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LA DEVANTEBA 
Q U I N Z E N A R l C A T A L A N I S T A 

R E D A C C I Ó Y A D M I N I S T R A C I Ó : Á IO P O P U L A R C A T A L A N I S T A ; E S C U D I L L E R S B L A N Ç I 

«Volem la llengua catalana ab carácter oficial y que sian catalans tots los que á Catalunya desempenyin cárreclis públichs: volem Corts catalanas, no sols 
per estatuhir nostre dret y lleys civils, <únó tot lo que 's refereixi a la nrçanisació interior de nostra terra: volemque catalans sian los jutges y magistrats, 
y que dintre de Catalunya 's "fallin en última instancia 'Is plets y causas: volem ser arbitres de nostra administració, fixant ab entera llibertat las contri

bucions é"impostos V volem en fi la facultat de poder contribuhir á la formació del exèrcit espanyol, per medi de voluntaris ó diners, suprimint en absolut las quintas y llevas en massa, y 
mablint que la reserva regional fòrsosa presti servey tant sols dintre de Catalunya.> (Del manifest de la «Unió Catalanista> de 16 de Mars de 1897). 

LO QUE VOLEM,f 

La nostre baixa de la (Jníó Catalanista 

Mem rebut un ofici déla Unió Catalanista comuni-
cantnos, amb sentiment, 1' acort pres en 1' últim Con-
cell de representants de clonarnos de baixa de las Uistas 
d' entitats adheridas. 

Si prescindim del dó de I' inoportunitat de portar :i 
cap la baixa en uns moments crítichs pera la Unió Ca
talanista, y considerem aisladament 1' acort, hem de 
confessar amb tota noblesa, que ll trovem molt natural 
y H'igich. Es mes: tàcitament ens han vingut á donar la 
rahó ja que al rebutjarnos del seu costat demostran las 
diferencias de criteri que 'ns separan als uns dels al
tres, diferencias que s' han exteriorisat en variadas 
ocasions y que s' han manifestat en Ilochs diferents, y 
que molts pretenían disfressar amb el nom de persona
lismes, amb la sana intenció de amagar en tot lo possi
ble un cambi sufert dintre de la Unió Catalanista. 

També hu sentim nosaltres, potser mes qu' ells, per
qué al cap y á la fi dintredela Unió habíam lluytat sem
pre y amb ella ens habíam enfortit en nostres ideas, y 
1 uan en días de perill pera '1 catalanisme, alguns dels 
que avuy la tenen dubtavan, y d' altres d' ells. dormían 
la son deis justos, nosaltres, la majoria dels apartats 
avuy, sapiguerem arrencaria de las mans dels qui, per 
«uatre miserables promesas, se ll haurían venguda, en
lairant amb nostre esfors 1' idea y privant que moris 1' 
única esperansa de las reivindicacions patrias. 

iCom no hem de sentirho, si molts dels que avuy ne 
forman part, son carn de la nostre carn y sang de Mos
tres venas! Tenim sentiment perquè alli ens hi queda. 
Per mes que.vosaltres no hu volgueu, un tros d' ánima 
nostre, concretada en tots aquells que hi entraren llegin 
aquestas planas, que deyan lo mateix que diem are, ó 
escoltan nostres paraulas que eran las mateixas que 
;»vuy els prediquem. Ens hi queda, tan si voleu com no, 
Part del nostre esperit, gastat en una colla d' anys de 
i'uyta y de ferma propaganda; hi queda, en fi, el recort 
d' haber sostingut sempre las mateixas ideas amb suv 
cenitat y noblesa. 

Y mes tristesa y mes sentiments ens ocasiona al 
considerar que abandonats aquets fruits, qu' en part 
son nostres, al impuls de las corrents impetuosas de la 
Política corruptora, no aprontaran á la terra catalana 
Perdentse aixís un trevall que ha costat, á uns y altres 
anys y mes anys de sacrificis. 

Mes amb tot; el sentiment de que estem possehits, y 
»o d' are sino de molt avans, no ha sigut prou pera 
íernos dubtar ni un sol moment respecte al camí que 
hem de seguir y que seguirem com hem seguit fins 
avuy dia, dintre ó fora de la Unió, siguem pochs ó si
guem molts. No las predicarem ni las aconcellarem 
1T>ay aquestas unions d' elements heterogenis, com tam-
Poch transigirem en donar com á veritables, ridícolas 
Parodias de catalanisme. 

En principis, serem sempre radicalíssims no perme
ten que, per oportunisme ó per altres excusas, se aban
doni ni un sol instant nostre programa. Y no tan sols 
n ° 1' abandonarem sino que considerem com á catala

nistas falsos als que hu intentin, perquè entenem que 
qui sembra confusions y aconcella junturas amb geni 
de tan pochs escrúpols es tan culpable com els mateixos 
autors de las claudicacions. 

No n' hi ha prou amb no abandonar el programa, es 
precís senyalar als que 1' abandonan á li y efecte de 
orientar als que no n' estan; Y la Unió Catalanista, no 
tan sols no ha fet això, «no que ha procurat confon-
dreshi tan com ha pogut, dient en moltas ocasions qu' 
entre ells y els rcgionahstas no hi habían diferencias. 
Sempre que ai.xó 's repeteixi combatérem amb totas las 
nostres íorsas .-i la Unió Catalanista per alta que sigui 
3' per mes que 1' hi pesi. 

V en cúestíó de procediment tenim nostre criteri 
prou definit, criteri que no contradiu en res els acorts 
de Tarrassa. Com de fet: nosaltres d' aquets me
dis no 'n farem may us ni els aconcellarem may als 
nostres compatricis perquè corb ja hem dit en moltas 
ocasions desde aquestas planas eis trovem exposats á 
grans perills pera la nostre causa, empero reconeixen 
com no podem menos y com sempre hem fet, el dret 
indiscutible de utilisarlos tal com iiiiirca/i /us Bases de 
Tarrassa respectarem .1 tots aquells que á n' ellas s' 
atenguin y s' atenguin també á totas las lleys de mora
litat y d' honradesa que sense ésser escritas en cap 
Assamblea ha d' observar tot home dign 

Per aquets sempre tindrem el respecte que mereixen 
els equivocats de bona fe. MCs per aquells que aprofi
tant 1' ocasió predican lo que no creuen, fentse, en pe
riodos electorals, partidaris de lo que fins ignoran; per 
els que á 1' hora de las eleccions pactan ó se uneixen 
amb elements estranys ó aceptan tots els medis per 
bruts que siguin mentres ells creguin que 'Is ha de do
nar el triomf, per tots aquets, tindrem sempre paraulas 
de censura encare que s' anomenin catalanistas. 

Aquet es el nostre modo de pensar, aquet es el nos
tre criteri, criteri exposat en un Concell General y que 
íi L'nió Catalanista enlluernada per la vanitat d' un as
pirant á diputat no volgué aceptar negantnosel dret de 
senyalar els perills que las eleccions poden portarnos y 
obligantnos á mirar amb simpatia els actes d' uns re-
gionalistas que no tenen altre uort polítich que un pa-
nell á cuatro vens. 

Vosaltres hu heu volgut, vostre es la culpa. 
Y amb la dignitat que dona el convenciment d' ideas, 

hem de repetirvos una vegada mes que sentim y ens 
apena, molt lo que ha passat, pero arans que vosaltres 
hi ha la nostre conciencia 3- amb ella volem estar be 
per sobre de tot y contre tothom. 

ttfrmmtwtítm-twtfTí «nmm««??tt*trW*ww $ tiíwt< tm 

Revolució de cervells es lo que falta 

A tasca educadora que '1 moviment 
nacionalista català exerseix dintre 
de Catalunya es prova evidentfssima 
de la virtualitat de nostres ideas; un 
moviment purament polítich no tin

dria influencia en manifestacions tan internas com es la 

educació. Per aquet motiu s ha dit amb molta rahó que 
'.1 catalanisme es un moviment polítich y social com
plert de nostre poble, y com á consecuencia Ilógica ha 
d' intervenir en tots aquells actes de la vida, per íntims 
que siguin, hont 1' esperit català doni¡;ui senyals de 
vida. 

Empero aquesta influencia educadora, que avu3r co-
mensa á donar mostras vitals, 1' intervenció del catala
nisme dintre de lo mes íntim de la conciencia catalana, 
ha de ferse, no substituhin el formulisme rutinari caste
llà per un formulisme rutinari en català, sino que hem 
de procurar que fins á ri' els mes petits detalls desapa
reguin els motllos vells y enderrerits que, portats d-

Espanya, avuy se utilisan. 
Al dir així» me refereixo principalment ;i la cre 

d' escolas catalanas de primeras Metras. Efectivament: 
1' extensió del catalanisme ha fet que 's pensés enutili-
sar com á gran medi de propagació de nostres ideals 1' 
establiment d' escolas catalanas á fi y efecte, no sois de 
clonar á conèixer nostre hermosa llengua si no que á la 

.ida siguin Ilochs hont s' hi prepari la renaixensa de 
Catalunya portant per base una major cultura y edu
cació. 

Are bé: 1' instalado de aquestas escolas s' ha comen-
sat á fer y, amb tot y que son molt d' aplaudir els es-
forsos y sacrificis fets, me sembla que avuy per avuy 
no responen ni de molt al seu verdader valor. Natural
ment que á falta d' altre cosa bo«as son ellas; ja com
prenem tambe que avuy no 's disposa de grans medis, 
com també ens fem carrech que '1 desarrollo complert 
de lo que mes endevant exposaré no es cosa de cuatre 
días, empero no será per demés- tot agrahint lo que hi 
ha establert—que exposem, pera cuan sigui hora, la 
verdadera missió de las escolas catalanas. 

Comensarem dien que els medis tots que '1 catala
nisme utilisi pera lograr la educació de las novas gene
racions han d' ésser essencialment revolucionaris y han 
de dirigirse molt especialment a destruir tot lo fins 
are establert. No n' hi ha prou en ensenyar en català 
si no que 's precis fer ó crear una ensen3*ansa á la 1 
talana. Una escola enmirallada en las escolas que avuy 
hi han será sempre un lloch de poca educació per no 
dir d' embrutiment ó petrificado d' inteligencias. Subs
tituir la llengua qu' en ella 's parli per la llengua que 
'1 poble ha de parlar, cumplirá si es vol una part de la 
educació empero no las cumplirá ni de molt totas, lis 
mes: podem assegurar que cumplirá tan sols la part mes 
mínima d' educació perqué no logrará altre cosa que es
trafer la fesomí* nacional catalana, posar un postis .i I' 
ánima de Catalun3ra. 

Una escola catalana instalada en llochs esquifits y 
amb salas de poca capacitat respiratoria, situada en 
carrers estrets y casas engolfadas, sense patis ni jardins 
d' esbarjo, sense aire y sense llum, hont els infants han 
de passarhi la major part d' horas del día, y que per lo 
tant es aquell medi de grandiosa influencia pera. '1 seu 
desarrollo íísich; una escola dirigida per mestres que 's 
moren de gana, ò passan miseria, 3- qu' en las horas d' 
estudi, pensan mes amb las necessitats de la familia y 
las tribulacions que la pobresa porta, que no amb la 
trascendentalíssima feyna que 1' hi está encomepada; 
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amb uns auxil iars quo amb prou feynas saben de lletra 
y menos d' ensenyarne, y que g u a n y a n u n sou mes pe-

a munic 
ari y 

ui mati - laJü ' i 
j s q w t sempre; amb 
stantissas; amb una 

ritrnét 

januí MHSOS plens 
e de Pes han de 

tit que '1 de un 
ensenyansa vell, 
uns llibres sense^dea^ ó am 
moral encarcarada y amb 
teórica; amb íts pet 
de motllos de 

los y de ///'/; ¡iicas plenas 
de delinicions incomprensibles; tot sense un borrall d' 

enyansa práctica; tot apar tantse sempre de la reali
ta t de la vida; tot dit y redacta t amb torni, ma
jor par t de vegadas no arr ivan al tendre cervell d' una 
c r ia tu ra : una escola en aquestas condicions instalada, 
no será may una atalana, será tan sols una es
cola castellana hon si parla en català. 

S' ha d1 edificar naments nous, s' ha de pro-
duhir una verdadera revolució en las inteligencias, y el 
fonament d' aquestas ens el donan en las escolas de pri
meras Metras; cal donchs per aquí comensar la feyna. 

p tar 1' actuat patró d' escolas lora igual, que 
admet re ;í n' el t e r r e r ar t ls t ich, per exemple, com á 
música ca ta lana las eoblas del gétier_ò-çhico t raduhidas 
á la nostre llengua; ó en 1' ordre polítieh una organisa-
cid disciplinada y amb iTttstré-jefe, o uña ióñs 
guanyadas amb tupinadas. 

la hem dit que aixó no es cosa de un día, sino de 
molts, empeiii es precís tenirho molt present pera que 
no 'ns enganyem á nosaltres mateixos pensantnos que 

tuals escolas eumpleixen el ver objectiu que, com 
tothom sab, no es al tre que p repara r la resurrecció de 
la patr ia fonamentada en la cultura y ilustraeió que ha 
de tenir tot poble que aspiri a ésser lliure. 

una vulgar i ta t dir que aquesta ensenyansa no 
hem de buscaria en la mida que 'ns ofereixen las esco
las d' Espanya, sino que hem de apcndrela en aquells 
paissos hon el progrés y la civiüsació ha a r re la t y ahon 
cl me tudi es respectat v atès de tothom y 

ahon pera aquesta mena d< lis se buscan sufi
cientment retr ibuhits , á personas ilustradíssimas y de 
cri teri , convonsuts com están de que,el mestre de pri
maras l lc tras es qui amb son trevall elabora el benestar 
y la riquesa moral y material dels pobles. 

En consecuencia, t inguem ben present la ira 
dencia de las escolas y fem tots els possibles pera que 
essent catalanas de soca y de ar re l , fassin una genera
ció sana de cos y forta d' esperit . 

Un electorer deya un dia: deume els ajuntaments de 
Catalunya y amb pqcb temps implantaré las nievas 
ideas. 

V nosaltres podem dir amb mes rahó: DEIXEUNOS 
POSAR BONS MESTRES D1 ESTUDI Y AMI! El . IliMI'.s OJJB ÍS 

NECESSITA, C A T A I - C X . i A El . l'I.ET 

J . M A I . L O K K I . . 

iA TREBALLAR! 

A hem passat V istiu, y '1 nosti 
se refà d' aquella mena d' ensopi
ment o mandra que tothom expon 
menta en els mesos de I' estació calo
rosa. En arr ibant al mes d1 octubre, 

quan ja no queden estiuejants a fora. sènibla qitc '1 mon 
cambíi: totes les activi tats reneixen; els 'pagesos se pre
paren pels conreus, les societats reprenen llurs tasques, 
y 'Is centres d' ensenyansa inauguren cl nou curs d' es
tudis. I x s vetlles, que comencen a ésser l largues y ja 
no son apropiades pera anar a pendre la fresca, convi
den a ocuparse en alguna feyneta a casa després de les 
hores de treball ordinari que s' ha fet durant el día. 'fot 
sembla que 'ns digui: ja n' hi ha prou de dormir; ;qué 
teu parat 

V* sort tenim que '1 temperament de la rassa cata 
lana es el de 1' activitat , puig si no ios el treball de 
Cata lunya ¿qué sería d' Espanya? Així es que als cata
lans no cal aconsellarlos que treballin, perqué aixó se
r ía quasi un insult o una frase ofensiva. No cal r ecoma
na r que treballin, pero lo que sí 's pot fer present es 
que hi ha cer tes feynes inútils que no caldria escarra-
ssarshi , y en c a m b í n ' h i ha d' al tres de molt conve
nients que res ten oblidades. 

Aquet punt es el que ara aném á tocar . Ens dir igim 
comunalment a tots els catalans que sàpiguen escr iure, 
,y mo.lt par t icularment | les soeicUts.c.aialaniatcs.. . 

-:Qú i repnwcn 

inda «tè*entreteniments de política uaLs hi 
es admirable la llevor qi 

fan excursions ni 's dedi
quen a l a licárloshj lina alií 
ben útil ensenip-, <|ue l.icil, puig ens trovém a cada pas 
ab companys que 'ns surten amb aquesta cantarel la: «jo 
I' estimo molt Catalunya: si estigués on la meva ma 

nancipaçió, ho lana de molt bo-
tAi id fya* One díguiA í q t A s l A i ^ i a n v s apre

ciables, si es que parlen ab ] 0 COr a la ma: ¿per aventu
ra ¡' emancipació do la te r ra no ha de comensar per 1' 
emancipació del llenguatje? Aquí teniu, donchs, la fey
na senyalada. L a purificació do nostra Mengua y conse
güent neteja de castellanismes que la dominen es la 
prjmera feyna a que s ' ha de dedicar lo catalanisme. 
Dirán que es feyna esp filólechs, so es ver; 
mes seguint el plau ideat pol eruditíssim doctor Alco
ver, hi poden colaborar , y no pas poch, totes les classes 
de la societat catalana. ¿No heu llegit encara la 'Lletra 
de ron://.' Donchs ¿qué feu. parats? Si tothom I' hauria 

T e ja do memoria! 

feyna d' omplcnar cèdules pel Diccionari no 
mes senzilla, lins per les persones que no tenen 

coneixementslilológichs. Mireu si es senzilla, que no mes 
cal seguir emeh regles essencials: l. ; ' tenir amanits els 
papers tallats a la mida, qno , . s | a ¿e [fi p,- i r t de mitj 
full de paper de barba; 2.'1 escriure ab l letra ben ejara 
r tal com se pronuncia una paraula en la par t esquerra 
y bastant amunt de la cédula; :',:' per no amohinarse en 
redactar la definició, n' hi ha p r o u ( .n escriure seguida
ment una frase qualsevol en que intervingui aqueixa 
paraula , á fi de que 's veji , i t i t o l ' accepció en 

que \s pren el mot; 4.;l assota d' aquesta frase s' hi posa 
la població o comarca en que s' ha sentir dir, o be l ' in-

" '•••ipitul del text hon s' ha t robat 
escrita; y 5.f en el angle inferior esquer hi ha d' anar 
el número que correspon al colaborador, qual número 
'I senyalarà '1 doctor Alcover domanantlo prèviament 
a qualsevol corresponsal. 

Aquestes son les regles mes essencials que deuen 
seguirse pera que sigui armónica la feyna de tots els co
l a b o r a d o r . No cal dir que 'Is mes i lustrats hi poden 

notes y observacions que creguin oportunes, 
y que a fi de que '1 treball estigui ben organisal conX é 
que cadascú s' encar regui d' una o varies seccions, per 
exemple, que recu l l i ' ¡ s termes propis de la professió 
a que 's dedica, o de la materia que mes domina. 

Ja, veyéu si es senzilla y bonica aqueixa tasca. '¿Oui 
no t indrà un parell de minuts cada dia pera dedicarshi? 
¿Oui no omplirà unes quantes cédulas per passar les 
l largues vetlles del hivern:- V aquet treball tant petit 
realisat per molts t rebal ladors será enviat a la secreta
ria de Mallorca, y allá les repassaran coloeantles pel 
ordre convenient, y després passaran a les comissions 
de lilólechs, que en vista dels datos y observacions que 
presentin aqueixos paperets preciosos formularán les 
respectives definicions, y un cop s' ha>i repassat be la 
feyna, eomprobanl lo duptós, tr iant lo bo y apa r t an t lo 
dolent, se publicará ' ! g ran Diccionari de nostra esti
mada llengua, sencer, Ict ab conciencia, molt superior 
a tot lo que &' ha vist lins ara, y lo que será mes admi
rable , fet ab la cooperació de tots els cata lans . 

I aparició d' aques ta obra monumental será sens 
dupte ll en t rada triunfal de nostra Patr ia en el camp de 
les reivindicacions nacionalistes: h ndicat 
nostra llengua. 

¿No sentiu una satislaceió íntima, senyors .( . labora- ¡ 
dors , de fer un acte tan patriótich? Els qui encara no 
han comensal a t rebal larhi , q u e i ,0 p r o v ; n ) q u c t ambé 
la sentirán aquesta satisfacció tant pura y honrada. 
Tots aquells qui dcsitjcn de bon de veres t rebal lar per 
la dignificació de Catalunya, que treballin poch o molt 
pel Diccionari ;tant poch qU(. costa! que no oblidin que 
pera construir un edifici son necessaris molts g r ans de 
sorra . 

¡Ala, donchs, catalans y societats catalanistes! dei-
xeuvos dr ent re teniments de política, que no han de dur | 
cap profit a la Pa t r ia , y en cambi posem cadascú nostre 
g rane t de sorra al edifici emes' està construint baix I 

riada direcció de 1' arquitecte Mossèn Alco\ 

BONAVENTUR \ RlF. 

LA OPINIÓ 
em 
W • • 

; rJÍproposi t dels d a r r e r s escàndols dl·l Congrés la 
major par t de la prornpsa d' aquets días ha vingut fent 

| e»B'afa l l s del pa r l amen ta r i sme . $ igual nota es voya 
r en las cofivc sas dels que s' ocupavan on 

aquets assumptes , y aquell que nó fes com en Nocedal 
q u e t o t d i h e n t que abomina del sistema demost ra t ro-
barsc dins el Pa r lament com el peix á n' cl aygua , y no 
conegués g a y r e el carác te r de la gen t d' Espanya , 
c r e u r i a que aquesta ha obert els ulls á la rahó al veu-
*rer ab tota sa nuesa lo que pot donar de si la gent que 
per son cárrech deuria ser model en tots els ordres de 
la vida. 

Si no sabés que aquí es cl país dels desmemoriats 
potser s ' a l egra r ia de la sessió permanent pensant que 
cl país es recordar ía do las infinitas tonter ías que 's di
gueren per a r r iba r á que els taquígrafos omplissin 
4.623 fullas y sabría en el perv indre á que a téndres r 
poete á subjectes que saben tant be abusar de la paraula . 
Espanya es un país de xer rayres , sentireu cada dos 
per t res á dir y lo que calen á las nacions son fets, nin
gú es preocupa de aixecar el nostre crèdit , els proble
mas economichs es tenen oblidats y dehuen discutirse 
depressa y corrent per que s' han empor ta t tot el temps 
els debats do política menuda y os poden li xa r tot ne
gui t que precisament cuant están aquets entaulats es 
cuant hi ha empentas per assistir á las t r ibunas cuant 
se lleigeixcn ab delectasió las ressenyas dels diaris y 
en cambi cassi ningú hi passa els ulls y está buyt 
Congrés de diputats y de públicli cuant d' aquellas cv, 
tions económicas ó de problemas de t rascendencia es 
t r ac ta . 

Vol dir tot aixó, y no cal ser i ;ayre pensador per 
veureho, que el país que íá ó que consent els diputats 
y senadors que tenim no es tá pas á g a y r e mes alsada 
que ells y que to tas aquestas jeremiadas ab que han 
vingut aquets dias els periodichs pretenent rellexar 
una opimo del país que traballa prescntanlo com ¿ 
allunyat dels que gobernan ó pretenen goberna r no 
passa de ser una de t an tas maneras de escr iurer so' 
las cuestions d' actual i ta t semblant que s' ha pensat 
molt en ellas mes sense apa r t a r se del istil sentenciós 
que es el mes cómodo per sur t i rse def pas sense haber 
d' enfondir g a y r e . 

.in diari ha fet notar qu t pels vol tants del Con
gres no s-f han vist els grupos y animació que en al t res 
ocasions haur ían produhit las disputas de marmanyera 
dels diputats y en tren la consecuencia do que la opinió 
del país está divorciada del element pa r lamenta r i , y 
em sembla que hauria sigut mes exacte s' hagués asse
gura t que aquella no existía. La gent sent curiositat 
pe r loquepassa a las Corts corns ' interessa per sapigucr 
si guanya el toro ó el t igre en la lluyta en t ie ells en
taulada poro com s ' h a tornat comodona y per cinch 
cèntims els ro ta t ius explican amatents y per pessas me
nudas tot l o q u e passa n n ' s pren1 . ! m o l e s t i a . d ' a n a r 
aguan ta r á peu dret horas y horas per satisfer no mes 
que sa curiositat y espera lleixirho tot prenent café y 
disputant ab els companys de taula las sort idas del 
diputat-elomu y la doble intenció y frase acerada de 
tal ó cual cap danser de las collas políticas. 

Si aquesta opinió existís no toleraria que els perio
dichs, eambiessin A cada moment de pensar com un 
cambia de camisa perqué no hi cap la excusa que po
dría donarse per explicar el que estés ab els parlamen
taris dihent que encare que sentin aquets el buyt entorn 
d' ells com tenen acapa ra t el poder y ab sa falta d' 
orupols por re necesitan la opinió continúan tan frescos 
presindintne, ja que las empresas periodísticas buscan 
el diners de sos llegidors y ab el senzill medi de no 
comprarlos s' acabar ía ab aquets panells de l le tras de 
motilo. 

No es pel mer desitj de mos t ra rme pesimista que no 
croch ab aquesta opinió ni espero que dongui algún día 
fe de vida, ni menos que aquesta da r re ra sessió perma
nent la somogui gens ni mica; acontcixementsl molt 
mes importants han t ingut lloch y no ha passat res , ab
solutament res de lo que era llogich esperar ; ab motiu 
de la g u e r r a de Cuba y deis Es ta ts -Uni ts es va veurer 
ben clara la descomposició de tota aquesta balumba 
que se 'n diu es ta t mes els homes mateixos que causa
ren tota aquella desorganisació to rnaren A c ampar f 
campan encare pel seu compte no havent deixat may 
de continuar exersint la hegemonia en el gobern del 
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L A D l i V A N T E R A 

es ta t sense origïnarsexaltre/prote.-ta que aquell ridicul 

tancament de caucasqn pagan t con recargo. 

Cuan t revulsius com aquell no consegueixen ani
marlas, mor ta y ben morta es la opinió de Espanya; no 
hi caben dons respecte d' ella ilusions de cap mena y 
per tant no podem contar per res ah ella p e r l a conse
cució dels nostres ideals. 

Prescindimne, dons, en. absolut y dirigim tols nos

tres esforsos.a veurer si podem formar una opinió ben 

catalana que puga por ta r ;í nostre te r ra sa plenitut de 

vida, 
| . S A . \ - S < 'L1YKRAS. 

CARTA OBERTA 
al ej(pfe$iden6 da la "Unió" 'n Antoni gunol j pia 

_ 

Distingit company: P e r la ressenya del últim Concell 
de representants de la «Unió Catalanista» m' he enterat 
de la expulsió de L \ I >BVANTERA ab la vostra absten
ció. A b to ta franquesa, dada nostra ant iga amistat y 

ab la consideració que 'm mereixeu per vostra l larga 
historia catalanis ta , vos endresso la present pera a 
'"ir algún punt que per. mi o per vos s ' h a presentat 
dubtós. 

Me digueren que al explicar vostra abstenció, entre 
al tres afirmacions, fereu la de que I ,A DKVAXTKRA era 
lo periódich q u e havia fet mes mal al Catalanisme; si 
això es ver i ta t , permeteu que vos pregunt i que enteneu 
v os per fer mal al catalanisme y Uns qué enteneu per 
tal ca ta lanisme. Que L'A D É V A N T E R A havia contrar ia t 
los fms de la «Unió , ja ho savia, puig los fins de dita 
ent i tat no son al t res que satisfer las ambicions y 
cunias dels .senyors q u e i a mangonejan; pero coni lps 
interessos d' aquestos no son pas los de Catalunya, 
ni, avoy per avuy, en los rengles de la Unió hi han ni 
la calitat ni la cant i ta t d' elements catalanistas que la 
havían in tegrada, resulta que en tot cas çs una míni
ma expressió del catalanisme; mes com a vos no puch 
1 , 1 vos (' agravi ni 1' injusticia de tenirvos per catala
nista d' ocasió ni per ambiciós polítich y per lo tant no 
Pot habervos contrar ia t nostre periódich, no eutench 
com cíiheu que ha fet mal al catalanisme L A DIÍV.A:-

" A que sempre y per sobre de tot ha def< Ba-
de .Manresa, 1' integri tat de nostres principis y !' 

honrades en los procediments, avans, ara \ sempre, ab 
lo mateix radical isme. Aixís es que, ab t o t y h a h o r m h o 
assegura t qui va assistir al Concell, dubto que fóssiu 
vos qui digués tais paraulas sobre L A D E V A M E R A . 
bent com sabeu, que en aquesta hi escrihuen alguns dels 
que en la secció de relacions-de la «Lliga de Catalu
nya donaren forma al projecte de la l 'nuí Catalanista , 
hi escrihuen los que en moments de pro\ g per 'o catala
nisme, cuan essent vos president de la I nió !' orgull 
d' en ( ;'mo,;r, .o lgué acabar ab nostres ideas redemp 
toras v son despotisme suprimí l.a Rcimixensii v ¿fe 
RegioñaRsm, donaren sempre !a Cítfá y a vost reeosta t 
los t ingueren. Ara una pregunta: r;Cuants, deis que 
allavors vos ajudaren en vostra tasca, hi havía en lo dit 

. Concell de Representants"' 
Cna a l t ra cosa que no m' explico es, CQn>despi 

•ibstenirvos en la vo tado referent a L A D E V A N T E 
votàreu en cont ra la proposició de expulsió ó de repul
sa de la Associació Popular Catalanista sabent ben de 
cert que la pr imera es por tant veu de la segona y que '1 
Criteri de 1' una es lo criteri de V a l t ra . 

Com dessegur que no llegia LA I XÍVANTKKA ni 

•'s.Mstiu als actes de propaganda de notra Associació, de 
Cap manera podeu estar imposat de nostre criteri; aixís 
ç s que vos diré que de molta par t de la culpa de la cam
panya de abdúas contra "Is catalanistas oportunistas la 
teniu vos y 'ls que com vos s' empenyan en volguer 
Higar 1' oli y 1' a igua , no vos direm pare-pedás ni 
t apabru t snosa l t r e s , pero si vos recordarem que, ab tota 
bona fé, vos heu escarrasa t en voler fer anar plegats 
'os que segueixen camins ben diferents. Si no haguéssiu 
v 'oIgut que tots fóssim uns, no hauríam tingut la fenya 
de , remarcar diferencias, ja que nostre desitj era sols 
°,ue ells travallessin per sa par t , que nosaltres treba-
" a r í a m per la nostra , los quefers los teníam ben dife
rents y no 'ns haur íam pas destorbat . May nosaltres 
t indrem de re t i rar nostres candidats per no fer nosa als 
S e u s , per que no lá per nosaltres la fejna de jugar a 
diputats. 

Com no 'ns mou lo personalisme, per enemichs per
s o n a l que siguem d' un home, may combatim sas ideas 
políticas si las considerem bonàs, aixís com may ne
guem los mèr i ts personals que puguin tenir los que en 
catalanisme segueixin diferent procediment. JSío defèn-
sé in jas ideas sols per que un enemich nostre sosté las 
contrar ias , las defensem ab lot com enciment y de sem
pre , y si 'ns convencessin de qu' estem equivocats, ab 
tota noblesa ho confessariain. 

Nostras censuras als oportunistas han estat sempre 
ben motivadas, y ab tot y que 'm lligam bonàs relacions 
d' amistat ab la major ia dels que foren nostres com
panys, sempre 'ls c r i t i ca ré lo haber presidit rifas d' 
homes, haverse ajuntat ab los d' en Polavieja, haver 
pactat ab en Para í so y sa poca consecuencia política. 

.Aques tas han sigut nostras censuras y a fé que ves no 
las deveu haber t rovat tan injustificadas per cuant no 
haveu anat pas franca y rcsoltament á son costat . Tam-
poeh poi li*<5 prou motiu per vostres manifesta 

cions contra L A D R V . W I KRA, j a q u e '1 defecte contrari 
cr i t icaren á td Reiiaixeusa en la carta que llegíreu en 
reunió particular d' accionistas1 en la que vos planvíhau 
de que aquel diari, tin rs los afins, un criteri va. 

cilant e indecís, preferint, segons me digucreu, que ha 
gués sigut de franca oposició y no '1 de tira y afluixa que 
seguía; no puch creure donebs, que lo que vol 

La Kt'i/tttxcnta, ho critiquéssiu en L A DBVANTERA, 
ja que aquesta ha tingut sempre un criteri clar y definit. 

I.' odi que manifestaren alguns dels representants 
coritra ,:< Popular y L á D més que vo-
lían ésser diputats, y com aquestos no 's prestaren ;i 
ferlos ésqüeneta ni volgTti ! catalanisme radical 

s e n is d'i seala pera satis i ions, si no al contrari 
ivalantlos son llocb que ,-ra entre els oportunistas 

,si es que i s volían, que ja digué un de sos mes carac-
terisats individuos y per ce; i [.' últim que abandona 'ls 
rengles de la • Unió al veurer que aquesta feya tanti-
nas. ;Ara si que 'm tan lástich los de la illnióc .' i pero 
ells no volian entrar com a soldat- d \ olían 

pactar ab íes que tenían ja treballs fets pera la llnyta 
electoral y diners gas ta ts pera triunfar; pera fersc yo 
necéssitavan la forsa que 'ls donavan las associacions 
y periódichs adherits; contra ¡ls que 'ls destorbar* ni 

i sa rencunia. fot lo que diguf áctichs, 
i que deyan ellsi ho dir. ;n ara de nosaltres que 
cuant no eran ajius no 's qu< davan pas curts i jo puch 
assegurarvos que mentres he presidit 1' Associació 
Popularj no s' ha dit ni de molt lo que alli digueren dos 

fit y I' al tre futur president de la 
en contra 'ls oportunistas . 

Si no es mol ja que vos encari 
dels J e la Unió», que nv expliqucsiu qué es aixó de la 
- e r m a n o r . Pot ser per que no tinch lo cap tan clar com 
certs eminents sociológichs, no he pogut capir com se 
celebran assambleas pera obrir los brassos a regiona-
listas novells v en eambi 's ranean las portas a en \ 
dagucr y Callis. I'mg y Cadafalch, Prat de la Rj 
Duran y Ventosa y tants al tres de molta mes represen 
lacio v antiguotat entre 'ls regionalista-. No entendí 
com al atan-. cions tots siguém germans , y 

que sembla lluny la probabilidat cf ésser diputat y enca
ra més d' ésser regidor, ]• orgue semioficial de la 
*Unió» tiri contra ells ab bala rasa. 

i. ' única cosa que n' he tret clar de tot aixo de 
manor, es que Is uns per massa radicals, los altres per 
massa oportunistas, los uns per pobres, y 'ls a l t res per 
culpa dels pinyols d' oliva, s' han allunyat de Ja «Unió-
las mes grans f iguras catalanistas y s' han disgregat 
associacions, agrupacions y periódichs y en (i, los que 
s' han fet amos del catalanisme olici.d s' han quedat 
com las ra tas pinyadas, se ns ésser cuca ni aucelí, feste
jan uns senyors que semblan catalanistas y que tot lo 
més que taran será deixar.se estimar pero res més, per 
que ja ho saben que la sünió» no guanyarà eleccions. 
Y en cambi, no sois t a scan la porta als que tenen probat 
son catalanisme, sino que treuhen fora los que '1 tenen 
molt més queprobat : aquClIsque al bé de la t e r ra , hi han 
dedicat tota una vida d' abnegació y sacrifici, sens cer
car cap pfòfit personal. 

Com vos vejéreu, no assistírem al dit Concell de re
presentants per que no podíem admetre com a tribunal 
lo que tot lo més era una reunió de senyors que s! han 
abrogat la representació del catalanisme, y en nom d' 
ell, dogmatisa v excomunica. Tinch la seguretat de que 
fora vos, no n ' hi havia cap més d'aquells que vuyt anys 
enrera, cuan eram cuatro /oros, donavan la cara . Per 
aixó no fem cap cas de sas excomunions, ni de que lo 

meteix senyor que va recomanar que no 's diguessin 
paraulas gro ixudas , digués que voldria tenir present 
al representant de L A D E V A N T E R A , per dirli embustero. 
A dit senyor ja fa temps que li hem pres la mida y sa
bem de sobres que sols es cr iuayre ab los prudents , 
pero que á solas no es capas de dirho a cap redac tor de 

I.A DliVANTERA. 

Podría havernos entrist i t que 'ns digués mal cata-
nistas un Concell compost dels que a Manresa redacta
ren las nostras Bases. Pero d' aquells, pochs o cap ne 
quedan á la «Unió». 

D e totas maneras vos agraeixo que v otessiu contra 
las censuras a La Popular y Lliga de Catalunya, per 
que aixís podem dir que havem vist ab gust , quç ve-
jessin ab disgust, la conducta d' abdúas associacions, 
mal sigui sols per justificar allò que diu la faula caste
llana: si cl sabio no aprueba, malo... 

Molta satisfacció t indria que desmentissin las afir-
màcións que vos atr ibueixan, com desment í reu lo que 
vos atr ibuíreu en la últ imaassarnblea, y que fins y a t 
que sapiguí que eran falsas molta pena me donareu á 
mi que sempre vos he t ingut en lo millor dels conceptes. 

poseu de vostre amieh que voldria ésser com 
sempre vostre company en catalanisme. 

JAUME Po /zo . 

ENGRUNAS 
En i' últim Concell Genera l de la Unió Catalanis ta , 

él seu President, donant most ras d' una acometivitat y 
agressivi tat impropias d' un eminent sociólech, se posà 
al nivellament d' un regressiu amb modalitats d' oli
ga rca . 

Després de recomanar als núcleus socials que presi
dia; molta cordura, pera que 1' apassi «nament no fes dir
ies cap esírambotiquesa ni s posessin las colectivitats 
socials per ell dirigidas al desniv ellament dels desmo-
ralisats, deseatalanisats y desnacionalisats anorrea ts , 
cosa tot de malmenats , si no que gaudint de las facul
ta t s psicológicas, corprenedoras sempre , quina finalitat 
es propia dels conjunts socials posit ivament avensa 
díssims, no t a r a t s per 1' influencia regressiva de las 
desorganisacions estat is tas anorreadoras , sapiguessin 
concientment assolir aquella serenisaciú equil ibradora 
y ben factora que 1' acció normalment dreturera pro
porciona; y al veure que la disciplinisació ac tuava , ell, 
creyentse potser unamodal i ta t excepcionadora y donant 
mostra d' haverse descuydat las facultats educadoras a 
las al tres calsas, ens digué EMBüSTEl 

Passat V ac laparador y esferehidor anorreament 
que de c o p s ' ens apodera y, com a núcleu social cons
cient que som, fetnos carreen de las par t icular i ta ts in 
div,idual{ssimas que 'ls apassionaments , viciositats y 
defectuosttats determinan en moments psicològicament 
anormals; donant nosaltres senyals de una virtuositat 
car i ta t iva , eminentment al t ruis ta , a l tament civilisado-
ra y aconselladora que las colectivitats socials progre 
ssivas han\dé gaudir sempre y quina finalitat mes pro
pera es amorosir las asprors dels núcleus, pera evi tar 
que semblin llurs esquenas, esquenas 9' arisó: vos per
donem 1' oLicAiíortc \ paraula . 

-Ixecordan aquella subvenció de dos milions de pe
setas anyals que las (ortrs varen concedir al Ajunta 
ment de Madrit"- Donchs ja hi comensan á donar pessi 
gadetas . 

I .legeixin alguns trossets del rotatiu El (irá/tea 
que, com ja dehnen saber, se publica en el mateix pais 
en que surt la Gazeta y ahont te '1 domicili en Maura 
a li y easi-quefe nostre . 

DESCl ''ÁJANpO MILLQÑES 

l-'.stupt itdo, inaudito, <ihium<ul(>nimtntc t-si nnduloKv c.v 
rl hctlio t/c (¡uc cl Ayillitamúiiío Un Madrid ïpgale MKDIO 
MILLÓN DK PKSKTAS ú dos empicados suyos. 

El hecho àe alio?a et insólito y pid un sima

do escarmiento. 

Se habló de la subvención al Municipio: hubo camp 
de la Pt'enta, discusiones cu el Parlamento^ violentas polé
micas entre madrileños y aatalanes, se levanto una polva
reda terrriblc... ,; Y fué todo tilo para qué á das empleados 
del Municipio se les regatasen fOO.QOQ pesetas, ó fué para 

v fOO.000 peseta», y las demás, hasta los dos mi-
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i LA DEVANTERA 

¡Iones del crédito, pudiesen trabajar y comer muchos mi
llares de familias? 

A las puritanas retóricas de Maura; n las atriciones //-
losó/ico-morales de Silvela; á todo ese mormonismo reac
cionario con <¡ue nuestros HEATI POSSIDKNTES entretienen 
el hambre española, responde, con el rumor de. sus concu
piscencias, con el centelleo de sus pasiones, con el recio 
fragor de sus escándalos, este Ayuntamiento de Madrid, 
donde toda iniquidad tiene <¡u asieuto. 

; 0 y que parlan be els de la familia? Per xó ho co 
piem; perqué es bonich y 's t rac ta d- un assumpto qu' 
interessa á tots els de la patrio grande. 

Perqué ja ho dchuen recordar que Ms dos milions 
aquells els paguém entre tots en benefici exclusiu do la 
"villa y corte. 

En qual villa, y com á compensació de lo exposat, 
s' hi ha celebrat una reunió de 14.000 personas (el nom 
no fa la cosa) pera protes tar de la supresió de las co 
rr idas de toros en diumenge. 

[ín dita reunió va llegirshi una car ta d' adhesió de 
Don Pepe Canalejas que deu esser part idari de \i fies
ta nacional. Enca re que 'm sembla que mes li ag rada 
fer de toro que de to re ro . O sino que ho digui en Maura 
que tan be 1' ha capejaf en la qüestió dels suplicatoris. 

A Gibral tar s' ha celebrat una g r a n parada militar 
pera festejar el cumpleanys de Edüar t V i l d' Ingla
t e r r a . 

Hi assisti '1 general espanyol Obregón. 
« Después de la revista, que resultó muy lucida y fué 

presenciada por miles de personas de esta plata y pueblos 
comarcanos, el gobernador civil de la colonia obsequió en 
su palacio con un expléndidó LUNCH al general Obr\ 
o su estado mayor. 

Al despedirse, los generales W'liite v Obregón brinda-
mu ambos por los Soberanos de Kspaña y de Inglaterra y 
por la prosperidad de ambas naciones.» 

¿Quina cara hi posaran els tnconsutils, els de la in
tegridad nacional? No habíam quedat en que era una 
vergüenza para España que la pérfida Albión hollare 
con su planta nuestro suelo/ 

Com queda la dignidad nacional:' 

Del discurs dl en Romanónos: «Durante la g u e r r a , 
por cada millón de pesetas ganó el Banco de España 
130.000»'. 

Aquí estaba la madre del cordero. 
En els negocis colossals que certas enti tats 3- molts 

individuus feyan durant las gue r r a s d ' Espanya ab las 
sevas excolonias. 

; Pobre madre patria ¡que 'n tapabas d' especula
cions! 

Per això \s compren 1'interés que molts tenían eh 
!a continuació de las gue r r a s . 

I.' Emperador d' Alemania, aquell que lo mateix ía 
de rey , que de orador, cosa que els reys no ho estilan, 
cum també desaba té , l i terat, músich, pintor y nn g r a p a t 
decosas mes, segurament fe tas .peracontradi r la d i tade 
que home de molts oficis, pobre segú; fa pochs días, 
segons diu El Noticiero, que manifestà el desitj d' assis
tir ;í una representació d- ópera; anunciarse la funció 
imperial y despatxarse totas las localitats en t r e ' I s aris
tócra tas , va sé tot hú, pero vetohaqui que '1 molt espa-
bilat, dona 1' ordre de que no s' admitissin las senyoras 
en palcos y plateas, si no anavan escotadas; a lgunas s' 
ho prengueren á broma y no 'n feren cas, pero tant 
bon punt el Kaiser se presenta en son palco, feu una 
senyal y al instant un escamot de guindillas (ó cosa 
semblant), obliga á sort ir á las desobedientas, pero á la 
gran majoria, com segurament no 'Is vindria d' aquí , 
al tocador s' esquinsarén el trajo, ensenyant lo que era 
del cas, ¡quina instantánea mes bonica per un cuadro 
que podríam nomenar el amor rendido d la fuerza! 

•No 'Is he sembla que '1 punt d' aques tas damas , fá 
molt barbián y molt castila.* Si el Kronprinz que está 
pera casarse hi hagués presentat la seva xicota, se
gurament , que no hi hauria fet ga i re bona cara . 

Com se coneix que á 1' Emperador d' Alemania no 
li diuhen manin las donas, com amb un al t re rey que 
yo sé. 

¡Després encara dirán las malas llenguas, que 1' 
Àfrica comensa als Pirineus! 

BIBLIOGRAFIA 
NOVAS CIENTÍFIQUES p c r Ferran Alsina. 
La literatura científica catalana, ha aumentat ab un llibre 

d' en Ferran Alsina I' aplcch, ben poch nombrós per cert, de 
volums que la constitueixen, y al consignar aquest fet ab la 
consegüent joya de veurer de dia en dia la nostra molt esti
mada llengua anar guanyat el camp de las ciencias després 
de arrelar ufanosa en la bella literatura, la nostra satisfacció 
puja de punt perquè no 's tracta de una de tantas obras des
tinadas á explicar en una forma mes ó menos apropiada tais 
ó cuals coneixements vulgars ó superiors de las ciencias en 
la que el verdader mérit del autor, que no deixo de regonei-
xer es moltas vegadas verament importantíssim, consisteix 
en 1' acert en escullir el mètode y istil de exposició, sino que, 
sintessis de una llarga tanda de observacions, está destinada 
á presentar una nova teoría que permetí explicar mes satis
factòriament que fins are molts dels fenòmens de la Natura-
lesa, y ciar que tractantse de una obra de D. Ferrán Alsina 
quina autoritat en cuestions científicas é industrials es so-
bradament coneguda y tenintse per tant la garantía de que 
no ha fet 1' estudi á la llengera encomenant la major part de 
la fcyna á la imaginació, 1' interés es molt mes gran y equi
vocada ó no la teoría be mereix citarse ab pedra blanca, sa 
aparició en llengua catalana. Comensa 1' autor exposant ab 
una clarctat v concisió admirables las dificultats que 's pre
sentan al admetrer las forsas d' afinitat, cohessió, repulsió, 
atracció y polars per explicar molts fenòmens y ab un núme
ro reduhidissim d' exemples escullits ab molta trassa presen
ta las cuestions ab tanta precisió que be pot citarse aquesta 
part negativa de la obra com á model d' istil didactich. 

Segueix á aqueixa la part positiva comensant per exposar 
una tanda de experiments entre sólits situats dins un medi 
líquk y sólits situats en un medi gaseós per for vcurer «1' es-
treta relació existent entre 'Is moviments dels cossos y els 
del medien que están emplassats> induhint iguals relacions 
«entre las partículas ponderables y la substancia ethérea en 
que 's mouhcn amagadas de la nostra vista> y explicant per 
medi de ellas ab molta senzillesa alguns fenòmens químichs 
dels mes comuns. 

Com á consecuencia d' aquets estudis senta després que 
«1' acort de períodes entre las oscilacions de las partículas 
ponderables y las corresponents ondulacions de la substancia 
ethérea en que 's troban emplassadas, no es pa» I' únich fac
tor essencial pera la transformació dels cossos» y cita com á 
causas que també influeixen; la energía de ditas oscilacions y 
ondulacions, y las diferentas formas de las partículas, hipó-
tessis que justifica deduhint enginíosament de la considera
ció de que cuant mes complicada es la forma de un cos que 
's mou ab suficient velocitat per 1' ayre mes varietat de sons 
apreciem en son brunzir, el qU í <ia pluralitat de ratllas dels 
espectres deu ser efecte de molts impulsos d' onas ethéreas 
diferentas originadas per las oscilacions de partículas de for
mas d' una complexitat en relació ab la importancia del nom
bre de ratllas dels signes espectrals». Considera també com 
una causa de la desigualtat en la consistencia dels cossos la 
major ó menor abundancia dels mateixos en la Naturalesa y 
aquesta afirmació tant original, la apoya ab una tanda d* ar
guments per prevenirlas objeccions que pugan férseli. 

Passa després al estudi de las funcions d' aquets diferents 
factors per dedubirne no sols la manera d' originarse els 
agregats, sino els conceptes que, ab arreglo á la nova teoria, 
s' han de tenir dels distints estats d' agregació en que 's tro
ba la materia ponderable, y acaba fent diversas aplicacions 
de tots aquets conceptes per explicar els estats al-lotropichs, 
las combinacions químicas, las diferentas atomicitats dels 
cossos estudiant d' una manera especial el carbón y algunas 
de sas combinacions mes conegudas. 

Hens aquí un petit resum de la obra de D. Ferrán Alsina, 
qui te un istil tant rich de conceptes que obliga á lleigir rat
lla per ratlla tot el llibre per poguerne apreciar tot son valor 
y per tant si be crech que ab lo dit ftvans podrá teñirse una 
idea de la importancia deis assumptos que en las «NOVAS 
CIENTÍFIQUKS» es tractan, estich plenament convensut que 
no es pas suficient per ferse cárrech de la manera cuydadosa 
com fonamenta sas apreciacions y com en dedueix sas con
secuencias. 

Respecte á si es encertada ó no la teoría no seré pas jo 
qui, mancat de tota autoritat, vulga definirho ex-cathedra; 
com ve á indicar ja el mateix autor á n' el pròlech, citant una 
opinió de Tyndall, una teoría es mes perfecte que' un altre y 
per consegüent deu considerarse mes vritat que '1 altre en 
tant permeti explicar fenòmens inexplicables per aquella ó 
expliqui els mateixos d' una manera mes senzilla y general, 
y en aquest sentit la sustició dels conceptes d' afinitat, co
hessió, atracció, etc. per els conceptes nous que exposa el 
Sr. Alsina es verdaderament un avens, mes son aquets tan 
fonamentals y... revolucionaris que ab la inercia que dona 
un esperit eminentment conservador que tinch en cuestions 
científicas y la costum de considerar els fets ab arreglo á n' 
els primers conceptes, no m< ha atrevesch, sens haver pogut 
reflexionar sobre las novas ideas per un llarch espay de 
temps, á assegurar, tot y admetent que aquells deixan molt 
que desitjar, que ab la nova teoría pugan tots els fets satis
factòriament explicarse. j . S A N S O L I V E R A S . 

Enginyer. 

NOVAS 

En la primera sessió tinguda pel nou Conccll Directiu de 
la «Associació Popular Catalanista», s' acordà celebrar la 
inaugural de las tascas del present curs de 1904 á 1905, lo 
dia 3 del Desembre propvinent, en la qual després de la Me
moria del Secretari, lo Sr. President en Antoni Sayós, llegi
rà un important travall sobre Catalanisme, qual lema s' anun
ciará oportunament. 

—Lo dia 30 del passat mes d 'Octubre celebrà la «Unió 
Catalanista» lo Conoell General de Representants, prenentse 
entre altres acorts, los següents: Reformar 1' article I dels 
Estatuts en sentit d' adquirir personalitat jurídica per lega-
lisar la posessió del «Pi de las Tres Brancas»; Facultar á la 
Permanent per celebrar ó no Assamblea; expulsar per unani
mitat á nostre quinzenari per la seva actitut devant lo proce
dir de la «Unió»; Haver vist ab disgust la conducta de la 
«Lliga de Catalunya» y la «Associació Popular Catalanista»; 
Donar un vot de gracias á la Permanent per 1' acert en 1' or-
ganisació de 1' Assamblea de Barcelona, nomenantse, ade
mes, els cárrechs vacants en la Junta Permanent. 

—Lo nostre estimat amich y company n' Antoni Ros y 
Güell, ha tingut exposats durant la semmana passada á n' el 
Saló Parés, vintiun quailros que resultan un veritable avens 
en sa carrera artística. En tots ells hi campeja la fermesa del 
dibuix produhint una delicada impresiò, distingintse entre 
ells, els que portan per lema: 1. «Primeras neus*; 5. «Formi
guers»; 17. «Núgols á Pañí»; 2. «Lo Gorch». Demostra lo 
Sr. Ros compendre á fons la naturalesa y possehir lo talent 
de saberla interpretar. Felicitem á nostre distingit amich. 

—Lo Concell Directiu del «Foment Autonomista Català» 
ha quedat constituint en la forma següent: President, Antoni 
l trillo; V'is-President, Joan Alandi: Tresorer; Albert Planas; 
Comptador, Joseph M." Colominas; Secretari, Joan Vergés; 
Vis-Sccretari, Cebrià Pagès; Bibliotecari, Ramón Balcells: 
Vocals: Vicens A. Ballester, Manel de Dalmases, Alexandre 
Armengol, Bonaventura Pedemonte, Manel Mensa y Arthur 
Botey. % 

—La «Lira Orfeó» ha donat los días 28 del passat mes d' 
Octubre y 3 del corrent dos triats concerts en lo local de la 
«Lliga de Catalunya» baix la direcció del eminent guitarrista 
En Miquel Llobet, executant ab la justesa y precisió qu' 
acostuma, diversas composicions que meresqueren 1' aplauso 
de la nombrosa y distingida concurrencia. 

—Ha reprès sas tascas la Comissió encarregada de la pu
blicació del «Llibre de Deliberacions del 1 Congrés Univer
sitari Català», y fá públich que fins are du recullida á n' 
aquest objecte la cantitat de 570 ptas. que no es suficient 
pera dur á cap dita publicació. Per aquesta causa fa nova
ment una crida á n' els elements intelectual» pera que s' hi 
suscriguin si no ho han fet encare. 

—La Junta del «Orfeó Català» está travallant activament 
per celebrar ben prompte la colocació de la primera pedra 
del projectat edifici y sala de concerts. 

,—La Junta Directiva del «Centre Autonomista de Depen
dents del Còrners y de la Industria» ha quedat constituhida 
en la següenta forma: President, Martí Castanyeda; Vis-Pre-
sidents, Manel de Bofarull, Joseph Carulla y Joseph Bordas; 
Caixer, Joseph Sala; Bibliotecari, Antoni Oliva; Vocals: Jo
seph Fàbregas, Joseph Peyró y loseph Güell y Secretari: 
Amadeu Punsoda. 

La mateixa entitat obri oficialment lo dia 31 d 'Octubre 
passat lo nou local celebrant solemnialment 1' obertura de 
las Escolas Mercantils Catalanas. Presidi I' acte en Lluís Do» 
me«ech y Montaner. 

— Centre Excursionista de Catalunya. Han seguit d«-
nantse en aquesta entitat, durant aquesra quinzena las llis-
sons de Geologia, Folk-Lore, Geografia lïsica y Historia de 
la Literatura catalana. Ademes s' hi ha llegit per en Cessar 
A. Torras la ressenya de la excursió á la Vall del riu de Mer
lès y á las serras d' Estinala, Matemala y Pinós, projectairtsi 
setanta sis vistas fotográficas, tretas durant la excursió, y 
per en Martí Estany una conferencia baix lo títol de: «1 na 
eixida de sol desde i Puigsacalm» projectantshi també bon 
nombre de vistas fotográficas. 

—La secció excursionista del «Col-legi de St. Jordi» for
mada per alumnes del mateix celebra la primera excursió d' 
enguany lo día 6 ab una anada á Cabrils, Castells de Bu-
rriach, Argentona y Mataró. Lo diumenge següent día «3 
assistiren á la inauguració de la escola catalana de pàrvuls de 
Granollers. 

L' «Esbart Cantayrc Novell Planter» (secció choral del 
mateix col-legi) donará lo día 20 del corrent un concert» de 
música escolar y popular, en el local del «Ateneu del distric
te segon» en obsequi als professors y alumnes de las escolas 
fa poch creadas pel mateix «Ateneu». 

Ettablimenl tipográflch d* Joteph ORTEGA.— 8 . Pau ,9S.—Barcelona. 
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