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Vesteix un bastó y semblará un senyo 

OLTKS son, en la artificiosa societat 
en que vivim, les persones de cri
teri superficial que, jutjant de les 
coses no més que per les aparien-
cies, prenen per bo y veritable tot 

lo que al primer cop de vista aixís els hi sembla, 
sense entretenirse en examinar ab atenció y anali-
sar det ingudament les causes dels fenòmens que a 
la seva observació s'ofereixen. 

«No es or tot lo que llú», diu l'adagi, y ab la 
dita popular que encapsala aquestes ratlles dona 
ben bé a compendre que no'ns podem fiar massa 
de les apariencies. No n'hi ha prou, donchs, pera 
creure que, efectivament, esteu al devant d'una 
persona, el contemplar un vestit colocat de manera 
que sembli cubrirla. Hi ha que assegurarse molt 
bé de que lo que hi ha dins del vestit no es un 
maniquí de cartró y fusta, o de vímech, com els 
de les modistes, o un sach de palla, o un boscall 
plantat, ab un pal travesser pera simular els bras-
sos. Y s'ha de tenir present que aixis com hi ha 
maniquís de cartró y fusta també n'hi ha de carn 
y ossos, aixís com sachs de palla morals, que 
tenintne la forma, y fins els moviments, no tenen 
el geni, la feconda activitat del cervell que carac-
terisen al ser humà , quedant reduhits al lluhit y 
descansat paper de figurins. 

Totes aquestes consideracions ens sugereixen 
les festes darrerament celebrades de la anomenada 
Solidaritat catalana. Ab elles sastres experimentats 
han confeccionat un bon vestit, vistós y elegant, 
que per un moment y contemplat desde certa dis
tancia ha fet la ilusió de que dintre seu s'hi abri
gava el veritable poble català, conscient, segur de 
sí mateix, fort. dispost, sentint dintre seu ben viu, 
y manifestantse ab el nom de solidaritat, l'esperit 
de conservació propi dels organismes sans.. . 

Desgraciadament no hi ha tal cosa; d'aquesta 
tant cantada Solidaritat Catalana no n'hi ha més 
que una vana apariencia, prompte a esvahirse com 
fum a la més petita bufada del vent de la realitat, 
pera quedar reduhida a lo que realment es: un 
pacte entre dos partits polítichs que 's fan nosa 
pera fins electorals, pacte que, donada la idiossin-
crasia dels politichs en general, no vacilem en ca
lificar de gitanesch, y que a fi d' enganyar als 
càndits s'amparava en l 'agrahiment que tot bon 
català sent pels homes que desinteressadament han 

defensat a Catalunya al Congrés, y adoptant el 
nom d'una solidaritat que no pot existir. 

No son els acorts els que determinen la acció 
solidaria, ni tampoch la identitat d'interessos, per 
més que an ella s'apliqui, sino la unitat de pensa
ment y de conducta en la defensa dels mateixos, y 
això no hi es en aquest moviment. No pot haverhi 
solidaritat entre'l que sent la personalitat de Cata
lunya y el que no la sent; entre el que coneix y 
estima la seva historia y el que no la coneix ni la 
vol coneixe: entre'l qui, per amor al seu dret y en 
cumpliment d'una sagrada obligació, parla sempre, 
y escriu, y conresa la llengua patria, y entre'l que 
no la conresa ni escriu, y la parla per forsa, sense 
sentirse de les fuetades donades a la seva dignitat 
quan l'obliguen en mil ocasions a fer us d 'una 
llengua odiosa, no per forastera sino per imposada. 
No pot haverhi solidaritat entre'ls que estimen 
avans que tot y per sobre de tot a la Patria repre
sentada per una democracia plenament lliure v 
àrbitre en absolut dels seus destins en la natura
lesa, y els que fan dependir aquest amor dels inte
ressos d'una dinastia, d'un partit, d'una forma de 
govern determinada o de qualsevol altre conven
cionalisme històrich, sigui el que sigui. Ni pot 
haverhi solidaritat entre'ls que's preocupen Ue la 
política desinteressadament, sense ambicions, com 
de la funció més elevada d'un poble ben organisat 
y aquesta porquería de polítichs que en el funcio
nament de les públiques institucions no hi busquen 
més que la satisfacció de vanitats y de tota mena 
de vils concupiscències. Y alguna part, petita o 
grossa, de totes aquestes coses que acabem d'ano
menar, es lo que caracterisa a cada un dels diver
sos elements organisadors y directors de aquest 
gros moviment. 

Y si tots aquets inconvenients hi ha pera fer 
verament efectiva la solidaritat entre aquets ele
ments ¿què no direm de la massa del poble, 
d'aquest poble que segueix sempre, manso, sumís, 
que va sempre allà hont el porten confiat en sos 
pastors, bons o dolents, sense aturarse a examinar 
si el menen a pasturar en un fresch y abundós 
prat, o a abeurar en un bassa infecta, o si el porten 
cap al escorxador. Al costat d'aquesta massa i n 
conscient, sense voluntat, carn de manifestació 
avuy com ahir ho era de canó o de barricada, que 
aplaudeix avuy lo que ahir xiulava y que demà 
tornarà a xiular lo que avuy aplaudeix, son or 
pulit les colles dels fanàtichs d'en Lerroux, ja que 
al menys, si no altre cosa, demostren un xich de 
consistencia en ses opinions, bones o errades, qua
litat de molt valor avuy, per lo que escasseja. 

Sense ànim d'ofendre al nostre poble, per tants 
conceptes dignes de respecte, ans bé tenintli fonda 
llàstima, hem de manifestar que la única solida
ritat que cap entre classes ignorants y classes i lus -
trades es la del bè y el pastor, el cavall y el cava
ller, l 'amo y l'esclau, el propietari y la cosa 
possehida, y que mentres no's desvetlli del seu 
ensopiment y no's determini a pensar per compte 
propi, els seus interessos morals y materials seran 
objecte, ab poques excepcions, de tràfich innoble 
o tot lo més de despreciativa indiferencia per part 
dels seus pastors. Afortunadament per ell, podem 
aquí senyalar, com una feble esperansa falaguera, 
l'absolut apartement d'aquets actes de la genuína 
massa obrera, de la que sent el malestar y lluyta 
y s'agita en ansias de redempció no prou ben 
expressades ni compreses. Confiem en el seu bon 
instint y esperemne feconds resultats de la seva 
forsa pera'l día que una intuició rectament patr ió
tica i lumini el seu cervell. 

No hi ha altra Solidaritat Catalana que l'ideal 
catalanista ben comprés, en tota sa integritat, sen
se cansaments ni afebliments y sense impaciències 
malsanes, y practicat ab la dig-nitat y el desinterès 
que li correspon sense la més petita barreja de les 
concupicencies que caracterisen la política del dia; 
tot lo demés son paraules, fantasia, fullaraca, fútils 
superficialitats sense trascendencia. 

No son grans masses lo que fa falta sino bones 
y sòlides idees. Les multituts* inconscients adul te 
ren o prostitueixen les idees inutilisantles pera 
donar el seu natural fruyt, y al contrari , en son 
estat de puresa, quan son ben compreses y sentides 
dominen y arrastren les mult i tuts fins a feries 
capasses de realisar els grans fets històrichs. Es 
enganyarse a sí meteix l 'entussiasmarse ab aquets 
grans moviments buyts de dins y demostra'l meteix 
grau de miopía que el pendre per una persona un 
maniquí d'un aparador de sastreria. 

Aconcellem per lo tant, als aixerits sastres que 
han confeccionat l'últim figurin, que d'avuy en 
endevant, abans de fer vestits bonichs, es cuydin 
de que la persona que'ls ha de portar estigui ben 
robusta y sana, pera que'ls pugui rumbejar ab 
desembràs y ab gentilesa, perquè si no es aixís, ja 
poden vestir al ninot ab tanta propietat com vu l 
guin, ja poden posarlo ab els brassos extesos y fins 
ab un bastó a la mà pera fer veure que té forsa y 
energía, que'ls pardalots del centralisme, vellots y 
experimentats com son, coneixeran que no es més 
que un espantador y se li posaran al barret y con
tinuaran tant tranquils menjantse tot el blat del 
nostre camp. 



I-A DEVANTERA 

De N o v e m b r e a CQaig 

Ltes festes de la sol idar i ta t 

B les darreres festes pot donarse per 
acabat el periode que comensà pel 
Novembre ab la feta dels militars, 
periode en que s'han succehit una 
tanda de fets plens d'ensenyanses 

per qui 's prenga la pena de reflexionar un xich ab les 
coses y del que penso parlar en varià articles. No 'm 
proposo ferne un estudi complert sino exposar, tal com 
se 'm vaigin acudint , algunes de les consideracions que 
sobre tais fets se m'han ocorregut, y com a prova de 
que prescindeixo en absolut del mètode corhensaré 
per parlar del final: de les lestes de la solidaritat ca
talana. 

De entre elles la que mes ha sobressortit es sens 
dubte la manifestació del dia vint. No recordo haverne 
vist may cap de tant grandiosa y lo mateix m'han dit 
molts que n'han presenciades bastantes més que jo, y 
en veritat que la serietat y ordre ab que l'ou portada a 
cap v la varietat dels elements que la formaven causa
ven la impresió de tot un poble unit per una idea mare 
que estava per sobre de les diferencies més extremes 
que en altres qüestions podien dividirlo; unit pels Has— 
sos hermossos de la solidaritat catalana. 

Aquesta es la impresió que deu haver causat en al
tres terres l'acte de dies enrera y pera aquells que més 
que a Catalunya tenen la vista posada al seu exterior 
no hi ha dubte que fou el vint d'aquest mes un dia de 
festa grossa. 

Dia de festa grossa també deuria ser. y no sé pas si 
com a tal tots el consideraren, per aquells que sincera
ment avants d'Espanya creyen que tots els que 's diuen 
catalanistes porten amagat, conscient o inconcientment, 
el separatisme; la manifestació a que_ 'ns referim y les 
festes subsegüents tenen un caràcter marcadament es
panyolista, com aixis ho feu notar, congratulantsen, en 
Roig y Bergadà en un article publicat a La Tribuna. 

"Entre los aplausos del pueblo, repite Rusiñol una y cien ve
ces que Cataluña quiere salvar á España, que no es aquella egois
ta ni exclusivista, y que sólo aspira al bien común En la "Lliga" 
se grita ¡viva España! Declara Soriano que desde hoy el movi
miento regionalista, más que catalán, es español. Nadie habla de 
cortar amarras, de incompatibilidades de raza, de supremaciai 
intelectuales En las palabras de todos no se descubren otros 
deseos que los de estrechar más y más los la/-os que unen á Cata
luña con las demás regiones españolas. Erg enérgicos acentos de 
nuestra lengua materna so enlazan con los de la lengua castellana 
en todas las tiestas de U Solidaridad. Tácitamente se conciertan 
todos los pensamientos para no hablar de rencores y odios preté
ritos. En suma, el regionalismo catalán se presenta en estos mo
mentos fuerte y robusto como nunca, curado de .aquel encogi
miento de otros tiempos, de aquella tendencia que lo llevaba á no 
pensar más que en Cataluña, á no querer pasar por temores pue
riles las aguas del Ebio Hoy se nos ofrece franca y resueltemente 
español." 

Ili ha més encare; en Rusiñol no se 'n sap avenir 
prou de la solidaritat y tement molestar a ne i s hostes 
els hi demana permís pera dirigirse en català a n'els ca
talans que esperavan els discursos que després de dinar 
tenían de fer els comensals a la plassa del Tibidabo: 

"He dit a n'en Salmerón y company* si 'Is mortificaria que jo 
parlés en català y m'han dit que no." . 

La Ven tir Catalunya del 22 de Maig.) 

Veigis, donchs, quina idea mes especial deu tenir en 
Rusiñol de la significació d'aquets actes, quan tem que 
els hostes es molestin al sentir parlar la llengua cata
lana, un dels signes més earacterístichs de la personali
tat de Catalunya. 

Y com la majoria de la gent catalanista de derrera 
hora pensa com pensa en Rusiñol, la Magdalena del 
catalanisme que actúa d'ilustre quefe, per a ixò ' s pot 
assegurar que si els actes d'aquests darrers dics tenen 
l'aspecte del moviment de tot un poble que afirma la 
seva manera d'ésser, en el fons, y sense necessitat d'en-
fondir gayre precisament, sols s'hi veu el desitj en uns 
y altres de fer qu'el seu partit guanyi en importancia, 
els regionalistes agafant els vots de ia gent treballadora, 
ctels que are estan molt escassos, y els republicans 
guanyant la conliansa de la gent de diner, que may ha 
demostrat molta afició a la república. T o t h o m pensant 
en l'efecte que l'acte aquell podia fer al govern o a hi 
monarquía , ningú o casi ningú recordantse en primer 
lloch, ab tot y tant anomenaria , de Catalunya. 

Diuen que la manifestació del dia vint es una proba 
de la gran cultura cívica del poble català y be pot afe-
girshi que es també una bona proba de la superficiali
tat y falta de memoria, per no emplear altre terme, de 
molta gent que '1 composa. Fa quatre dias que 'Is repu
blicans per una part y els regionalistes per altre eren 
això y allò y lo de més enllà, formaven uns y altres in 
ventari detallat dels actes privats d'altres y uns, ens ex
plicaven lo que menjaven als dinars y casi no sabíem 
com se deyen de nom de fonts y de nom de llinatje 
perquè havien sustituit a n'aquestos els motius que 's 
creya podien causar més ofensa, el dia [8 de Novembre 
en sortint del sopar de la victoria es trobaren una y 
altra colla y en les baralles sortiren els ganivets y les 
pistoles; en Junoy a n'el Congrés, per treures Ics mos
ques de sobre, fa un discurs mal intencionat dihent que 
Cuba 's perdé per culpa dels aranzels que protegien a 
Catalunya, y juga ab els diputats de la minoria regiona
lista que esma perduts no saben lo que 's fan ni l o q u e 's 
diuen, y sense interrupció tant sols, tot d 'un plegat es 
gira la truyta y ja tots son varons insignes v virtuosís-
sims, tots son defensors heròichs de Catalunya y tothom 
té la obligació d'anar a fer homenatje a n'els que qua
tre dies andarrera no eren ni bons pels gossos. 

Vol dir això que aixis com ahir tot eren fàstichs y 
avuy tot son aplausos demà poden tornar a ser, y se
gurament seran, altre vegada paraulades y que vulga 
pensar un xich per compte propi no 's té de resignar a 
fer el paper desgraciat de d i ravuy blanch y demà negre 

s marquin aquests panells que fan de directors de 
la política. 

Per això ics darreres lestes que tant boniques son 
aparentment , mirades ab un xich de reflexió son ben 
desconsoladores y no poden entussiasmar gayre a qui 
de veres estimí a Catalunya, 
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Tor*nemhi 

A^i/ntA vegada rat jades deven t malfà empesten l 'at-
CO mósfera del català 11 isme. 

Teniïn més l'oyna, sobretot els de LA DEVAHTERA, els 
qui som y soróm allà ahont hem estat sempre, on vetllar 
pels catalans més o menys encarrilats que no pora sd-
quirir nous adeptes a la causa de Catalunya. Soldat que 
s'allista a la nostro companyia 110 '1 trovaren m a y a re-
rassaga de les Corees llibertadores; per quelcom som a 
la de vam r 

l 'n dia l'ou oi general espanyol Polavieja qui | 
la contusió al nostre camp, restantnos alguns elements 
poeh conseqüents: més tar t foren els efectos produïts 
p e r l a asamblea do Tarrassa , en mal'hora celebrada, els 
qua 'ns ensenyaren com se dobleguen els homes que no
saltres haviem cregut do ferro; nvuy es la onada 001 rom
puda sortida del llach putrefacte do una política deni
grant , ab quines aygües pretenen fer la autopsia a la 
nostra Cata lunya uns senyors practicants que, havent 
perdut la madro ta , tenen irremissiblement de treballar 
ab la esquerra, la quo ha invadit ja la p lanta baixa de 
les nostres forses, escampant a n e u oi fastigós microbi 
de la vanitat , del orgull y de les ambicions personals, 
perfectament incloses en una declaració vaga y extem
porània com es l 'adoptar, avuy COm avuy, una determi
nada forma de govern. 

Sí, senyors, cal que tothom ho sàpiga: Els mateixos 
que pactaren ab en Polavieja y que lliguen de la Unió 
Catalanista quan anaven a serne expulsats ,els mateixos 
pera Is qui quasi exclusivament va celebrarse la assam-
blea de Tarrassa, ois qui han desfilat per la majoria de 
entitats polítiques do Barcelona, servint de deBtorb a tot 
arreu, aquets mateixos son els qui pretenen are ab ma-
lèflques intencions, convertir el catalanisme en un par
tit politich espanyol. No ho conseguirán. 

No s'hauria ocupat LA DKVANTIOKA d'aquest assumpto 
si pel mitj no hi hagués una rahó de dignitat . 

l 'era ells, que no son ni seran may res més que regio
nalistes espanyols, signiliquen y ent ranyen les matei
xes aspiracions les paraules regionalisme y catalanisme, y 
aixis veyem com ab incosnciencia o mala fé s'apropien 
indistintament la una y l'altra. Ab inconsciencia o mala 
fé hem dit ¡y, sincerament parlant , creyem que ho fou 
ab tota la mala fé. 

Be prou saben ells que dintre del catalanisme net y 
franch m a y conseguiríen un acta de d ipu t t t , aquell tros 
de paper que doblega una espinada, que obliga a tran
sigir que amanseix a los feres. 

Ja ho saben ells, si estan convensuts de que '1 cata
lanisme no es cap part i t politich; també ho saben que, 
al dirse regionalista un català, cedeix tres quar tes par ts 
de la seva dignitat , pero què hi f/i això, si anomenantse 

catalanistes adquireixen les simpaties y l'eífors d' un 
nucleu nombrós y bon xich organisat y dientse regio
nalistes consegueixen fe.se quasi simpàtichs a n 'aquel la 
massa anònima que no es mascle ni famella, que serà 
manso i n s a l sac i f l e i , que té la patr ia a la butxaca y 
els seus ideals a cal d rapayre , poro que tè una cosa que 
val molt, m*s que tot val: Té 'i dret del sufragi, té vot, 
hèusela áqui la mare de la cr ia tura . 

Pot el regionalismo constituir un par t i t politich, per
fectament; pero may cap individuo afiliat a n'.aquest 
par t i t deuria anomenarse catalanista , perquè aquest 
nom lo faria semblar nacionaliste català, única interpre
tació recta, j u s t í s i m a , que pot donarse al home que vol 
la reivindicació de la personalitat política de la Nació 
Catalana. 

h ' u h e n Mesarse bé els qui, sens advert.ii ho, confonen 
els dos mots que 'ns oeupen que 1 Espanya o-i u 1 conglo
merat de nacions, quiscuua d'elles ben definida, que res 
o bon poca cosa tenen de comú la una a b l ' a M r a y e n 
catnbi totes elles tenen molt d 'anti tètich en relació ab la 
castellana que es la més a t rassada y la més refractaria 
al progrés y que, aixis y tot, serà per la rahó del nú
mero, exerceix la hegemonia del Estat. 

Cata lunya no es cap regió de la Iberia o do l 'Espa
nya , anomeneu!» com volguen, sinó una nació encla
vada dintre d 'Espanya 0 de la península ibèrica, que a 
mon entendre es sinònim. De lo exposat so 'n deduhei-
xen tres conseqüències: primera, que Espanya no es una 
nacjó; segona, que lo mateix es Espanya el territori 
portugués, quo constitueix un Estat politich indepen
dent, qüe Gibral tar , que per tany a l 'Anglaterra, eucara 
que cap dels dos paíssos hagués format may part del 
Estat politich anomenat espanyol , com ho son els frag
ments de la Basconia y Cata ' imya, desde 'Is Pirineus 
cap ensá; y tercera, que es convencional o no es prou 
ben encertat el nom que porta aquest Estat a qui el mon 
anomena espanyol . 

La parau la regió q u i n so tracta d 'un estat politich. 
sobretot quan aquest es format per rasses o nacions di-
ferentas, resulta sempre una paraula confosa, millor dit, 
inútil, inaplicable y que no 's pot definir ab exactitut; 
en cambi y al ensemps servirà pera provar la naciona
litat ca ta lana la paraula, «acto, que per dissort encara 
hi ba qui la. confóu ab el molt estat, queda molt prompte 
y ab exacti tut definida: Nació es una extensió més o 
menys di la tada de territori quals habitants tenen llen
gua propia, usos, costums. cognoms, < ic , ete. 

Estat es un tros més 0 menys extei s de territori regit 
por unes matoix.'S l leys. En eonseqüoucia, pot formar 
Estat una nació sola o solsament par t d una nació, com 
pot l'Estal estar format do diferentes nacions y, apu-
rant , podrien totes les nacions de la torra fermar un sol 
Estat politich si en totes elles regissen unes mateixes 
lleys. 

Crech que queda ben demostrat, senyors regionalistes 
que Cata lunya es una. nació, esclava ó lliure, poro a la fi 
nació. Donchs si es la seva ll ibertat lo quo voleu, si, com 
nosaltres, voleu l l iu re la colectivitàt ca ta lana , pera que 
lliuro sigui dintre de sa patr ia el lili d 'aquesta terra, si 
com nosaltres admeteu el nacionalisme no sòls pia- con
venciment y per rahona do dignitat, sinó també perquè 
sortosament os ja una doctrina universal , si voleu que 
les energies dels catalans no quedin, e rm are, ofegades 
portin Estat decadent, si voleu que Cata lunya torni a 
ésser l'espill dols pobles lliures y l'orgull de la Huma
nitat, deixeu al altre costat del riu aquell malal t que 
pieteneu curar, puig no ha nascut encare el metje qué 
inventi una medicina que aquell la pugui pahir. 

Recordeuvos al tornar y a vans de passar el riu de 
sal tar la palanca, quo no convé que retorneu a casa sens 
havervos sotmès a desinfecció y deixar que'l mar salat 
neutralibi el pu» politich que a v u y vos corromp y que, 
si tots els convensuts no hi possessim el coll, infectaria 
la present com infecta la passada generació cata lana. 

Diuen els regionalistes (1) que, essent e catalanisme 
un moviment social, qualsevol manifestació de la vida 
catalana es catalanisme y aixis, per exemple, s 'atre
veixen a alirmar que la manifestació anomenada de 
solidaritat catalana, que s 'exhibí el dia 20 d 'aquest mes, 
fou exclussivament catalanista. ¿lli eab més aberració, 
més falsetat? l ina manifestació en la quo al costat de la 
nos t ' a bandera n 'hi Mgura una altra feta a capri txo y 
que simbolíse l 'unitarisme, es, pot ésser catalanista? 

Diuen també qo.e'1 catalanisme no es un 
ich y, efectivament, salten tres grahons més avall y 

li senyalen forma de govern, convertintlo aixis un partit-
politich. Envien representants a les Corts que no son les 
catalanes, tenen el seu quefe, els seus centres y oHcines 
electorals y tot lo que tenir poden els demés part i ts es
panyols. 

Are als qui tenen plena conciencia de lo que es el ca
talanisme solzament ens rosta dilshi, en nom do la Pa 
tria porsonilieada: Mtcum 0 contra me. Si no sou bords y 
sou prou nobles vindreu ab mi, deixant per sempre arre-
conades les vostres ambicions personals, t rebal lareu 
de l'erm al costat d 'aquest estol d 'homes, verdadera 
apòstols, qui encaminen tots llurs esforsos a ferme lliure, 
gran y respectada; y si pot més el vostre orgull, la vos-

(1) Vegis El Poble Català .tel dia 26 del corrent. 
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tra vani ta t y les vostres raetreres ambicions que l 'amor 
que sentiu per vostra Patr ia , quedeuvos allá hont sou, 
a ran de terra; revolqueushi forsa en el llot de la políti
ca, que com més bruts estigueu més fástich fareu a la 
generació que puja; feu declaracions de republicanisme, 
que fa avensat , y , enl luhernant als babaus y poch con-
vensuts, preparareu el terreno pera 'Is dies d'eleccions, 
que pera vosaltres son s's més assenyalats del calen
dari . 

A un costat els abnegats , els convensuts, els que cap 
profit propi volem treure a espatllos de la causa més 
senta, els que martres serem si convé; al altre els falsos, 
els traidora a la Patr ia , els vividors, els polítichs, els 
eterns aspirants . 

Catalanistes, companys nostres: el p a r a n y está ja de 
temps preparat , t ingueu compte a relliscar, penseu que 
la Patr ia está per sobre de tot y que aquosta Mare a tots 
els lilis estima ab una mateixa intensitat 

El Catalanisme no pot declararse par t idar i d 'una 
determinada forma de govern per la soberana rain') de 
que es un moviment social, y com a tal integra no sol/.a 
ment tots els paíssos poblats per nostra nissaga, sinó 
també totes les idees que llurs habi tants profe-sin en 
tots els ordres de la vida, y per lo tant no pot ni podrá 
m a y aquell decantarse a l 'una ni a l 'altra banda, sens 
deixar d'ésser lo que es, ó, més gràficament expressat: 
El cata lanisme morirá, quedará m o r t a l moment d'acep-
tar o do senyalar l i una determinada forma de govern. 
Allavors ja no será catalanisme será qnalsevol cosa. 

Es una deducció Ilógica de lo exposat el que un indi-
viduu catalanis ta no pot, com a tal , declararse republicà 
ni monàrquieh, com par t idar i d 'a l t ra forma de govern, 
ni anarqu is ta (diferentes formes y la negació de govern); 
y si bé pot estar enamorat de un d'aquells sistemes, deu 
reservar la declaració d 'amor pe í a quan ja no tingui 
rahó d'ésser com a catalanista , que será quan la don
zella, la Patr ia estigui on plena possessió de lo seu y 
al lavors ja no será solzament un dret l 'exposar el criteri 
polítich de quiscún de nosaltres, sinó un dover ineludi
ble de tots y de una manera remarcable dels qui més 
sacrificis hagin fet pera arr ibar a n 'aquells dies de ven
tura. Allavors tots deurem donar el nostre vot, a fi de 
portar a les Corts Catalanes a n 'aquells ciutadans en els 
qui vejéni millor garant ida no solzament la iiitaugihi-
litat de la Patria, sinó també la pau interior, procurant 
al ensemps que en lo polítich estiguen identificats ab 
quiscun de nosaltres; aquell dia sí, (ins els de LA DBVAK-
TBEA anirem a votar, y que no farem ni permetrem 
qne'nis l'assin tupinada; y un cop reunides les nosii 
Corts Constituyents, olles decidirán la forma de govern 
<> la forma del no got 

Ab tota l 'ànima felicitem y encoratjém a seguir pel 
camí emprés als simpátichs y ardits joves de l'associació 
«Aplech Catalanista» els qui ab el major acert y patrio
tismo derrotaren en u n í votació una proposició en la 
quo's demanava que al dar re ra del escayent nom que 
porta aquella e n f i a t s ' h i afegís la paraula republicà. 

No hi fem comentaris perquè sortosament anà al 
cove. 

Escampeu com nosaltres, ontussiastes companys , 
aquosta doctrina que Cata lunya vos ho agraht rá . 

JAI .KA. 

JtjtJ*Ji¿*J*¿*J*J* J*J*J*J*J*J*MJ*¿* J*J*J*J*J*J*J*J* **<•*..<*.*,*„•* 

iTant de bóí 

A la temps que an els de LA DKVANTKRA se 'ns mira de 
reüll dintre '1 Catalanisme, en general, per no donar 

la nostra conformitat a la majoria dels actes que com a 
catalanistes s'han celebrat en el transcurs dels tres 
o quatre anys darrers . Las rahons corresponents, les 
hem esposades, més o menys, en cada ocasió que se 'ns 
presentat; y per això no caí donaries de nou. 

.Mes avuv, qu 'ha t ingut lloch un r.cte impor tan-
líssfm que podria ésser molt profitós y trascendental pera 
la Causa Catalana, creyem oportú ferhi alguna conside
ració. Me refereixo a la Solidaritat Catalana. 

Aquesta Solidaritat, tal com nosaltres voldriem que 
fos, això es, veritable, seria ja el clou de les nostres a s 
piracions, en les actuals circunstancies, dintre 'I sistema 
a que estem junvits; quin sistema, ja podría donarse per 
acabat, per quant l'acoblament, de l'orses que portaría 
en son si la Solidaritat, l 'hauria aniquilat per complert . 

¡Tant de bó, que tots els elements que han cooperat 
a la formació d'aquest acoblament de idees, tingucsin 
la abnegació qu'es menester, d'are en avant y en totes 
les ocasions! Allavores si que podríem dir, orgullosos y 
a plena veu: ¡Adiós Madrid! 

Nosaltres, en aquesta manifestació no hi tenim tota 
la confíansa, perquè creyem que serà solsament una 
ratxa com tantes altres n'hi lian hagut, portada per les 
circunstancies. 

Creuríem veritat aquest agermanament de forses, 

sempre que 'Is catalans que formen part de qualsevulga 
dels partits que l ' integren, despullantse dels mateixos 
diguessin:—No som carlins, no som republicans, no 
som monàrquichs ; som catalans: y desde avuy posem 
tot el nostre esfors y tot el nostre entussiasme en defen
sa de Catalunya.— 

Allavores no dubtar íem en dir que la Solidaritat 
Catalana, es la palanca que traspassarà a la nostra Pa
tria vers el camí de les seves anyorades llibertats. 

¡Tant de bó, que les nostres descontianses resultes

sin fallides! 
J O A Q U I M D K L C L Ó S Y D O L S 

Discurs d'obetttapa 
l l eg i t per e n P e l a y Martorell , en l a aeaaió 
inaugural de l 'agrupac ió del Foment de la 

Sardana 

Salut: 

Som novells lluytadors en l'amplc camp del renaixe

ment català. 
Kntre Ics l luentors de l 'auba catalana hi ha quelcom 

superior als triomfs polítichs, quelcom que llueix més 
feblement, que modestament s'amaga mes s'inliltra en 
lo mes pregón del nostre sér. 

Y va tranformantnos. 

Va operant en nosaltres una regressió sanitosa que 

ens la puristes. 

Ens retorna lo que haviem fet malbé de la nostra 
ànima; quelcom que té de sernos plaent y dolç, d 'una 
dolçor de fruita. 

I.a parla, les cançons y les costums de la nostra 
terra. 

Això es lo que teníem de ressucitar pera retemos. 
Ser ben catalans te de ser la nostra transfiguració. 
Mes aquesta tasca era força grossa pera un sol gròp 

de catalans y la hem haguda de destriar. 
Nosaltres ens en hem quedat un bocí. 
Aquet bocí son les dances de la terra. 
Y d'entre elles hem triat la sarda 

Y la hem triada perqué es la quina 'ns ha semblat 

més catalana. 
Escolteune lo que 'n diu en Maragall, el poeta. 
«Aixís la vostra sardana s'ha fet la dansa catalana, 

perquè es una dansa de reis: tothom hi va a una, però 
cadascú hi entra y en surt quan t vol; y mentres es dins 
se subgecta a la llei de son compàs, que es com sí d i 
guéssim cl ritme de la vida social, la llei igual pera tots y, 
no obstant a mida de cada hú ; que'l vell la dança com a 
veli, cl jove com a jove, la dóna com a dóna, el nin com a 
nin, sense que perxò l'un embarrassi ab l'altre. ni ningú 
perdi el magestuós acompassament del tot; y quan n o i 
TOI seduir més. marxa a son arbitri, deixant a llur plaer 
als que vullcn seguirlo; mentres hi es. se lliga a tots 
per les mans, mes les mans són franques de pendre y 
de deixar. ¿Voleu entrarhi? la rodona s'obra y dues 
mans vos prenen. ¿Voleu sortirne? aquelles mans m e -
teixes vos solten lliure, v la rodona, to rnantsea tancar 
segueix impertorbable la seva rítmica llei. Peu lo que 
vullau, mai hi feu nosa perquè may hi feu falt. 
mercès d'aquesta santa llibertat, la redona s'aixampla o 
s'estreny, es xica o es grossa, es de tres o de trecents, 
però tant sardana tan trescents com tres; es unió y l l i 
bertat alhora; es la dansa federal que junta als homes 
lliures v als pobles lliures; es la dansa catalana. 

Si. l'esperit de la sardana e s l'esperit metei.x de C a 
talunya; v a tants com venen a escatir lo que som y a 
preguntarnos lo que volém, y que may semblen acabar 
de saberho, potser perqué no ho volen saber, jo no 
faria més que portarlos a la plassa hont se dances la 
sardana, y els diría:—¿Veyeu? doncs ja ho sabeu ara 
qui som, ja ho sabeu la que volém. Si voleu entrar a la 
dansa, tal com es, de bona gana entfeuhi: mes si no h¡ 
voléu entrar, (cuse enllà que ja som prous.» 

Sí, ja som prous an-e la nostra sardana, a la sarda
na de Catalun 

Mes es precís que hi siguem tots. 
Veniu-h i catalans, juntemnos-hi tots. 
Y allavors la dança de la Catalunya grega serà la 

alegría y el símbol de la Catalunya nova. 

E fl G R U T E S 
Entre les varies industries propies del país que més 

han dat bon nom a Catalunya, té un lloch preferent la fa
bricació de puntes y blondes a que 's dediquen els pobles 
delaCosta . Es un espectacle bellíssim el que s 'ofercixala 
vista dels forasters que visiten aquelles poblacions bres-
sades per les ones de la mar, quan veuen que en quasi 
totes les portes de leseases, al peu de la acera del carrer, 
s'estàn les dones y nenes assentades, ab el coixinet a la 
falda, formant ab artístichs dibuixos les puntes que han 
de servir d 'ornamentació a la indumentar ia y altres t e 
les. Les puntes al coixí de Catalunya han adquir i t fama 
universal. La llàstima es que la fabricació mecànica, 
abarat int l'article, ha minvat en els darrers temps la 
producció manua l , en perjudici de la calitat. Pera fo
mentar la indústria del coixinet, pera fer renéixer ab son 
primit iu esplendor una manufactura tant catalana, el 
poble d'Arenys de Munt ha t ingut la lloable pensada 
de fer enguany una exposició de puntes y blondes, s e 
gons acabem de veure en un artístich cartell a n u n c i a 
dor que hi ha a la porta de la (Jasa de la Ciutat de 
Barcelona. Però, senyors organisadors d 'una exposició 
tant simpática: pera fomentar l ' indústria catalana ¿no 
podien fer els cartells anunciadors redactats en català?* 

Peu lluny estem de voler criticar l'acte de protesta 
que s'acaba de celebrar o Barcelona ab lo nom de «fes
tes de solidaritat». 

Pero com nosaltres acostumem a mirar les coses ab 
tota la fredor de la serenitat, perquè no 'ns agrada e n 
t u s i a s m a r n o s perquè sí, nostres lectors ens dispensaran 
la franquesa si, contra la general opinió, no hi veyem 
una clara manifestació del esperit català. Ps veritat que 
hi abundaren banderes y domassos ab emblemes pa-
triòtichs, m e s e n no pochs balcons vejérem una parti
cularitat curiosa. Quan el vent feya voleyar els domas
sos que portaven l'escut de Catalunya, se descobria a 
sota d'ells algún rètol mercantil escrit en castellà. M'hi 
jugaria .qualsevol cosa. sense cap por de perdre, que la 
inmensa majoria d-clsqui prengueren part en la m a n i 
festació del dia 20 y ostentaven escuts catalans en la 
solapa, escriuen en la llengua oficial del Pstat. la corres
pondencia familiar y mercanti l y compren dècims de la 
rifa de Madrid. Ni en la comissió organisadora de les 
festes podem suposar un ferm esperit nacionalista. 
¿Què 'Is hi costava, ab els molts-diners que s'han recau-
dat de la suscripció, contractar una cobla pera tocar 
sardanes en plassa pública, que era lo més indicat pera 
segellar ab el símbol deia germanor catalana, cl pacte de 
solidaritat que 's realfeava? Y no 's digui pas que haurà 
sigut oblit involuntar i , perquè això meteix els ho pregà 
opor tunament , en atent ofici, la Agrupació del Foment 
d e i a Sardana. Però, rès, la Comissió 's preocupà més 
de xellis y ostentacions aparatoses que no pas d 'un acte 
de positiva germanor . Veusaquí perquè no 'ns hem en-
tussiasmat gayre ab les lestes. Més ens estimaríem ma
nifestacions de realitat, encara que fossin de poques 
persones, pero convensudes, que no pas ostentacions de 
grandiositat fetes per mul t i tu ts inconscients. 

No obstant, una nota hem trovat molt simpàtica en 
mitj de tanta inconsecuencia. Pa Unió Catalanista, que 
d'algún temps ensà semblava tenir oblidada la serietat 
de sos primers temps, aquesta vegada ha obrat ab moll 
de seny y ha sapigut man ten i r seen actitut de dignitat , 
negantsea portar a la manifestació del dia 20 la bande
ra regalada per les dones catalanes en el monestir de 
Poblet. Les catalanes digueren a. la Unió, al lerli tant 
honrós present: 

«Aquí teniu la bandera; manteniula sempre ben 
alta, ben dreta y ben sola.» Y la Jun ta Permanent , ab 
l'acord de no trèurela. ha cumpler t ab son dever. 

BlBüIOGHflFÍA 

Un 1 voció. Quartilles d'en Joan Pi, ab quatre motí 
presentació pr.r en Joteph .'/.' </<• Sucr . Un follet de 11 

1 .v. Imprempta <h Joteph Ortega; Barcelona, 1906. 

EnJoseph M.a de Sucre, ¡Ay! en Pi — dispensin me 
havia equivocat, — ho diu a les seves quarti l les. 

Aquest bon home sent el patriotisme, mes no'l viu 
conscientment; axò'm fa pena. Encaminat , aquest entu 
siasme, por dur a terme molta cosa, mentres que ara , sa 
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excessiva bona fe el fa ésser imprudent. Dia vindrà, si 
se'l treballa, qu'aquest home esdevindrà silenciós. Té 
l'esperit pur, maça pur... Aleshores ell renegarà d'aquets 
moments, nirvioses, y apagat d'entusiasmes persistents 
al exterior, cercarà, escrutarà el fons de les coses, y si 
té el valor necessari pera resistir el pas, —sols són homes 
veritables els quins el resistexen — ¡ juín ciutadà més 
fort, quin ciutadà més viu, quina acció encarnada en 
un home!... Anirà al combat impertorbable, serè: avui 
hi va ab passió, y la passió, si no's conserva a alçada, 
cau ab l'home 

¡Quina llàstima qu'en Pi hagi també caigut en la 
flaquesa de l'enlluhernament! ¿Per quò no s'hi fixava ab 
el tipo que descriu en aquestes quatre ratlles? Es ben de 
doldre, perqué ell es un poeta, y el poeta si be te dret a 
somniar, sos somnis han d'ésser un xich més enlayrats, 
no s'hi han d'aturar a la ratlla estudiada pera els po'í-
tichs, els han do despreciar els sofismes. 

¡L'aplech de Girona! Sí, ja ho sabem qu'allí s'hi anava 
a demanar les garanties constitucionals de Barcelona y 
a protestar d'una lley arbitraria qu'ens havien imposat, 
pró no era per allavors que s hi anava, sino preparant les 
pròximes eleccions. En Sucre ja ho sab això, y si no ho 
sab, tindria obligació de saberho ell que sempre mira 
més enllà dels fets presents. 

Ell sempre ha estat futurista, y ¿volen res més ende-
rrerit que la política espanyola? 

Ho repeteixo: llàstima que se hagi entussiasmat per 
una cosa tant efimera. ¡Fem homes, Sucre, fem homes; y 
després, quan el poble català sigui un poble conscient, 
qu'ens les robin les garanties, qu'ens imposin de lleys 
que ja'n sabrem de contestar! 

Per fer homes conscients, s'ens mira ab menyspreu y 
fins ab rabia. Ja vindrà la nostra hora, els devanters 
triomfarem per sobre dels polít'chs, y allavors... allavors 
com are, els perdonarem a tots. 

SIRENA. Marina m un acte original de VApeles Mestres. Im
prempta d'Antoni López, Barcelona, 11)06. 

La darrera producció de l'Apeles, no desdiu p.is en 
res de les demés que té publicades. Més que una obra 
verament escènica, es un quadret poemàtich un xich 
rebuscat, emperò descrit ab una facilitat envejable. 

Els tipos qu'aquesta vegada'ns presenta, no tenen 
res dq nou pera'is que ja hagin llegit altres obres d'ell. 
L'Apeles n'ha arrencat uns quants de la realitat, y en 
totes ses obres els va glosant y desenrotllant en diferents 
aspectes, però sempre ab el mateix fons. 

El diàlech es d'ana varietat y correcció ben remarca
bles y les frases que usa ens diuen clarament que si 
l'Apeles, com a pensador, diu lo que sent, com a poeta 
diu lo que vol. 

J. S. Y F. 

|40 V E S 
Aaaociació l ' o n n l a r <n< u l i i n i s ín .— La sessió 

dedicada a la lectura del drama inèdit en tres actes d'en 
Emili Tintorer intitulat Mal de verge lon molt concorre
guda. Correctament llegida pel senyor Sanxo y Farre-
rons, se pogueren fer ben be càrrech els oyents de les 
belleses que enclou la dita obra, que sols es apropiada 
pera un públich dotat de cultura gens vulgar. 

tina altra conferencia s'hi ha celebrat, en la qué se 
han donat a conèixer uns treballs literaris d'en Juli Del-
pont, de Perpinyà, com son el pròlech del llibre Flors 
rosselloneses que dona una ullada general a la literatura 
catalana moderna, l'article Lo Pirineu català, l'aplech de 
poesies Les terres de llengua catalana, aixís com un iecal] 
de treballs rossellonesos, mallorquins, valencians y al-
gueríns aplegats pel propi Delpont. Ademes se llegiren 
uns llibrets acabats de publicar: Rialles, poesies d'en 
Joan de la Sanya, y De nostra terra, poesies d'en Joan 
Badoa, abdós rossellonesos. 

En la vinent sessió, que serà'l dissabte dia 2 de juny, 
se llegiran unes poesies inèdites dels celebrats poetes 

Plàcid Vidal, Claudi Ornar y Barrera y Joaquim Riera y 
Bertran. Eo consideració a ensopegarse'l quart aniver
sari de la mort d'en Jacinto Verdaguer, el diumenge, 
dia 10, se celebrarà una altre sessió literaria dedicada a 
les obres del eximi poeta del Renaixement. 

C e n t r e Kxcnrxioni t t ta de C a t a l u n y a . — L a 
secció folk lòrica d'aquet Centre ha celebrat unes ses
sions importants, donant a conèixer el senyor Kirche-
ncr una curiosa colecció de rondalles del poble lèttich 
precehides d'un estudi històrich y mitològich d'aquell 
poble. Nostre company de redacció, en Bonaventura 
Riera, hi donà a conèixer son aplech de cansons reculli-
des a La Selva y en Vicens Plantada, de Mollet, un altre 
aplech de les del Vallès 

A g r u p a c i ó de l F o m e n t de l a S a r d a n a . — Un 
dels números més aplaudits del festival que se celebrà 
en el Tívoli per les festes de la Solidaritat, fou la sar
dana «La Menestrala», executada per la cobla d'en Su-
reda, y excelentment ballada per sis parelles emporda
neses, mercès a la organisació que li donaren els senyors 
Miquel Roquera y Joseph Mata, socis fundadors de la 
Agrupació del Foment de la Sardana 

Com a festa inaugural d'aquesta Agrupació se celebrà 
el dia 27 una bonica sessió literaria y musical, en la que 
després del parlament d'obertura d'en Pelay Martorell, 
se llegiren escullits treballs literaris com La Sardana d'en 
Baldomer Parramon, Glosa d'en Maragall, La Maria d'en 
Casas y Amigó, Les hores d'en Martí y Folguera y ¡L'esta! 
d'en Francesch Matheu y La Urra de Xau.m d'en Bori y 
Fontestá, aixís com una rondalla recull ida per Mossèn 
Alcover; emperò lo més notable de la sessió fou lo poema 
d'en Apeles Mestres La Rosons, que ab exquisit gust artís-
tich recità'l senyor Bonastre, mereixent l'honor de la 
repetició. Més agradosa fou encara la part musical, 
tocantse una rapsodia de Listz y un minuet d'en Pade-
rewski pel pianista senyor Martí, L'Alegria que passa d'en 
Morera al violí pel senyor Junquera, acompanyat al 
piano pel senyor Blasi, y cansons populars cantades 
per les nenes Emilia Fontrodona y Dolors Travé y el 
director del chor infantil del Poble Sech senyor Pons. 
Es tal la afició al ball nacional que sha format dintre 
d aquesta Agrupació que al arrivar la tercera part se 
podien veure algunes colles de balladors que poques 
setmanes abans non sabien gens y ara ja poden posarse 
al costat dels qui'n son mostres. 

H o m e n a t g e p a t r i o t i c l i . —En el meteix dia 20 en 
que un públich nombrosíssim feya homenatge als polí-
tichs, uns quants amichs que tenim a Sant Andreu de 
Palomar, tant catòlichs com bons catalans, celebraren 
una solemnitat religiosa y patriòtica on homenatge a 
Sant Jordi, patró de Catalunya. 

¡Molt be! 
Kn l l i b e r t a t . — Ab molt de gust consignem que 

han sigut posats en llibertat, després de llarch empreso
nament, els senyors Marcel Riu y Secundí Puig, proces
sats per la publicació duns articles, com saben prou 
nostres lectors. 

" C a t a l u n y a Nova.,,— Aquesta societat coral posa 
en coneixement de sos socis, numeraris y protectors, la 
dimissió de son mestre director N Eusebi Bosch y IIunid 
fundada en ses moltes oeupacions artístiques, substi-
tuintlo el subdirector de la meteixa, cl jove é inteligent 
mestre Jaume Llovera; continuant ab son desempenyo 
de les classes de solfeig pera l'ensenyansa de noys y 
noyes. 

P a n t e ó de rey».—Sembla que hi ha l'intent de 
construir en la catedral de Tarragona un sumptuós pan
teó pera servarhi les despulles mortals dels reys d'Aragó 
Pere IV, Anfós II, Joan I y Joan II, y reynes y infantes, 
y ab tal motiu, si arriva a realisarse la traslaeió, se cele
bra .ràn en la propia ciutat unes grans solemnitats com 
les que 's varen fer el 7 d'Octubre de 1856 quan se varen 
colocar les despulles den Jaume I en el panteó d' aquella 
metoixa Catedral. 

«¿loria a n e n Claré.—S'estàn organisant festes 
pel 8 de Juny, en conmemorado de l'aniversari de la 
mort del músich-poeta que més increment donà a les 
societats corals de Catalunya. 

Consistiran en una gran manifestació popular, una 
cavalcada ab carrossa alegórica de la musica, y la colo-
cació d'una làpida en la casa hont va morir. 

A Cristianía ha mort l'Ibsen. ¡Ploremlo! 
LIbsen no era català, que si ho hagués sigut, ens 

hauria dedicat a nosaltres, els de LA DKVANTBRA, son 
drama Un enemich del poble. La terrible tragedia que els 
defensors, els grans amichs d'això quen diuen poble fan 
passar al Doctor Stokmann, s'assembla bastant a la 
nostra. 

¡LIbsen ha mort! ¡Llegimlo! 

Avís d'Administració 
Se prega als senyors suscriptors y protectors de 

fora que estiguen en descobert de la suscripció 

d'aquest any, que tinguen la bondat d'enviar l 'im

port per tot lo mes de juny, puig de lo contrari 

se'ls hi suspendrà l'envio del periódich. 

LA DEVANTERA s'entregarà de franch a qui ho so-
liciti en els punts següents: 

Associació Popular Catalanista, Escudellers Blanchs, 8, i . ' 
Carrer de Sant Geroni, 4, imprempta. 

En els meteixos punts s'admeten donatius extraordina
ris a favor del periódich, que passin de 25 cèntims. 

O B R E S 
de venda en aquesta administració 

Historia de Catalunya, d'en Bofarull, t ra-
duhida al català, en quaderns setma
nals de 25 cèntims (5 per cent a favor 
de l 'Ensenyansa catalana). 

Historia de Catalunya, publicació «Estu
dis», en quaderns setmanals de 10 cèn
tims (20 per cent a favor de l 'Ense
nyansa catalana). 

Crónica 0 comentaris de Jaume I, editats en 
ortografia moderna per la casa Ferrer-
Vidal, 2 volums, (5 per cent a favor de 
l 'Ensenyansa catalana), cada volum 
2 pessetes. 

Fcyna vella, per en Pere Aldavert, 2 pes
setes. 

A la taleya, per en Pere Aldavert, 3 pes

setes. 

IMPREMPTA COMÍ NAL, Societat obrera.—Sant Geroni, 4 

PREUS DE SUSCRIPCIÓ: 
Catalunya a pebete» l 'any 
Pobles agregat* a Barcelona ( p e r rallé de major f ranqueig) :* « « 
Extranger 3 „ n 

Els propagadors de LA DEVANTERA fomenten la circulació del periódich prenent un nombre determinat d'exemplars, per repartir entre'Is amichs, pagantlos 
als següents preus: 

3'5° ) 
1'80 I 

Una acció de 1 0 0 exem 
Mitja acció » bo » 
Un quart d'acció » 25 » 
Un vuyté d'acció » 12 » 
Un dotzau d'acció » s » 

» 

» 
o-5o 
o'35 

per cada número. 
compresos gastos 

de correu per 
Catalunya. 

Les suscripcions se paguen per endavant. 
S'admeten segells de correu y documents de fàcil cobransa. 
Es lliure la reproducció dels'treballs, però 's prega que al reproduhirlos es fassi constar la procedencia. 


	devantera_a1906m05d30n80_0001.pdf
	devantera_a1906m05d30n80_0002.pdf
	devantera_a1906m05d30n80_0003.pdf
	devantera_a1906m05d30n80_0004.pdf

