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LA DSVAKTEBA 
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 : .ASSOCIACIÓ P O P U L A R C A T A L A N I S T A : E S C U D I L L E R S BI 

I f\ C\\ \[" W O | f— fl /I .1 llengua catalana ab carácter oficial y que sian catalans tots los que á Catalunya desempenyin cárrechs públichs: volem Corts catalanas, no sois 
Ir" 1/ l" il/l l1cr estatuhir nostre dret y lleys civils, sinó tot lo que 's refereixi a la organisació interior de nostra I m que catalans sian los jutges y magistrats, 

L U LJ U I— V U L L IVI y que dintre do Catalunya 's fallin en última instancia 'Is plets y causas: volem ser arbitres de nostra administració, fixant ab entera llibertat las contri
bucions é impostos, v volem en fi, ja facultat de poder contribuhir á la formació del exèrcit espanyol, per medi de voluntaris ú diners, suprimint en absolut las quintas y llevas en massa, y 
establint que la reserva regionai fòrsosa presti servey tant sols dintre de Catalunya.» iDel manifest de la de 16 de Mars de 1897). 

1/ oWà áel ©itóoqkri 

OTS devémeontribuirhi. Essent el diccio
nari que s' está fent una obra nacional, 
tots els qui estimin ;í Catalunya han 
de tenir molt d' interés en que surti 
ben complert y pugui aviat publicarse, 
Ès vritat que hi ha molta fcyna co-

mensada ab los diccionaris publicats lins avuy dia, pero 
¡qué n' estem encara d' endarrera! Ui ha una infinitat 
de paraules, adagis y modismes que s' usen molt en el 
«enguatje vivent del poble, pero que no han sigut re-
cullits en cap cédula ni en cap dels vocabularis publi
cats. Existeix una infinitat de variants d' unes mateixes 
Paraules y d' uns meteixos proverbis que encara no han 
siguts coleccionats per ningú. A mes d' això, les parau
les, no tenen sols una significació única, sino que segons 
de quina manera s' empleen tenen molt distintes y va
riades accepcions, totes les quals, sense descuydarsen 
ni una, han de constar ben clarament explicades en el 
diccionari. 

Com se veu, donchs, la tasca es suraament grandio-
impossible d' ésser portada a terme per una ac 

m ia , per docta que sia. Aixís el diccionari de la llengua 
espanyola, confiat à la Rea! Academia, resulta petit y 
roolt migrat al costat dels monumentals de Littré, den 
-Mistral y de la < lories de Fransa, de Provcnsa 
y d' Italia. Y encara aquestes obres tan grandioses son 
petites perqué no contenen tot lo que haurien de conte
nir Si lIs diccionaris italià de la Crusca y francés tic 
Littré continguessin com el den Mistral les varitats dia
lectals y 'Is noms topográfichsy de famílies, encara se-
r ,en mes voluminosos Tot lo que manca en els millors 
diccionaris podém posarho en cl nostre. IQuina gloria 
seriaperla llengua catalana '1 possehirel diccionari mes 
gran del moni Pero això no 's pot aconseguir si no es 
;ib la eooperació de tots, puig la suma de moltes forses 
que treballin pera assolir un.fí, fa possible y fàcil la fey-
ta que empresa per pochs seria impossible. 

A la Lletra de convit publicada per Mossèn Alco-
V( 1 deuen respondre tots els propagandistes cercant 
1 olaboradors y encoratjant 1' empresa. An aquesta pro
paganda han de correspondre tots els catalans, de totes 
condicions y estaments, encarregantse cadascú d' una 
<3 varies seccions y omplint tantes cèdules com puguin, 
•iQui pot excusarse d' una feyna tan fácil? Ningú. L' 
l|nica excusa que hem sentit que donen els qui no «rosen 
tréballàrhj es la de que lo que ells escriurien eh les cè
dules ja ho haurien escrit altres colaboradors. -;Qué hi 
'a? ¡Si precisament aix<5 es lo que 's necessita, que sien 
"lolts els qui diguin lo tnatéii! Y es evident: quan sigui 
" día de recopilar, els encarregats examinarán detalla
dament paraula per paraula. Si quan n' estudin una 
tro vcn que son pochs els colaboradors qui diuen lo ma-
lcix, sobre tot si entre ells s' observa alguna discrepan 
°ia, sempre quedará '1 dupte de si s' han equivocat, 
Centre que si son molts y molts els qui escriuen una 

mateixa cosa hi haurà complerta seguretat en fixar les 
formes y les definicions; ja ho diu la Lletra de convit: 
«Com mes cèdules hi haja d' una mateixa paraula, mi
llor. Aixís se veurà que la cosa està feta ben amb con-

.1 y amb coneixement de causa: així nos porém 
fer forts en lo que direm.» I.' altra ventatja de que sien 
molts els qui diguin lo meteix es que entre tants h' hi 
haurà algú qui encertarà á posarhi algún petit detall 
que 'Is demés no hi hauran pensat, y aquell detall, per 
mes que sia petit, tindrà una importancia grandíssima 
que poch s' ho pensará 'I qui I' haji escrit. 

Aquí no hi valen excuses. No cal mes que tenir ama-
nits els paperets tallats a l a mida; escullir un text de 
bona literatura catalana ó encarregarse d' una ó varies 
seccions del llenguatje vivent, y mans á 1' obra: ab 
pochs minuts se poden fer una dotsena de cédulas, y 
això ni fa perdre temps ni dona molestia. 

Avant, catalans, y ¡visca 1' obra del Diccionari! 

BoN.WENTUkW RrSKA. 

ièMMMtlHMI 

UNA VISITA 
gons noticias olicials durant la primera 

mes d' Abril ha de visitar aquesta 
y altres punts de nostre aymada Catalunya, lo Rey 
Constitucional del r :síat Espanyol. Amb aquest motiu 
s' han fet molts calendaris y s' han dit moltas cosas pels 

lements que 's disputan la hegemonia polit! 
nostra terra amb mes rancúnia y mala fé que no pas 

sa y sinceritat . Posada la 1 
no hi ha pas lloch á duptes de que la arr ibada que 's 

al jove monarca depent de la situació en que \s 
[üin aquets el 

Mes nosaltres quina fin;il altre que vetllar 
per la ver i ta t de las manifestat Iens anímicas de Cata
lunya devem protes tar una vegada mes dels actes d' 
aquets de nts per torbadors qu' ofegan lliures 
iniciativas del ca rác t e r ca ta là , de quin, li recomanem 
procuri fersen capas per posar lo veto á tantas y tantas 
ver gassadas com de molt temps nos venen donant los 
ministres responsables. 

Ni els uns ni els alti es representan 1' ánima catala
na, ni regionalis tas ni republicans, tenen rés que sigui 
fidel reflexe del esperit de Catalunya, ni els que nas
queren al escalf del fuscllador d' En Rizal, ni els que 
s' han obert pas per las predicas exaltadas d' un re
demptor d' irropia, poden i r rogarse la repi 

italària, ni els uns ni els al tres tenen 
vot en res que signifiqui forsa vital de Catalu van. 

Ara bé, no tenint aquestos elements forsa vitat pro 
1 nostre t e r ro r han de valdrcs de la agitació cons

tant de las massas per conseguir una vida ficticia 
que procuran cubrir amb totas las apariencias de 
reali tat y això es lo que fan, essent tots sos actes vers 
fochs d' encenalls que apagan las primeras gotelladas; 
mes lo que 's veu ab un seneill estudi psicologich, en
ganya á pr imera vista á cualsevol que no vulgui profon-

disar las cuestions, por tant d' un cuan temps ensá tots 
los actes que tenen lloch á Cata lunya lo sagell que vo
len darloshi els caps dansers d' aquestos dos movi
ments. 

Aixis doncs sigui quina 's vulga la ar r ibada que 
se li fassi res hi t indrà que veurer Cata lunya, será 
en tot cas una par t ó par t ida de sos habi tants induits 
per lo que 'Is lassin fer los qu. part i ts republicà 
0 regionalis ta . 

Nosal tres 1' element verament cata là , d' esperit am-
plement lliberal, no podem fer res mes en aquesta oca-
ssió que lo que ja tenim fet a l t res vegadas ; exposat 
está '1 memorial d' agravis amb respecte y energia amb 
sinceritat y sens blincar la espinada que '1 poble cal 
no doblega la esquena mes que al pes dels anys y al 
del t raval l ; el ver poble català que no te , (per dolorosa 
experiencia) cap esperanza ab el poder central no s" 
entuss iasmará ni pro tes tará d' aquesta visita convensut 
com está de qui son propi esfors y m a y a in-
compli bles promesas deurà la reivindicació de sos dr> 

MtiM ¿!¿t±UtU¿-!¿ilbbbUMUtt!MtUUtti; 

V Aniich Cencsif municipal barceloní 

Conferencia donada d la 
nista* h> 24 de Mars de Í904 per EN I 

¡OET. 

No crech haver d' insistir, en la grandíssima impor
tancia que pera la vida y pervindre d' un pobl' 
teixen losestudishistòrichs, sempre yquan aquestos son 

ali conciencia y responen del tot á la máxima so
crática coneixtè d In matci.x, ja que lo menos que po
dem exigir á un poble, á una rassa es saber lo que ha 
sigut, lo qu' es y quinas causas se son obradas o; 
ccsistcncia, pera deduhir ab fonament de causa lo que 
será, ò tindria dret á esse 

lis clar que si 'ns atenem á la ensenyansa y conei
xement que de la Historia se té á Espanya, no podém 
menys que de calificarla del tot inútil y fins contrupro-
duhent. No tinch temps pera enfondir gayre en aquest 
punt y tampoch es aquesta la ocasió, sols dech afe
gir, ndre Historia com la majoria, per no dir 
totas de la d' Espanya, servint de text tant en escolas 
primarias, públicas y privadas, y secundarias com en 
las facultats major de las Universitats del Kst.tt, en las 
quals se parteixen las mes de las vegades de fets evi-
denment lalses y Eantástichs, justificant en un sentit 
actes forsosament verificats en altre, interpretant ma
lament, et cant y exagerant glorias, amagant defect' 
explicant batallas ab tots 1 uts y deixant de par
lar de la evolució civilisadora dels pobles, es senzillar 
ment estúpU, y no desmereix gens hi gota del esperit 
de, rassa d' aquella gent. ¡amay desmentit, havent de 
produhir a n' ,i la tizilla y de bona fé que to; 
ho empassa y que poch costa assimilarho, lo mat' 

111 l'ci- aquest estudi H lanthi molt's 
( Arimón, Pi y Moli 

das per 



2 
LA DEVANTERA 

efecte que á n' el gran Quixot, tant genialment descrit 
p< r en Cervantes, li produhian la lectura del fabulosos 
y fantasmagórich de cavalleria. 

No es aqueix 1* objecte de la Historia, y por tant els 
qu' ens preocupem de la sort de nostra Patria, quan 
dediquem á estudis históricas, femho ab sense cap ánim 
preconcebut, aceptant las cosas tal com se presenta
ren, estudiant las qualitats de nostra rassa durant los 
segles, aixís com tambéios defectes, que de tot hi ha, 
defugint tot lo llegendari y fals, donant molta mos im
portancia á las grans causas que han produint los fets, 
que no pas els fets mateixos; en una paraula: eonside-

n a la I listona, com eminentment educativa, font d' 
mcia, y no pas com nn inventan metódich de fots 

guerrers, ni nomenclatura de reys, aixís com tampoch 
recreativa ni pera afalagar nostres gustos. 

Xo he dubtat gens ni gota, en escullir per tema de 
la disertado d' avuy, I- antich Concell municipal barce
loní, conegut per Concell de Cení, ó deis Cent, perqué 
la existencia en la Historia de nostra ! aqueixa 
institució, es quelcom mes, qu' un fet isolat digne d' es
tudiarse ens los volums y documents polsosos dels ar
xius; se tracta d' una institució única en Puropa durant 
la Edat mitjana en que fou creada, solsament compa
rable y ¡obrepujantlos als Senats ó Grans Con 

lis de Grecia, Roma y Esparta, notable cos munici
pal, de vida lliure, democnïti. aa a Re
pública perfectament autónoma, dins !. -ral 
de 1'Estat, le á totas las c estaments, 
confonentse potentats y menestrals, artistas j 
ders, ab igualtat de facultats, de drets y debei 
qu' en ella hi exercís cap ombre de predomini, lo ' 
dalisme qu' infestà la Europa en tota la Edat mitjana. 

Y es que en lo Concell de Cent hi estaba vinculat 1" ¡ 
esperit de rassa dels Catalans, indomable, noble, lliure • 
sempre y ;'t tot' hora passant per sobre tot lo que s' 
oposés a son pas, encare que 1' obstacle fos un rey. 

Al proclamar la novíssima ciencia política, la lliber
tat dels municipis ab amplias atribucions, tant en 1' or. 
dre poiítich, administratiu y lins jurídich, com a reduc
ció ú la menys cantitat possible de la autoritat históri
ca, y adhuch com a menor concessió per part de 1' in
dividuo de trossos Je la ses a llibertat en aras del Es- . 
tat, sápigasqu 'á Catalunya, ja en lo sigle XIII < 
tían las municipalitats ab aquest expansiu caràcter, 
constituhint un veritable y respectat po> 

«La llibertat civil y la llibertat política ('_') no son 
pels catalans una conquista dels temps moderns. Eixas 
llibertats nasqueren ab onsagrad< s per llurs 
consuetuts y santificados per llurs lli respongue
ren sempre, justas, encertades y beneficiosas, á son ca 
rácter, á llurs sentiments, interessos y necessitats. 

Eixa llibertat civil y política que 's feu sortir de las 
municipalitats, no la comprà Barcelona, com altres ciu
tats, al preu del or ó d' un tribut mercenari, tampoch 
fou per ella un d'eixos injustificables actes de 
munificencia ni menys un vel corregut sobre particulars 
progectesde rebel·lia ó d' enveja; no fou tampoch exi 
gida ab las armas á la ma, ni imposada al rey com una 
condició. Monument histórích, es un 
d' una part y i poble d' all 

L- estandart d' una ciutat lliure que '1 ciutadà tin
gué desde llavors dret & clavar trionfant en lo m 
de sas torras, atragué á son si al home que isolat en la 
soletat dels camps, arrossegaba una vida miserable so
ta 'Is marlets dels castells feudals 

.[)• aqueixa manera nasqué lo Concell Comunal de 
Barcelona, institució noble y orgull de nostre Patria, 
adoradora de la llibertat propia y la dels estranys. 

Com á orígens historiéis de la institució del Concell 
de Cent, podrem esmentar que desde 1' any 1127, quan 
la nacionalitat catalana estaba ben definida y caracte-
risada y baix lo regnat dels antichs y gloriosos comptes 
gobernadors, la ciutat de Barcelona, en lo que 's reti
ría al ordre y regim municipal, era gobernada per un 
cos vestigis de la c'vilisació romana ab reminiscencias 
de la gòtica, compost de cert nombre de magistrats 
populars nomenats pel príncep y en representació de la 
ciutat ah la denomnisació de senioti, sent son objecte 
aconcellar als comptes governadors, aixís com tractar 
y discutir tot lo referent á la vida y costums municipals 
barcelonines. 

Aqueixa ¡untas ó concells, que toniam quelcom de 
patriarcal, eran presididas per un funcionari de nom-

(s) lidíelas déla Historiada Cataluña de 

brament real y conegut ab lo nom Je Veguer ó 3 
cal. 

eop enllassada Catalunya ab Aragó y constitui
da que fou la Confederació catalana-aragonesa la con-
suctut aquesta cambiado forma y prengui molta mes 
importancia, passant lo concell ó reunió de seniori á 
ésser assamblea ó consistori de ¡ivdcers ó prohoments 
del llati probihomnie que vol dir homes de reputació, 
continuant aixís lins que en 1249 Id-gran rey I >. |aume i 
ampli;! aquest antich cos municipal, facultant á la ciutat 

itre representants, segons se creu, ab ca-
r de magistrats y ab lo nom de pahers {paciarsi) 

los quals los elegia '1 rey podent asocíarshi cert nombre 
pariliarisó concellers, essent aquesta la base de! 

Concell Comunal de que 'ns ocupem, donchs efectiva
ment, vuyt anys després, ó sia lo 1-257, un cop realisa-
das per D. Jaume las conquestas de Valencia v Mallor
ca y afirmáis los interessos del pais en virtut de la reu
nió de Corts tinguda á Lleyda en la qual se dona idea 

avinensa entre Aragó y Catalunya, ien necesari 
segons crea en Antoni de Bofanrll (3)' fomentar li 

I baix una forma essencialment 
i pera fer Frente al feudalisme qu' invadía nostre 

Patria y absorvia tots los poders, constituhintlos en 
institucions intermediarias entre '1 rey y '1 poble, de-
sarrolíantlos en tol lo pais y sent lo medi me.sccrty 
fort pera assolir las grans empresa, que I , t a y 

gloria dongueren á la Confederaciócatalana-aragortesá. 
I .a constitució del Concell municipal de Barcelona^ 

onte donchs als temps del esmentat Rey D. Jau
me el qual per Real Privilegi expedit en 24 de faner de 
125" concedí á la ciutat de Barcelona la facultat d' ele
gir pera su,, gobern municipal y regin suprem y g« 
ral dels interessos de la ciutat d' énti e totas las 
d e l a R e P u b l i compost de s con-
cellers y 200 prohoms. Pn 1265 lo nombre de < oncellers 
per ordre del mateix rey queda reduhit á quatre < i 
cent los prohoms, da. t ; l d a r r e r a c i r c u n s . 
tanca lo veritable y Gran Coneell deis Cent, .i be en 

ons s' ha modificat, aumentantlo, com en 1-
any'1387 que s* en feí e n 1455, 128 y en 1493 
144, quin nombre persistí fifts á sa disolüció ant 
ais Concellers, foren J V I I M „ I 

uxant a 5, \- ion 
altre cop i 

L o C o n c " i tots los anys per la 
diada de St. Andreu á pluralitat de vots, á quin 
en dit día, reunits los conjurats, ne nombraban dotze d' 
entr' ells, pera que ellegissin los cinch o sis concellers 
nous els quals debían nombrar als alt: 
prohom, per 1' an MÍ y aixís SuccesiVameot 

Estaban Habilitats pera exercir los cárreehs de ( ,„,-
los menestrals, comerciants ó mercaders ar 

. iutadans honrats. Eran aquestos, vehins distin
gits ab casa y renda propias, que no 
mers ni las aris mecánii 

Pera ésser elegit Conceller eran necesarias las se
güents condicions ngurosament exigidas: que 's tingue 
ssin 30 anys d 'eda t cumplerts; ¡n nata, 

unya, ó filis de pares originaris d' ella; que tin-
Topia ab domicili fixo y que <Js q 

eran onginaris Je Catalunya, tinguessin al menys Jeu 
anys Je vehínatje permanent dins la ciutat Un altre 
condició es qu' habían d' ésser d' estat casat ó viudo 
Ningú d' ells podia ésser reelegit fins passats tres anys 
Jel temps Je son anterior nombrament. Al ocupar sos 
cárreehs debían justificar la seva honradesa y probitat, 
ab obligació y jurament de guardar secret, prestar aín
da al veguer y assistir al Concell quan s' els cridés 

Los cárreehs del Concell de Cent foren electius fins 
I' any 1452 en que per Real Provisió de n' Anions V s' 
alterà 1< antiga planta, & fi d' acabar ab els abusos y 
despotismes de la ordre dels ciutadans honrats que per 
sa preponderancia harían arribat á concentrar las elec-
cons dins de sa classe- ab exdussió del estat mercantil 
y gremial, per lo que los estaments d' Artistas Menes
trals y Comerciants, apoyats per molt ciutadans .oreu 
lats dirigiren al Rey un memorial d< agravis el qual 
provehí favorablement d' acort ab los desitjós expre
ssats pels interessats. Consistí la reforma, en que tots 
b s anys la ciutat ellegis sis homes bons ab lo nom de 
Concellers, trets de las classes de la República, aixó es 
dos ciutadans honrats, dos mercaders, un artista y un 
menestral. Lo Rey despatxà Real cédula nombrant á 
dits estaments d 'aqu.endevant electors, consignant 
en la esmentada ordre lo nombre d' individuos qu' ha
via de compondre lo (.ran Concell en aquesta forma: 

Historia critica cMl y religiosa ,/,- c\7i,,/„,¡,, 

atadans honrats, comprenenthi 8 juristas y 8 m 
jes; 32 artistas, inefuinthí mercaders de panyos, esp< 
ders, Potecaris, Cirurgians y Cerers; y 32 menestra's 
trets dels oficis mecanichs agremiats de la ciutat. 

Aquesta nova planta regi lins I' any 1492 en que don 
Ferran el Católich confirma y amplia, aquesta consti
tució, afegint que 'Is Cavallers poguessin ésser habili
tats en la classe de ciutadans pera obtindré los oficis 
consistorials, desposcintse en cambi de tots los furs y 
privilegis inherents ¡i I' ordre de cavalleria. Aixís s' 
ordena que los Representants de la ciutat fossin: los 
tres concellers primers, de la classe de caballcr.s, ciu
tadans honrats y Doctors en Dret y Medicina, el quart 
comerciant, el quint artista, y el sisé menestral, essent 
confirmada eixa constitució en Ocana á 13 de Novembre 
de 1498. Per fi poch temps mes tard per Real Cédula 
expedida á < ¡ranada lo l(> d' Octubre de 14(>(>, s' abolí 
la forma y estil de las eleccions disposant lo método de 
bossas I' insaculació, que 's debía practicar mitjansant 
un solemne y públich sorteig de las personas habilita
das pera els oficis Jel Concell. A las Corts Je Mont/có 
lo rey expedí ;i petició dels SínJichs de là ciutat lo pri
vilegi en que 's fixá lo nombre y ordre de las ins acu-
lacions per medi de las bossas consistorials hont se con
tenían los noms dels candidats dins de certas eedulei 

bossas eran <». En la de Conceller primer entra
ban 14 cavallers y 20 ciutadans: en la de 2.n, 11 cava-

y 13 ciutadans: en la de .'!.", 12 cavallers y 13 ciu 
ladans; en la de 4. '•*>; L'4 comerciants; la de ")."', 46 ar
tistas, aixó es, 18 notaris públicbs Je la ciutat, 4 nota
ris reals, 13 potecaris, 2 cerers y 9 cirurgians. Última
ment en la sexta hi entraban ''4 artesans Je 31 gremis 
fins allavors habiliti 

xos sis concellers, lo 1.' ó en cap com se 1' 
anomenaba, cuidaba en especial de la guarda y segu
retat de la ciutat y en temps de guerra era quefo per 
dret propi de la Coronela forsa armada de la ciutat 
pera sa defensa y per la Je llurs privilegis y lleys pe
culiars. % 

Lo Conceller 2.°" estava encarregat J e i a provisió 
Je grans y llegums. 

Lo 3.' 'del servey de carns. 
Lo 4." dels jornals y comptes dels oficials, depen

dents del municipi y colectors de contribucions. 
Po 5.lir y (>.' deis assumptos y negocis pertanyents 

á las Cofradías y gremis de menestrals. 
Po Gran Concell de Prohoms no 's reunía sino per 
impíos gravéS é importants ó be per negoci 

rals y extraordinaris. Se dividía dit Gratí Concell en 
altres quatre concells menors que prenian lo nom de 
Concells ordinaris ó Trentenant y que servían per tri
mestres. En dits Concells ordinaris se ventilaban los 

•cis que lo Concell General els hi sometía; s'oían 
los recursos de las providencias deis concellers; se reso
ltan los estatuts, bans y ordinaeions referents a" la bona 
administració pública: s' establían ordinaeions, decla
racions y reglaments sobre la policia dels Colegas y 
< ¡remis d' Art y Óficis, si be lo (iran Concell com ásu
prem llcgislador podía en sus juntas decretar sobre 
punts de gobern municipal y de la Jurisprudencia Je las 
arts y oficis y revocar los Estatuts féts pél Conceíl or
dinari. 

Quan se congregaba lo (iran Concell los Concellers 
no votaban sino en cas J' empat, donchs son institut era 
proposar lo convenient y cumplir lo acordat: en los 
Concells ordinaris, tampoch tenían vot pero si en los 
negocis qu'.el Concell de Cent los sometía á son examen 
y al del Concell ordinari; en las sentencias de sindicat 
ó residencia dels altres concellers del any anterior y en 
la extensió d' ordinaeions y edictes. També tenían vot 
en la Junta dé 24 prohoms del (iran Concell pera les 
causas criminals, qu' eran del coneixement privatiu de 
la ciutat, qual Tribunal s' anomenaba Juy de Prohoms. 
Els caballers que obtenían en lo Concell plassas pro
pias, no assistían á las Juntas quan se tractaban punts 
ó proposicions que 's debían escati r á las Corts, donchs 
en aquestas ja hi tenían veu y vot. 

I )esde 1' any 1249 en que comensá lo Concell muni
cipal polítich de la ciutat fins lo 1309, se celebraban las 
juntas convocadas ab toch de clarí primer y de campa
na després, pera las eleccions públicas d' oficis, en la 
grahonada del Palau Real, situat á la Plassa del Rey. 
Després se celebraban en lo Convent de Sta. Caterina, 
posteriorment en lo de St. Pranccsch, fins que terme-
nadas las obras d'edificació de la Casa Consistorial, 
lo 7 d' Octubre de 1369 se tingué la primera sessió a la 
gran sala. 

(.Se continuará.) 



L A D E Y A N T E R A 

Cure t llegí un magnílich t raval l , congra tu lantse de pó
quer pendre pa r t en un acte com lo que e' es taba cele
brant y que demost raba que encare que la mala llevor 
había g r a n a t molt dins del catalanisme, no per aixó 
deixaban d' haveri forts campions dispossats à defensar 
en tota sa puresa I' ideal nacionalista ca ta là ; digué no 
tenía d' estranj-ar á ningú lo que estaba passant en lo 
catalanisme, aquest desballestament e ra indispensable 
puig los qui sols vingueren a nosaltres cuan perderen 
las ilussions possadas en cossas mesquinas no podían 
pas capir la noblesa del ideal catalanista , es per com
plert necesaria la separació d' aquets elements que sols 
son catalanistas per fora. seguint sent espanyolista:-
per dins: sostingué que i cata lanisme no era sols un 
moviment de protes ta contra 1' eselrttvajc del Es ta t , si
no qu" era ademés un moviment de purificació y d' 
avenç de l'ánimn catalana, doncs encare que Cata lunya 
conseguís sa autonomia no deixaria d' existir lo Cata 
lanisme puig tot tfavall que tendeixi á fer progressar á 
Catalunya y á cult ivar y perfeccionar 1' inteligencia 
dels catalans, és ca ta lanisme. 

A continuació parla nostre bon amich En Rafel Cap
devila; en un bell par lament feu un detingut estudi dels 
elements que volen passar com á catalanis tas no sent 
res més que desferras do par t i ts polítichs, demostrà 
que la intervenció en las lluytas legals com son las elec
cions han sigut la causa de las gr, udas de tots 
los moviments per g r ans que aqu ut, posa 
com a exemple als Irlandesos que á pesar d' enviar no 
quatre diputats sino mes dexexan ta al Congrés britá
nico no tant sols no i iren rés, ans al contrari 
han t ingut de deixar aquet sistema que 'Is haur ia dut à 
la mor t inevitable de! nacionalisme irlandés; combaté 
seguidament als ( i r ans ¡ is tats que no poden donar al t re 
fruit que 1' aniquilani is de las eoleeti 
vitats que 'Is lorman. 

Nostre company y colaborador Sr . D u r a n y que á 
ar de t rova r se malalt volgué concorre á dit acte , 

feu un detingut estudi respecte al origen de las nacio-
nalifats única colectivitat natural qu' ha existit desde 
la formació dels pobles, demostran com 1' Es t a t no es 
r é s més qu' una federació de nacionali tats deguda a las 
circunstancias y necesitáis de las matc ixas ; en lo que 
respecta ai problema social digué que conseguida 1' au
tonomía de Catalun3^a fora de molta mes fácil solució 
puig es tar ía circunscrit dintre de sos naturals límits. 

Ac te seguit nostre distingit company de redacció 
Sr. Mallofré feu un resum de lo dit per sos companys, 
congratulantse de qu' estesin dispossats ¡1 seguir ben 
ferms la via empressa sens defallir j amay, puig un sol 
moment de dupte repressenta un re t rocés en la conse
cució de nostres ideals; referintse ;'t la propera Assam 
blea recomana que 's t raval lés amb coratje perquè no 
prosperés 1' objecte de la mateixa, puig de seguir avant 
en un ó a l t re sentit no podia por ta r res me; qu' una no
va divissió per ésser la cuestió social, igualment que la 
política y la religiosa de las que per tanyan solsament 
al individuo no pas á la colectivitat y molt menys á un 
moviment que pugui compendre totas las maneras de 
pensar y de sentir 

Tanca tan patr iót ica y encora tgedora festa lo pre
sident Sr . Solé y Plá donant las mes expresivas mereés 
a tots los que hi prengeren part aixís com á la concu
rrencia qu' omplia la sala d' actes . 

Tots los que hi prengueren par t foren molt aplaudits 
y felicitats. 

ENGRUNAS 

>'ho entenen, ó pol ntench massá. El 
gionalistas fan eleccions, nombran padres de la patria 
y se las prometen molt felissas de la seva gestió á Ma-
drit . Y efectivament. . . ja som á Sans, es á dir allá hont 
e r a m avans de moure tan ta fressa y engrescar a l a s 
mascas, pera no dir en pitjor lloch, donchs no tant sols 
no s' ha concedit res á Cata lunya, s inoqu ' encaro n' ha 
sufert perjudicis y. ; , lo qite le roncearé mor< 

1.' a l t re día en lo nu-eting de \Tovctats, lo diputat 
Sr . Rusinol declara que 's desenganyessin els que ere-
yan qn'd Madrit concediriaM res, donchs si a re mal
g r a t de lo que s' ha dit no duya cap concessió es fácil 
<jue muy ne dugui, donchs aquella gent es incon 
y ja t r ac t an massa $' autonomía, temeritse que s' ho 
prenguin á broma donchs tot de lo que se n' ocupan 
massa, ho esguerran . 

Donchs '¿perqué hi aneui Y aixó no ho diem als re-
gional is tas que com á part i t politich, que consti, com-
preném qu' acudeixin à n' aquestos medis, sino als pas. 
fetus qu' havent sost ingut sempre lo criteri de rto usar 
medis pohtiehs concedits per V l ís tat que tot ho podreix 
y co r romp, per inútils, per torbadors , anti-nacionals é 
indignes de figurar entre 'Is medis de nostra propagan
da, viraren en rodó, cambiant de casaca com el mes 

te polítich espanyol, no sabem si per ! 
t r a c t a t s de señorías y beure azucarillos. 

ros, àp la pare t d' enfrente: ja no 
som nosal t res qn' ho diem, com vosaltres en ïllo U'iupo-
yc que de la política espanyola no n l havem d' esperar 
res; vos ho diu en Rusinol, queíe de la minoria 
Balista, que per vosaltres t indrà mes au to r i t a t . Y are 
<}ue fareu? -;No us caur;í 1' ànima als peus, del cl 
gany , ó se vos enrogiran las ga i tas de Vergonya? 

Mes per nosal t res tant se val , que continueu al ma 
teix lloch en que esteu, donchs us considerem fracassats 
v ens temem qu ' allá hont posarían las mans ho espat-
Uariau. Cadascú es lo qu' es y no a l t re cosa. Vr i t a t com 
un temple, pero vritat al li. -;On' hem de fer doncs, si lo 
mon es aixís? 

Dios los cria, y ellos se juntan. 

L a tasca primordial del Catalanisme consisteix en 
d u c a d o del poble català. Tot lo qu' en a l t re sentit 
aigi en nom del ideal de reivindicació que perseguim 
osa perillosa, cuan no d' efectes depr iments . Y din. 

t re la t asca edueat iv a els moviments en els que hi haigin 
d' in tervenir las mass is son els menys indicats per lo 
qu' aquestas tenen sen! iré d ' i g n o r a n t s y d ' i r r c l l e x \ ' 
vas* s' enten sempre aquesta afirmació aplicada en els 
cassos en que 's pretengui fer a lguna cosa sólida y 
aprofi table. 

Desgrac ia t s d' aquell moviment ó d' aquell ideal 
que pera donar mos t ra de la seva \ italitat fa us del re
curs d' e lec t r i sar las massas; proba evident de que 

3 vitalitat es es ass.i ó no existeix. Per aixó 'n fan 
»s els par t i t s polítichs ja preparant l luytas electorals. 
r ecudas de pe r sona tges ó consagracions ostentosas de 
Símbols que com á tais símbols estan destinats á caducar 
ben aviat . Es mes significatiu sempre un acte individual 
en holocauste á una causa per petita que siga, qu' una 
demostració pública á favor d' una g ran aspiració. En 
el p r imer cas, sobretot si 1' acte es realisat á despit del 
a m b e n t qu' enrotlla al individuo, s' hi veurà un exem
ple d' adhessió y de sacrifici, mentrés qu' en el segon 
cas, descontat 1' aixám de curiosos y patriotera irreíle 
*ius, sols se descata I' ostentació. 

Si aixís es en la práct ica , cal a t aca r en teoria tot lo 
q»e tendeixi ó tingui algun punt de contacte ab I' atu-
himent de las rnassas y desde aquet punt de vista pot 
afirmarse com á doctrina nacionalista, la d ' a t a c a r sense 
r e se rvas y predicar 1' al lunyament constant d' aquets 
mohiments colectius Jya que com s' ha dit la tasca pri
mordial del Catalanisme consisteix en la educació del 
Poble català. 

I lan a r r iba t els restos dels héroes de lïalcr. 
Se 'Is feu per tot-arreu g r an rebuda. 
P e r lo que toca á Barcelona no 's feu ab motiu de 

'•' seva arr ibada cap manifestació patr iotera per dos 

motius: 1. l 'erque van es tarhí poca estona; y 2.°" Cer
que no hi hauria esca3"gut gens . 

Cuan se t r a c t ava de por tar carn de canó á la mort 
tot e ra infláis ab coioraynas, músicas y crits. Cuan 
s' ha t rac ta t de rebre las despullas de las victimas tot 

i, un silenci que glassava. 
Cualsevol haur ia dit que ningú gosava á alsar el 

cap veyentse la culpa al deinunt, de la mort d' aquells 
desgracia ts de quina heroicitat ne quedará sols un gra
pat d' ossos, un munt de pols, res al fí. 

En bona fé que no hi hauria cap manifes
tació d' entussiasme; mes si, hauria anal molt l'é en 1' 
acompairyament un batalló de desferras ab vida, d' 
aquestas qu' omplen els ca r re r s y plassas de las ciutats 
de la península os tentant els seus cossos mutilats y 
aquells ros t ies sense color de vida, per vergonya dels 
inconsútils que 'Is embarcaren cap á las colonias 
quedantse ells en t e r r a . 

No 's feu aixó que bona falta hi feya y en cambí 
continuant la tradicional ostentació de conven 
mesquinas, fins mor ts y tot se 'Is en n' aquells 
desgraciats , cubrint la caixa dels seus restos ab els sím
bols de la forsn bruta que proclaman héroes ú. sas pro-

i [ctimas. 

Entre 'is regionalista* hi ha 'I dupte de si s' ha d' 
anar á rebrer ó no oficialment á un jove excursionista. 
Els que diuhen que si son aquells que tenen las ideas á 
la butxaca y buscan recomanacions pera inflaria; es just 
donchs qu' aprofitin totas ¡as oportunitats y á cambi 
d 'una humiliació consigueixinper exemple determinada 
prior i ta t en els mercats castellans. 

La intenció d' aquets que diuhen que sí es mal cali
ficada per tothom, perqué en totas las cosas s' ha de ser 
práct ich y no es cosa de deixar perdre la ocasió a ra 
que 's presenta 

Sols pot deixarse d' ana r á rebrel per lo que repre
senta qu' es el centralisme y 'm sembla que aixó no te 
res que veure ab els negocis part iculars; de manera que 
no estant tant equivocats com sembla els que diuhen 
que sí. E ls qu ' obran equivocadament son els que diu
hen que no. 

Aquets no son constants ni consecuents ab la seva 
manera de ser, perquè aviam respongueume; si 1' anar lo 
á r eb re r significa complicitat ab el sosteniment d ' un 
Esta t , com es que tots els seus actes tenen precisament 
per fí la seva conservació? 

Lo llógich es que '1 vaigin á rebrer ya que per comp
tes de distingir entre Es ta t espanyol y patria catalana 
tenen per norma '1 ferho ent re Es ta t centralista y con
cer t económich, ó autonomía d' estar per casa tot lo 
nu's. 

Tant llógich es anar lo n rebrer com fer eleccions 
t ractantse de la gent que par la de particularisme y re-
fuig las mesquinas diferencias entre república y mo
narquia. 

Y d' entre aquets tots els que faigin una cosa es tarán 
ben en carácter fent 1' a l t re . 

Apa apa, regional is tas . Aneulo á rebre y vos pre
sentareu tal com sou; no sigueu mes hipócritas. 

j3e$áió inaugural de là 
Agrupació Deigocíaticlj talanigía «Lo ^omafcenf 

Dissapte passat á las deu de la vetlla celebra aques
ta novella ent i tat radical catalanista la seva sessió inau
gural en lo local de la Ll iga de Catalunya. Ober t 1' ac
te lo Sr. Solé y Plá president de la nova agrupació feu 
un brillantíssim discurs, pié de sana doctrina naciona
lista exposant lo cri teri que seguirá la Agrupació , r a 
dical en tots sos actes , refermant amb solits a rguments 
las opinions qu' anava desenrotllan, feu un detingut es
tudi de la historia de Cata lunya per demost rar que 1' 
únich medi possible de conseguir postras reivindica
cions es la instrucció del poble català, que cuan aquest 
tingui conciencia de son propi valer, conseguirá tot lo 
que sigui neces'ari pera el lliure desenrotllo de sas ini
ciativas. 

•uidament nostre company En Francesch de P. 

• i - - - -" -—i—. t 1 ; 3 ¡ 

NOVAS 

Lo dijous día 24 nostre benvolgut company en Francesch 
de P. Curet dona en lo local de la Associació Popular Cata
lanista, la primera de las conferencias que sobre temas his-
tórichs té anunciadas aquesta radical entitat catalanista. Lo 
disertant tractà del •Antich Concell Municipal Barceloní*. 
Fou molt felicitat per son travall. 

Donada la importancia d' aquesta conlerencia y essent de 
molía trascendencia lo coneixement de las antigás institu
cions catalanas, aquesta Redacció desitjosa de contribuir 
amb totas sas forsas á aquest fi, ha decidit, malgrat lo curt 
espay de que dispossa publicarla íntegra, com aixís comensa 
á ferho en lo present niSmero. 

—Nostre estimat confrare «La Renaixensa», 1' antich cam
pió de la causa nacionalista catalana, deixarà desde 1."' d' 
Avril de publicarse, encare que temporalment, com á diari 



LA DKVANTKKA 
qer convertirse en íemanan, segons aixís lio comunica part 
de son Concell d' Adminis" i <on número del 27 del 
corrent. 

Sentim coralment aquesta pèrdua. 
—Lo Consistori dels jochs Florals d' enguany, ha publí-

t la llista de las composicions rebudas, quin nombre puja á 
••» tai'.l• xil'ra de trescentas curanta una, |HT Ba molta 

extensió no 'ns es possible publicaria. 
—Lo cCentre Autonomista de Dependents del Còrners y 

de la Industria» de Barcelona comprenen, que sa mellor for 
ma de propagar nostres ideals entre 'Is elements de la classe 
ti la instrucció, va acordar establir un vast y complert plan 
d' «Estudis Mercantils Catalans» quina primera part s' inau 
gurará en son propi local (Palla, i.|, principal) lo passat di_ 
lluns dia 14 del que som, donantse diversas llistons en la for. 
ma següent: Francés: En Antoni (ové; Inglés: En Cebrià 
Montoliu; Càlcul y Teneduría de Llibres: En Joscph Sala; 
Taquigrafía: En Joan líernadell y Malpás; Gramática y Or-

• lianas: En Félix Jové y Drets y devers del ciuta" 
dá: En Joan Bardina. Aquestas tres darreras son públicas y 
gratuitas. Felicitem als organisadors d' aquestas escolas y no 
duptem que, dintre pocb, podrá] i la práctica el plan 
complert que tenen projeci 

— Reunida Tunta Gene 'ríeó Cata-
pera tractar de la acquisició d' un terreno abont aixecar 

V hostatge social de dita corporació y una grau sala d' audi
cions, feu aprobada per aclamació 1' idea com aixís mateix 
1' articulat de la proposició que á aquest objecte, presenta 
la Junta Directiva, acordant donar á la mateixa un vot de 

acias pel zel y activitat que te demostrats en assumplo de 
tanta trascendencia. 

la «Agrupació Catalanista del Poble Sech^ (Rosal, 
. primer) tingué lloch lo dissapte 79 del corrent una bonica 

velllada que '1 Chor Infantil de dita Agrupació, dedica als 
nens y nonas de la barriada y al periódich en mini ttura :En 
Patufet». Feren ús de la paraula de varis nens y ne
nas que recitaren poesías los Sis. Campmany, Roig y Pruna, 
Manau y Puig president de la Agrupació, cantant lo chor 

erentaa composicions populars catalanas amb molt de gust 
y afinació. Acaba tan patriótica festa amb lo cant de «El¡ 
gadors». 

—En lo «Centre Excursionis italunyai han tingut 
lloch durant la ñnfda quinzena los actes següents: día 16 no
vena llissó de la cátedra d' Historia de la Literatura Cal 
na per En Rossendo Serra, versant sobre la importancia de 
la cultura oriental á Catalunya en temps del rey en Jaume I; 

lia 18 En Joaquim Worelló llegí una memoria sobre «La 
vall d' Aneu amb projecció de vistas del mateix; lo día 23 la 
llissó 10." de la Historia de la Literatura Catalana, fent se 
ademes la sessió preparatoria de la excurssió á Moni 

.¡lar de Nucli y Pobla de Lli te t pels días jo y 27 y final
ment lo dia a8 se llegí un travall d' En Joaquim de Gispert 

i'amplonaá Ronces valles» fentse després la sessió pre-
•ria de las excursions , • diada de 

ua. 
—El centre ; • 

lebrá amb una impoi a Vetllada la commemoració de 
la diada del 9 de Mars de (873 en que varis federals v 

ir pràcticament lapersonalitat catalana, constituhin 
dintre de la República Espanyola, Hipren-

guerin part los Srs. Gregori, Verdú, Coca iqúi llegi una bo
nica 1 1 dit acte y original de I 
Feliu y Codina), Laporta y Pí y Sunyer, fent lo resum del 
acte amb un magnifieh parlament En Miquel Vilá á qui fou 
concedida la presidencia de la festa per ésser un dels pochs 
que quedan de la vella entitat qu. 

Tots los qui prengueren part foren xardorpsa 
aplaudits y felicitats per la inmensa gentada qu' omplenaba 

i la. 

lo mateix local lo dia iN hi donà una im'portantíssima 
conferencia lo distingit advocat Don Juan Salas Antón desen-
rotllan lo tema «Inmensos perjudicis que á la civilisació irroga 

tenimerrt de forsas armadas, Superioritat del volunta-
riat sobre 1' exercit obligatori. En cas de ser obligatori, las 
quintas deurian ser al revés devent servir los richs y quedan 
exemps los pobres, ta! com succeiria en la Grecia de Solón». 
Hi assistiren representacions de nroltas entitats entre quines 
recordem: Coros do»Clavé, Agrupació Socialista, Empleats 
de tranvías, Societat de tapicers, Federació de 1' art de la 
fusta, Associació de la depcn< nercantil y altres. Re
culli molts aplaudiments. 

—A la cátedra de Dret Civil Català dels Estudis Univer
sitaris Catalans s' ban llegit y possat á diicufl nas se-
euents «Consuctuts Ilerdenses» y «Inalienabilitat dotal» pre
sentats respectivament per En Alfred Pereña y Reixach y 

larían Bordas y Flaquer alumnes de la mateixa. 
—Per protestar del projecte de servey militar obligatori 

àprobat en lo Congrés del Estat Espanyol sens ni un sol vot 
en contra de cap diputat català ni federal, s'han" efectuat 
duran aquesta quinzena diferents actes essent los mes impor-
tants los celebrats per lo Centre Xova Calhalonin» y per la 
«Lliga Regionalista» d' acord amb la «Unió Catalanista» y 
«Catalunya Federal». En lo primer celebrat en lo local de dit 
Centre hi prengueren part los Srs. Armengol de la Lli^a Re-
Penalista Manan del Aplech Catalanista, Llangost per , La 
Tralla, Serrat del Aplech, Llorens del Centre Catalunya de 
St Marti de Provensals, Martínez y Seriñá de la Unió y Ca
sals del Nova Cathalonia. En lo segon que tingué lloch al tea-
re de Novetats feren ús de la paraula los Srs. Abadal, Pere 

Rahola, Laporta, Raventós, Gubern y RusiÜol: Abdós mitins 
estigueren molt concorreguts essent aplaudits tots los q u e 

ni prengueren part. ' 

El que tenia projecta; tt Antonoi 
son local trçgué de suspendrers després de c 
mal entes al solicitar lo corresponent permís 

- A l Centre Escotar Catalanistas' han efectuat darrera
ment y en sas diversas seccions pels Srs. Arnau Martínez y 
Senna, Joscph Poch y Freixa, y J o a n Ventura y Roig tres 
importants conferencias y en quinas desenrotllaren respecti
vament los temas següents: cLa Reforma y '1 Renaixe,, 
«Estudi crítich del regnal de Pere II lo Gran» y .Vegetació 

JST'ÏT "TT1" "»»***», ¿contal forts aplaudiments los qui las donaren. ^ P 

-Nos t r e director En Antoni Sayos y Parramon dona el 
; . ed .ade .St . Joscph una important conferencia en lo 

local de ta Federació de Metalürgichs d' aquesta ciutat di
sertan sobre '1 tema «L- obrer y la éLv0Su¿6 m o d e r n a " ' 

- L o passat d.jous 24 dona en lo local del «Nova Cath i-
loma» una conferencia nostre arnich En Faust Casals y Bové 
desen, , t e m a ( ( R a h o n s d, e s s c r d c ¡ c a t a ] a n . J e í OVé 

asistí distingida concurrencia q„< a p l a u d f a , c o n f c r e n c i a n t 

- L a excursió artística que La Escola Tordiaria «Orfeó 
Canigó, celebra els días ,„ y 2 o á l a y i | a ¿¡¿¿¡¿«*£ 

v r ;aderacone,xement ; to ts los orfeonistas foren molt 
felicitats v aplaudits en los tres concerts que donaren en dita 
població, t emado repetirse ta major part de las eomposi-

rJas actuacions de la concurrencia. ( , 
buiren al esplendor de la festa á rnés ,1c la Agrupació 1 
tanistalo chor «Lo Pensament, de la mateixa poblac 

-Nos t r e volgut company EnJosephMallofré, donà lo dia 
24 del mes que fineix, una conferencia i la .Lliga Regionalis
ta» de Mataró que resultà notable baix tots conceptes. Co-
mensa fent l 'apologia de las nacionalitats, estudiantlas en 
os diferents aspectes, explicant lo que científicament s< en-

ten per nacionalitat, detenintse especialment en remarcar la, 
•renciacions qu' entre ellas e e presentan, modo d' ésser 

peculiar dels respectius habitants, costums, llem-ua, Ueeisla-
cm, civilisació en general c idiosincracia 

Una volta explica! ab munió d' arguments y Ilógica irre-
futable lo concepte de nacionalitat, digué que Catalunya te
ma dret a que ués sa llibertat puig abonan tal 
dret, la Natura y 1 „ d ¡ g u é > • 

nsme, quals excelencias y rahons que 1< abonan remarca 
eloqüen ment, sobre tot al parlar de nostre llengua llcgisl ,-
ero- ;ey militar voluntari 
grama. ' ' 

Fuatejáalsgrs* ¡ c h g ¡ a I l S l > r v c í 1 ; m n . 
naturals, contraproc: r» do vida y Ib 

son parlament recomanant tolerancia á tots los ca
talans, donchs aquesta, es la base fonamental de la llibertat 

ue sols serem dignes pera assolir la autono
mia quan regui lo respecte mutuo entre tots los individuos 

1 entusiasta ovació demostrà 1- •.»••••,,1 , ,1 „. . .t , , ,. ., , , r , i ' agrado ab que s' havía 
escoltat la disertació del nostre amich 

- A la Lliga de Catalunya» se dona á o , dia 14 
de, corrent, un l l ibr.de poesías d . e n F r a n c e s c h g£ 

on , l ' "ra "' **** dE * POesUs' ̂  «-"¿««tt * o autoi un ver temperament de poeta, y q u o foren de, 

t Ï D r Í T y e " U l H d a C 0 — n c i l i , un hermó 
próleèhd'ÉhrJb malnom es lo mello 
podem lerne. *• 

Lo tema X deliberar, segons acort del darrer Concell ge
neral de Representants, será: <Lo Catalanisme y ' l Proble 
social. 

Associació Popular Catalanista 
La segona de les conferencies històriques que ha organf-

sades aquesta Associació, tindrà lloch el diumenge día 17 á 
dos quarts de sis de la tarde á cárrech den Bonaventura Rie
ra, qui explicará '1 tema: «En Ramon Muntaner y 'Is almuga-
vars.> 'S recomana la mes puntual assistència. 

Q n d 

< 'ompendi de Doctrina Catalanista. • 
Bases de Manresa 
Crítica de Procediments (Conferencia 

per En Joseph Mallofré). . . • 
Lo Català ¿es idioma ó dialecte? (per 

Joseph Aladren). . . . . . . 
Francisco Pi y Mar'gtill ( p e r F . Pujó

la y Vallés) publicació «Joventut» 
Marinas y Boscatjes (per J . Jiuyra) 

Publicació «Joventut» 
Fets de la Marina (te Guerra Catala

na (per F. Bodón y 011er) . . • 
Cançoner Popular, fullas amb can

sona catalanas, la tonada, tota la 
lletra y notas fol-loriqnes. . una 
Un tomo encuadernat amb 33 can
çons y unprólech  

Lliçons familiar de dramàtica Cata
lana (per Antoni Tal lander) . . 

Geografía de Catalunya (per F . Flos 
y Calcat) 

Boira y Sol (Idíli poemátich per A. 
Bori y Fontestá)  

Novelasde "La Renaixensa»(VolumI, 
I I , III, IV y V) Un 

Bibliotepa Popular de V Arene Ww 
sortit lo volum l8- «Joan Gabriel 
Borkman» <!' Enrich Ibsen, tra
ducció J . Roca y Gupull, ca 
volum 
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Establiment trpográtích de Joseph ORTEGA. S. Pau,9G.~ üarcolona. 
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SECC!<DOFIC!AL 
Rssambiea de la UNIÓ GflTñjjAfliSTñ 

intde la «Untó Catalanista' ¿ 1 • •, , 
iclismcnt tots los obstacles referente i ' , \, 

s reieients a local y días en 
!, la Assamblea, p : I r t i c i ,)fi . 

aquesta ' , reunirá á I-arcelona ' ] s d í a s ' , , v , , . ! " ' 
Maig en lo Teatre de las A ' 2 3 d e l V , n c n < 

Blocs Catalans pera F any 1901 
publicat pçr !a ¡(T.pr^mpta "Ca ÇatalarçaÍC 

Any XIV de sa publicació 

P r e u 1 p t a . S* envia lliura ds gasius 

TARJAS CATALANAS 
En cartró Preu 1. pta. 

En fusta y ali lo sagell de La Renaixensa -3L p t a s . 

LADEVANTERA 

Barcelona: els 
al qui fassi un 

tornan els originals 

' q3.e
So°n e ! s q u i P r e n c " u n nombre determinat d' exemplars, 

i Per cada número, 
¡ compresos gastos 

| de correu 
o'3S ' P e r Catalunya 

itloa als següents preus: 
circularà, isíual que anteriorment La Natió < 'atdlana, per medi de propagadors 

I na acció de 100 exemplars, P t a s ' 
Mitja acció de ^ ^ ^ ^ 
I''i quart d'acció de 25 » 
Un vuyté d'acció de 12 » 

fiff^'j.TB^i^P^SÏft^ S ^ l Á ^ t f l ñ t ! ^ UD Ó - é S ( i e x e n ? p l a í , _ E x t r a n g e r : p r e u s d o b l e s . _ g l e n v í a uf l ^ 
8 ae correu y documents de fàcil cobransa.-Es lliure la reproducció dels trcvalls .-No 's 

http://llibr.de
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