emesas á favor dels antichs propietar is de La > 

a, senyors Aldavert y < luimerà, qual import es en 
junt de 45.000 pesetas y per las qual se?n paga cada se
mest re un interés de 1.012'50 pesetas (á rahó del qua t re 
y mitj per cent anyal >, 

Dochs bé: la tal llista por ta tan sois xeixanta cinch 
noms, significatius de que son mol pochs los que desi t -
jan imdcmnisar ais antichs propietaris de /.a Renaixen-

11) Nos ha faltat en ai ració de ni.sirc estimat 
a .1. (iiicll y .Mercader, ab lan just 

onats;pero tol lx,m sabquc '! n 
cansonera malalt,;, ISr. Gflell I 'est iu, Peí

ale pudra repondré 

[uc en l- [nrpren 
entre altraa publicad, 

dedicada á la gcot Je cam; La Tralla, setmatari hun,< 
pera ias cías,, 

lian S1 abarca ab 
alana a l tamem saludable pera preparar 

la rce,c 
iblican á La Renaixensa (com sempre) los voltin1 



•) LA DEVANTERA 

sa del sacrifisis materials dedicats á son sosten: 
(lossacrifisis morals jase sab que no son indemnisables), 
y molt pochs los que sinserament dt al nos
tre Diari triomfant y redimit de les «arcas que com
prometen la seva subsistencia. 

N' hi hagué alguns que manifestaren son anhel de 
que s' obrís altra llista de protecció de quota variable 
pera contribuhir tan sois ais gastos y milloras del Dia
ri (pr< amortis8«.¡ó ava 
á son prech y '1 resultat lia sigut de cent scta/ita trei'y 
mitja pesseta* mensuals, r< entre cent dot se 
personas. De manera que son alguns més los catalanis
tas que 's preocupan de la bona marxa de La Renai-
xensa; pero molt pochs á la fi dintre- la gran massa del 

lanisme militant. 
Y no volém parlar aquí del vici d' atrassarse en ¡os 

pagos, que 's generalisa ja i ntre catalans, puig 
fora compte de may acabar. Y á fé que es vici ben im
propi de gent seria. 

Si del camp materialista nos en aném al espiri' 
haurém de reconèixer tamb i s' ha correspost 
pas & las nostras iniciativas. Lo Director del Diari que 
presta sos serveys tan desinteressadament com nosal
tres mateixos, ¿quina ajuda ha vingut rebent del ex-
tensíssim camp del intelectualisme català: Ben reduhi-
da en cantitat, y sort que en calitat ha estat nutrï 
valiosa per part d' alguns distingits companys als qui 
no designarem perquè sos noms omplen sovint las pla
nas de La Renaixensa, honrantla & ella y honrantseá 
sí mateixos. Pero la activitat generosa y ¡nteligent d' 

itos ppchs no excusa pas la entristidora apatia de 
moralitat 

• sabem qi ncia de 
curs material y moral no representa pas en la inmensa 
majoria dels catalanistas aversió ni indiferencia. Res 
d' això; es sols possivitat involuntaria de la que no 's 
donan compte. Si cada un d' ells creguis que de son ex
clusiu concurs depèn la salvació de La Renaixensa lo 
prestarían depressa y sense mida; pero es que no lio 
entenen aixís. Entenen- tn frare no 'spert un 
convent] pero no s' adonan de que si tots los frares d' 
un convent pensan aixís y obran de conformitat lo con
vent s' ha de perdre per falta de ¡rares. 

I fem volgut exposar tots los detalls anteriors y Eer-
hi las reflexions pertinents, perquè s' hi es á temps 
encara. 

Renaixensa per ara te vida propia. Gracias al 
estretíssim criteri económich ab que ls regeix v 
cias al concurs dels rendiments de la Imprcmpta, pot 

< ¡r; pero no ab la amplitut que '1 Catala
nisme necessita ni ab la dignitat que li escauria si po-

aníortisarse '1 deute que sobre ella pesa. 
donchs, que 'ns deixondim d' una vegada v 

ab diners ó ab dinadas contribuhim tots á la consolida
ció del estimat Has d' unió que constantment nos rela
ciona y 'ns fa estimar \ tar mútuament, l'i 

n d' ahont venim, ahont som y ahont aném; per 
ell coneixem nostra respectiva tasca y 'ns estímul 
encoratjém ;í prosseguiria y pe 

La Renaixensa es lo nexe que ' rmana, lo 
mestre qui ns orienta y la 
conciencia que 'ns acompanya als catalanistas, desoca-
arrel, que pressentirem un dia la «Unió», contribuhirem 
à crearia un altre dia, la hem sostinguda sempre con
tra ponents y tramontanas y la andir en lo 
pervindre; aixó si, cada día mes alta y encastellada en 
la puresa del ideal que es sa característica en las lluv
ias per la Patria. 

En una paraula: sense La Renaixensa tan se val
dría plegí 

Si no la podém sostenir, si no la sabém sostenir, 
que 'ns enterrin 1' ánima (encara que '1 cos pugui viu-
rer la vida vegetativa), y tanquemnos á casa á esperar 
la justicia de Deu que deurá ser en tal cas terrible pe
ra 1' avara poverta dei Catalani. 

Tothom pot y deu ajudarnos: suseripcions, donatius, 
anuncis, travalls d' imprempta, tot son font d' ingres
sos pera 1' Empre 

in Creyém moll pertinent fer constar que en la? planas de La Renai
xensa hi han romput sai primeras armas molts capdals córe

le la litertoracatalana, que al - i li Jeuen sens dupte l-
origen de syn renom y de sa gloria. ¿Per que no 's recorden d- ell 
ella 'Is necesitar Al idich mes ia 

ualanistas, ah lo qual obtindrian aeletart monendo qui-
cesan es pera ¡er arribar 1' acció de nostra propaganda als till-; tn< 

\ 1 parlar aixís no rulém pas dir que la Administració sia pe 
• • deficiensias que ' 

que hem dcsalrar entre tots i ¡a mi\ de 

Y 'ls intelectuals que 'ns dugan son concurs inapre
ciable ab los valiosos fruyts de son cervell. 

Perquè, si avuy som pobres de diners y .d'activi
tats pera '1 nostre portant-veu ¡com podríam demà ser 
richs d' esperit y de cor pera sacrificar, si fos pre 
riostras hisendas y nostras vidas per la lliberta! de ('.:-
talunya!» 

A n' aixó ens ha portat el cambi de criteri. Aqi 
Renaixensa d' is S4 ha convertit en un diari 
insustancial y mancat d' ideas. L' anulamcnt de la se
va personalitat política, ha determinat, com era llóoieh 
la mort d' un organisme potent. 

Lograren treure las pnnxas que, pera portar ;i 
terme els vostres fins vos feyan nosa, lograrcu aquella 
unitat dc criteri que tan desitjavau, y ja hu veyeu 
que nl ha sortit; un ridicol setmasó. 

¡Que no teniu ajuda moral ni material! Naturalment 
que no la teniu, ni la tindreu mentres seguiu aquesta 
táctica funesta que consisteix en privar que s' esposin 
criteris que no vos convenen y que precisament son els 
que habían caracterisat al periódich. 

Donchs que vos pensavau; no s' hi juga aixís com 
aixis amb las ideas. Per mes que 1' inconcieneia de 
molts vos feu pensar amb 1' èxit de la girada, arc vos 
podeu convenser de vostres erros, al considerar que 'ls 
elements de mes prestigi, hau anat separanlse per des
coratjament y per falta de conlïansa de totas vostres 
manifestacions. No s' els enganya aixís com aixís á la 
gent y, al veure que 'ls predicavau tot lo contrari dc lo 
que i s habíau predicat, avuy un y demà un altre, sl 

han apartat de vora vostre els que informavau, per la 
reputació que teníau, el pensar recte y honrat del cata
lanisme: No heu de queixarvos donchs de io que passa. 

Aneulas seguint las corrents que no mes n' agafa
reu la brossa; aneu separan de vostre costat als que 
habían fet de La Renaixensa un diari rublert d' ideas 
sanas; continueu vostre campanya de confusió empero 
no vos queixeu dels resultats perquè son natuialsy 
llógichs. 

Qui voleu que vos ajudi á passejar aquets dos morts; 
qui voleu que s' hi presti .i secundar una campanya que 
sols ha d' enderrerir nostres ideas; com poden ajudar-
vos, cis que hu podrían íer, si la vanitat d' un home lo
gra que '1 catalanisme se taqués privan d' exposar cri
teris que eran ia norma y guía de la Unió Catalanista. 

Continueu 1' obra funesta que haveu emprés, ju 
gucuvos i' última carta pera lograr la concordia que 
tan desitjavau y quan vos hag^u convensut de la vostre 
inutilitat allavors els catalanistas de sempre, els de cri
teri sencer, els que no tenen pressa perqué mes s' esü-

j man íer poca íeyna pero ben íeta, tornarán :í cuidarse 
com avans de que surti un diari amb personalitat ben 
definida que íassi lo que había fet 1' antiga Renaixensa, 
quedant tant sols de Ja vostre obra el recort d' haver 
destruit en cuatre días el trevall de molts anys de acti
va y ¡erma prop; 

SERIETAT Y SENY! 

LS actes ridículs y criaturades que fa 
temps realisen certs dileltanti d' 
un catalanismeoficial ó poüticayre, 
molt distint del esperit nacionalista 
que 's revifa y bull en la sang dels 

ilers patriotes, ens fan reflexionar tristament so
bre 1' estat actual de la societat catalana, puig li 
perances que teníam de regeneració quan la poch temps 

naparéixerymuUiplicarse en nostres ciutats \-
viles tantes societats catalanistes plenes d' entusiasme 
per ! 'avens de la cultura, se 'ns van de ent al 
observar que tot aquell foch se redueix á una llama d' 
encenalls que aviat s' apaga. Escolteu en els mitings 
discursos plens d' energía y sentiment patriótich,y 'ns 
trovém de tant en tant amb actes que 's contradiuen 
amb aquells discursos, per exemple, aquells regionalis

me prediquen contra les quintes y q u a n son regi
dors presideixen el vergonyós sorteig dels minyons, ó 
1' alegre fartancra del onze de Setembre celebrada úni
cament en la casa del mártir Bach dc Roda, quals ac
tes incalificables sols s' expliquen per la falta de con
sistencia de les conviccions en les idees que hipòcrita
ment prediquen. 

Estem en un temps y en un país en que predomina 
la superficialitat, en perjudici del bon seny y serietat 
que deuria presidir tots los actes de la vida. Será de-

e de rassa, y si 's vol generalisar, certa degenera
ció de la societat moderna per efecte de les majors co
moditats que reporta '1 progrés de la ciencia, quals co
moditats inclinen á menysprear lo treball actiu y pro-
fondisador, d' hont vé la lleugeresa en el obrar ó en el 

ar, el poch seny del tant-se-m'endona, la falta d' 
escrúpol, 1' inconsistencia intelectual y moral. Ai'xi.̂  
com la mecánica moderna construeix les coses ab mes 
finura pero ab menys solidesa, que en el temps en que 
tot se treballava á la ma, igualment avuy se fan coses 
de molta apariencia pero vuydes de dintre; aixís també
's llegeix y s' escriu molt, se pensen moltes coses pero 
descomptant honroses excepcions, aquets pensaments 
no ls profondisen com se proíondisaren en cl temps en 
que '1 treball era mes costós y difícil. Comparem els 
sabis de ll antigor, aquells monjos, per exemple, que 
apartats del bullici del mon y en la soletat d' un ceno-
bi, es dedicaven tota la vida á escriure una obra que no 
's publicava fins á la vellesa o després dc la mort del 
autor ab la facilitat com avuy qualsevol intelectual pu
blica un llibret cada temporada. Els antichs no treba
llaven per ia glòria personal, sino pel bé de 1' huma 
tat; no escribíen obres per negoci, puig no 's preocu; 
ven de publicar lo que escribíen. Avuy, com si hi ha
gués tendencia á explotar les idees, com hi ha qui igual
ment explota I' ideal catalanista, molts autors escriuen 
obres sols per guanyarshi la vida. Y la conseqüència 
es Ilógica: !' antich procediment feya que les idees 
emeses surtissin ben assahonades, franques pel desinte
rés ab que 's treballava, diferent de la superficialitat 
ab que ara 's tracten les coses per efecte de 1' insufi
cient preparació ó '1 poch temps ab que \s paeixen les 

No poch contribueix ;'i aquesta situació intelectual 
la predisposició de la societat á alabar lo trivial y fer 

i :nís dc lo bo. Publiqueu un petit volum de poesies 
que no tinguin altre ment que '1 d' ésser boniques, y 
tothom ho comprará y llegirà y 'ls diaris en faran elo
gis y mes elogis, y 1'autor, 1' editor y 'ls revenedors 
faran un bon negoci. Pero publiqueu una obra verdade-
rament científica que us haji costat molts anys de tre
ball y estudi, y apenes ningú 'n farà cas. Aquesta fe-
blcsa ó lleugeresa en la manera de pensar de ia soc 
tat se posa de manifest en les dificultats que trova 1' • 
pandinient de les tesis descubertes per la sana crítica. 
Les mentides y llegendes inverossimi's pero agradoses-
corren de boca en boca com ú noticies cartes', els histo-
riayres vulgars les refereixen ab tots los ets y uts, 
'ls poetes les canten y cele spertant 1' entusias

me popular. Pero venen els criticas y demostren la se
va íalsetat: no s' en fa cas; y si tant convincenta es 1' 
argumentació s ' entristeixen els qui abans s' entussias-
maven, com si i s hi sàpigues greu de conèixer la veri
tat, exclamant interiorment: ¡quina llàstima que no si
gui cert allò, tant bonich que era! ¡Tant bonich que era 
1' origen de les quatre barres catalanes, ab lo rey franch 
marcant ab la sang del comte Guifré; després d 'una 
gran batalla, quatre ditades en son escut! Pero no hi ha 

sl ha demostrat que en aquell temps encara no 's 
coneixia 1' heráldica, y aixó Hensa per terra la llegen
da; 1' arqueología y la numismàtica BO 'ns presenta les 
barres en aquesta época, sino molt mes tard, y encara 
no son quatre, sino quasi sempre tres ó dos ó cinch, lo 
que fa suposar, ab fonament, que 1' emblema de Cata 
lunya procedeix de la cort pontificia y fou adoptat pel
la cort dels monarques d' Aragó, encara que sàpiga 
greu als anti-clericals sistemátichs. Y vé 1' eruditíssim 
doctor Palari y trova 1'origen dei nom gentilici cata
lans, demostrant ab textos dels arxius que prové del 
nom castld, «senyor ó guardia d' un castell», d' una 
madera molt análoga á la formació del nom de Caste
lla, per mes que sàpiga greu á aquells catalanistes 
irreflexius quin patriotisme exagerat y tonto 'ls fa tan
car los ulls á la rahó, sense compendre que 1' antago
nisme entre Catalunya y Castella no passa del límit de 
la conducta moral. ¡Adéu, llegenda épica de Otger Ca-
talon y i s nou Barons de la Rima! Aquell capdill fa
bulós que segons antigues cròniques manejava una es
pasa tant pesanta que no la podien aixecar set homes, 
ha desaparegut del escenari de 1' Historia per la mara-
vellosa ciencia dels bons crítichs, Y es clar que si no 
ha existit aytal personatje no pot haver dat el seu nom 
á Catalunya. ¡Tan bonica que era aquesta faula! 

Mes entenguis be que i patriotisme no está renyit 
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cía; si aquets infeüssos volen tornar després com cl fill 
pródich de la parábola, sois podém admetrcls ab la for
mal promesa de que no pensin mes en el negoci d> 
política. 

Els qui esperen aquet guany material, els qui tenen 
los ulls fits en les gangues probables de 1' intervenció 
en la marxa del Estat, aquets son els evolutius; els des
interessats, y per tal concepte verdaders patriotes, son 
els radicals, á quina comunió tenim 1' honra de pertri- i 
nyer. La Catalunya que esperen els evolutius seria pe
tita, esquifida, perquè no tindria d' ella mes que les ¡ 
grades llivertats que 1' evolució pogués conquistarli, 
qual conquesta encara es molt duptosa ó problemática. 
En cambi la Catalunya que voldrien els radicals sería 
gran, molt mes gran que en els temps histórichs de ma
jor esplendor, perqué gaudiria plenament de tot lo que 
li correspon. Y en tais condicions ¡visca aviat Catalu
nya! ¡v visca tal com la somniem els radicals! 

\ D E U R O G E R . 

ENGRUNAS 

ens va malament perqué com queefaría alió de que '1 
porvenir de España está en Afrit i 

muño, aquet pou de ciencia, ha dit á B 
que 1' ensenyansa que dona 1' Estat es millor que la par
ticular y que aquella entitat la protegía molt mes que 
no aquestas. 

Aquest home sempre somia. ¿Que no ha llegit la es
tadística y no s' ha enterat de que en moltas poblacions 
encara !ii fa negoei? 

Quan els mateixos homes de gobern confessan 
arreu, que eis sistemas que s' usan á Espanya son de 
lo mes detestable y que cal reformarlos (reformas que 
may arriban) ens surt ara '1 rector de Salamanca ab l' 
apología de lo que tothom regoneix ésser dolentíssim. 

Pero no 's pot esperar res mes d' un cap que acon
sella als vascos y als catalans y á altres nacionalitats 
ab idioma propi que abandonin sas llenguas respecti 
vas y adopten la mclijhia habla de Cervantes. 

LLÓGICA 

ab la crítica que sab trovar erros histórichs, perqué 1' 
investigació seria, la sincera adoració & la veritat, no 
sempre porta desenganys. La crítica histórica, ab sa 
alta missió de desvanéixer erros, no solament ha desfet 
glories llegendàries, sino que també lia vindicat la ve
ritable gloria de fets histórichs que passaven per ver
gonyosos. Vejis lo que ha passat ab la memoria del 
primer comte Bera y son successor Bernat y '1 capdill 
Ayzó, calificats pels historiayres anticlis de perversos, 
traïdors per certs actes polítichs abans poch compre
sos, y avuy, millor estudiats, tinguts per gloriosos y 
sumament patriótichs. El gran Ayzó, calificat per Pu
jades de vil y pervers, se 'ns presenta avuj- á la vista, 
mercès á la crítica serena, com un dels primers héroes 
ó capithostos del nacionalisme cátala. 

Aixís haurien d' ésser totes les manifestacions de 1' 
inteligencia, clares y desapassionades, sempre y en tot 
Uoch s' ha de cercar la veritat neta, despullantse sere
nament de tot apassionament y prejudici, en particular 
dels apassionaments patriótichs y religiosos, que aquets, 
encara que bons en sí, portats al excés solen conduhir 
á grossos erros. Pero desgraciadament no tothom pen
sa (.]• aquesta manera. De Bofarulls y Bal aris n' hi ha 
molt pochs en aquet temps de superficialitat y aixcia-
brament en que no mes s' alaba y s' aplaudeix lo que té 
apariencia y fa bombo. 

Aquet defecte social es molt sensible y pot conduhir 
Paulatinamcnt á la degeneració deles races. Per 'xóes 
bo rcgonéixel, encara que 'ns sàpiga greu, estudiarlo 
fondament, puig sols aixís se troven els medis d' esme
rarlo. Un defecte ó vici social es degut á la mala edu
cació com un arbre que ls cria tort per no haver sigut 
ben cuy dat durant sos primers anys; donchs per corret-
jir un vici ó defecte no hi ha com una bona tasca edu
cativa; no fer cas del mal exemple, y procurar seguir 
bones pràctiques. Y com que aquí 's tracta de fer cata
lanisme, procurem senyalar els actes insustancials ó 
censurables en que desgraciadament incorren nostres 
compatricis, no per delectarnos en mossegar, sino per 
donar el crit d' alerta á fi de que no s' encomani '1 mal 
exemple; y ensemps procurem, coneixent els defectes 
dels altres, evitarlos sempre, practicant lo contrari. 

Res mes oportú en la present ocasió que la sabia 
máxima den Palmes: es necessari ofegar lo mal ab l' 

neta del i><:. 
BONAVENTURA R I E R A . 

I Visea Catalunya! 

Wk/^SKSS I N GT pot duptar de nostre radicalisme, 
KBMCTjf ni de 1' oportunitat de manifestarlo-
I i T k ï Avuy precisament en que 'ls caps de 
ï ÍHSÈL eolia del mohiment autonomista han 

•&¿Lr»W perdut aquella fermesa que tant els 
caracterisava temps enrera, avuy en 

que ha desaparegut aqueil esperit d' honrada intransi
gencia do molts catalanistes pera contemporisar y con-
fondres ab los evolutius d' una política de mitjes tintes, 
vaga, indefinida, que no té orientació fixa ni criteri per
manent, es necessari mes que may que dongui senyals 
de \ida la comunitat de tots aquells patriotes que, ene-
michs de tota política baixa, aspiren á la dignificació 
de la Patria ab tots los atributs histórichs que li convé 
reivindicar ó conservar. 

I.' intervenció en la polític* espanyola, consintent 
quasi sempre en qüestions de personalisme, ha sigut la 
i;ausa del rebaixament de nostre poble, que per aquet 
medi que li ofereix el centre s' ha anat distrayent de lo 
que mes convenía ¡ llunya; y en vista d' aquet pre
cedent es indubitable que, comprometenthi igualment 
e ' Catalanisme, iría perdent aquesta idea la seva inten
sitat y cauria aviat en el descrèdit y potser á lamina. 

No: no hi aném ab los polítichs, ni volguém fer com 
e l l s . L ' esperit de germanor que tant se predica ha d' 
¿sser una abrassada amorosa de tots los bons catalans, 
*° una conxorxa ab los polítichs, als que convé allunyar 
de casa pera que no empestin nostra llar santa: res mes 
sublim que la germanor de la familia catalana, pero 
aqwet lias de sentiment patriótich no '1 podém fer exten-
s iu á aquells qui se 'n van voluntàriament de casa ab 
l a Perspectiva de que lo de lora 'ls dongui mes ganan-

L' element católich de Bilbao organisá com cada, 
any una pelegrinació á Begofla y, vetaqui que 'ls repu
blicans, que son els defensors de la llivertat, dels drets 
del home y altres herbetas, vinga demanar permís al 
governador pera celebrar mítings. El governador, que 
segurament coneix la fusta de que son fets els republi
cans espanyols, negà tants mítings com li habian 
demanat autorisant en cambi la esmentada pelegrina
ció. L' Azcárate, iníluit segurament per sos correli
gionarios, censurà la conducta del governador de líii-
bao perqué había autorisat 1' acte dels catóiichs. 

Are bé, deixant apart lo de no donar permís als re
publicans pera la celebració de mítings y concretant-
nos al fet de que 1' Azcárate critiqués la tolerancia de 
1' esmentada pelegrinació, hem de dir que si 'ls defen
sors de las ideas lliverals parlan d' aquesta manera 
aviat no sabrem quins son els avensats ni 'ls ende-
rrerits. 

De manera que i s catóiichs no tenen dret á mani
festar las sevas creencias: y donchs la llivertat de ideas 
¿ahont anirà á parar? La censura que I' Azcárate úv 
al governador de Bilbao demostrà V esquifit criteri que 
tenen els demócratas republicans á la espanyola. 

En quant ai fet de privar las reunions dels republi
cans, ho trovaríam molt mal fet si 's tractés d' un pais 
en que la gent fos seria y tinguessin prou educació pera 
saber respectar las creencias d' altri, empero si tenim 
en compte que 'ls avensats d' aquí no saben tolerar al
tres ideas que las d' ells, haurem de confessar que i 
governador de Bilbao obrà molt santament suspenent 
els meetings. 

Pera fer la segona edició de las caírerias de 1' any 
passat es mil vegadas preferible no donarlos permís; 
las mares y las esposas no hi tenen cap culpa ni han de 
pagar las conseqüencias d' aquestas lluytas xorcas que 
arranan 1' home amb la bestia. 

Quan els republicans sápigan tenir '° respecte y la 
tolerancia que deuen als altres homes que com ells no 
pensan, allavors se permetrà que 's reuneixin. La veri
tat es que quan sápigan això no demanaran permís 
pera celebrar reunions fetas expressament pera moles
tar als v-ehins. 

Alguns diaris francesos dihuenque '1 tractat franch-
cspanyol sobre '1 Marroch afavoreix extraordinària
ment á Espanya. 

Lo mateix deyan quan lo del Muni, que valgué un 
títul nobiliari á n' en León y Castillo; ja 's vejeren las 
grans ventat jas que 1' Estat espanyol ne tra 

Igualment me sembla que passarà ara. No son tant 
tontos els francesos pera quedarse ab la pitjor pa i ten 
aquestos assumptes diplomáticas, 

Pero als diaris del país vchi se i s hi fa dir lo 
que 's vol. 

gant be tot son articles y comentaris dels que 's 
desprèn que i s nostres polítichs ,,',-, això dels tractats 
hi tenen la ma trencada. 

Mes desprès resulta que se 'n surt ab las mans al 
cap y unas quantas mil pessetas menos. 

Pero no es cas de dir que lo d' allende el estrecho 

IV 

bament 

En los tres articles anteriors havem demostrat la 
rahó científica del Catalanisme, baix els tres punt 
v ista, social, polítich é historien; els cnemichs de nostra 
Causa, al combatre nostre Credo, desvirtúan sos fona
ments cientifichs encarnant son criteri, ab els fets bai
xos d' alguns catalanistas, que inconeientment s' han 
fet campions de las reivindicacions de Catalunya, no 
d' altre manera poden considerarse las contradiccions 
manifestas entre sos fets y sas paraulas, y com sia que 
i caràcter català s' ha estrafet tant, ab 1' encreuha-
ment de sa rassa, pel contacte obligat ab la dominado
ra de nostra terra, que s' ha distingit sempre per son 
caràcter absolut y aventuré, clar que '1 Catalanisme 
sen devia ressentir, com aixís ha soccehit, donchs á no 
ésser això, no s' hauria vist el que sosc'riu, agassaljat 
y censurat per son criteri per uns mateixos homens, 
criteri que ha sigut 1' únich que 1' ha fet moure en sa 
vida, y no s' hauria trovat en lo trist espectacle de veu-
rers maltractant en la Assamblea de Barcelona, com á 
mal catalanista, entre alguns catalanistas, tant vells 
com inconsecuents, per alguns senyors delegats, acep
táis actualment com á bons catalanistas, donchs, algún 
dels cridaners ocupa llocli en la Junta Directiva de una 
entitat adherida, de Barcelona y que al any (><S el mal
tractava en sa féyna manual, ab igual íeresa, per mal 
espanyol... pero ab la mateixa independencia que alií 
combatia la crudel patriotería dels catalans espanyols, 
avuy combat la denigrant conveniencia dels catalanis
tas oficials, com molt bé diria en Folch y Capdevila. 
No devem volguerne ésser de soldats arrenglerats al 
bloch de la massa, á n' aquets no i s hi es permès tenir 
criteri ni voluntat propia, uquets lo que tant sols poden 
fer, es desertar ó subgectarse á las ordres de sos ídols, 
y els catalanistas concients, devem tenir la enteresa 
necessària pera precindirne; 1' hora de la obediencia 
cega, pera fer quelcom de profitós, no ha arrivat enca
ra, que cada soldat, sia, fins al dia de proba, 1' únich 
rey y senyo de sos actes, que cada catalanista que 's 
cregui ésser un quefe, cal rebutxarlo com una impedi
menta perillosa y compremetedora, y sens pensà en si 
nostre-, actes serán rebuts ab aplauso ó ab censura, 
manilestemnos tal com ens he sentim, que els que per 
això ens maltractin, no son dignes ni tant sols de nostre 
despreci, son sers inferiors, incapassos de donar un pas 
sens els caminadors de la majoria; y els aplausos y las 
censuras, devém escoltarlos ab la mateixa serenitat, 
donchs, entre 'ls que s' entussiasman y els que s' indig
nan cegament, no hi ha cap diferencia. 

Clar que aquells que aixís pensin 3' aixís obrin, no 
comptaran ab gaires amistats, donchs tal com avuy 
funciona la societat, no plauhen els homens sincers, lo 
que 's desitja son massas, que pugin ab sos clams es-
cambells pera enlairar als que 's designan ab el nom d' 
espabiláis, y aquells qae ab sa honradesa, combaten á 
las massas, tant si aqueixas vesteigen brusa, com levi 
ta, seis hi dona el nom de desvergonyits y contra 
aquets tota la feresa es poca. 

Pero, això es curt motiu perqué nosaltres, ens vol-
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guém condempnar á humiliació perpetua, per pegarnos 
ab tant dret com el primer, pera concebir, que si altres 
tenen son cervell predisposat pera grans concepcions, 
nosaltres quedarem mes que satisfets ab nostre curt es-
!ors, ja que sabem de sobras que sens els humils, els 
sabis no tindrían motiu pera sobresurtir al manifestar
se, y aixís com actualment la Academia de Higiene de 
Catalunya aconsella als homens que no escupin á terra, 
á fi de que 'Is tuberculosos no ho fassin y sens volguer 
no propaguin son mal, aconsellem als que se sentin lliu
res, que la sinceritat sigui sa norma de conducta, aixís 
els grans creadors, els genis, no sí enmotllaran en las 
corrents de la moda y obriran nous camins per tots els 
ordres de la vida. 

,10 fem així, es cert, que serem, potsé, mirats 
sempre ab cert recel, mes que per lo que havem fet, 
per lo quepodríam fer, pero, ;y la satisfacció d' havé 
complert en nostres actes, segons el dictat de nostra 
conciencia lliure y del tot despullada de cap prejudici! 
;creyeu que això es poca cosa? Y aqueixa independen
cia de caràcter deu ésser duta fins a! últim extrem, 
donchs aixís com actualment el Catalanisme es la acció 
contra el poder del Estat-impen, nosaltres baix cap 
concepte devem aturarnos aquí, sino que ens devem 
manifestar obertameiu fegiónalisías, pels drets de rios
tras respectivas Comarcas naturals, que á Catalunya 
están bastant definidas, y regionalistas de la Conca de 
Tremp serém els que haurem nascut ó els que 's natu-

ralisin en aquella preciosa encontrada y aixís succesi-
vament en totas las comarcas, no permetent baix cap 
concepte, que lo que afecti als interessos comarcals, hi 
tinga la mes petita intervenció, una altra ó el conjunt 
de las altras comarcas, y devém també manifestarnos, 
deslliuradors de nostres respectius pobles, y lins de 
nostras barriadas y domicilis; aixís els fills de la Pobla 

ur, no devém dona compte á ningú de las refor
mas que volguém fer en nostre poble nadiu, y cap altre 
poble de la comarca, ni de fora d' ella, deu importarli 
res absolutament de nostras milloras, y de las que vol
guém fer ab pobles vehinals, de comú acort, pera sa
tisfer nostres interessos, y la mateixa independencia 
devém proclamar sobre els drets de las barriadas de un 
mateix poble y en nostre domicili, si las nformas á' 
aquest, no posan en perill la seguritat y repòs dels es
tadants ó deis vehins; aixís en tots els ordres, no di 
para lins A manifestarnos com á homens lliures, ja que 
nostras accions no deuhen subgectarse baix la investi
gació ni ordenació de ningú, que la terra es pels ko-
mens y no els homens per la terra, y en aqueixa inde
pendencia feréstega, assolirem el bé individual y comú 
y els homens ens donarem las mans en la sardana so
cial de la terra y un himne etern de joventut y vida en-

D U R A N Y Y B E L L E R A . 

NOVAS 
• tres brancas». Fcv.i ¡a 

algúntemps que la propietaria del pi que canta Mossèn Cinto 
Na María Marpeu de Campa, n' hav'ia fet ofrena á la Unió 
Catalanista y que la Junta Permanent d' ailavors V ha
via accepta* i Junta actual, desitjant efectuar un acte 

• mancia decidí pendren possessió á quin objecte 
nisá una exCWRÍi v al Pí per las passadas fastas de 
ia Mareé; aplech qu' estigué molt concorregut,y donantlloch 
á la celebració d' un míting en cada un de dits llochs. 

; ing de Berga, que 's celebra en lo teatre «Queve
dos de dita població y fou organisat pel Foment Regio 
t á 'de lamaf rueren part; 'amésdèlpresident del 
Foment, que fiu la presentació adors, cls Srs. San-

ns, Martínez Serinyà, Roda, Folgucray Martí 
yfnlii 

En 1' acte de la presa de possessió y després de lil
las comunicacions que mediaren entre i s donants y la Unió, 

>>pte de las entitats adheridas y representadas, que 
eran en gran nombre, lleg el. Mistral, 
Fallgreu, Vrchlicky y catalanistas de Santiago de Cuba y 
sentidas comunicacions den A. Pikhart de Praga, Jules Del-
pont y «Catalunya Federal», prouunciant discursos els ex-
presidents de la Unió Srs. Roca y Folguera y 1' actual Doc
tor Martí y Jit' 

Per ti de l'esta alguns clements feren celebrar una missa 
sota mateix del Pí per Mossèn Ribera de B< • 

— Estudis- Universitaris Catalans. El día 4 del corrent 
s' efectuà al Ateneu Barceloní i' obertura del curs d' aquets 
estudis, quina festa estigué brillantíssima. Presidi )' acte el 
president dels Estudis Sr. Abadal acompanyat dels del Ate
neu y de la Económica, tiguraut també en el estrado diferen-

tas personalitats y representacions de corporacions autono
mistas, científicas, económicas y oficials. 

Obert l 'acte pel president, lo Secretari Sr. Francisco 
y Maymó llegí la memoria reglamentaria dels traballs por
tats á cap pels Estudis durant llur primer any d' existencia 
donant compte del fallo rccaygut en lo Concurs obert entre 
'Is alumnes que conseguiren certificat d' aptituf en las cáte
dras de Dret, Historia y Economía y quin premi consistía en 
cent eincuanta pesetas. Seguidament lo Sr. Abadal llegi son 
discurs presidencial dedicantse a estudiar la constitució de 
las principals universitats extranjeras, comparanzas amb la 
dels Estudis y demostrant la necessitat de fomentar 1' espe
rit d' investigació si 's yol que la ensenyansa dongui resul
tats positius. Foren molt felicitats. 

I ;átedras que 's donaran aquest any son: «Historia de 
Catalunya > diaria de sis á set de la tarda: «Dret Civil Cata
là» de set á vuit del vespre també diaria: «Literatura Cata
lana» dimars, dijous, y dissaptes de set á vuit del vespre y 
«Economía Social y Política Arancelaria» dilluns, dimecres 
y divendres de dos cuai'ts de set á dos cuarts de vuit del ves
pre, en el Foment del Treball Nacional la darrera y en 1' 
Ateneu Barceloní las akras tres. 

Que llurs resultats siguin ben protitosos de la patria cata
lana. 

—Nostre bon amich en Adrià Gual ha sigut nomenat di
rector artístich de la Societat Foment del Teatre Lírich Ca
talà; no duptem qu' amb aquest nou refors podrá empendre 
forta volada tan simpática entitat. 

—c Centre Excursionista de Catalunya». Una vegadamés 
vol demostrar aqueix Centre que á activitat y bon zel per la 
cultura de la inteligencia catalana no hi ha pas qui 1' iguali; 
á tal objecte la Junta del mateix ha acordat que adernés de 
las conferencias y excursions de consuetut, hihaigi diferents 
cursos de materias d' interés general y especial als excursio
nistas. Com á preliminars, dintre pochs días comensarán els 
cursos de «Geografía tísica» y de - Geología dinámica y es-
tratie. carreen respectivament den Francisco Nove-
llas y de Mossèn Norbert Font y Sa'gué, els dimará á dos 
quarts de deu en punt la primera, y els dijous á la mateixa 
hora 1" altre. 

—S' ha publicat y repartit el volúm deis Jochs Florals d' 
enguany, contenint ¡os travalls premiats y discursos pronun
ciats. Ahir degué reunirse 1' honorable Cos d' Adjunts pera 
la aprobació de comptes y elecció de mantenedor» pel any 
vinent. 

— Una de las pocas notas simpáticas qu- havem pogut 
presenciar durant las pa.-S&ÚM Jesias de la Mercè, ha sigut 
deguda al «Patronat de Catalunya pera la Lluyta contra la 
Tuberculosis» inaugurant lo primer dispensari anlituber-
culós de Barcelona instalat als carrers de la ¡DipútacíÒ 336 
y Passeig de S. [oan, 56 y '1 qual comensá á funcionar desde 
primer de mes. 

—Havem rebut cl Manifest que dirigeix als catalans lo 
Progrés Autonomista d' aquesta ciutat y que á continuació 
copiem: 

«Al quedar definitivament constituil el PROGRÉS Auxo-
IISTA y marcada ab lermesa en els sens estatuts la seva 

orientació, es dirigí I las sevas aspira
cions y tendenc 

>E1 PROGRÉS AUTO ssftrebállár peral ' 
assoliment de 1' Autonomia fntregal de Catalunya, contribu-
hint ab totas sas forsas á enrobustir la causa del Nacionalis
me Català. 

«Partidaris convensutsdels drets delindividuu, volem que 
aquest sigui lliure y autònom, pora que, enrobustidas aisis 
sas facultats y energías, siga mes gran y mes digne la Cfdec-
ti vi tat catalana pera portar ia s e v a representació al gran con
curs de la «Germanor Universal». 

rSoin nacionalistas catalans perqué creyem que mentres 
hi hagin patrias ai: onstiluhidas per tiránicas ambi
cions y á copia de sacrificar vidas humanas, hi haurán en el 
mon dominats y dominadors, per lo que reconeixem que la 
tasca principal pera constituhir una Humanitat lliure, es es" 
borrar lot quan va contra les sabias ¡leys de la naturalesa. 

»Complertament allunyats de la xorca lluyta de la política 
menuda, embrutidoia de las causas mes nobles, la nostra 
deria será la de ícr autonomistas conscients pera qu'c '1 día que 
Catalunya 's vegi lliure dels lligams cnervadors del centralis
me, 's trovi ab una generació de bons catalans entussiastas 
guardadors de las reinvindicacions do nosta estimada Patria 
y que sápigan guiarla pel camí del Progrés y de la Cultura. 

io social el PjROGRÉSj AUTONOMISTA creu que '1 medi 
práctich que pot portar á la classe treballadora á evolucio
nar envers ia seva redempció, es el COOPERA7 1 I en-
semps que pera oposorse á las inhumanas explotacions del 
capital, ve obligada per sa propia conveniencia á acoblarse 
per art y oficis en associacions de resistencia, perqué aixis 
com en lo politieh es de justicia que'l de medis 
revolucionoris quan te tancadas las portas de la legalitat, 
també es molt just que las ambición:, patronals siguin com
batudas ab 1' arma de las vagas, que tan bon resultat han do
nat quan han sigut justas y ben organisadas. 

-, pera que aquets extrems siguin prácticas, es de nc- ; 
tat que Catalunya tingui plétora de vida, que las Arts, \ 

Comcrs y Industria tinguin la deguda protecció pera 
re er. orsosa del treball manual. 

»Y aquesta es una de las causas, entre altres de dret propi 
y de dret histórich, que fan precisa la restauració do las de
mócratas Corts Catalanas, pera aixís veurens lliures d' acu
dir á un centre ignorant aliont sols hi trobém interessos ati-
tagónichs als nostres, que sempre s' emportan Ja preferencia. 

»Aixís ho havém tocat ab la zona neutral, ab las admissions 
temporals y altre? problemas econórnichs d' interés per Ca
talunya, que 'ls polítiehs d'ofici, atents no mes á que sigui 
perdurable son cacicat y lome.,tant 1' ignorancia de las re
gions que vihuen gustosament ab el centralisme, 
destorbat com tenen per costum. 

>Y al fer aquestas manifestacions no afalaguem 
de ningú perquè al ferho ens cnganyaiíam A nosaltres ma-
t eixos. 

>En lo secundari, no som monárquicas, perquè, aymadors 
de la autonomia del individuu, no podem admetre ab digni
tat cap privilegi pera un nombre determinar dels seus eon-
semblants y si transigim ab la República, es per la menor 
cantitat de gobern que representa, no perquè 'ns sati••• 
per complert. 

»Inspirats en el programa formulat en las varias A 
¡ileas de la «Unió Catalanista?, volem que se 'ns respecti tot 
lo propi y '1 dret de ¡legislarnos, gobernar:. níriistrar-
nos sense cap tutoria anorreadora. 

»Aixís mateix creyém de justicia que pera contribuhir als 
os inherents á tota colectivitat, cadascú hi à 

per cent PROGRESSIU segon* sigan els seus guanys. 
«Contraris ferms del jou milita rper creurel atentatori á la 

llibertat individual, volem que mentres no siga possible dei
xar de banda per complert la deixa del temps de ¡' absolutis
me en forma d' instituts armats, sigan aquests forn 
que voluntàriament s' hi prestin. 

»No 'ns escarnia gens ni mica el nom de pROQRÉS ab que 
s' honora la nostra Associació, si no condemnéssim desde el 
fons de nostra ánima, las terribles guerras que per obra y 
gràcia dels tirans atligeixcn als pobles. 

»À1 ensemps considerem impropi de nacions civilisadas, 
cl mantenir códichs vigents en els que sl hi fassi esment de I' 
aplicació de la pena de mort. 

»Volém també com á fi pnncipalissira del nostre pi 
ma, que la conciencia dels catalans siga absolutament 
sense privilegi ni subvenció pera cap religió ni doctrina: 
tolerant ab totas ell 

»Y respecte a la nostra tolerancia habém d 1 acla
rado,. 

5«F!s elements clericals han arribat á fer creure ari cls mi
grats d' esperit que tots els que van contra las comunitat* 
religiosas mereixen ésser titiláis de sectaris, empro nosaltres 
despreciant 1' anatema y veyent que las congregacions que 
no son subvencionadas pel gobern son molt mes poderosas 
que '1 clero conegui ab el nom vulgar de missa y (diu. 
ereyém solucionada la cuestió religiosa ab la sola separ 
de 1' Iglesia y del Estat, sino que atenent á que '1 poder 
sorvent de ditas associacions es degut al apo; O stat 
feble y á la hipocressia de la part degenerada de la socie 
volém que las comunitats religiosas regulin la seva existen
cia, posantse com lots els ciutadans dins de la lley comú, per 
aixís evitar la influencia que exerceixen sobre la conciencia 
deis individuus y la competencia ruinosa c -neis se-
glars en els rams d' ensenyansa y altres une afectan ais mes 
modestos dels treballadors. 

»Y en fi, atenent á que 1' instrucció es la 
per 1' avens d' un poble ¡ó es la muí 
iuexpuguable que millor el pot guardar do que altres pobles 
1' absorbeixen, contribuhirém ab totas nostras forsas al fo
ment d' un ram tant importantíssim pera cl renaixement 
Poble Cal 

SECCIÓ OFICIAL 
Associació Popular Catalanista 

Se convoca á tots los socis al Concell General Ordinari 
que al objecte de tractar de là ap'robi 
bratnent dels carrechs de: President, Tríuarer, ¡Mhlioteca-
rí. Secretari 1."'y tres vocals ' 101 per dimissió) y proposi
cions que 's'íresentin, tindrà lloch cl dia 22 del cori 
deu de la vete 

Barcelona 11 d' 'Octubre de [1 
P. A. del Ç. I». 

I '1 Sec etai i 2." 
/•'. de />. Curd. 

Establiment tipogràfioh de Joteph ORTEGA.—8. P iu , 96.—Barcelona. 
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Gramát ica Catalana 
pel 

Prof. Emili Vallés 
.imb un diccionari do barbarismes é idiotismes conte
nint 1.500 mots. 
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