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Setmanari Republicà-cTEsquerra Catalana

A

Joan Deu i Roí

L sortir al carrer el primer número,
d'Acció CIUTADANA, vàrem creure
que, per nosaltres, era un deure ineludible
dedicar uns mots a la memòria de l'honorable republicà olotí D. Joan Deu i Ros.
Avui per la circumstància d'escaure's el
XI aniversari de la seva
mort, ens sembla que és
quasi tot un número el
que li devem i aprofitem
l'avinentesa de posar un
vestit nou al nostre setmanari, perquè la memòria de l'home digne,
que sacrificà tots els moments de la seva vida a
la causa de la llibertat,
s'ho mereix tot.

A l'any 1869 es distingí notablement en
l'alçament republicà de les comarques de
Girona, i fou entre aquells anys, que esmerçà els seus entusiasmes en l'organització del
partit republicà federal d'Olot i comarca.
El programa de Pi i Margall, que Joan
DeUj defensava fervorosament,, constituïa aleshores el sentit màxim
d'humanitat.
La seva noblesa d'esperit i la seva conseqüència ideal li feren refusar
l'oferta, que el general
Martinez Campos li feia,
després de la Restauració, d'entrar a l'exèrcit
amb el grau de coronel
en r e c o m p e n s a a la
defensa que havia fet
d'Olot durant la guerra
civil anterior.

D. Joan Deu i Ros,
nasqué a Olot; morí el
6 de Desembre de 1919.
La seva vida política
activa, començà a l'any
1863, als principis dels
anys grisos del regnat
d'Isabel II. El seu tremp de lluitador per el
liberalisme el feu conspirador amb Prim i
Pierra d.

T e n i a un caràcter
enèrgic i una valor a tota
prova, però això no el
privava de sentir intensament l'agulló de la
desigualtat humana. Fracassat el moviment
revolucionari de Girona, tingué de refugiar-
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