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DISCURSOS pronunciats en el "meeting:" que celebraren al teatre del Tívoli'ls elements autonomistas
catalans convocats per la

UNIÓ

CATALANISTA

A

U» deu del mall del dfa 29 del prop passat
mars, en el tealre del Tivoli d'aqucsla ciutat,
;;ue lloch el mettiitg urganisat per la '
Catalàfuita pera protestar del decret que reformant el Notariat
dicuTl ministre de la corona castellana, Eduart Dato. E l
lcatre estava ple de gom a gom, curull de més de cinch
:nil personas. E n l'escenari, hi prengueren lloch las rcpreientacions qa'entiuu autonomistas de tot» els ma<'HM hi havfan enviat A la presidencia hi era'l senyor
•'oca, y a banda y banda d'aquest els senyora Campraany, Pujulí, Patxot, Robert y Moliné, de la Permanent
i » la U n t i , l'Erasme de Janer, president de la tjanta
Regional Carlina», y'l senyor Ifiiguez que, com se pot
•.pendre, era'l representant de l'autoritat.
E l P r e s i d e n t de l a « U n i ó C a t a l a n i s t a » ,
e n J o s e p h M a r i a R o c a : Catalans: Deapré» del
r'ceDt deciet d'en Uato sobre la reforma del Notariat,
'* Junta Permanent de la Unió Calalanisla, creyenl
que aquell era atenutori a la dignitat de Catalunya,

acordà celebrar un gran mteling de protesta; volgué
qu'en aquest hi tinguessin representació lots els catalans, y a tal fi, demana'l concurs de tots els clements
autonomistas de la nostra terra.
Podran separarnos als uns del» altres diversos criteris sobre procediments; podrán separarnos diferentas
apreciacions sobre la forma de govern; però estem
sempre unit» quan se tracta de nostre ideal comú, qu'e»
Catalunya- (Aplausos.)
Donchs grans mercès a tots els elements autonomistas que tan galantment han respost a nostre convit; y
jo'ls hi garanteixo que la Unió Catalanista acudirá allá
ahont se la demani, sempre que's tracti de delensar els
dret» de Catalunya. {Aplausos)
Havent de parlar molts oradors en aquest acte,
aquests farán els discursos curts, de 10 o 15 minut» de
duració.
No vull ofendreu» demanant que tingueu silenci. Sé
de sobra» que, tractantie de Catalunya, el» ver» catalán» observarán ordre, demostrant aixls al poder cen-
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t n l que nosaltres no som dels que movem xibani, sinó
catalans, y, cora a tais, serios, malgrat se iracli d'una
grave ofensa rebuda d'nn ministre del Estat Espanyol,
encara que aquest sfa'l de «Gracia y Justicia».
(Llarcks aplausos.)
Ara'l senyor secretari se servirá donar compte de
las entitats representadas o adheridas al acte.
E l S e c r e t a r i e n M a n e l R o c a m o r a (llegeix)!
Associacions adheridas a la Unió Catalanista y representadas al meeting:
Lliga de Catalunya, Centre Català de Sant Feliu
de Guíxols, Centre Catalanista Graciench, de Gracia,
Catalanista del Poble Sech, Foment Catalanista de Barcelona, Centre Catalanista de Figueras, de Santiago de
Cuba, Associació Catalanista de Tarragona y sa comarca, Catalunya, de Lleyda, Centre Catalanista de
Arenys de Mar, Rafel de Casanova, de Manlleu,
Catalunya Autónoma, de Barcelona, Gent Nova, de
Badalona; Centre Català de Sant Sadurní de Noya,
Associació Catalanista de Molins de Rey, Catalunya
y Avant, de Barcelona, Lliga Popular Catalanista
de Castellar del Vallés, Associació Obrera Catalanista de Manresa, Lliga Regional de Manresa, L o
Renaixement. Associació Catalanista de la Costa de
Llevant, Centre Democrátich Catalanista de Solivella,
Escola Jordiana-Orfeó Canigó, Associació Protectora de la Ensenyansa Catalana, Lus Pregoners, Centre Catalanista de Girona y sa comarca. Centre Escolar Catalanista, Centre Catalanista de Sant Feliu de
Llobregat, Los Montanyenchs, Lo Trángul, l a Barretina Torellonense, Lliga Espiritual de Nostra Senyora
de Montserrat. Lo Somatent, Aplech Catalanista (en
constitució). Centre Catalanista de Mataró, Centre Popular Catalanista de Sant Andreu de Palomar, Centre
obrer Catalunya, de Sant Martí de Provensals, Centre Català de Sabadell. Associació Catalanista de Rens,
id. de Premià de Mar, Nova Cathalonia, del Poble Sech,
Associació Catalanista de Sant Boy de Llobregat, Associació Catalanista de Sant Joan Despí, del Poble Sech,
Agrupació Catalanista de Pals, Catalunya Nova, Joventut Catalanista de Sabadell; Agrupació Catalanista de
Valla, L a Coronela, d'Esparraguera, Agrupacions de
Rubí y Sitges
Altras entitats representadat: Cambra de Comers
de Barcelona; Centre Excursionista d'Urgell y Segarra, Centre Provincial Gironí, Centre Regionalista de Cervera y sa comarca, Orfeó de Sana, Centre
Autonomista de Dependents del Comers y de la Industria, Centre Excursionista de Catalunya, Centre Autonomista Fivaller, Artístich Catalanista del Poble Non,
Agrupació Regionalista de Tarrassa, Cassino de Sans,
Lliga Regionalista de Gracia, Academia y Laboratori
de Ciencias Médicas de Caulnnya, Lliga Regionalista
de Mataró, Ateneu Democrátich Regionalista de Sant
Martí de Provensals, Lliga Catalanista de Reus, Consistori dels Jochs Florals, Cooperativa Obrera Catalana,
Lliga Regionalista de Sabadell, Catalanistas de Cabrils, de Camarassa, Institut Obrer Català y Academia
de Jurisprudencia.
Agrupacions adheridas a la Unió Catalanista y representadas també en el meeting: Catalanista de Palifragell. Joventut Catalanista de Tarragona, Catalanistas de
Targa, id. d'Olot, Escolar, Ramón Llull. Catalanistas
de Cabrils, Els Segadors de Sans, Orquesta 1 a Renai
xensa, de Sant Sadurní de Noya, Agrupació Catalanista
de Vilassar de Mar, d'Excursions, Bach de Roda, Los
Feyners, de Sallent, de Mollet del Vallés, d'Agullana,
d'Arbós, de Propaganda Catalanista de Barcelona.
També hi estava representada la Lliga Regionalisu.
Periódichs; La Renaixensa; L o Camp de Tarragona;
L a Comarca de Lleyda; Lo Aíontanyeneh, d'Olot; L ' A v i r n i , de Sant Sadurní de Noya; Gent Nova, de Badalona; L a Veu de la Segarra, de Cerrera; La Sembra, de

Tarrassa; L a Costa de Llevant; Montserrat; Lo Catalnnista, de Sabadell; Sempre avant-Avant sempre, de Manila; Lo Cerones, de Girona; La Kierada, d'Arenys de
Mar; Llevant, de la Barcelonela; Catalunya, «le Barcelona; D i a r i de M a t a r ó y sa comarca; Cu cut; Sol·Ixenl,
de Mataró; Vida Nava, de San! Martí de Provensals;
IJevor, de Sant Feliu de Guíxols; Lo Somatent, lie
Reus; E l Correo C a t a l á n ; Baluart de Sitges; Veu de ¡a
Comarca de Tortosa; La Veu del A m p u r d á ; L a Veu de
Catalunya, y JOVENTUT.
Entitats adheridas a la Unió Catalanista qn'enviar-.
la seva adhesió al meeting:
Associacions: Catalanista de L a Espluga de Francci!
Lo Segrià, d'Almenar, L'Escut Emporitá, de L a Bisba'.
y Lliga Autonomista, de Calaf.
Agrupacions: Democrática Catalanista de SantQuii.
tí de Mediona, de Rodonyà, Catalanista de Sant Andreu de la-Barca, de Sant Feliu de Codines, de Sam
pedor, y delegats de la Unió a Vilafranca del Panada.
Periódichs: Lo Vendrtllench y Lo Campanar dt
Leyda.
També enriaren la seva adhesió las segtienls entilats: Democrática Catalanista «Germanors, de Barctlona. Centre Catalanista del Vendrell. Centre CataH
de Vilanova y Geltrd; Federació Escolar Catalana, y'l
periódich L a Veritat, de Manresa.
E l s e n y o r P r e s i d e n t : E l s senyors delegáis
quina representació no s'hagués fet constar, o que
haguessin arribat posteriorment, tindrán a bé ferho
notar al senyor secretari després del acte, o en la
secretaria de la Unió. Té la paraula'l senyor en Baldumer Tona: (Afolts aplausos.)
E l s e n y o r T o n a f d ' tCitalunya Federal»): Ciutadans de Barcelona: Vinch portant la veu de l'asso
ciació republicana federalista «Catalunya Federal»
Aquesta té per finalitat la implantació dels principi*
republicans autonomistas y. conseqUenta ab aixó, hauria faltat si no hagués respost al convit que'ns feu la
Unió Catalanista. Nosaltres som catalans republicans y
demócratas, peró estimém com cl qui més a la terra
catalana. (Grans aplausos.!
E l decret d'en Dato no'l podém acceptar. Ni legal
ni moral, ni políticament pot surar
Aquel decret es una proba més de que'ls polítichespanyols no poden curar del mal que fa sigles pateixen. (Molt bé.)
L a mania del unitarisme y del autoritarisme, que
perdura desde b quatre sigles volent fer del Estat ur
poder físcalisador, es un mal ja crónich de nostres governants.
Ja fa temps que segueixen pel mateix camí. Del Estat espanyol, qu'es conjunt de pobles ab varietat dc
costums, ab diversitat de fesomías particulars, ne voler,
fer un sol poble, ab idénticas costums, ab la mateixa
fesomia, fonentlos en motllos antinaturals y contrariant
las lleys inflexibles de la naturalesa (Aplausos.)
E l decret d'en Dato es injust y antidemocrátich. E '
injust perqué ve a destruhir una institució que fin»
avuy era honorada. E l s tribunals d'oposicions a Catalunya sempre han sigut justos, y'ls notaris per ells proposats han encarnat sempre l'esperit de Catalunya.
Ara, trasladats aquells a Madrid, ab l'ambient corromput qu'allí's respira, ja podém dir: Adeu, justicial Adeu,
legaliuil Adeu, equitatl Sols regnardn el favoritisme,
cl despotisme y demés. . ismes que caracterisan al poder central.
Es el decret antidemocrátich en el sentit més eleva:
de la paraula, perqué democracia es el govern de l«
nació per la nació, el govern del poble pel poble, y I»
obra d'en Dato es una obra absolutista, antidemocràtic», que mata l'esperit d'iniciativa distintiu dels catalans.
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Fa cinch anys que'ls espanyols, ab motiu de las grans
(k-sfetas colonials, sofriren grans desenganys. De lots
els llabis surtía la paraula regeneració; tou deyan que
Punitarisme estava a la bancarrota. Ja ho veyéu si hi
útil ,
Ka pochs'acaparava'l pago del mestres, invatünt las
atribucions dels municipis. Després en Romanones
prohibeis la ensenyansa del Catecisme en català, posant als mestres baix la férula del ministre. Ara hi sotmet als notaris, el de Gracia y Justicia.
E l govern, lluny de secundar las iniciativas dels
pobles, las mata. Volen pobles polires, servils, miseraI- es, pera que'n puguin fer lo que'ls dongui la gana.
Convé que tots ens unim com un sol home. Si Esparya'a vol salvar, ha de cambiar de constitució y ha de
convertirse en un conjunt de regions autónomas.
(Aplausos.)
Catalans: avuy estém congregats pera combatre un
•lecret centralisador, demà reclamarem l'autonomia 10legnil de Catalunya. (Ovació.)
E l s e n y o r P r e s i d e n t : Té la paraula'l senyor
rn Joaquim Giralt y Verdaguer. (Grans aplausos)
E l s e n y o r G i r a l t (¡tela t L l i g a Rtgionalisla-t):
Jo'm felicito del espectacle que donan aquí tots els elements autonomistas de Catalunya al presentarse units
cn aquest mictil·lg deixant de banda totas las diferencias
Vn altres ordres d'ideas puguin separarlos. V tot
aixó per nostre amor comú a Catalunya.
Entrc'ls aspectes del decret d'en Dato, hi há que
notar la tendencia general a fer prosperar el socialisme
ilcl Estat, o, més ben dit, la burocracia.
Estudiant el preàmbul no's veu per enlloch que respongui a las necessitats del pafs, sinó a la instigació
dels notaris de fora de Catalunya, quins desitjan tenir
cl titnl de funcionaris.
La reforma d'en Dato no facilita la contractació,
MUÓ que tendeix solzament a enaltir al funcionari. Se
pot afirmar qu'es una ferida que la burocracia ha inferit al poble.
A Espanya ja es vell aquest sistema. Totas las fraccions se subordinan a qui las desempenya. Se fan barcoi no pera defensa del país, sinó pera donar trevall
als marins; se decretan ascensos pel sistema que'n diulien del sallo del lapón, no pera fomentar l'exércit. sinó
per'afavorir als militars y fer callar als descontents;
ens obligan a ensenyar en llengua forastera (Aplausos)*
no pel mal que'sfa als nostres noys, a quins s'obliga a
parlar com illoritos» (Aplausos), sinó perquè, de ferse
tn nostra llengua,'Is mestres de Catalunya no podrían
"ser castellans (Aplausos): ens nombran catedrátichs
y Is colocan de tal manera, que las Universitats no
semblan centres d'instrucció, sinó casas de beneficència. (Molts aplausos.) Y en tot se subordinan els interessos de la majoria als dels sers dèbils que pera viure
necessilan de l'almoyna del Estat.
Aixfs resulta que tenim marins, però no marina; mt''tars, peró no exèrcit; catedrátichs, peró no ensenyança. Ens trobém casi en el mateix estat que las tribus o
l-íbilat africanas. (Grans aplausos)
Aquí, a Catalunya,'! notan cumplía. E l decret d'en
-'ato reduhint el número de notaris e igualanllos, des'ruheix el «alier y'l talent individual; y ademés el nota"i ara, per comptes d'un home de confiansa del client,
scri, com diu molt bé'l poeta Maragall, un conserje ab
gorra galonejada, que's circunscriurá a fer un gargot
T a posar un sagell al peu de las escripluras. (Grans
plausos.)
E« una obra horrorosa com lots els reals decrets,
lue no més miran el bé personal y no'l del país.
Hi h í que confessar qu'en Dato pievéu la objecció
'lae se li farà, y pera sincerarse, diu en el preàmbul del
r*al decret: «Es cert que'ls qu'exerceixen allras pro-
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fessions lliberals, com las de metje, advocat, etc., necessilan ab sa honradesa y laboriositat conquistarse la
estima pública, peró'l notari no, perque'l notari es sols
un funcionari.» Heusaqui la docirina que senta loi on
ministre. Com si on funcionari no necessités també tenir talent y ésser honrat y laboriós. (Aplausos.)
Hem de protestar contra aquesta manera d'entendre
la missió del poder, propia de la política centralista;
hem d'advocar per l'aolonomia individual complerta,
exempta d'impulsos de cap mena provinents de dalt.
Ilem de recordar que l'Estat es un organisme artificial
que sols té dret a existir quan vingui a garantisar la
llibertat del individuu, y que sols son bons governs
aquells que son esclaus del poble, poig com ha dit on
gran polilich inglés, ctanl mellor es on Estat com
menys governi y més deixi governar al poblei.
Catalunya, que s'orienta segons las corrents cientiticas modernas, deu protestar d'aquest decret, no perquè
fereixi insidiosament las lleys catalanas, sinó perquè
mataria las fonts maleixaa del Dret, Dret qu'encara
qu'avuy sembli mort y atrassat, té en sí gran calor de
vida: la llibertat civil de testar y de contractació, que un
dia poden donarli vida nova. Jo no hi crech en códichs que minuciosament regulan els actes Tot códich
fet per llegisladors representa l'estancament, tanca la
voluntat del poble en un circuí de ferro e impideix
la lliure evolució humana envers la perfecció. E l verdader Dret deu naixe en la conciencia dels pobles y cambiar ab ella; y aixís era'l nostre Dret qu'era fill de nostras costums. V nostres notaris, coneixedors del poble
català y sas costums, sabían donarli recta interpretació
y conservarlo.
Verificantse las oposicions a Madrid, se farà renovació de personal, que será tol castellà, y aquest, ab son
estil unitari y abstracte, imposará un dret que si es viu
perqué está ^scrit en un códich, es mort en la conciencia del poblé.
Hem de protestar d'aquest decret, per ésser ateníalori a la dignitat humana. Hem de trevallar, de Irevallar
forsa, convensuts de que contra tot un poble res hi pot
un ministre. (Ovació.)
E l s e n y o r P r e s i d e n t : Té la paraula en Trinitat Monegal. {Grans aplausos.)
E l s e n y o r M o n e g a l (de la 1 Unió Catalanista*): Companys: F a pochs días qo'cn on meeting celebrat al Nou Retiro,'! president de la c Lliga Regionalista*, l'Albert Rusiñol. dirigí una abrassada a tols els
elements autonomistas. Avuy aquí hi som representadas tolas las fraccions autonomistas. Prescindint d'opinions particolars, s'han sapigul uniren l'abrassada de
tot un poble, en aquests iQoments en que perilla una
institució de Catalunya.
No es cert qu'odiém a las altras regions. Ni una
gota de fel tenim pera ellas, peró sí un magatzem pcra'ls
que'ns dirigeixen (Aplausos.)
F a temps que desde Ponent venen ayres plens
d'agravis. (Aplausos) F a temps que dura aquesta creohada conlra nostras llibertats: ara on decret, ara ona
disposició, ara un tractat de còrners Potser no bo fassin expressament, peró sempre reb Catalonya. (Aflauiliments )
Primer ens arrebassaren els furs; després, gracias a
las unitats predicadas pels llegisladors de Cádiz, ridículs imitadors dels dte la Kevolució francesa, 'ns imposaren la Unitat; més tari, vingueren els tractats de còrners, aranzels, impostos, tots fets ab la intenció de
matar la riquesa de Catalonya, lo que no coosegoiren
perqoe nostra riqoesa está dintre la Terra y no s'arrebassa ab decrets.
Ens imposaren més endevanl el Códich civil, que
semblava fet J)el net del autor del decret de la Nova
Planta. Aquest se pogué atenuar perquè'ns defensarem.

336

JOVBNTUT

Y dich ens defensarem, encara que jo no hi era, perquè
hi eran molls germans meus de patria qu'han esdevingui després amichs y companys.
Darrerament han vingui: el decret d'en Romanones
sobre la ensenyansa de la doctrina en castellà; després
l'apoteosis^ab el decret d'en Dato. el cNotari Majors del
regne. (KiaUas) S'atenia a nostres drets, a nostras
costums, a nostras llibertats. Ja veyéu lo que'ns queda!
(Aplaudimenti.)
E n Romanones, que pnjá a miniitre no més perquè
son parc tenia tants milions com cavalls a las quadras,
vingué a presidir l'enterro del cantor del Canigó y després clavà una fuhelada a la llengua del difunt poeta,
com ho hauria pogut fer ab els cavalls de son pare.
(Aplausos.)
En Dato sembla haver fet un malch ab en Romanones, També vingué a honrarnos, y mentres a Montserrat escrivia la hermosa frase Amaos ¡os unos á los
otros, sos dependents acanavan la esquena (Aplausos)
deis que surtían d'honrar la llengua catalana. ( O v a ció )
Aquest ministre marxá mésdeprcssa de lo qu'ell creya, y jo també. (Riallas.) No ha pahit la ovació que se
li tributà, y VAmaos los unos á los oíros el té encara a
la boca del estómach (Riallas.)
Ara ab el decret sembla que no més se preocupa deis
nouris. l'erò's descuyda una rahó al preàmbul. En ell
se consigna que'l tribunal d'oposicions será a Madrid,
ab personas d'allá, peró no'l per qué's fa aixó.
Fins ara'ls colegís regionals, única organisació histórica que'ns quedava, reconeixian el dret y la llengua
de cada regió, y a Catalunya's reconeixia, per consegüent, el Dret y llengua catalans.
Ara aixó desapareixerà, perquè'ls notaris que vinguin
no coneixeran la llengua y Dret nostre. Encara que coneguessin la llengua y'l Dret segons els llibres, no
bastaría, puig es necessari entrar en l'ànima del poble y conéixela, pera coneixe. degudament el seu Dret.
Ja sabéu tots, donchs es cosa vella, que pera coneixe
verament a un poble, es precís coneixe son Dret.
Ab el decret d'en Dalo sobre'l Notarial, s'esubleixen
dugas classes de nouris: nns qu'entrarán per oposició
directa, y'ls altres que conslitubirán un cos d'aspirants,
veritables funcionaris del Estat ab tots sos defectes.
Uns y altres entrarán ab un peu d'igualtal esferehidora, que porta en si un element destructor de la costiSm,
y del veritable Dret.
Els aspirants serán aucells de pas, y aquests ja se
sab que no deixan res; al contrari, prenen d'allà hont
passan.
Vull acabar tota vegada que s°acaba'l temps, fent
constar que'l decret mata la Institució NoUrial. Els
meus companys que m'han precedit, y'ls que'm seguirán, ja s'han cuydat y's cuydarán de fer la critica del
decret en ií.
Els de Madrid, en sa mania uniformadora, voldrian
veure una institució fins avuy lliure y gloriosa, arreconada en la vitrina d'un museu d'antigniuts, ab un
rètol que digués: cVas en que jan el Dret Català, mort
peb notaris forasters, que no van més que a buscar
medis pera la lluvia per la existencia.» (Aproòatii.)
Voldria que l'entusiasme que sentiu ara, no's refredés.
Pit y fora, companysl Continném nostra campanya
dintre ! terreno legal, mentres no se'ns obligui a surtírnel ( O v a à ó )
Hem de cridar ben fort, valentnps del crit de guerra
de nostres avis: tVia fora, lladresli Puig lladres son
els governs que fan burla y escarni dels interessos morals y materials dels pobles.
( A l acahar son discurs t n Montgai, si l i tributa una
llarga y xardorosa n a c i ó )
E l s e n y o r P r e s i d e n t : Té la paraula en Ma
run Fortuny. (Grans aplausos.)

E l s e n y o r F o r t u n y {del partit Iradicionall·l . :
Conciutadans: si no hi hagués al fons de nostres con
l'amor a Catalunya y a sas veneradas institucions,que'ns
uneix y fon A i un sol poble, la reunió d'avuy seria suficient pcra'mourc la flama del entusiasme y fernos surur
en defensa dels seus drets petjats pel centralisme que
resideix a la capital d'Espanya.
Entr* las mollas disposicions qu'ab sos treu «overinats tracun d'anorrear nostre dret. y a las que ja'ns
tenen acostumats, cap se presenta com aquesu darrera.
S'havia publicat un Códich civil fel de retalls de tou
colors com las califas que fabrican las donas; s'havian
publicat decreu reformant la ensenyansa; mes cap fin^
ara s'havia atrevit a atacar Un obertament a lleys foncmenudas en el modo d'ésser de nostre poble. Això
devia ésser obra del ministre qu'ab son afany reformista fins pretengué cambiarnos las horas de menjar.
( Aplausos.)
E l decret es anticonstitucional. E n ell se fa esment
de la mala situació perquè atravessa'l Notariat, y per.i
posarhi remey no's cridan las Corts, no s'escolu al
país: cal sols una senzilla disposició ministerial.
En el preàmbul, fals de tota falsetat, s'alegan disposicions que no son certas; s'enumeran els mals que
pateix la classe notarial y's proposan remeys que la
empitjorarían; s'afirma que las escripturas disminuhetxen y's vol curar creant menos notaris; que aquest
no tenen la posició social que per son cárrech merei
xen, y per aixó's proposa qué's trihin dels de Madrid,
y, en fi, per'afavorir més y més als del centre, s'esla
bleix un torn perjudicial al de las regions y contrari a
la llibertat.
Llargament podrán explicar els meus companys las
dificultats que'l dreret ofereix, l as solucions que presenta als mals que preté remeyar, ens recordan una
vegada més el Móns parturitns ridiculus mus. Tous
las disposicions que dona son pera Ilegitimar l'esubliment de las oposicions a Madrid; es a dir, una centrabsació més.
Es un insult fet a la idea regionalista, donchs fereis
las institucions regionals de tou els pobles d'Espanya,
especialment a Catalunya, perquè nosaltres tenim un
Dret que no es pas un dret foral com creuhen molls,
sinó qu'ea nn dret més antich, més sabi y més lliberal
que'l Dret de Castella.
E l fons de nostre Dret desaparegué ab el decret de
Nova PlanU que deixà sols una font de Dret CaUlá Ja
no tenim llegislació ni jurisprudencia. Ens resU Un
sols la coslúm jurídica.
La constitució de nostre Dret vingué de la consnciui;
vingué d'abaix. del poble; no com el Códich civil, copiat del de Napoleón y del d'Holanda. V com sas
arrels están en las costums de nostre poble, BO pol
cambiarse en un sol dia com se pretengué ab el Códich
civil. L a vegada qu'ho intentaren vegeren per terra
sos propòsits, y ara escarmentats no volen ferho de
cop y volu. Es poch a poch com volen imposarnos
aquellas costums exóticas. (Aplausos)
E l nouri a Catalunya es una institució especia';
desempenya un cárrech de confiansa, es el dipositar
dels secreu de la familia, es un sacerdot a qm's con
sulu, y aquests sacerdots a Catalunya son filis de la
llibertat de contractar E l nouri català, com digué l'escriptor, na ts sainetero n i caricaturesco: es hoaral, té 1«
confiansa del poble y aquest el consulla, ou son consell
y segueix sas indicacions.
E n la conciencia del notari s'hi servan nostras costums peculiars, testaments, capitula matrimonials )'
censos enfiléutichs qne son desconegnu del poble castellà, y qne quan aquest estigui encarregat d'aplicarlos,
aniran desapareixent y ab ells la riquesa de Cataluny'Se tracta no de castellanisar, d'extrangerisar a nostra
nació.
E n l'article 12 del decret se fa constat que las escrip-
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lunu sols s'escriuràn en llengua castellana, y que'I notin té de coneixe las altras llenguas extrangeras. íQufnas son aquestas? ¿No es un insult pera las que no son
castellanas?
Ab la protesta d'a»uy, Catalunya mostra patent la
voluntat del poble. No es una manifestació política,
doncbs catalans de tota mena son els aquí acoblats,
que prescindint de las sevas opinions, petilas devant
del interés de la terra, persegueixen el mateix fl: la rcconstitució de Catalunya y la reconquista de las sevas
lleys y costums.
Tantdebó's repeteixin sovint las manifestacions com
aquesta. Y tinguém la seguretat de que no será la
darrera, donchs vindran novas fuhetadas a ferir a nostra
terra. 'L·larchs y espontanis aplaudiments.)
E l S e n y o r P r e s i d e n t : Té la paraula'l senyor
en Miquel Laporta. {Aplausosprolongáis)
E l s e n y o r L a p o r t a (ile i C a í a l u n y a Federal*):
Catalans: Quan els infants de Castella pera refermar a
son casal el domini de Catalunya mataren a punyaladas
a Jaume d'Urgell, en la presó de Xàtiva, ben cert creyan
havfan mort ab ell a nostra patria; mes aquesta viu
encara y viurà sempre. Lo que mataren ab ell fou la
monarquía catalana, y a la vegada l'esperit monárquich
dels catalans. Y com els morts no tornan, per aixó la
Unió Catalanista no té en son programa als reys y pot
cridar als federals, ali que volem posar l'autonomfa
sola'l doser de la democracia. (Aplausos.)
Si'l Catalanisme volgués als reys, nosaltres no voldham pledejar ab ells. Que no volém que per segona
vegada vinguin els arxiduchs d'Austria y'ls Felips V a
desfer l'arca sant* de nostra llibertat.
Hem vingut afer sentir la veu dels federals en aquest
acte de protesta. Representém a «Catalunya Federal», animada del desitj de surar en las ayguns esvalotada» en quinas s'ofegan els homes qu'oblidan sos
ideals pera recordarse sols d'ells mateixos. (Molls
a'iausos.)
,
Altra volta, quan tractavan d'imposarnos el Códich
civil, era fona eloqtlent la veu dels federals, que retrunyia en meetings com els de L a Bisbal y Barcelona;
»vuy no es eloqUent, mes ja'n té prou ab que suni del
fons de l'ànima, sagrari perpetual del amor a nostra
terra. Terra en la que brollaren las flora qu'engalanaren
» nostras aymadas; terra que servi d'amorós sustent a
nostres avantpassats; terraqneregaren ab llágrimas nostras mares, y terra en quin ventre volém que hi hagin
«ostras honradas tombas. (Els aplausos a/egan la veu
del orador.)
ai no es ab ella está contra d'ella; qui enl'horadel
perill l'abandona, dona alé a sos contraris. Nosaltres
sempre ab ella, no la deixarém may, com jamay oblidarém qu'en els fulls de la seva historia hem après la
1 locracia. (Aplaudiments.)
-Qué voleo els de Madrid, que per medi d'un decret
barran la porta del Notariat català als fills de Catalunya,
T esperan enviarnos notaris forasters, desconeixedon,
»i no enemichs de nostre dret, soldats armats de ploma,
'» més terrible de la» armas? Volen lo que's proposaran quan lo del Códich civil, si bé alashoras anavan
P" I * dressera y ara segueixen camins tort», que si bé
marrada, també portan al lloch qu'ells desitjan.
aplaudiments.)
L'article primer del decret mata'ls colegí» regionals
nouris y ordena que'I» notari» de cada provincia
coiutituheixin un colegí; aixó e», mata novament el»
orK»niime» natural» de la» región» y reconeix l'artifiC1>1 de la província, paraula d'origen llatí que aignifica
Pal' eonfuistat.
Veritat es qu'ab la» facilitar, que dona al» no cata'•ns, dintre poch» any» tou» la» notaria» de Catalunya
" arán ocupada» per foraster», y alashoras será igual
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que'I» colegí» »fan regionals o provincials. Me» avuy
no es lo mateix; nostres notaris, fidels guardadon de
nostre Dret, disposats sempre a defensar las lleys y
costums de la patria, els hi fan ombra de véurels acoblats, y per aixó tractan <*e desunirlos ab l'esquarteraroent del Colegí Notarial Regionalista, últim baluart
hont se defensava nostra costum. Deslruhintlo y donant
vida als quatre raquftichs de las provincias, poden més
fàcilment ínlluhir en aquest», atiarlos, fomenur sas
desunions y posarlo» en pugna y fer mé» planera la
tasca que portan de cap.
La institució regional ab ánima valenta y forta's defensa contra'l caciquisme, y aquest no pot res contra las
regions, mes si contra las provincias, y aixis veyém
qu'en cada una d'aquestas s'encarna en home» que, com
planu» rara» de la botánica política, viuhen a l'ombra
protectora de las parets del» govern» civil» C " " * '
llarehs aplausos.)
Mes no es a ;uest article, ni cap altre, lo que'ns subleva y endola nostra ánima, sinó l'esperit d'hipòcrita
traydoría que a tot ell informa, traydoria que sols pot
compararse ab la que. armada de punyal, espera, pera
acabar ab en Jaume dUrgell, a que aquest, vell, cego
y desvalgut, no pugui defensane de sos matadon. Traydoría empleada contra aquesta terra, poblada segons en
Pere I V , per gent de Uealtat, y jo dich de paciencia, y
també d'impaciència de rebre cada dia tants y tants insults, que ja hem perdut el compte y frísém per trobarlol (Ovació.)
V prou el trobariam si devant de la palria'ls fills
d'aquesta terra no'nsempenyessin! en ésser uns blancbs
y altres negres (Aplausos), y de tols colon, y no portéssim al ventre altra patria que la que tenim, la més
santa y més noble, donchs es nostra mare. Adorém el
badell d'or y plantém las tendasal desert com si fóssim
eterns sobre la terra, oblidantnos que sols Deu perdura,
y que quan ell vol nosaltres deixém d'ésser. Sachs de
miseiia, cuchs que'ns arrosseguém afanyosament dcmunt de la terra: alsém els ulls de l'ànima al cel y volém ab esperit de germanor voltant l'espay que'ns
enrotlla!
Bona gent catalanal Donemnos una abrassaila d'ànima y volguém beure tols en la copa de las amarguras
de nostra terra, que'ns donará fam d'autonomia, y lo
grarém imposa rial
E n mitj de nostra» pena», quin goig dona'l veure tanta gent aquí acobladal Cóm batega nostre cor y la esperan sa ilumina nostra pensa, com la terra quan cl
llamp esquinça la foscal Ben »egur que l'esperit inmortal de nostra mare Catalunya voleja d'un cap al altre
de la sala y sagella nostre front ab besada de pau!
(Gran ovaeió, que dura molla estona )
E l s e n y o r P r e s i d e n t : Té la paraula en Manel
Folguera y Durán. (Uarchs aplausos.)
E l s e n y o r F o l g u e r a y D u r á n (deia i U m á
Catalanislay): Catalans: Després de las hermosas paranlas de nostre germà de patria en Laporta, sols puch
comensar dihent: Catalans: visca Catalunya!
(Aquest visca es respost xardorosament pel públiek )
Qu'en el decret d'en Dato hi há desacerts, es inútil
ferho constar. L'esperit que informa'ls seu» articles
pot resumirse en dugas paraula»: odi a Catalunya. Se
deduheix d'ell el ferm propòsit de destruhir l'única
unitat que servava nostra terra: la unitat Notarial.
Un temps las cscnpturas s'extenían en català, la
parla qu'hem estimat sempre; y'ls homes que sol» a ella
coneixen podían disposar de so» ben» y establir sa voluntat en la llengua que parlavao ell y sos fill». Avuy
no, tot en castellà, aquesta llengua que'n» pesa tant y
que aborrim perquè es imposada.
Si bé per un cantó havian desterrat nostra parla de
la» e»criptura», existia'l funcionari que, asaadollat del
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esperit de nostra terra, escoltava y traduhía nostra voluntat. Avuy tampoch aixó'ns deixan, y quan nostres
pagesos tinguin d*utilisar els serveys del notari, tal
volta aquest entendrà al revés lo que li dignin Y
quan l'agonitzant en son llit de mort vulgui disposar
de sos bens y repartirlos entre'ls seus, en aquells tristos y angunioses moments en que'l malalt ab la llengua torbada y la pensa enterbolida exposi sa voluntat
al notari, digueume quin esperit de maledicció no caurà sobre'l llegislador castellál
Suposan alguns que aquesta reforma ve demanada
pels mateixos notaris y fins ab aixó's veu la mala
fe dels ministres. No hi han posat res de lo qu'havían
solicitat. Jo he parlat ab partidaris de la reforma, y ni
aquests estín conformes ab la bofetada que's dona a
Catalunya.
Aquest es sols un incident del plet que sosté Catalunya; y veyéu si ho es, que tots els oradors han anat
embrancantse y exposant tots els agravis que del centre hem rebut, y vosaltres ho heu aplaudit perquè penseu de la mateixa manera.
Altra importancia té ïvuy aquest acte. D'un quant
temps a n'aquesla part s'ha desenrotllat vigorosament
el moviment autonomista. No sols la Omó creix, sinó
que's crea un poderós nucleu, la «Lliga Regionalista',
entrant en els combats de la vida pública; accenlúan
son autonomisme tradicionalistas y federals; el partit
lliberal monárquich, y fins, esgarnfeuvos, en Planas y
Casals, se diuhen autonomistas; y'ls republicans unitaris han dit que també ho eran, (t) Y si aixó s'accentúa
¿quíns lligamenu li quedan al poder central?
¿Ahónt son aquells dinástichs que jugavan la seva
vida pera defensar el trono? ;Ahónt quedan els que
anavan a Madrid a flectar sos genolls devant de la rea
lesa? A Catalunya no hi restan els cortisans del trono*,
sols hi há catalans. (Ovació llarga )
Marcat el divorci ab el poder central, estafat miserablement el poble ab el programa regionalista d'en
Polavieja, qu'amagá aquest a correcuyta sota la taula
un cop fou poder y desenganyat de las promesas descentralisadoras dels Silvelas, Morets y Mauras, després d'aquests cartutxos de perdigons, jpot quedar a
Catalunya ni un sol home que no respiri odi y esperit
de lluyta contra aqueixos governants que malmcnan a
Espanya? (Sf repeteix la miaàó.)
Un ministre de Felip I V li aconsellava que imposés
l'uniformisme als catalans. ¡Cóm? Provocant desordres
y sentant després la má jSe tira a n'aixó? Temo que sf.
Una personalitat catalanista qne ocupa un elevat Uoch
en aquest meeting, qu'anava a veure a certa autoritat
ab motiu d'uns atropells, va sentir de llabis d'aquesta:
— Ya estameü cansados de tanta agitación. Salgan ustedes
a la calle y nos batiremos.—
Sois eos queda un dubte: en el plet que Catalunya
sosté ab el poder central, las demés nacionalitats germanas ¿s'ajuman ab ella o fan el joch del govern?
Si es lo primer, si'l govern queda sol, se l'arrecona
y fin» se'l pot portar a la barra. (Aplausos)
Si es to altre, si las altras regions fan causa comú ab
el poder central, si'ns trobém en aquell cas que pinta
Hauptmann en son hermós drama Las ánimas solitarias, si hi há incompatibilitat de carácter ab las altras
regions, desgraciats de nosaltres alashoras, perqué nosaltres DO abandonarém may nostre amor a l'autonomfa
de Catalunya, ni deixarém de Irevallar fins conseguirla.
No volém cap privilegi; la volém pera tots; volém lo
nostre respectant lo dels altres.
Diguémloshi que'ns hem d'unir lots pera impedir
que'ls governants anorrehin a Espanya; qu'hem d'esIrenyels Uassos de germanor y esborrar tot odi y rancúnia que pugui existir. Res d'odi. Dignem com Guimerà al acabament de son admirable discurs dels Joch»

Florals, al referirse a la llàntia del rey de Morería que
cremava a Montserrat y que simbolisava l'odi;
Apagueu aquesta llàntia,
si no'l món s'enfonzará.
(Llarchs y estrepitosos aplausos, qu obligan a l senvot
Falguera a aixecarse novament, victorejant a Catalunya.)
E l s e n y o r P r e s i d e n t : Té la paraula en Narcís
Pla y Deniel. (Grans aplausos)
E l s e n y o r P l a {de la t Lliga Regionalista*): i a
talans: Quina impressió mé» hermosa ya la vegada trisial
Miréu la sala per tou cantons: no hi cab ningú més.
Miréu aquí las brusas d'honradíssims obrers, junt ¿!s
fills de la noblesa catalana. {Aplausos.) Tots ens unim
per amor a Catalunya. Feya temps que no s'havia vist
un espectacle hermós com aquest.
Peró, també es tristl Estém reunits pera un cambi
d'ideas y de sentimenU que'ns enforteixin pera laa llnytas que venen, perqué si'ls prechs d'avuy, quan arrian
ais que farisaycamenl se diuhen guardadora de la justicia, no son atesos, n'aixecarem acta. E l día de la ¡os
ticia sempre arriba, y'l món civilisal dirá si som nosaltres o son ells qui falta, si nosaltres oprimits o ells
opressors; si nosaltres, que volém pau, o ells, que portan ayres de Fronda; si nosaltres, apreciats pel i
civilisal, o ells, etern oprobi. (Aplausos.)
Pouer estéu ja fadigals. (No, no.) Si bé s'han local
tolas las notas, jo'n donaré un'altra. Tot» els oradors
s'han dirigit als cors, jo faré una cosa mé» freda: jo'm
dirigiré als caps y a las inteligencias.
E l real decret contra'l Notariat es una iniquitat y
una injusticia tan grossa, qu'encara no se n'havía til
cap d'igual a Catalunya Vos semblará pouer paradòxica aquesta afirmació meva, mes vaig a demostraría.
L a Notaría vivía a Catalunya prestigiosa y respecta,
da, y en sa práctica s'hi emplea van desde'ls filis de l-is
casas més distingidas fins als estudiants més modes'-,
que veyan en ella un pervindre honorable; mes desdavny ja no será aixís. L a trasladó de las oposición» a
Madrid ha mort aquest pervindre.
E l centralisme l'any 12 ens va pendre nostra Audiencia peculiar, pera posar en son Uoch una Diput
única.
L'any 2a ens van arrebossar nostras llcys penals.
L'any 29 enderrocaren nostra llcgislació mercantil,
orgull de tota Europa, substituhintla per las lley»
que'ns donan desde'l centre, ells que res entenen d" ndusiria, còrners ni navegació.
L'any 33 ens prengueren nostra Diputació única . ••
quarterant Catalunya en quatre provincias.
L'any 34 ens privaren de nostra moneda.
L'any 45 ens imposaren las quintas, dcstruhini n ~
tre sistema de tributació e imposantnos l'onerós y antipátich impost de consums.
L'any 67 intentaren suprimir el teatre caulá. mes
nostres clams y reclamacions foren tals, que's veg' ren
obligats a derogar la disposició al poch temps.
L'any 89 dictaren el Códich civil atenunt a nostras
lleys, mes s'aixecà Caulunya en pes en tal forma, que4
pogué parar un xich el cop conlra nosaltres dirtgil.
Peró cap d'aquests atentáis es tan gros com el darrer.
Quan ens prengueren la» nostras lleys, ens prengueren el tros de paper en qu'eslaian escrius, perquè la
llegislació quedà en las conciencias.
Quan ens prengueren nostres tribunals, donchs m havia descuydal de dir que fins l'any 34 els tribunal» ca
talans fallavan en darrera insUncia, ens prengueren t-i
forma en las tramiucions, mes ens quedava nostra
nera de ser, que's traduhía en els contractes y escnplura» devant del notari.
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Peró quan el qu'ha dc donar forma a aquesta costiSm
jr conciencia nostra, enlloch d'un fill de la terra, sia un
foraster que no pot sentir ni pensar com nosaltres, restará sempre adulterada nostra voluntat y modo de
sentir.
l'er aixó, més que punyalada, el decret d'en Dato
es la ferida sutilíssima e invisible d'una d'aqueixas agulius bipodérmicas qu'ba inventat la moderna medecina
y que, lliscant suaument sota la pell, arriban a ferir de
mort la principal entranya del organisme humà. Aixls
mateix aquest decret fereix lo més intim y fondo de
Catalunya: sa costúm. (Llarchs aplaudiments•)
Mes aquesta ferida, qu'es la qu'ha anat més al fons
en lasentranyas de nostra terra, s'ha fet y s'ha donat
d'una manera que'ls governs més despótichs y autoritari:; de l'antiguitat no ho haurían fet.
S'ha fet infringint la lley tres vegadas, y conculcant
Ires lleys diferemas.
I.a Constitució que regeix al Estat espanyol disposa
en son article 12 que las lleys se dictin per las Corts
ab el rey.
La lley del Notariat de 1872 mana que hi hagi una
sola classe de notaris.
L'article 12 de la lley constitutiva del Notariat a
Espanya disposa que las oposicions a notarías vacants
issin en las audiencias territorials.
I.'article del Códich penal 388, que a Espanya may
té aplicació als ministres (Aplaudiments), disposa que
quan un ministre invadeixi las atribucions del poder
llegislatiu, sia inhabilitat y penyorat.
Kn Dato diu que si a la Constitució hi há escrit que
sols las Corts poden donar lleys, a ell li dona'l ministerial capritxo de ferias ell. (Aplaudiments)
Si altra disposició legal ordena que hi hagi una sola
classe de notaris, a ell li dona'l ministerial plaher de
lerne dugas. (Aplaudiments)
Si está prescrit que las oposic-ons s'han de fer a las
Audiencias, a ell li dona la gana deque's fassin a M a driíl (Aplaudiments.) Si l'irticle 388 exigeix responsabilitat al ministre, a
ell li dona'l capriuo de prescindirne y diu: tel qne sia
maco que'm vingui a treure».
V jo, que professo respecte al principi d'autoritat encara que no a tols els que la exerceixen, me pregunto:
«•Ahónt somï jA un Estat civilisat o a Berbería?»
Si las lleys sois han de servir pera que las rcspeeti'l
polile y no'ls ministres, es mellor que las" esborrin y
que diguin ab franquesa que sempre farán lo que'ls hi
ui ngui la gana. (Aplaudiments.)
A més d'injust y despótich, el decret del ministre es
inoportú pel moment en que ha sigut dictat.
I'ot trontolla, tot está apuntalat en aquest pais.
H> há Uuytas per tot arreu y barrejas de sentiments e
mieressos. Y en aquests moments en que tant seny neitan els que manan, l'autoritat viola la lley.
'" n aquests moments semblants actes se converteixen
f n una provocació. {Aplaudiments.)
I ambé entre nosaltres hi há agitació fonda y forta.
Solzament qu'entre nosaltres aquests dolors son els de
"n part que s'acosta, y cn l'Estat espanyol son la ranera
de I agonia; ó sia, que nosaltres aném a la vida y ells
a la mort. {Aplaudiments':) l'e tots modos, ningú menos indicat pera passar sobre
la lley que un ministre, que deuria ésser son guardador,
•obre tot quan no's tracta de salvar al poble, sinó
sgarrotarlo.
l'ermeleume una manilestació. Se pot dir que fins
''"y no s'ha fel la primera protesta enérgica contra'l
aecret d'en Dato, peró a n'aquesta'n seguirán d'aliras
1nt farán las academias y colegís. Me consta qu'algud'aqaestas entitats, com 1'Academia de lurispruaerncia y Llegislació y'l Colegi d'Advocats, ja han
,r«»alUi en aquest sentit. Mes al dirloshi jo: €¿Per qué
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no protestéu públicament y ab energia?!, me contestavan: cVal més tenir prudencia... esperém... potser aixls
lograrém quelcóm.. > V jo insistia: «Probeuho. aneuhi
encara que sia de genolls (nosaltres no hi aniriaml)
{Grans aplausos) y lograréu la derogació...» Y no lograren res.
Fa poch he estat parlant ab un qu'ha intervingut
en algunas de las gestions feus,
- ¿Qúinas impressions portéu?—li he preguntat.
—Dolentas.
- j Y no li heu fet avinent al ministre que aquesta
disposició era un disbarat?
—Sí; y'ns ha dit que fins en lo de no fer las oposicions a Madrid hauria cedit si no hagués rebut alguns
lelégramas qu'han ferit son amor propi.—
Devant d'aquesta contesta jo'm torno a pregunur:
{Ahónt som? ¿Es qu'eu ministre pera donar gust a ton
amor propi, o pera satisfer las necessiuts del pafs? (Aplaudiments).
Y jo vos pregunto: Entre un ciutadà indignat perqué
li arrebassan sos drets o un ministre que falta, ¿quf es
més digne? (Uarchs aplaudiment/).
No tinch temps pera donar la resposta. Es urt y vosaltres mateixos os la donaréu. Aixis acabo.
( E l púbKeh aplaudeix fardorosament. E l senyor Pla
y Denitl que s1 havia retirat, torna a l proseeni y victoreja
a Catalunya, corejant son visca'lpúblich. Kovamtnt dirigeix a aqutst algunas paraulas, dihent:) L a veu de protesta de Catalunya's farà prompte sentir en altres mee—
tings, y al Congrés.
(L'orador en Afiquel Junrent, representant del partit
tradicionalista, qu havia de fer us de ta paraula, nopoguc
cumplir son comes per haver surtit del local a causa de trabarse indisposat.)

El President en Joseph M.·'1 Roca ( G n n s
aplausos): Catalans: Sols dugas vegadas la Unió Catalanista os ha convocat dintre de Barcelona: la primera
pera portar una corona a en Kafel de Casanova; la segona pera protestar de la reforma del Notariat.
L a primera vegada pera honrar la memoria d'aquell
català que cayguc ferit y abrassat a la bandera de Santa Eulària en el baluart de Sant Pere de Barcelona, en
defensa de la patria; la segona pera execrar al que,
prevalgut de sa investidura'de ministre de Gracia y justicia, ha sotmès a la firma del quefe del Estat un decret
odiós.
L a primera vegada pera honrar la víctima, la segona
pera condempnar al butxí. (Ovació.)
Els castellans com en Dato fan que surgeixin cata
lans com en Casanova. (Aplaudiments)
S'ha dit aquí, y s'ha demostrat d'una manera palesi,
que'l decret del ministre era anticonstitucional y atentatori als drets individuals.
Si per Enrich I V Parí» valia una missa, per l'actual
ministre de Gracia y Justicia l'insultar a Catalunya bé
val passar per sobre la lley.
L'obra d'en Dato es un altre insult a Caulunya.
Si una vegada se'ns han arrebassat nostras institucions; si s'han atiat en nostra terra las Uuytas socials;
si s'ha esquarterat a Catalunya; si s'ha intentat treure
nostra llengua de las escolas com si fos una dona bordellera; si se l'ha treta de la casa de Deu com si fos
juheva; ara s'aUcaala familia catalana, qu'es nostre \<i
més preuhai, nostre cor y sentiment, y'ns serveix d'escut
y llansa de defensa contra las inBuhencias forasteras.
{ Aplaudiments.)
No sembla sinó que fem nosa dintre del Estat espanyol.
Catalana, amunt els corsl D'aquest decret, com de
totas las altras disposicions contra Catalunya, se'n deduheix ona sola conseqüència, y es la de que si'ns unim
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tots els catalans de bona Tolnntat y posem sobre nostres
caps a Catalunya, y trevallcm pera que arreli nostra
idea desde l'Ebre al Pirineu, y desdc'l Cinca al Mediterrá, ben prompte onejarà en els marlets de Catalunya
la honrada, noble y digna bandera dc las quatre barras.
( E l f i n a l del parlament es acullit ah una inmensa
ovació. Avans de que aquesta acabi, s'aixeca altre cop
Corador y diu:)
é
Cal que'l ministre tingui noticia clara, precisa y concreta d'aquest acte, y per aixó sotmeto a l'assamblea
las següents conclusions, que serán enviadas en el cas
de que per aclamació las aprobcu:
«Primera. Protestar enèrgicament del decret de 26
de febrer passat reformant e' Notariat, per considerarlo

anticonstitucional, antidemocrátich, atentatori a la llibertat individual y a la dignitat de Catalunya >
«Segona. Considerant el decret com una de tantas
ofensas que desde llarch temps se venen inferint a la
nostra terra y que seguirán infen'ntseli pels governants
del Estat espanyol mentres sobre d'ell tinguin juris ció ilimitada, cal refegmar la propaganda autònom - J
pera que Catalunya pugui deslligarse del jou uniform í
ta que la ofega.»
{Grans y unánime aplaudiments)
¿S'aproban las conclusions?
\ E l públich: S i l SI!)
Serán enviadas.
{Se disol el meeting en m i t ; d'una gran ovació.)

C A R T E L L ANUNCIADOR D E L " M E E T I N G " n

CATALANISTA

ab lo concurs d e tots ei^

elements autonomistas catalans vos convida al

M E E T I N G
que tindrà llooh DIUMENGE 2 9 , a las DEU del HA Ti en el T E A T R E TlVOLl.
p«ra protestar del Decret que pretenent reformar lo Notariat, es atentatori
al Dret y d la dignitat de Catalunya.
Barcelona 26 de Mars de 1903.
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