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LA DE?ANTERA 
Q U I N Z E N A R I C A T A L A N I S T A 

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

kVolem la llcn^ir-i catalana ab carácter oficial y que sian cataUns tots los qui inya desempenyin cárrechs públichs: volem Corts catalán a 
per cstfltuhir nostre dret v llcys civils, sinó tot lo que 's refereixi a la organisació interior de noi volem que catalans sian los jutges y magistrats, 
y que dintre de Catalunya 's tallin en última instancia 'is plets y causas: volem ser arbitres de nostra administració, fixant ab entera llibertat las contri

bucions ¿"impostos y volem en h" la facultat de poder contribuhir á la formació del exèrcit espanyol, per medi de voluntaris ó diners, suprimint en absolut lis quinta- y 11c, 
establint que la reserva h ososa presti servey tant sols dintre de Catalunya'.» (Del manifest de la «Unií 

LO QUE VOLEM 

DECLARACIONS 
Retallem del setmanari «La Reníríxensa» dol .'1 del 

corrent : 
ACORTS.—En la darrera sessió celebrada per la Junta 

Permanent s'acordà, entre altres assumptos, sotmetre á la 
consideració y sanció del Concell general que '» celebri, la 
conducta del periódich LA DEVANTKRA, en virtud de duas 
comunicacions que li ha dirigit la Tunta Permanent. 

No 'ns han sorprès , gens, las anter iors ra t l las . Sa
bem perfectament , la discrepancia de criteri que en al
gunas qüestions tenim ab la Jun ta Pe rmanen t de la 
«Unió Catalanista» las ar re ls d' aqueixa disconfor-
mitat son fondos y no es a ra la ocasió d' explicarlas 
Per pessas menudas . Als que seguidament hagin llegit 
í-A D E V A N T E R A no 'Is haurà sigut dilieil tersen ca
rreen. Potser algun día, si tenim temps y pasicncia, 
e n s entret indrem á ferne l1 historia compler ta . Per 
avuy, serveixin sols las següents declaracions. 

F a ja una pila d' anys que estem bregant p 
causa de las l l ibertats de Catalunya y durant aquet 
Harch periodo, que ha tingut días dificilsy dolorosos ens 
em t robat lo mateix afalagats per las mes dolsas espe-
ransas que r e tu t s pels desengany.- trws cru< 

PI nostre esperit ha tingut ocasió de sadollarse de 
Huyta, de rabejarse en las ayguas amargan tes pero 
lort i t ícadores de tota classe d' embest idas y la 
Ciencia dolorosa pero sólida adquirida de mica en mica, 
unida á 1' observació continua ha sigut causa de que 
pogu, , ) ] j r r e s p e c t e a ] c a t 

alanisme, un cri teri , 
Cía, concret, t rasparent , que hem manifestat sempre 
a b tota sinceritat y energia sens que logressin Corsario 
m las amonassas d' uns ni las burlas deis alti 

Per xi¡ 'I nostre periódich ly n' han sigut di 
aeendents «J,a ¡Vacia Catalana» y«-El Regionalista») 

til bianch dels ataehs mes violents, de rancunias 
mal encubertes , y de tota classe d' odis que no sempre. 

ent, ir han sigut autors nostres naturals 
enemiehs. 

Alguns podriam senyalar, que d its. amichs 
s< han converti t en implacables adversar is , al descu
brirlos el nostre quinzenari cer tas evolucions que son 
v e r i mor ta l per la noble causa que o 

Es enemiga nostra, fora de Catalunya: la política 
absorvent y central is ta , uniformadora y enemiga de la 
lliure expansió de las colectivitats na tura ls que encar
nant 1' ánima d' un poble centralista y unitari per son 
origen, pel nno ! ca qvte viu y per las condicions espe
cials de sa historia, ha promogut contra d' ella a r reu , 
esclats d' indignació y gue r r a s llargulssin 

obra Fatalment, no pot desmentir son car 
y al combatrer la nosaltres ho fem pera que enfront d' 
ella; i a hi aixequi la seva , diametralment opo
sada com òbehint ••• causas completamentdifèrentas . 

Y dintre di a t r i a son enemiehs nostres: tots 
c'ls afiliats als part i ts madri lenys, monárquichs, repu
blicans unitaris y carlins que ajudan al centralisn 
la seva tasca de desnaturalisar la personalitat cata
l ina . 

Ho son els règionalistas que no han dubtat en reta
llar el p rograma de nostres reivindicacions pactant ab 
els polítichs centralistas, á cambi de cer tas migradas 
promesas. 

A n' ells els hem combatut ab mes fermesa perquè 
alguns dels que dirigeixen el moviment tenían clara 
conciencia de la missió del cala!. 6 per eansanci 
ó per enlluhernament produhit per certas ventatjas 
personals é inmediatas no han tingut la fermesa decon-
t i nuar defensant el pur criteri catalanista. 

Mes en mitj de 'sos e r ros , de sa desastrosa gestió 
política en cl fons tan corcada com la de Madrid, v> 
tenir la franquesa de dec la rar que ana van á lluytar 
fangantse, d ihentque ajndarían al que hagués fusellat 
cent Rizáis si 'Is promet ia quelcom, etc. 

Mes ja vouhen, por dolorosa experiencia quan mi-
Its resultats n' han t re t y descontant certas ventat

jas par t iculars lo que han produhit de be per Catalu
nya prodria emboh'carse ab una fulla de bruch, consc-
guint per torna que lo que a v a n s s e miraba ab respecte 
y simpatía, se fes odiós á molía gent que no ca! dir 
quan t a r d a r á á t ronarse ab las bonàs disposicions que 
envers nostres principis se t robaba. 

Y per últim son enemiehs nostres els que habent 
criticat ah mes duresa els procediments di idna» 
lis! tragollantse cridant á favo;- de la pure
sa de nostres doctrinas; els que fent á tot hora y á tot 
lloch ardents protestas de catalanisme radical y de man
tindré ben enlayrada dreta v puta la bandera, .1 última 
hora han cambiat de táctica, se mostran disposat.-, á pac
ta r ab els fracassats y fan esforsos sobrehumans pera 
esborrar diferencias (ah, si re t revem certs escrits de 
dits senyors!) pera que siguém tots uns, pera confon-
drers ab la tu rba multa política que ampará i s a b u n 
nom mei ys simpátioh, treballan no tant per el 

be o '¡nya com per la obtenció de certs cár rechs 

Ó ventatjas particulars. 
Aqueix últim aspecte de rebaixament poe 

que ens na afectat mes dolorosament no per els nous 
enemiehs que pogués crearnos, no per el mal que 'ns 
poguessin fer sino per la sotragada fonda que 'I Catala
nisme ha rebut , per eixir á la superficie els instints 
baixos que semblas au ar reconats per sempre mé», per 
r e t a r d a r indefinidament el triomf de nostres reivindica
cions y perquè demostra síntomas de mort, es ensen
yar que litis lo que semblava de brill diamanti , tm 
mes que negre carbó , es fer veurer que Catalunya está 
mes per lo tant menys digne 

de las ventat jas que sols deuen tenir els forts, y es ma
nifestar per fi els esforsos eoiosals la constancia sens 

Mimem, la voluntat impensable que *s necessita per 
impedir que rodoli al fons del ahim, pera netejaria del 
lastre que táns s cami li han 
apilotat, àrr ibantni alguns trossos lins al mateix cor. 

Pér això nosaltres preferim un pagès fort, sa, sen-
cill y d' ánima catalana que no 's t' propa
gandista que sembla que '\ mon sigui petit per ell, que 

i, que canta 
igadors», mes que arr ibada 1' hora de proba es 

blinca devant la imposició del seu principal ó es doble
g a enlluernat per u de concejal ó diputat. 

Per que no ni h;i prou per ser catalanista cantar 
Els Segadors» explicar el p rograma de Manresa, per-

teneixer á alguna entitat y lins escr iurer en català, (-'om 
no ni ha prou per ser crist ià c reurer els dogmas, ni per 

Stoich haver estudiant la filosofia de Zenon. 
El Cata lanisme com lo Crist ianisme com 1' Kstoicis-
. com totas las g rans manifestacions de 1' .'mima s ' 

han de dur á la sang, han de ser al fons y han de cons
tituir la essència del mateix esperit . 

Y consegüents ab aquet criteri franchs y decidits, 
continuarem per aquet cami. 

I'erque «LA DEVANI I i la Associació Popular 
Catalanista , com els n '.'otiladas J conferencias 
en que prenem part , no son mes que 1' exteriosisació d' 
aquet pensament, no son mes que veus d' aquet criteri., 
y encara que empehin en lloch de la lluyta franca y no
ble, a tachs ras te rs , encara que procurin baixas de s u s -
cripcions y encarà que usin calumias insolents, no po
dran le- r, podrán, potse'r, íernos enmudir ; 

in temps, q u e ' n s se rv i rá p e r a concentrarnos pre 
parant nous mater ials , y to rnar aixís á defensar ab 
mes coratje, .i escampar ab mes en< aateixa doc
trina, '1 mateix cr i ter i , 'Is mateixos procediments que 
creyem son i adecuáis y dignes de 'Is principis 
que profes 

itrHHmmHwmHmH 

•reclona ha t ingut 
de presenciar un fet que avergo
nyit á las personas de sentin 
honra ts , un a l t re vegada la deses
peració en nom de 1' anarquia ha 
aixecat 1' arma homicida contre '1 

President del Concell de Ministres del Es ta t espanyol/ 
com sempre la noble Barcelona, pr ivada y públicament, 

fet sentir sa veu de protesta per una acció mil vol-
tas exacrable . 

Nosal t res com & barcelonins y mes com á catalans 
ne protestem també. Mes t ambé hen de fer constar ben 
alt pera que tot hom hu sàpiga que la protesta dels ciu
tadans de Barcelona ha de dirigirse ,í las arre ls del ar
bre que ha donat tais fruits, fruits que recullen els ma

'l p lantaren. 
Recordí el poble de Parcelona, recordí Ca ta lunya 

en te ra que, ja fá alguns anys, desde que '1 catalanisme 
amb cer ta intensitat : esta, la feyna dels esta

distas madri lenys era tant sols la d' enviarnos bala
drers á sou que, tot dientse amichs del obrer y redemp
tors del pobre, predieavun desdel mec tmg y en las co-
lunn: prempsa que á tais baixesas se prestava, 
predicava la guerra y i' estermin) r u e s c r u d e l y s a n g u i 
nari que sentirse puga . Recordí tot hom qui vulga re 
cordarho que mentres se perseguía y cast igava als 
apòstols d' unas ideas tan nobles y tan honradas com 



I) LA DEVANTERA 

las del credo catalanista se donava carta blanca ais ene-
michs de casa nostre pera que vinguessin á cantar him
nes a la destrucció al incendi al pillatge y al mes vil 
assessinat. Recofidi o! gobern que avuy tenim que 'ls 
seus companys de centralisme senyors Moret, Canale
jas^ Silvela y Villaverde, seguint las pétjadas d' aquell 
funest Cánovas del Castillo enviaren á Catalunya, pera 
seguir 1' obra per aquest últim comensada, tot un estol 
de gent payada que amb la missió de endorrocar al ca
talanisme fessin c ues rohenta ' n entre 
ll capital y el trevai!. Recordi en íi que la eterna íácti- ' 
ca dels polítichs madrilenys ha sigut !a de sembrar 
sempre 1' odi de classes pera poguer ells seguir Si 
destructora y centralista. 

Y avuy que 1' atentat ha 
presenta la primera autoritat d' aquet govern avuy que 
la víctima de tais desacerts y de tais funestas propa
gandas n' es ll ünich que á la seva m;i tenía els remeys 
per aturarho, avuy tot hom crida y tot hom protesta y 
els diaris de Madrid demanan casu'eii sever per un acte 
tant reprobable. 

Ah senyors gobernants que vostre y ben vostre n' 
culpa de tot lo qu. aereu passions 

y a r e 'n toquen las consequehí malas 
irs y avuy paladejeu 1' amargantor dels fruits, 

llensareu la teya encesa en mitj del bosch pie' de llenya 
y suare arriva ¡a ais nostres peus la Ha 

No 'n ti. prou amb matar las pocas fonts de 
riquesa que Catalunya lereu prou amb 
endogalar 1' industria, V agricultura y el eomers, que 
burlantvos de la miseria atiaren al pobre contre del 
rich aixugant tot un doll de sentiments generosos que 
niavan al fons de 1' ánima catalana substituhintlos 
per ideas depravadas y exóticas que converteixen al 
home en Eera salvatgina. Apreneu d- aquest exemple y 
sabreu lo que costa usar com vosaltres heu fet de 
armas. 

El vostre mestre el ; i us, en cl pecat tro
va la penitencia; serveixi I' avis que ha rebut en Mau
ra pera esmenarse y deixar per sempre aquesta mena 
de procediments. 

J. MALLOKKI:. 

L' Aniieh Cenee!} municipal barceieni 

Conferencia ¡tonada d la tAsociacid Popular Catala
nista < lo L'd Afars 1094 per ENFKANCESCH P. CURET. 

{Continuació) 
Lo Concell de Cent era suprem. Ilegislador en tot 

quan se referia,al Gobern municipal de la ciutat; teuía 
pleníssima potestat sobre 'ls Conceliers, oficials del 
Municipi y dependents de la ciutat; podia interpretar las 
lleys donadas á Corts, en lo que fos dubtós; tenia la fa
cultat de fer ordinacions y promulgar edictes dins la 
ciutat y son terme, podía jutjar als Conceliers y demés 
ciutadans, imposant tota mena de penas; exigir y des
tinar cabals públichs pera construcció d' obras útils ó 
foment d' empresas mercantils, profitosas pel poble bar
celoní; dirigir los Estudis Generals, els quals subven
cionaba; donaba patents de represalias contra qualse-
vulla Nació ó Estat qu' atentes á la seguretat del Cò
rners, y celebraba tractats de còrners ab paissos ex-
trangers. 

Los Conceliers que tenían reasumida tota la autori
tat executiva del Gran Concell, representaban lo eos 
polítich de la ciutat en tots los cassos, actes públichs y 
funcions en que '1 Govern municipal tingués de presidir 
ó concorre. 

Aixís mateix estaban encarregats de la Cancillería. 
Lo Concell de Cent y en sa representació los Con

celiers, juhian de las següents prerrogativas: 
1. Eran Conceliers del Rey, donantli sos concells 

en los negocis polítichs del gobern, encare que no fossin 
consultats. 

2. Lo Capdill de la gent de guerra que s' aixecaba 
y armaba á Catalunya pera sa defensa, era lo Conce
ller primer ó en Cap. 

3. Los reys en la successió á la Corona, avans d' 
exercir la seva sobirania á Catalunya, havían de jurar 
á Barcelona, los furs, privilegis, constitucions, n 
costums. 

4. A las Corts generals enviaba la ciutat quatre 
sindichs ó procuradors que presidían á tot lo bra 

5. Podían cubrirse y sentarse devant de! rey en los 
actes púbiici 

S' els consideraba revestit- de la dignitat de 
nobl* 

7. Podían anar ab sas \ estiduras é insignias, pre
cedits pels macéis, ab las masas altas, no sois per totas 
las vitas y ciutats de Cataluny per tots los 
dominis del Rey. 

8. Los diputats que enviaban los Conceliers a l a 
Cort del ¡\c> ¡ova, Ve-necia, 
Flandes, Fransa y altres llochs eran rebuts y tractats 
ab lo títol y honors d' • 

1 >. Jaume ! expedit á Tarr: 
na, nombraban los cónsuls ultramarins d tlans. 

10. Acunyar moneda á la foca rea!. 
11. Imposar Imp alls. 
1'.'. Crear en certa .'poca del any Ciutadans Hon

rats ab los mateixos honors y preeminencias que 'ls 
cavallers. 

13. Crear y habilitar comí 
14. Crear ab intervenció del Veguer, notaris pú

blichs. 
l.">. Establir dintre de la ciutat 

y son terme, imposant tota mena de pe; 
16. Erigir, abolir, dividir y reunir ¡os col-legis y 

ns, donaritlos reglaments. 
17. Executar represalias y declarar penyora tant 

de tropas, tant de naus, contra qualsevol particular que 
molestes á la ciutat ó quebrantes sos privilçj 

18. Cuidar p: : '. ativament de la policía de sanitat, 
per lo qua! se nombraba una Junta. En temps de gláno-
la, exercia una suprema jurisdicció publicant sos b; 
en son nom fins á la imposició de la pena de mort. 

1". Tenía Dressanas y armería propia de la ciutaí 
pera sa defensa, y las claus de la ciutat fins 1' any 1652 
estigueren à mans del Conceller primer. 

las professons de Corpus portaban los Con
celiers las varas del talem, y quan lo rey assistia, pre
nia aquest lo pal de la dreta y el Conceüer primer lo de 
la esquerra. 

L'I. Rebian als reys en las entradas solemnes, 
se baixar de cavall y lo Conceller primer ar.aba apare
llat á la esquerra, ab io rey. 

•L'J. Tenían tresor propi y banchs púbüehs de i 
bi pera '1 girojdel còrners y seguretat dels pagaments. 

Eusaqui, lo qu' era j ataba lo Concell de 
Cent, y ab quina rahó havíafc d' estar orgullosos nos
tres avant passats d' aqueixa institució única ú Europa. 

:\'o podem deixar de dir en honor d' eixa noble Cor
poració, que malgrat lo penible del cárrech de Con 
ller y de las grans dificultats qu' entranyaba son des-
rmpenyo, en cinch centúries d' existencia del Concell 
de Cent, no 's donà '1 cas de que cap manqués ais de: • 
de son cárrech, ab manilesla intenció de perjudicar lo 
bon nom de la ciutat, y dinem això perquè encerta 
ocasió foren degradats los Conceliers en cap y segon 
respectivament En Jaume Vila y En Francesch Zara
goza, per no haver acudit com á sindichs de la ciutat, 

is Corts que se celebraban á Monlzó, sense autori-
ió del Concell pretextant estar malalts, no se sab 

sí per por á las complicacions que s presentaban en 
ditas Corts ó be per temor de contagiarse ab la gláno-
la qu' infestaba dita població. 

Ademes dels Conceliers a b las facultats, privilegis 
y atribucions qu' havem esmentades, hi havían eerts 
funcionaris, dependents del municipi y nomenats per 
aquestos en us de sas peculiars atribucions, que tenían 
jurisdicció sobre una classe determinada de personas 
y cosas, podent dictar certas disposicions, mes sent del 
Concell de Cent ó dels Conceliers en sa representació 
lo revocarlas ó anularlas si ho creyan convenient. 

Eixos funcionaris municipals eran los següents: 
Lo Batlle, jutje ordinari q u ' entenia encerta mena 

de causas y sobre determinadas personas. 
Lo Clavan, jutjo fiscal de tots los dependents de la 

Casa Consistorial, en sas prevarieacions, poguentlos 
penyorar; suspendre y priváis deis empleos ylins em-
presonals. 

Podía ademes procedir contra los deutors dels im
postos y vectigalls de la ciutat. 

Administrador de mercats, encarregat de la policía 
sobre 'ls vins, blats y altres grans y caldos; dels mida-
dors y cribayres, a ixis com també las soldadas de las 
didas, criats, etc. 

Mustasaf, funcionari que tenía á son cárrech lo re
coneixement dels queviures que 's venían pels mercats 
y fondas de la ciutat, de son just pes y mida aixís com 
la determinació de lo preu máxim que 's podía exigir á 
n' els compradors peis diferents articles posats 
venda. 

obrers. Aqueixos empleats eran rellevats cada any 
}- els hi corresponia la inspecció sobre la solidesa, be
llesa ó deformitat dels edificis, lo mateix que dels ca
rrers, plassas, rechsó canalisacions, portas de sortida 
de la ciutat y altres cosas semblants. 

Juhian de la facultat de promulgar edictes y bans 
generals concernents á n' aquest ram de policia urba
na, sempre que no fossin contrarias sas disposicions á 

rets del Concell menor ordinari ó 
be del Cran Concell de Cent. Aqueixos edictes y bans, 
sols tenían forsa executiva, en lo temps en que exercia 
autoritat el qui las dictaba, A menys que sas successor 
no lasmantiii: nas. 

Mestre Porlutd. Exercia lo cárrech de capità del 
Port de la ciutat, sent 1' encarregat de la recaudació 
dels drets d' ancoratje, embarcament y administració 
de sa policía y, per ¡i lo Cónsul del Sa geli, el qual era 
sempre comerciant y son comes se reduhia junt ab dos 
perits competents, á examinar los panyos y estofas de 
llana, que 's fabricaban un cop assegurats t'c sa caÜtat 
y ¡legitimitat, marcarlas ab lo sagelj de la ciutat, sent 
aquest indispensable pera poguerlas mercadejar. 

Un funcionari, que malgrat no dependre directa-
mant del de Cent, ni d' estar baix la seva inme
diata autoritat, juhia junt ab dit Cos de gran importan
cia, era io Veguer, magistat de nombrament real, en
cari' ¡utjar las causas civils relativas á objectes 
del fisch limitantse á las que no interessaban ;i la pro
pietat ni al estat civil de las personas lo qual era potes-
tahir del Batlle, que junt ab lo Veguer constituhian lo 
jutjat rea! ordinari de Catalunya. 

En los primitius temps de la institució comunal, lo 
ner presidía las juntas de séniores óprocers, y era 

per ell superior gerárquich, mes passant los temps, y 
ampliat lo Gobern municipal, lo Veguer se convertí en 

¡Mrat executor de las ordres reals, debent pendre 
concell dels Conceliers, y obrar, baix 1' apercebiment 
d' inhabilitació y peuas procedents, en virtut de dits 
Concells. 

Com havem vist ja, lo Concell de Cent, d' acort ab 
ios funcionaris de nombrament real, tenia plena potes
tat llegislativa y executiva, no sols per son cumpliment 
y interpretació sino per informar devant lo rey y Corts 
lo convenient als interessos de la municipalitat, dictant 
quan convingués, las disposicions qu' afectessin al rè
gim interior y vida de! municipi, mentres no estiguessin 
en desacoft ab las constitucions de Corts, privilegis 

lis y lleys generals del Fstat. 
Desde molt antich la llibertat política I fon" 

dament arrelada á Catalunya, y en sas institucions po
líticas han predominat los següents principis: la franca 
y expansiva intervenció del pais en son govern; limita
ció de la autoritat real en sa potestat llegislativa, y la 
representació de tots los estaments á Corts. Era res

tada 1' autoritat Real en la llegitimitat de sa exis
tencia, en la forma de transmissió y en 1' exercisi de 
llurs prerrogativas peculiars, pero '1 súbdit tenia tam
bé com era natural drets, y las lleys qu' els protegia, 
no era obligada sino paccionada. 

Lliure dins lo dret polítich, lliure tenia d' esser dins 
lo dret privat ó civil; llibertat testamentaria com á pa
re de familia, llibertat de contractar com á poseedors 
tots d' igual capacitat jurídica; la propietat territorial 
plena ó semiplena, eran bases en que s' apoyaba lo 
Dret civil català estant basadas sas constitucions en la 
práctica ó consuetut per llarch espay de temps, esa dir 
qu' al ferse la promulgació no 's feyapera que '1 poble 
cumplís las lleys, sino perqué ja las cumplía exponta-
neament. 

La ciutat de Barcelona ab son terme, tenía pera son 
régim civil ó privat, un conjunt de lleys, consuetudina
rias totas ellas, reunidas en dos cossos legals. 

Lo primer era lo Recojgnoverunt Proceres conjunt 
de consuetuts y privilegis de la ciutat, concedit pel rey 
D. Pere III d' Aragó. En aquest códich, s' hi consig
nan las següents prerrogativas concedidas ais barce
lonins: 

—Que no paguin delmani primicia de las oliveras, 
ni dels íruyts de cap arbre, aixís com tampoch els de las 
vinyas desde 'i coll de Codina lins la Riera d' Horta y 
desde Puig d' Aguilar y Collserola lins al mar. 

—Queno pagui delmani primicia de las llegums 
que se sembrin en las vinyas de Barcelona 

—Que aquell que fes una injuria corporal á un ciuta
dà de Barcelona, no pot lo Veguer ni cap altre oficial 
de! Rey donarli salva conduele pera que vinga á per-
maneixe en aquesta ciutat, á menys qu' lio consentís 1' 
injuriat. 



LA D E V A N T E R A 3 

Que cúan haja plet entre cristià y jueu y la causa 
degà decidirse pe r jurament lo jueu deu ju ra r súper 
p/agis en la iglesia de St. Just excepte lo jurament de 
calumnia, que 's feya ah los preceptes de la llcy devant 
del jutjé. 

—Se prescriu ademes que cualsevo! foraster que es
tigues á ¡Barcelona un any y un día, se t inga per ciuta
dà y no pot ser reclamat pel senyor del domini J1 hont 
procedeix. 

—Que tot ciutadà d ma puga moldre 
blat en qualsevulla par t , excepció feta dels tlequers y 

•pastissers, que detihon moldre en los múflinfi reals . 
Hie ni lo rey ni llurs succesors no rebin ni e 

"nin rriay lo bobatje á BarcelO) 
— Que 's revoqui y anuli la impe- ó tri • 

but que lo monarca havia obligat a n' els notaris de la 
ciutat . 

—Que tot c iutadà pot passar per qualsevol camí ó 
lloch sense impediment, pagant los dre ts d' antich es
tabler ts . 

— Que las naus, barcos y pitres embarcacions, pu -
gan na , n t rar , sortí ' 
vendre, compra: en qualsevol paí igant 
los dre ts d" .. r t s . 

Sóbrete , mentáf i n quant al tes
tament sacramenta! , privatiu de Barci on terme 

honrade 

lleaitat denos t r a s avantpassa ts . Diu textualment: «ítem 
onsuet'Ut que si ftlgú : 

luntat, pres ent re testimonis en la terra ó en lo ma 
•qualsevulga part que sia, en escrits ó 
care que no estiu ent no ta r i algún < ta vo
luntat ó tes tament , dintre de sis mesos desde qu ' e s t i 
guesen ¡i Barcelona juren en la iglesia de St. Just , de 
vànt 1' a l ta r de St. FéliX Marter . present lo notari que 
autorisa v al tres personas, que los mal stímonis 
aixís ho veeren ó sentiren escriure ó dir, com . 
en la dita escriptura ó der re ra voluntat verbalment 
plicada pel testamentaire, y qu' aquet u stament es ape-
lat tes tament sacramental . : 

Ademes en lo códich Recognoverutit proceres hi 
han disposicions sdbbré: La donació y llegat de la cosa 
enfitéutica sense.firma del senyor; La Ilegítima; La 
Repudiado de la Herencia; Que la muller mort lo ma
rit y tenint fills, no paga demanar lo dot, ó que sitio 
'ntéfins passat 1' any del dol, que per la mo.rt del ma
rit lu muller possesca los bens a" aquest per sou dot y 
esposa/las deis ileiitors obligats in solidmn; enagena-
• 'i<'i del cabal dota'; contracte mutual ó de dipòsit; del 
testament olograph; en/iieusis y al t res que no estu
diem detal ladament perquè no es propi de nostre 
t raval l . 

Lo segon cos legal lo consti tuhian ordinacions dic
tadas pel rey 1). J aume II, nomenadas Ordinacions d' 
En Sanctacilia, las quals adoptan midas pera la cons
trucció de casas , respectant los drets dels par t iculars ; 
direcció de la s de pluja y de celler; en cuant 
els llochs ó parat jes: vista en terreno d' altri ; pertenen
cia de marges limítrofs; construcció de pons y reehs; 
cria d' a rbres , en ressúm, pelbon establiment de la po
licia urbana y - mal y pel resguar t de la propietat . Es
table: reglas pera prevenir los perjudicis que 
is uns als a l t res pugan ocosionarse ¡os terra t inents . 

Corresponia també á la ciutat lo dictar disposicions 
Penals sobre tota mena de delictes, las quals solían és 
ser riguròsfssimàs pels defraudadors, y lladres, aixís 
com pels falsificadors de moneda, aliments, robas y al
tres art icles de 1 .!l necesitat . 

(Seguirà.) 

L'origen de les discòrdies 

nolts catalanistes de vrï tat y 
també de molts regionalistes de 
bona fé s' ha apoderat una espeeie 
de disgust mal dissimulat, una 
mena d' excepticisme com si co

mencessin á desenganyarse de lo que pensaven que se
rta '1 catalanisme militant. Veuen y no cal amagarho 
—que no solament es cada dia mes gran la distancia 
qui separa aentS radicals y sans dels evolutius ó 

autonomistes d' ocasió, sino que fins hi ha discordia 
entre 'Is nostres companys, discòrdies que ben obser-

n mes fonament que la diíerenta 
apreciació quecadascú té de certs procediments qui no á 
tothom agraden . V diuen: si tots els catalanistes pro 

a doctr ina y tenim una mateixa aspira
ció ¿per qué no hem d' es tar ben es t re tament units en 
un sol pensament y una sola voluntat? ¿Per qué 'ns hem 
d' entre tenir en discussions xorques mentres tenim els 
turchs á les portes de i p regant 

natural y oportuna. Per Wò cal esbrinar la causa de 
les desavenencias, pera que un cop coneguda, po 
ext i rparia de nostra comuni ta t , á fi de que coneixent la 
causa, sapiguem elimentarla pera que ¡ 
efecte. 

Observem en pta :h lo que suecehía en els pri
mers tempo del mohiment nacionalista, en que V unitat 
y concordia ei i re nosal tres. Nasqué 
aquet mohiment en la poética institució dels Jochs Flo
ra ls , ab los coi n la publicació de les 
científiques obres d' historia de Catalunya den Balaguer 

'] y d i ull, y ab los estudis de dret català y de fito 
a, esplendorosa renaixensa que determina V 

samblea de Manresa del ai Al propagarse les 
[ bases acordades en aquest apiech memorable, que en

senyaven al poble la justícia de les reivindicacions que 

alia conquerir, se reviscola p o c h a poch la contí 
eia nacional, y d o en una ciutat, ni en 
algunes viles, ni en determinades agrupacions, sino en 
totes les comarques del terr i tor i català, junt ab les de 
Mallorca y de Ro en clarament les 
no\ : qui s' acos tumà ¡i escriure en català la co-

-pondeneia postal, qui protes tava de les quintes, qui 
exhibia la bandera cata lana, qui veya ab predilecció 

costums peculiars de la te r ra . Y això era '1 catala
nisme; era una manifestació espontània del poble, tan 
espontània y tan potenta com una íorsa natural qui sen
se ésser provocada per ningú s ' obra pas apar tan tse 
dels obstacles, tan espontània y tan potenta com 1' ello-
rescencia que en camps, jardins y boscos se presenta 
ai a r r ivar la pr imavera , puig no es al t ra cosa la renai
xensa catalana, que una nova pr imavera després del 
hivern tristot de nostra dergrac ia . Y veusaqui perquè 
al principi, la comunitat dels adherits á les bases de 
Manresa era una bassa d' oli, y en ella é ram tots ger
mans de cor, perquè teníam el Has d ' u n i ó de 1'iden
titat d' idees nacionalistes y res m & mes de la 
mutual tolerancia de I aes y r< li 
ningú pensava en seguir procediments evolutius. 

Pero 'ns vingué la funesta plaga dels políticos fets 
estats á la madri lenya, y aquets, qui tot ho empès 

ten ab llur contacte ens destorbaren tota la feyna. Com 
que '1 poble català es conliat de mena, se 'Is creg 
mala hora. Es deixà seduhir per la orator ia dels xe-
r r a y r e s d' otici, fracassats de tot arreu, qui veyeu en 
i' idea catalanista un camp pera explotar, y embadalit 
en les prometences que feyen els poíítichs en mítings 
electorals, pobres catalanistes, es creyen haverse ja 

ii ab redemptors , y tothom cap á les urnes . . . de les 
quals han surti t diputats y regidors y res mes. ¿Y que 
ha succehit? que fent treballs electorals se forn. 
odis y I - personals, aquestes donen lloch à les 

calumnies y demés ¡nmoralitats, ve desseguida la di
visió, y en últim terme i descrèdit, la dcsconüansa. i' 
excepticisme. El camp se dividí en dues bandes: al nos
t re cantó 's quedaren els veritables catalanistes, y à l' 
al tra 'Is espavilats < ieetorayres, i do-catalanis-
tes ó a u t o n o m i s t a de tutii colorí. ¿Haguera surgit la 
divisió si no hi haguessin hagut ambi, i sonáis, 
ganes de figurar, concupiscències polítiques? No. 

No s' acabà pas aquí la cosa, perquè i s aparents ó 
enlluernadors trioníos electorals dels evolutius excita» 

I 'enveja d' a lguns companys i juina Un
tat ó cobardía i s feya oblidar 1' essència del naciona
lisme, y en lloch d' a g u a n t a r ferma la bandera de 1' 
honradesa, cercaren 1' a t racció ó concordia ab los gru
pos electora idia que naturalment duya 
anexa la dissidència dels honrat ¡da. 

Vetaquí la c iot. Mentre no 's pensil en ocu
par llochs de distinció, el camp sta era una 
bassa d' oli. Tan bon punt s' ha compromès la i 
en les lluj 
unions. 

En nost ',,, ptmsen tots aqi 
qui no ilanisme cap utilitat personal—s' 
ha d' esborrar de rograma tot irli de 
procediments poíítichs, y no salament això s' ha d' es

borrar , sino que cap compa ¡ d' es
barjo patriótich ha de pract icar res que dongui lloch á 
sospites de voler figurar. En nostres societat 

iser educatives y no polítiques, s' haur ia de prac
t icar aquella máxima evangélica que diu que el qui 
vulgui ésser el p r imer que sia 1' últim.» La rahó d' ha-

d' esborrar de nostre programa tot lo qui parli 
de procediments poíítichs es aquesta: si nost1 

tat se decantes en favor ó en contra d' una determina
da idea religiosa, no representa 'untat 
nacional y por tar ía la divisió entre i s qui professen 
distintes creencias. Y lo que avuy no 's fa en qüestió 

osa 's fa en qüestió política. Si i Cata lanisme d-
avuy íés com el d' antany que no tenia mes qu< 
y no seguía procediments, estaria unit y agermana t . 
S ' a d o p t e n en nom del Catalanisme procediments que 
no son del gust de tothom, y aquí venen les rahons , 
aquí vé i cisma. ./- ;< ordies es la polí
tica; fora política, fora 

que torni à r egna r entre nosaltres 1' u. 
la concordia com al principi? Que eya 
al principi, això es: sens< -r.se, 
renunciant tothom à la vani tat de voler figurar, se 
imposar ni regoneixer cap tireu iplina, qu 
fomenti la l i tera tura , la música y I' ensenyansa vera
ment catalana, que 's , hs, 
folk-lòrichs, lilosóiichs, histórichs, jurídií onó-
michs referents ¡ , que ,'s treballi • 

lormaciódel Diccionari , que se celebrin concursos 
de sardanes, que 's mantingui 1' hostilitat contra '1 com
portament dels cata ' tstats 3' contra les plagues 
soc i lagellen á Catalunya, tot això per medi de 
la propaganda seria, la discussió serena, y 1' actitut 
digna y honrada; que i s pocediments que an el poble 
—no á nosaltres ni à cap part i t polítich—li convií 
adoptar , ja 's po n pràctica quan sigui 1' hora, 
quan el poble estigui en condicions d' obrar ab tota 
conciencia. L a tasca actual d< inisme no es mes 
que d' educació y propaganda. Si algú en nom d' aques
ta idea parla en favor d' eleccions ó de qualsevol pro
cediment de baixa política, que se '1 desautorisi , y si 
aquet per tany à nostres societats, que olsi per 
sospites de traició (1) 

B. R. 

¡01} el periodisme! 

. i / 

L rey d' Espanya ha fet una visita á 
Catalunya, y el que no 1' ha pi 
seguir pas á pas ha quedat ben bé 
à las capsas de lo qu' ha sigut 
realment la seva a r r ibada . Tan t 

aviat sembla un èxit com un fracàs, y ab el mateix tó d' 
energia vos fereixen las orellas els cri ts d' entussiasme 
com el silenci de la indiferencia pel g ran hoste, refiat 
com ha è- es tar el que vulgui preocuparsen, de las no
vas que sobre i \ ¡gi donan els diaris d' aquí y 

ora d' aquí. 

Si 's t racta d' un diari dinástich y ministerial, tot ha 
sigut un èxit, no sols pera 'i rey sino també y sobretot 
pera 'n Maura . Si i diari es dinástich solament, 1' éxit 

er tant sols pel r ey . Si agafeu un diari repu-
i tot son fracassos, Si passeu els ulls per la pivmp-

sa independent á cada ratlla s' hi t roban contradiccions. 
Y en tots els diaris en general , à cada nova s1 ensope 

>ns y à cada ratlla ab mentidas com un 
temple. ¡Oh el periodisme! 

ons un diari , la animació era tant gran en un i 
pobi a que no 's podía t ransi tar per las pla-

i sos y els hotels estav nt; 
això en un poblet que sols hi ha una plassa, una carre
tera com á passeig, y una fonda de mala mort. Segons 
un al tre diari 1' .animació era molt escassa. 

En un al tre lloch segons el primer, tots els balcons 
estavan engalanats y la rebuda fou tant entussiasta que 
i poble en peí y la gent sal ta las ba
r r e r a s del anden. Segons I' altre diari, sols algún qu' 
a l t re balcó ostentava penjarellas de netedat duptosa v 

tren donas, c r ia turas y autori tats . 

I 
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4 
LA DEVANTERA 

No, no ha d' estranyar gens qu' ab motiu del viatge 
regí 's trobi i que llegeixi diaris en que no pugui treu-
ren l' aygua clara. 

¡Y pensar qu' aixís s' escriu la historia! 
R. FOLCH y CAPDEVILA. 

ENGRUNAS 
En 

ab mo hille-

Lo que per 1' un es una tempestat de flors per 1' al
tre son cuatre gotas; y aixís indefinidament, en cada 
moment del viatge y en cada un dels seus detalls las 
mentidas s' encastellan y els apassionaments s' estalo-
nan. La veritat no 's troba enlloch, qu' aixó es una'cosa 
qne ve á ser pel periodisme la pedra filosofal. 

No vé gens de nou lo que passa perqué es la menja 
obligada de cada día y de cada instant y de cada pe-
riódich. Mentida y mes mentida en tot, 3- corn mes lluny 
passa lo que s' explica mes grossa la mentida, lils pe
riodistas contan á mils com els relojers, y els mils de 
mes que 's posan á la boca i s clavan de ferm com els 
cegos las garrotadas. 

Plaga de plagas ha sigut el periodisme en totas las 
épocas y ab la relativament curta existencia qne té, ha 
fet mes ma! que segles y segles de miseria. 1 la contri-
buit si 's vol al avens material de la Societat pero en 
cuan al avens moral, 1' ha desviat rúpols. 

Fábrica de literats y de prestigis de quincalla, in
cubadora de mal gust y refugi d' embusteros atrevits 
y sense vergonya; heusaqui las notas millors del p> 
disme. 

Tots ó casi tots els periódichs surten ab ¡a bandera 
de tal ó cual política; equiparan la informació :\ las 
ideas ó 1' una cosa serveix de tapadora á Y altre pera 
acomodarse á tots els gustos; y á cinch cèntims per 
pessa 's frueix diàriament el regust de la baba 
do brot poiitich que 1' inspira. 

ra fer diners s' esbravan ab refinament selvatge 
en el detall minuciós dels fets emocionant tant 
el crim ab la impunitat del pinxo protegit pel feudal 
caeieh, ab la única diferencia de que 'i diari te per e 

ilayrada missió de la prempsa. 
lyalemlo tambó al periodisme cor 

¡Jer de la. grandesa material. Pera la descripció d' un 
ball d1 etiqueta, d' una funció de gala, d' un banquet á 
un ministre ó d' un matrimoni d' aristócratas hi han las 
apologías y descripcions llarguissimas atapahidas d' 
adjectius rimbombants, y en cambi pera una vici 
del trevall ó de la fam hi ha 'I recurs do la sencilla nova, 

amida tot lo mes ab un obligat abjectiu de llàstima. 
Y si d' aquets detalls d' informació 's passa á las 

Lcter de profonditat, desseguida 
surt a la llum ia trista vàlua dels grans periódichs. Su
posem que pera anar á estiuejar ó pera anar á assistir 
un parent que 's mor, fa un viatjo tia dels redactors a 
un país diferent del seu y ja pot contarse a la seva 
tornada ab una colecciò d' articles sobre la manera de 
ser d' aquell país. Va á • guns dols monuments 

de mes nom, assisteix ;i alguna qu' altre reunió cursi 
hont se parla de modas, de política, d' art y deguisats 
tot á 1' hora, busca ocasió de menjar ab un hom»- de 
representar. .ala fa cuatre pr< 
passa un dia pols barris obrers, parla ab el barber, oi 
fondista, el Ilimpia ' 1 la sortida ab el 
mosso de corda que li porta '! bagul; y d' aquettravall 
fet ab .ama. al arrivar á la redacció colec
ciona. 1' etern Eárrech do notas del periodista y escriu 
articles y mes articles sobre 1' estat d' aquell pais, las 
sevas necessitats, las sevas costums, el carácter dels 
seus habitants, etc., etc.; y tot aixó brodat ab els giros 
y modismos do la barata 'literatura periodística, os lien-
sat á la voracitat del públich com pa de lley pastat ab 
1' aplom y pretensions do ta. 

Si surt un gran home á la palestra del art tot seguit 
copia y 's reprodueix corn aumentada la so-

va biografía, improvisantne trosso 3; el nou 
talent no ha renunciat pas á la intimitat LÍO la vida de 

it de la seva generació qu' honra absas produí 
ib tot, el periodista, la despulla brtií; agerant 

els seus de ovint, casi 
sempre, d iterat, dol -Man ai queda des
tacad bre de tot una vulj per exem
ple, por una flor, por ir , por un menjar, ó per 
un sport sense solta. 

¡Oh el periodisme! 

geix un paràgraf molt digne d' atenció. «Contra aques
ta opressió secular-diu el Manifest-contra aquesta 
absurda dom.nació del quietisme y l a m o r t sobre '1 
moviment y la vida, Catalunya ha protestat y ha re
clamat sempre: en altres temps, la protesta va perso-
niñearse ab Claris y ab Casanova; mes endavant, ab 
revoltas y bullangas y darrerament, ab els missatges 
als Reys, las exposicions als Governs responsables y 
la representació enviada pel Catalanisme al Congrés 
dols Diputats (¡ espanyol.» 

Veusaquí ab poques paraules descrita la gradació 
dels procediments seguits fins ara; oomonsa pels mes 
dignes y acaba pels mes indignes; eomensa pels proce-
enmets emanats de la voluntat del poble, segueixen els 

ottts polítichs, y acaba pels d' alguna societat 
e s P n mors .son d 'una rassa mascle, els segons son 
h " s t ' r a m e n t - y ' l » darrers propis d ' u n poble 
impotent y degenerat. ' 

Els dians ue Madrit surten aquestos días m , 
tents que un gos amb un ós. En sos articles parlan y 
comentan V arribada que Barcelona-la Barcelona ofi-

ha fet al rey d' Espanya y, amb goig inmens, 
Uensan ai vol las campanas repicant ya o o m si 
's tractés de una vrera reconquesta. 

¡4*dr¡Mo canteu victoria.Aquí com per 
tot h, ha duas classes de personal: el que vfudel Estat 
1

V- |
P" r l° t ' " l í d e ] h s t ; l t c o b ^ J el que trevalla y paga' 

E 1 P n " ' ^ ' ^ ranxa-oonton tsquopor , 
de conservació van sempre á favor do 1' anca so!, els 
que han donat la nota; els segons-llcv;,t alguns 
sos inconscients-h. 
na P«-apagarne la mc-vlat al gobem que alimenta 
tants 3 tants d' empleats «útils que sols justifican els 
sous sous en ocasions com aquestas 

Ja veyeu, donchs, que no n' hi ha peralegrarse tant. 
S, m las simpatías de S pahidors agrahits tinguessin lo 
ra cosa de apagar el Uum y deixarho corre ' 

Aquesta mena de voluntats may vos las habem dis-
putadas, perquè, la ventat, fins ens fan nosa 

. ' '! Malunva va pregun
tar al Rey d'Espanya st es dignava concedi rà auto-
ntat y... 1' autoritat fou concedida 
_ Per aquest camí el Sometent de ('atalunya no 

ni ombra de lo que hauria de ser; per tot s' el far 
v.r menos per lo que fou creat. D' una institució 
cuda pera la defensa y seguretat de la terra s' en farà 

u11 mif\c,\mica' U n eXt'-'-'-'it disciplinat á mercó del 
gobern de Madrit . 

L a t ' " ; ' s t i , V minentmentc 
que tenia entlo tornar un cos p„s tís que serveixi 
f l s c e n

]
t V , : ; ^ ' " ^ ¡ , de carn de canó pera la de

fensa dels seus <s. Y si n o v o ] e s s e r a ¡ e 
u,; que si no anem errats, será lo mes pro-

bable. 

Y,¡olas mes hermosas institucions de Catalunya 
Jo! nostre poble un poble Ihut, 

tara dintre de poch gall ni g;lii 

Aquestas serán o tciasdela 
La unitat y 1' honor de k «otfd ho reclama 

me encare ho reclaman 
que vol d,r marranas si no « ,¡t d< 

y coches de punto á suspender el servicio público dui 
veinte y cuatro horas. 

En la próxima sesión que celebre el Ayuntamiento se pre
sentará una proposición pidienda la reforma del articulo Jo 
las Ordenanzas municipales que prohibe el tránsito rodado 
desde las doce del día de Jueves Santo á hora igual del Vier
nes Santo. 

Y el Ayuntamiento dará una prueba de civilización re
formando dicho artículo...» 

Y prou que 'Is mals t r agos han de ser pressos á pe-
t i tas dosis. 

[Ahí me 'n descuidaba, precisament aquells dos días 
no va sort i r «La Publicidad» per celebrar la santidad 
del día. 

A la F ra te rn idad del Poble Sech y á la do la lïarce-
loneta, hi onejaba la enseña nacionuí á mitj pal cu< 
el mesnto ojete 

Are á yeurrer si me 'n troban els caps d' aquesta 
troca embullada. 

NOVAS 

, a ha mon! si un 
nom no tingués res mes que fer r,,,-•-, i-, ~ n J - * 

M " ' • ">'•• la millor distrae-
" 1 < 7 H ' ; ' / ' " , a ' ! i a n a - ¡ N ° W h a p a s c o m l ó s p e n o -
í I S t a 'V nargatp l 
b " í " l : Je bona fe' í0 
crechque' lcl . pensat m aran patent d' 
explotació. 

! ' o r q u e n o arlo perqué si, 
i d o l à t a n pon-

dorada v ¡ ¡jad 
*Y* las veinte v t m t m >,«. j 

• , . . . ' . ' L u a t r o ñoras de quietud v 
silencio únicamente interrumpido por el e»ní« A * A 

1 1 "i (.1 canto de 
üe los curas y el ruido de los niés a m d r í . j 
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Diumenge passat tingué lloch en lo local de la Agrupació 
Catalanista de Premia de Mar un important mitin de propa
ganda qne 's vegé molt concorregut. Hi prengueren part di
ferents clements de dita Agrupació, del «Centre Catalunj'a» 
de St. Marti de Provensals y del «Gent Nova» de Badalona, 
essent presidit pel Sr. (rubern com á delegat de ta Junta Per
manent de la Unió Catalanista. 

—La Keal Acadèmia Espanyola ha resolt publicar una 
edició complerta de las obras de Mn. Cinto Verdaguer, se
guidas de la traducció castellana. 

—Al «Centre Excursionista de Catalunya» segueix donan-
ti En Rosscndo Serra y Pagès las importants conferencias 
que sobre Historia de la Literatura Catalana han vingut do -
dantse desde comensament de curs. Durant la dorrera quin
zena s' han donat la n." 12.a y 13." en quinas tractà respec
tivament 'den Bernat Dcsclot y den Jabuda Bonsenyor» «1' 
Arnau de Vilanova el metge de mes anomenada durant la 
Edat Mitja» y «Raimond Llull». « 

—En lo centre república federal «Catalunya Federal» s' 
hi dona el dijous día 7 la primera d' una tanda de conferen
cias de carácter liisíoricli qne 's proposa efectuar si no sl hi 
oposa cap dificultat, anant aquesta á carrech den Manel Ver
dú qui diserta sobre '1 tema «Influencias deis reys de las casas 
austríaca y borbónica á Catalunya». 

—També al Centre Popular Catalanista de St. Andreu de 
Palomar han seguit donantse las conferencias insl niel ¡vas \ 
políticas que amb tant bon peu comensaren el mes passat; 
la de aquesta quinzena que tingué lloch dissapte ana á ca
rrech de nostre amich En Taust Casals, disertant sobre 'I 
tema - Principis fonamentats del particularisme catal; 

— Igualment el Centre Automista de Dependents del Cò
rners y de la Industria inaugura el diuiars día 5 una tanda de 
conferem ¡cas amb la del soci En Manel de Bofarull 
sobre '1 tema «Guerra de sucí itis de Barcelona. 
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