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La germanor de costellas 

• UANT dias enrera 's reuniren els con-
cejals ab els vocals associats pera 
discutir els nous pressupostos, la ma
jor part dels regidors regionalistas 
prcvalguentse de la majoria que'Is 

proporcionà l 'acortab dits vocals associats, jugaren una 
mala treta als republicans presentant per sorpresa un 
pressupost diferent y aprobantlo á corre euyta sense 
donar ni temps als altres de revenirse del susto. A La 
Renaixensa no li sembla be aquesta jugada política en 
que 's parla de sopars pagats als vocals associats y d' 
acompanyaments ab cotxe a casa la ciutat per assegu-
r«irse de que no 's desfaria el bloch que 'Is hi donava 
"lajoría, talment com si 's ti actes dels bons temps de 
'n Planas y Casals, y apropósit d això publica un arti
cle ahont de passada donava alguns cops d' incenser 
als cuatre regidors dissidents de la Lliga Regionalista 
que no volgueren pendrer part en aquestas entremelia-
duras. Aquest article inicia una polémica virulenta en
tre La Renaixensa y La Veu, qui aprofità la ocasió 
Per tirar algunas amoretas á n' els seus dissidents que 
l;i s' han donat per entesos y desde El Poble Català ab 
'a mateixa moneda contestan. 

A presencia d' aquets fets cal preguntar com queda 
aquella germanor tant recomenada y que ningú es cuy-
«a de cumplir perquè 'Is que mes en parlan son els que 
"ftenos de bona fe hi creuen, y contemplant aquestas bra
bas un acaba de convencers de la inutilitat de proposi
cions com la següent aprobada en un dels darrers con
sells generals de la Unió Catalanista: «La Unió Cátala-
nista, conservant sempre la propia personalitat, veurá 
ab simpatía als elements polítichs afins sempre que 
aquests per medis honrats y dignes realisin actes bene
ficiosos pera la obtenció de 1' autonomía de Catalunya» 
Perqué, clar quedihent que 'Is medis que no 's veuhon 
a b simpatía, sino que 's censuran, no son honrats y dig
nes s' ha justificat la conducta d' avuy, pero allavors de 
que serveixi' acort anterior? ¿pera significar que 'ls que 
'' Proposaren eran dignes émuls deis que van descubrir 
el Medi terrani? perqué no crech que á cap autonomista 
S e li ocorri assegurar que li son antipátichs els procedi

ments honrats y dignes d' obtenir 1' autonomía de Ca
talunya. Lo que hi ha es que en aquell consell ja á molts 
els hi convenían certas cotnplascenCias que no s' atre
viren, perqué la virada era massa en rodó, a proposar 
claramenty per això es valgueren de la fórmula anterior 
que no fent en si ni be ni mal, era llógich que passés ab 
facilitat, pero que convenientment interpretada podía 
servir de passera per anar al camp vebi á veurer si 'ls 
amos eran prou taujans pera deixarhi espigolar alguna 

cosa. 
¿Qué ha passat desde aquella época que haigin cam-

biat de tal manera els vents de germanor? Mes no cal 
que 'ns hi referim al Mars del 1903 en que 's celebra el 
consell en que 's prengué 1' acort de que hem parlat, 
sino que fets ben patents y molt mes propers encare 
podém citar. No ha passat pas gayre temps de la darre
ra Assamblea de la l iiió en que s' ana A captar la aju
da dels elements regionalistas perqué com á delegats y 
com á ponents intervinguessin en actes purament in
terns de la Unió Catalanista, y encare es pot dir que 
ressonan en nostres orellas els aplausos que al final d' 
un ditirámbich discurs foren demanats en honor de tais 
individuas, els mateixos á qui avuy La Renaixensa. 

Talment sembla un joch de noys aquest tira y aflui
xa d' amistats y de renyinas del que no solzament en 
son culpables els que forman la Unió ó La Renaixensa 
sino que també hi tenen la seva part els que inspiran la 
Lliga Regionalista 6 La Veu de Catalunya perquè Sj 
días enrera, corn altres vegadas, han sortit en aquestos 
articles violents y despreciatius pera La Renaixensa y 
la Unió, no per això devem oblidar que en els meetings 
del període d' eleccions no han deixat els oradors re
gionalistas de enviar las sevas abrassadas de germanor 
ala Unió, com se suposa complertamentdesinteressadas. 

Vol dir tot això que la serietat no es pas una condi
ció qne pesi molt en el caràcter dels directors d' aquests 
grupos catalanistas y que cada día LA DEVANTEKA te 
d 'alegrarse mes de viurer allunyada d 'uns y altres. 
Separada de la Unió Catalanista per las afinitats que 
ab tothom temps enrera aquesta trobava pot avuy L A 
DEVANTERA combatrer els procediments dels amichs 
de La Veu sense haver de temer que aquesta puga ferli 
cap retret per claudicació de procediment. Consti dons, 
que tot aquest paràgraf de 1' article Historia de petite-
sas que el senyor E. P, de la R. publica días enrera .1 
\j, I eu de Catalunya no es per res pertinent a nos
altres: 

Per això ells, g u a r d i d o r s de la lletra morta del naciona
lisme, han mudat á cada moment nou de la creixensa catala
na: van combatrer las eleccions y va« acabar provanth i for
tuna; van fer de las Bases de Manresa un dogma sagrat , in
variable, en cl tons y en la forma, y ban acabat derogant las 
solemnement; van combat rer á n' en Robert ab tots els noms 
de son reper tor i burlesch y van acabar glorificantlo y con-
ver t intse , á la seva mort , en diari de cambra de la seva famí
lia; van rebregar 1' honra polí t ica den Domènech ab hlsti -

r í i s de traicions in teressadas y la seva honra professional en 
lo del Hospit.il de Sant Gil, per ara glorificarlo y fer de 1' au
tor de la traïció polaviejista, un márt ir de la iraició mauris-
ta . . . En tot , fins en els detalls ens han anat combatent avuy 
per lo mateix que á 1' endemà ens copiavan, leyan seu y p ro -
clamavan. 

Mes no !s cregui per això que ells, que aprontan la 
vivor del nacionalisme deixin de fer menos esses que 'ls 
altres; desde els tractes ab en I'olavieja, la fundació 
del Centre Nacional Català y fusió corresponent per fer 
la Lliga Regionalista, passant pel pacte de Lleyda en 
las diferentas aliansas electorals y per molts altres fets 
que no 'ns prenem la pena de consignar, tot el seu camí, 

msas y revols entenebrits la major part 
de las vegadas per 1'ombra misteriosa dels tractes á 
porta tancada. Ells diuen que I tituts no son 
compresas y que tenen una nota fixa que es el ser 
de la seva unitat d'acció y aquesta nota fixa, dinem 
nosaltres, aquest toch que 'ls caracterisa, esrxntaut 
m'ett dona en escullir els procediments per conseguir lo 
que pretenen que espanta (es la concepció que tenen, 
integral sana y feconda de la causa catalana!) y un or
gull satánich que 'ls fa parlar d' ells alabantse ;í totho
ra y mirar ab un tirat despreeiatiu tot lo que á ells no 
pertanyi y que 'ls fa repulsius A tothom que no sia la 
seva colla. Aqueixa adoració del jo la tenen tant á la 
massa de las sanchs que ni se n' adonan dels papers ri-
dícols que ab I' exeés d' alabansas, als seus mateixos 
companys moltas vegadas fan representar. ¿Vol dir se
nyor E. P. de la R que no 'n fa un gra massa cuànt 
tracta a n' en Puig y Cadafalch y a n' en Cambó de 
cimals enlairats de la nostra renaixensa, concrecions 
altas entre las mes a/tan del nostre esperit y del nos
tre moviment nacional en las seras formas d' intelcc-
tualitat creadora y de voluntat impulsora.' Que no bo 
ha comprés que tothom es preguntarà per quins set sous 
Y. te de venir a representar un paper que tant be esta
ria à la avia d' ells cuant eran petitets perquè arc tant 
grandassots ni á n' aquesta li escauria? Que no ha cal
culat que las alabandesas escritas quedan y que pot 
venir un día que á n' aquests cimals tant enlairats, tant 
enlairats que 's perden de vista, els hi tinga de re
baixar V. mateix 1' alsaria. Recordis que á n' á la ma
teixa Veu sortí una frase tractant d' una de las glorias 
mes lleigítimas de Catalunya :l n' en Domènech y Mon
taner y que avuy, no sabem qui, encare que ho presu
mim, sembla que tracta de rebaixarhi uns cuants graus 
segons se desprèn d' una nota política del Poble Català 
(1) y que tot fa prevéurer que no passarà gayre temps 
sens que, deixantse els de L·a Veu y del Poble Català 
(entre els qui han moltas, no sabem si encare glorias 
lleigítimas) d' atacarse de rebot, comensin ¡i fer els 
gallareis trayent A la llum del Sol una altre Historia 
depetitesas. 

J S A N S Y O L I V E R A S . 

II) Hi h.i-que viure previqgut contra 'Uqge faliejen i* 
unya. 
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seliém, plens de bon efecte, que prol 
¿a. Es consell de Sant A| 

Perqué es el cas que /.o Camp de Tan 
monument al Dr. Robert, ha dátfrer número: 

fi / projectista, ei ferm catalán! Llimona, c s 

• 

minent patrici*. 
Y axó, que en llavis de qui primei 

coluro ne e bon comp 
• 

italitat del projecte pertany al ilustre arquitecte Sr. 
ech j Mon ta i hi té M nota

ble ar t is ta Sr, Llimi neni d' altri 

ple rectificació l·l valc ni periódich. 
.- actor d' 

radisimes plomes que l* 
escriue iircs. 

Mes i 
-

PARLÉM DE ORIEG 

Tfavall lie 
M.' i a ti mi que 

ipular C*-
cn-

Portats pel nostre amor á tot lo b ia d' allá 
hont vulgui; á tot lo que desperti ! 
vantlas ab flayres sa . venim, Cavallers del ' 
Idea!, á aquet redós pacífich á parfaus, 

1 campió, ab la bona fé de 1' iniciat, d' aquet 
sublim cantado de la Noruega que 's diu Eduard i 

tbsen y d i: ú daus una idea Je 
lo qt ieg representa. No pretenem ferne uri es
tudi, ni una biografía: per lo primer cns manca saver; 
en cuan a lo segon creyera qr.' aytal genre ei' enaltir 
als homes deuria abolirse. ¿Qué signií edat, el 
lloch de naixensa y la guapesa ó lletjesa d' un pera de-

ttor, (autor bó, s' entén i? lli ha homes 
qu' I vells y son sempre je-< ambi tro1 

que son uns parássits; obstacle á 1' 
avei no produeixen re i ells en el sentit 
denigrant de la paraula. ¡Quina pena no fan aquets xi
cots que 's preoci ament d' escoltarse quan par-

idamcnt el cigarro satisfets 
de portar un trajo de preu! No deh are á lo ; 

terior, & la roba, al tó de veu, á la bestia. Sentireu un 
cant d 'ái irá y al anar á veure qui ' l 
modula us trobareu ab que es una dona intensament 
lletja: us ¡ma lis Perdut, que Milton te
nia la vista bena, y qi a! sabé qu' era 

»: veureu en somnis un cullidor de femta repulsiu... 
neulit... pié de miseria, y us trobareu ab un home, gen
til di t com una pate
na. Hem de palpar las cosas pera donar rahó, y estu
diarlas ab els ults de 1' ánima. Fixeu el vostre esguart 
dintre d' el cervell dr un d' aquells xicots de que us 
parlava, y el trovaréu buyt: enquimerats en que sobre 
M vestit no 'Is hi caigui una bolva, no 'Is queda temps 
per treures ! ¡ de 1' esperit, y viuhcn per 
fora... 

¿Qué volem dir ah tot això, diheu? 
Donchs qu' hem de ser penetrants, interioristas sí 

cab la paraula, espiritualistas. Cal mostrar la obra 
ms que là persona. Enlayrem aquella per sobrede 

ar ardida enfront dels miasmes, y 
i ny hi lleigeix quelcom generador 

d' entusiasmes verdaders, que 'ns fassi remembrar 
joiosament las savias paraulas d' Emerson: /' home 
creix de dintre d fora, senyal que 1' obrà es complerta 
per trobarshi en ella equilibradas la bondat y la hermo-
sor, y que nosaltres no som metías que 'Is uses: que no 
fem predominà '1 cos. 

Pérmeíèunos unas quantas observacions més. Dis-
pen i som deslligats. Voldríem poguer donar á 

paraula 1' ayre de conver 
son poetas en grau eminent, son els mes 

cultivadors de i' esperit; allí hont 1' escriptor acaba, 
comensa el músich: quan aquell troba la nit, aquet es ;l 
la aubada. 

Pro espliquém lo que es el poeta: el poeta cs el qui 
cerca de lo real de lo viu—dolos, alegrías—la part her
mosa donantne la visió maravellosa; el qui dels dolos 
ne treu fortalesa, sol de la boyra; cl qui extreu el lle
vat de tots els actes per insignificants que sian, y ab 
paraula senzilla diu la veu de! poble: noel poble crida
ner, si no '1 que brega cantant y cantant triomfa. Com 
mes s' acosta un 6 la paraula dels infants, al parlar del 
poble, escullit d' entre lo qui entranya un sentiment de 

1' án¡ma seva, mes penetra, mes fa sentir: mes poeta 
generalment poetas y qui diu poeta diu músichs, 

sl en surten d' aqueixa senzillesa y, frets, prenen un tó 
altisonant barreja de platerets y bombo: y ab llur remo 
enlluhernan els sentits, sens deixahi rastre. 

Malhaurats d' ells! Esdevenen vulgars .sens' ado-
«n: deixa nuitat que es lo mello que hi ha 

—á reco: tenen per basta la conversa y se ubriacan ah 
la oratoria—la oratoria buyda d' un ( i . guarda 

a: Creuhen que fent soroll serán eterns y moren si 
;uts dels cartells, desconeguts massa poch!— 

ador. Ja lio diu Ramón Llull: «< ons tots 
els qui tenen liana fama. \: afany de mate
rials, es el qui 'Is fa pecar n p 
avenir. músichs qu' enclouhen i sagrat 
de la Bellesa, no ;;-m [ntima-

it, fervents sacerd 0n-
fiats i; van d' àcid' allá fent api on-

-que bondats son els cants del poble itu-
dian ab amor intens: arriba un mom< aquells 
caní ¡ seva, y . c s q u ; m e] m lJ. 

i floreix—plorosa ó riallera- la cansó que es y no es 
del poble: en té 1' ayre, 1' ánim i, pro du '1 sagell car. 

temperament que 1' ha iníantada: s' hi en-
devinan en ella els dolos ó ale 
ha generada. Oh! V art do dur á n' el po, i la 

[mica d' un b qui assolex i • — 
<-'i ' .el ídela paraula —ab veu hen propia y 
clara que el poble la entengui, haurà guanyat ben b( 
gloria eterna. Aborrimfas las bandas militars: cstin, 
las cansons deis pagesos: aque leixant 
una impresió passatjera, morta: aquestas son .la vida 
mateixa. Ytinguemho present: no :h el que no 
fa sentir enlayrat, no es músich qui no deixonda las áni
mas térbolas: qui no deixa rastre de consolació en els 
esperits. 

En Grieg ho es de músich: es un carácter dintre de 
úsica: ha sanefa els cants del 

su poble: ha terrejat molt com ens diría en Joan 
cover, y ha sortit un mestre. Si admeteu definicions, d' 
ell podem dii tayre de la i 
sempre ingenuu: no té efectismes; en sos lieders- \ 
ssas pera piano, y pera piano y cant (en te un centè! i 
—es tranquil com 1'ay«ua d' un llach: tei 
son mes aviat intimitats que pessas pera la munió, lín 
sos cants paí es impetuós, dionisiach, ¿Coneixeu 
elPeer Gynt? EnGr i sempre la quinta 
sencia de 1'art, ab la Naturalesa, ab la Vida 
may deliquescent: qualsevol diría, sent com es erJ (rt>i 
del país de la boj ., corren 
per lo seu: di ia claró do ! Yovensa 
y lo esquerp i uns: es assoleyat, vital, alirniatiu: 

eu que la manea de so! á n' els noruechs els hi fa 
desitjà la claró: acostumats als hiverns rigurosos, 
triomfan perqué á tothora tenen á dintn -as vil 
tivals: si arribessin;. is jorns rohents yilarchs 
de sol del sur de la Espanya, no 'n serían ni de valents 
ni de serens: com els andalussos esdevmdrían decadeí 
y així com en el pessimisme nordista per tol lo actual 
hi trovém el germen de la Gesta Futura, V optimisme 
de demà, al cambiar d'ambient, ab l'optimisme dels 
andalussos, els no an la mort, 1' 
quilament. 

Aprenem di ; m en Grieg: vòlguem 
á forsa d' amor al intelecto, tornarnos cada día mes in
fants, més sincers, m mdcits, mes de la tcira, 
mes íntims, mes de cad' un, pró n o 'ns hi petrifiquem 
en la claró; no 'ns acontentem ab lo que '1 sol ens don-
gui: desitjemne sempre de no-, plandG: volguem 
eteraisarnos en el rolar, ab el peu ferm en 1< 

V ara escolteu ;i n' <'i Massó y :\ |:, geva dona que 
rnoslranvos quelcom de ('nos;;, us faran comunicar aní
micament ab la Norin 

Extasieuvos çnAibosch. Comenseu dihent.suaument 
/' estimo y encelen vos ab aquell final: jo soch ben l cu 
per tot» l,i eternitat. Si las vostres orellas escoltan 
atentas, sentireu dansar serenament las síllidas y com 
un, luelcom de sobrenatural vol aterrarlas y 
ellas fugen, de sopte. esparveradas; pró quan veuhen 
allunyat el perill rcemprenc:i (¡ .SCu cant de serenor 
tranquilament tornant á na la dansa. Si en vostre es
guart hi ha llum, quan en ,\la.-só us toqui la Melodia 
popular sentireu la ubria.uuesa del n pos. y us ima 
nareuun' Avia. com lila; I' espòs cantant dolsament ¡ 

dona estimada; la pau planant sobre la llar; y cantareu 
aquella mena d' oració ab que 's clou el Heder. 

Sí us plau lo movedis, si us ban encisat las danças 
del poble, escolteu la Melodia noruega; s' anuncia ab 
tota fortalesa el ball en la plaça major de la vila; de 
totas las gorjes surt una salutació a la Alegría, é hi en
tran á dançar las donas-sentireu els punts—y després 
els homes- y pren el ball una gran solemnitat terme-
nantvosho en Grieg ab una nota no acabada que dona 
gran me á la melodia; us deixa ab la i: 
la boca; vol que vosaltres mateixos us la feu la conti
nuació: que us ¡a figureu: que la endavineu: igual sen-
sacio prodneix ia contemplació de Niobe de Miciuel An-

la Sagrada Familia d' .li: un ja li plau
ria que fossin acabadas aytals obras, pró al ensemps li 
dol: si hi fos no podria csplayarshi la imagina
ció: penetran mes tal com están: son mes infinitas. 

Si '¡s vostres senys están enterbolits, deixeu que us 
els arruixin ab Fulla <!' àlbum: es Iota una joguina, d' 
uaa ingenuitat mar oltarla de primer 
entuvi, cns va vibrar com un chor d' infants que diri-
jit per Tassó, cantés á Eleonor—amagat dalt d' uns 
pins—quant ella passava pel jardí de! seu palau, dis
treta, cullint rosas: coní un ib murmu
ris & an 

Si trobeu que mes que '1 pá y que '1 foch val una 
cansó, atureusc i\ la Marxa dels nanos. ímagincus un 
fondo d' en Puvis de Chavarinés y atentament seguiu á 
Grieg: veureu avencar els follets ab saltirons d' alegria 
y donarse á la orgía y quedarse ullpresos devant deis 
enamorats que cantan dolsament 1' Amor—de la font 
d' aygua clara que regalima fresca— y enrotllar els 
enamorats, embruixi ;a rihentsen... saltironant 
de joia: ningú hi pot res contra d' ells: son els follets. 

¿Voleu refermar el que en Grieg es sempre consola
do? Escolteu el Somni y la Cañsji de Sotveitj. La sua
vitat us ullpendrá y una impresió fresca penetrará en 
vostre esperit: aquell mes prou tu tornarás cs confor
tant, y el cant sense paraulas,' aquell Oh! ab que 

nena la Cansó de Solveitj en deixa rastre de 1' ale
gría. |QuÍn ayre de serenor! ¿Conc ixen la nostre ron
dalla I' Am /res pomas? Doncb im
presió deixa. ¿V la fortesa penetrants de] ( I »uin 
sentiment mes gran hi ha en aquellas quatre paraulas 
/// ets dandis un cigne! S' hi veu el caminar solemnial 

• i batre suau d' alas... 1' arrogancia del 
ssejantse pel seu empir: el llach d' áygl 

plandentas que besa cada nit la lluna blanca. 
* 

¡Qué 's herirá'..-, tot això! ¿no 'n sentiu joia ti' aquet 
e.-iment de las nostras .'minias? ¿no us sentiu triom-
rs arc que- parlem amicalment, sense el tirat sech 

de senyo entenimentat? ¿no us sentiu batre ab mes im
puls el cor y guspirejaus el cervell com una pira? ¿No 
val mes això que parlar de política d' escaehs... que 
jugar á juntas? 

Y qué! Mellor! Sembiém (hn-
xals á n' els y Sayixos á n' els sai disanl ge-

osos! Travailém p -independents en tots els 
ordres: que cada hú cerqui y trevalli el seu idea!; que 

ter com ho es i n i ntre de la musical 
I 11 AÇAJ 

ENGRUNAS 
la crítica que del volum Nos ab nos, publicat 

per En Pere Aldavert, fá el setmanari EX. Paule Calalú 
coia-xeiu que no 'Is hi ha agradat gaire 1' aparició del 
llibi 

liaurí,ui volgut, segurament, que 1' Aidavert 
• ícense fiat als catalanistas 1' esbojarrament po-

lítich dels regionalistas dissidents, á fi y efecte de fer 
fcyna práctica., com diuen els ayesats á las bregas elec
torals; á n' ells els hauria agradat una obra que alabés 
las moxigangas portadas A cap pels esertipu/asos de 1' 
última fornada; i n uu himne en honor dels des-
cubridors de! u/ilouomisla l'olavieja, y com queros d' 
això hi lia á n' el llibre del Aldavert, per aquet motiu, 
trovan que no té las qualitats necessàries als periodis
tas de positiva cultura. 

Ja ho ban sentit: positiva cultura. Per aquets pa-
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nells polítichs la cultura periodística no es al tra cosa 
que sal tar bar ranchs , fer molta fressa y cambiar so
vint d' ideas. Un home que sempre defensi lo mateix y 
tingui prou sinceritat pera senyalar els perills que po
den fer pe rd re las ideas, per c's polaviejistas vergo-
ayants , es prosa baixa. La cultura del escriptor y del 
periodista se ha de mostrar en la varietat d' ideas fent 
com ells han fet sempre, això es: negar avuy lo que 
aiirmavan ahir y defensar demà tot lo contrari . 

Catalanis tas , avans de sortir el General Cristiana, 
r e sega ren del nostre programa quan aquell els oferí un 
escropuló d' autonomia administrativa; acèrrims parti
daris , f;i poch, de las lluvias electorals han descobert 
a ra lo que en al t re temps ja habían dit, ó sigui: que no 
van enlloch aquets procediments; opinió que no 'Is pri
vará de presentar candidatura pera veure si pescan 
quelcom. Això es positiva cultura. 

L ' escriptor ha de tenir recursos, ha de var ia r el 
repertor i ; no 'Is agrada á las massas llegir sempre lo 
mateix. Ai.\ó ho saben de sobres els que amb las mas-

s' han fregat y d' ellas n' han rebut algún coscorró. 
Quan I' Aldaver t vulgui I' aplauso d' aquets sabis 

polítichs ènmidonats , alabi els seus equilibris y li di
rán qu' es un g ran periodista. Mentres els retregui el 
fracàs polavicjista el t indran per un escripl i r y 

nat. 

mestres , 1' home camaleón mes per fec te , en Romero 
Robledo, símbol esplendent que sinU"**83 ;i t o t : l aques
ta politiquería madri lenya. 

Per últim en Romero s' ha dignat r e t . i r ; ! r la dimissió 
presentada, pero encara desde Antequera arrufa el nas 
á I' Azcárraga. 

S ' h a conjurat el conflicte y podem r e s p i r a r t ran
quils; s' ha salvat la Espanya , v el general en toisonat 
de poch, ja mes tranquil , podrá anar á pregui ïU' ' ' á n' 
els seus principals qué desitjan per sopar. 
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Crónica nacionalista 

T R A N S \ 

El consell d' instrucció pública del districte d*, 
'•avon (l 'ais de Gales) ha de te rmina tque 's donguin las 
classes als noys en 1' idioma de la te r ra , enscnyántloshi 
1' inglés com s' ensenya una llengua e x t r a n j e r a . 

No sabem que á n' el Par lament británich hi haji 
hagut cap cr idaner que protestés d' aquest acort, de
gut sens dupte á que aquella gent no deu sapiguer un 
borrall de la pedagogia d' aquestas t e n a s d' Espanya. 
Allí deuen f< Irrecb de que ensenyant á n' els xi
cots en la llengua familiar els coneixements que adqui
reixen, que son els fonamentals y necesaris per la vida, 
els obtenen ab tota c l a r e t a t y precisió per no haver de 
distreure las sevas tendrás forsas intelectuals ab des
ant* :1 garbuix de mots y giros de la llengua fo
ras te ra , pero no calcuian, com gent enderrerida que tot
hom regónetx que son, qne es una g ran ventatja sapi
guer las cosas á mitjas perqué aquets son els que teñen 
mes despreocupació per par lar ab gran desembrás y & 
heli ull de qualsevol qüestió, y per lo tant | jar
se be en aquesta vida. Els que ' ns goberna I res 
Prou ho saben \- per aixó, tots amorosos, ens fa'n acostu
mar á g i ra r desde petits la llengua. Nosaltres, que no 
gua rdém cap rancuria a l a pérfida Albión, voldríara 
que tots els que la integran disfrutesin de las nostras 
ventat jas y per això si de nosaltres depengués tindriam 
un;i ¡rran satisfacció en empaquctarloshi uns quants 
dels personatjes ministrables per que els hi donguesin 
Un cop de raá en aix<5 d é l a ensenyansa. 

Sembla que cap allá á Andalusia el gobernador d' 
«na d' aquellas provincias no mira ab g a y r c bons ulls 
;* alguns ajuntaments compostos d' amichs d e ' n Ro
mero Robledo. Aquest en conseqüència desitja que t re
guin á n ' aquell gobernador y que n' hi posi'n un al t re 
de la seva corda, á lo que s' hi oposa el marqués de 1 ba
rra per la por de que aquest nou gobernador no gi 
la t ruy ta y protegís als amichs d' en Romero y p¡ 
guís á n' els seus. Això no 'ns extrau va gens ni g 
Perquè es una cosa molt comú en aquestas té r ras , pero 
s i que creyém que lo menos que podrían fer aquets sub

tes es p rocura r g u a r d a r las formas y que aquets 
maneijos passessin inadvert i ts pels que no están en els 
1 , ; 'stidors de la política. Donchs no senyors, en Romero 
í;> '1 repatani , es confessa ab el primer repor ter que se 
l¡ Presenta, y envía la dimissió de president de la co
missió ele! monument á Alfonso XII com ;í primer acte 
d1 hostilitat al gobern y de passada per servir d« entre-
toch á la casa gran . |a tenim al pare pedas de 1' 

i tot amohinat pregant á n' en Romero Robledo 
tu i la dimissió presentada, en l'idal procurant 

també eonvéncel y tot Madrid politich preocupat de lo 
í«e Fará él president d de lo que dirá en 
p ' discurs que deu fer al Rey la diada del seu Sant. 

Aquets son els problemas d' alta política en q 
e " t re tenen els que 'ns gobernan 6 esperan dintre de 
Poch gobernarnos y s' ha de confessar que de preparar 
p u ,-anvs d' aquesta" mena v sapiguer ab salero sortejar-
l o s en son verdaderament mestres . Mes entre tots, com 
u " a mena de cimal enlayrat , es i el mestre dels 

A 1' hora de veure aquestas ratllas la llum pública 
ja reposarán en sa tomba de Pretor ia , las despullas del 
gran patri* ;er, pare del poble boer. Aclapara t 
pels desenganys, la tr istesa de veure a ter rada la seva 
obra y per sa ja avansada edad, exalá son dar re r sospir 
á Holanda, que fou per ell com una segona pat r ia , en 
contrast ab las g rans potencias, qu' atribuintse lo ca
rácter de i S de la civilisació y de la cultura, 
deixaren oblidada com sempre la defensa de la rahó de-
vant la forsa, sacrificant al poble transvaalench ab lo 
pretext de rahóns d' alta diplomacia. 

Per la mateixa rahó de que la mort y en ter rament 
d' en Krüger han passat casi desapercebuts per 
par t dels qui I' aclamaren entussiastament y dels quí 
tan cridaren desfentse en llohansas á la gran epop. 
t ransvaalenca, perqué las multituts, estúpidas y varia
bles com á tais, han t robat a l t res motius per satisfer sos 
instins de bestia, es qu ' en parlera per dedicar nostre 
tribut de respecte y admiració á la memoria d' aquesta 
gran ánima. 

Imposant de debo, segóns las noticias rebudas, fou 1' 
acte del enterrament del insigne patrici; mes de quinze 
mil boers vinguts dels mes llunyans llochs se reuniren 
pera donar lo dar re r adéu á son antic'n President, y 
eleraentsdispcrsospcl crudel vent i ilitat, s 'aple-

tra volta per escoliar lo missatje, que com á 
testament endressaba á son poble lo venerable Krüger. 

lín las hermosas pa rau las d' aquest document, dins 
de la sezillesa d' expressió, s ' hi veu una inteligencia y 
un gran cor, al esmentar ¡a patria, en lloch de 

tllinient hi ha una encoratjedora voluntat y una 
consoladora esperansa; en I' estil del pastor evarigélich, 
s ' hi endevina I' antli 

Eus el aquí lo missatje: 

«lin ma tristesa y dolor, la vostra salutació qu' en ferep 
trasmetre cu nom'del Co crrcur.it á Pretoria en ç] 
Maig darrer, in' ha omplenat u< agrahiment, y de tot cor 
vos remercio á n' cls que en lo moment d ' estar ajuntats pe
ra examinar lo present y per\ i 
antich l'resident, demostrant aixís q"e »o haveu oblidat lo 

, que no deu perdre jamay de vista el qui desitji pie-
vcure pera 1' a\ 

Busqueu, donchs, en el .; lo que s' hi pugui des
cubrir de !>ó y de bell, pera formar vostre ideal y bus( 
1' avenir la seva realisació. 

ment cert que gran part de lo qu'estaba fet se 
troba reduhit al no res, destruit, aterrat, mes unint h 

tclligeneias y las vostras fórsas/.us será posible re
construir lo que jau enderrocat. 

Ale sento aconhortat al veure reinar entre vosaltres aquei
xa unió y fortalesa. No oblideu jamay lo trist pressentiment 
qu ' aqucixas paraulas tancan: «Divideix y vencerás». Feu 
de manera qu' aytal afirmació no puga aplicarse may de la 
vida al poble africà, ab lo que nostra llengua y nacionalitat 
viurán y prosperarán. 

r yeure-ho? Sols Deu ho sab. Nascut dessota la 
bandera inglesa, á la colonia del Cap, ja no vull pas morir 

os plecas. 
al amaren _ ni d' 

lluny ü^ mos parents, de que probablement no 
veuré ja may més; llu a patria, hont ja probablement 
no tornaré á posar Lo ¡iny de! poble al que he consa
grat ma vida, per obrólo ,, la civilisació y en el que he vist 
descnrotllarse i 
ja 'm sentiré aconhortat, si puch i 
vicció de (¡ue 1 ' obra comensada se seguirà, tenint I 
esperansa y coníiansa de que á la (3 aquesta obra 

¡Aixis sial De lo pregón de mon cor vo altres 
y á tot lo pqblí S. J. I5- KNl ' 

;Aixis sia! dihem també nosaltres; pero molt s 
examinant fredament la qüestió, de que ab en Krüger , 

.' hagi anat t ambé á la tomba lo destí de! malhau-

ra t poble boer. 

efecte, hi han un g r a p a t de circunstancias que 
fan dificilissima, ja que no impossible la resurrecció de 
la nacionalitat t ransvaalenca. 

En primer lloch la dispersió de las Repúblicas, sud
africanas, fou massa fatal, lo poder del dominador massa 
g ran , pera esser optimistas en aquet punt. Hagu> 
tat solsament subjugat lo poble boer, t i ranisat si 's vo!, 
per Inglaterra , y crcuriam á ulls cluchs ab la seva resu
rrecció. Pero hi ha que notar que la comunitat ab tants 
afanys formada, está casi del tot destruida, escampats 
sos elements sá y enllá; per aixó en . en son 
manifest recomana la unió, qu' es precisament lo que 
manca , per tnalhauransa, en el poble h. 

Hi ha ademes un al tre rahó de pes. Lo poble boer 
es impotent pera resistir la poderosa hegemonía ingl 
sa, pe rqué no constitueix una nacionali tat del tot for
mada, li manca caracter ís t ica de rassa , no está en 
bustit son esperit pel sediment que deixan las centurias , 
ni constituhit del tot son esperit nacional, que no ofe
reix una unitat , presentant com presenta com la 
fluencia en sos diferents elements de las s< '¡jas 
pa t r ias . Poble d' emigrants y colonisadors, brau, d< 
dit, laboriós, emprenedor y ab totas las qualitats, la 

¡tat 1' a t e r r a massa depressa, pera poguer resistir
las fent resurg i r tar t ó d' hora, un pensament origii 
una ánima nacional, que si latí Is actuals boers, 
no es fácil, véusela en las vinentas generacions per 
mancarli los vínculs que donan una potenta l i te ra tura , 
un a r t propi, una l larga vida nacional, que no es taban 

ira los t ransvaalepehs en disposició d' obtindré, per 
¡ solsament un poble en formació, una nacioaalit.it  

sa. 
lar que voldriam equivocans, y que nostres de

sitjós foran que '1 noble poble boer s' aisc's de la postra
d o en que jan , y formant un sol home, fes del missatje 
de son ex-Presidcnt una profecía en bé propi y en el de 
la cultura y civilisació. 

I''. P. CURI 

prompte creació del thealre catálá lliuri sa. 1/ 
antich Romea amb son esqi, i vella y pobra in. 
dumentaria y son habitual pi impost en sa majoria d' 

, menestrals y botiguerets afanosos dedil-
treurer un moment llur cap enterboli' i de tot lo día, 
no pot donar i ; is molías i cions d1 arl que la 
potencia creadora de 1' ánima cu: int á llum en 

et de vida de son desvetllament. 
L' esperit mesquí y utilitari de ci 

ticularno pot volguef, ni vol, exposarse á 1 
nats amb produccions de no. ncias que puguin 

torbar la dolsa pau dels cementirs que s' es itde las 
llurs conciencias. 1 lual se vegé obligat á 
crear son I íntim donant sessioi uan 
vol; per aixó 's fun upació «Avenir> que sols pot do
nar algún fruit oïts joves, se-
guintne 1'exeri tituit agruj de
sitjosos de portar son grá de sorra á ! de la re
surrecció de la ánima d' un poble empresa del 

butjá 1' obra del jove escriptor en Joan Puig Ferre
ter, titllantla d- Inmoral, tenintse de « pi ;sentai en cbndicii 
no de! tot apropósit per esser apreciada y nys per 
poguer acomplir sa finalitat, 

ns fabricants catalans no s' haurían \ I its en 
cEls Teixidors de la Silesia»? ¿Quants y quants burgès 

elonins no haurían sufert la pena del i lant 
t'arats>? .. ¡s d' hisendats y re ,ta

ño haurían protestat al veui. mías en 
v 1.a I i ra>? 

Heus aquí donchs una de la- isme, 
conquerir lo theatre pera convertirlo en una escola de Ci 
turas, complement obi?gat de la instrucció ^ 'es, 
essent espill ti v ahont pugan veurers en 
nuesa 'Is vicis de rassa y detectes deis homens, perqué una 

i conegutá puga cada un aplicarhi re: lant los 
adinerats de Barcelona deixaran d' esmeri ibais en 
Iluminaría • á idols de fanch y á ídols cayguts, per 
dedi ta obra meritoria? ¿Quant deixaran de 
prestar llur concurs 
v á lluytas xorcasy r dedicarse un sícll á obra.-, eom 
aquestas de educació nacional? Ja fora hora de que las clases, 
diguemm le la cultura, 
que fins are semilla exclusiu patrimoni del jovent y de las 
clases desheretadas. Més, deixant de banda aquestas 

., alguna i que me las lian 
sue;ei; 

http://crrcur.it
http://nacioaalit.it


4 LA DEVANTERA 

. rs (Les Avariés) drama en tres actes den Brieux. 
S' han donat al Theatre del Circo Español dugas representa
cions d' aquest drama, organizadas per la Agrupació «Ave
nir», amb la particularitat de que fins las actrius del dit thea
tre s' han negat á representarla pel temor de tacar sos llabis 
amb la paraula «sífilis» com si en molta* obras de las que re
presentan no tinguessin de dir cosas molts pitjors y sense 
una finalitat tant enlayrada. L' obra den Brieux es mes que 
un drama, una eonlerencia posada en acció y dedicada á la 
humanitat al objecte d' evitar la propagació d' aquest terrible 
mal que junt amb la tisis, la borratxera y altres son la veri
table causa de la degeneració material y fins moral dels po
bles. Un jove atacat d' aqueix mal contrau matrimoni contra 
'1 parer d' un metge especialista en aquesta mena de mà-
latias y a! resultar sou lili tatat d' aquest mal es descuberta 
per tota la familia '1 pecat del home després d' haverlo enco
manat y tal volta á algú més; veus aqui el drama, 
senzill més intensíssim que commou y fá pensar; no té la 
intensitat dramática del Ibsen en fEls Espectres» mes sab 
sortir ayrós on sa comanda sens fatigar la atenció del audito
ri; no es una obra apropósit per fer sentirá las multituts mes 
si que fá pensar als individuos, las escenas son molt ben pre
sentadas sens fersc fadigosas al espectador, anant desarro
llan! Jb* autor son criteri amb una senzillesa y factura ben ca-
sulana per conseguir son objecte, per privar la propagació 
del mal, es á dir perquè ningú puga dir que 's troba en aquel' 
cas, per ignorancia. Los actors y actrius que la representaren 
v qui i. i tira no recordar, cumpliren com á bons, no 
regatejantlos, la nombrosa concurrencia qu' omplenaba per 

••lert lo local, los aplaudiments. 

Avaus del drama lo Sr. Kaduá dona u reneia po
sant al públich en antecedents del obra. 

A Fransa al representarse aquesta obra fou prohibida, 
aqui molts han criticat el que nostres amichs deia agrupació 
«Avenir» l'hagin possada en escena: ¿Perqué? ¿No es lo thea
tre un medi educatiu, molt superior tal volta á la conferen
cia y al follet ó fascicle? ¿Doncs perqué no aprontarlo? Qui 
no admet aquestas representacions nega la missió educadora 
del theatre desconeixent per consegüent son principal ob
jectiu. 

LA DAMA Drama en tres actes den Joan Puig y 
Ferreter. ¡(Juina llàstima no disposar del espay suficient per 
tractar ab la deguda extensió d' aquesta prehuada joya de' 
teatre català! Es «La Dama Alegra» sens cap ménade dupte 
la mellor obra moderna de nostre theatre; 1' estudi psicoló-
gich detalladíssim del carácter de la Sra. Margalí, tota ella 

,, vida, llibertat, desarralant convencions y rompent lli-
18 de tota mena, es lo cuadro mes real que s' escrit en 

nostra parla; la presentació de cada un dels amors, ben dife
rents cada un d' ells: vulgar y orgullosa en lo del marit, en 
lo del criat altiua, galant en lo del metje, en lo del notari 
atrevida, jogancra en lo del marxant y en lo del fariner es
clava! fan d' aquest tipo una de las mellors concepcions de' 
modern theatre; tot això adjuntat á la mes estricta sinceritat 
d' expresió y al topamenl entre aquestos amors y cl de ma
re d' ahont ne surt cl drama, fan que 1' obra impresioni 
fondament resultant un travall acabadíssim. 

Lo final del primer acte en que la Daina 's desprèn del 
'ariner per correr á rebrer al seu fill, amb lo crit de «que son 
tots los bomens al costat del meu fill, ¡till meu!» y el segon 
en que '1 fill no comprenent la vida de sa mare, se 'n separa 
dihenl « per nosaltres com si tu no existisis» son d' una fac
tura acabadíssima, demostrant un fondo coneixement de las 
taulas gens comú en qui com lo Sr. Puig eomensa á escri-
urer pel theatre. 

Mes ahont tal volta 1* autor se 'ns presenta mes gran y 
mes original es en lo final de 1' obra en que la Dama Alegra 

adonant definitivament al lili rígit y auster, se llcnsa de 
nou al pler de la vida en brassos del fariner, mentres lo fill 
se n ' es anat ben lluny de sa llar per la temensa de que 
«aquell burdell 1' ofegaria». 

¡Perqué paríame més, si amb lo dit n' hi ha prou per 
cotnpendrer 1' obra! ¿Perqué dir que tota ella es un teixit 
de bellesas, si qui crea una concepció tant gran, no pot cau-
rer e:i un defecte de construcció? ¿Perqué dir qu' es un 
drama real, si profundisant una mica lo veurem ab tanta fre
cuencia? 

La execusíó encarregada á la companyia que dirigeix lo 
Sr. Guitart y la Sra. Sala molt ajustada, sortint tots los ac
tors ben ayrosos de son comès. 

Lo públich que asistí á la primera representació, casi tot 
ell del que s' anomena intelectual, rigué alguna volta durant 
lo primer acte ¡pobre! que sols ne veya la part externa sens 

corapendrer 1' ánima inmensament gran d' aquélla Dama 
Alegra tan vulgar baix lo punt de vista extern, l.o anal de 
1' obra tampoch convencé á molts ¡no veyan la solució! hau-
rian preferit, tal volta lo fill mort en la porta de la cambra de 
sa mare. No obstant Uarchs aplaudiments foren lo pren 
rcculliren autor y actors. 

Felicitem al novell dramaturch Sr. Puig y Ferreter y es
perem poguer aplaudirlo ben prompte en las" altres produc
cions que té en cartera. 

D' altra obra prometérem ocuparnos, y es aquesta: 
«EL GENI» deis Srs. PujuU y Tintorer, y com I 

es deute, com dihuen los castellans, tenim de ferho encare 
que ben á pesar nostre. Es «El Geni» 1' obra d' un neuroticb 
desitjós de singularissarsc: en una barreja d' ideas mal palu
das de Ibsen, Bjorson.Strinberg, Hauptmann y altres, fundan 
los autors una tessis; d' un desequilibrat capís 
fer vulgaritats y á (¡ui certs honors li han pujat al cap, ne fan 
un geni; dels amors ridículs entre un aspirant á autor y la 
muller del geni, ne fan un drama. 

Verdaderament al sortir de la representació vareix duptar 
de que dita obra hagués sigut escrita en serio; niés, al llegir 
lo prólcch que 'Is autors posan al original comprengui qu' 
anaba equivocat; es la cayguda de dos escriptors de qui al
gún temps n' esperarem quelcom. 

No volem enfondir més, ni remarcar diferents defectes 
que trovarem en dita obra, perquè no 's puga creurer ningú 

n'apassic direm que dintre la falsetat d e l ' 
obra son molt ben presentadas las escenas demostrant los 
autors conèixer molt bé las taulas en lo que 's refereix á las 
entradas y sortidas d' escena. 

Los actors feren tot lo que podían donada 1' obra. Lo pú
blich com raras vegadas ben encertat en son judici; en lo pri
mer acte caygué lo taló sens sentirse un sol aplaudiment; en 
lo segon degut á son final efectista s' aixecà dugas vegadas la 
cortina, dihent 1' actor Sr. Piera que 'Is autors no 's trobaban 
en 1' escenari; al final de 1' obra s' aixecà una sola vegada '1 
taló á pesar de las mostras de desagrado de la majoria. 

¡Llàstima de temps y energías perdudas! 

P. S. Lo dia 13 es representà pels de la Agrupació «Ave
nir» lo drama en cuatro actes d' Enrich Ibsen «Rosmersholni», 
ne parlarem al número pròxim. 

NOVAS 

trats profesors continua exercint l'apostolat de l'ensenyansa 
catalana. 

— P a t r i a n o v a . Hem rebuda la agradable visita del 
primer número de! periódieh nacionalista qu' acaba de pu
blicarse á Reus y amb el qual establim gustosos lo cansbi-
Retallem de son article de presentació las següents ratllas 
que donan idea del criteri d' aquesta simpática publicació 
reüeenoa. 

« 
Som, avans que tot, nacionalistes de Catalunya; aspiré» 

á la vindicació de nostre Pàtria dintre ' 1 vintè segle, deixaat 
arxivat lo anti. able i amotllant á 1' época actual lo 
que d' ell poguém servir-nos-en; enemics del lastre, preieu» 
brandar á llevant ada que fer via de tien mixte, ont s' lii fl«-
ririam abans d' arrivar al fi, per això deixem al d' aqui i l 
d ' allá. 

Som independents com nostres aspiracions. 
Som individualistes per csccncia, nacionalistes per co«-

venciment y autonomistes per transacció. 

Treballarem am fé i entusiasme per tot lo que tendeix * 
avivar 1' ánima mitj dormida de Catalunya, i, al anunciar-Ji» 
no rolém formular cap programa, puig el catalanisme com a 
causa nacional que s d' un poble, es massa gran pera cabre-
hi, a les planes d 'n programa. Volem, si, una Catalunya lli
beral i avançada que pugui marxar d' acort'y donar la má a 
tots els pobles lliures de la terra i que per son saber y so» 
treball sigui per tots ells respectada. 

Com veuran nostres llegidors en aquest número '*^ 
tim amb indumentaria mes llampanta, estrenem capsalera al 
fer la entrada vn lo tercer any de nostra publicació; es aquei
xa deguda al jove pintor, nostre benvolgut amich n'Antoni 
Ros y Güell, al qui desd' aquestas planas testimoniem nostre 
agrahiment. 

També rcemprenem en lo present número la secció de 
ica Xacionalista-ï que fá algún temps teniam suspesa, 

procurant tractar en la mateixa dels aeonteixements mes im
portants y estat actual dels pobles que corn nosaltres iluytan 
per reconqueriria perduda personalitat, procurant desvetllar 
als quins encare restan adormits. 

Altres milloras tenim en projecte qu' esperem dur ben 
prompte á la práctica, mitjasant 1' ajuda material y moral 
dels nostres suscriptors, puig com tenim conciencia plena 
dels nostres actes y la voluntat no 'ns manca, sabrem seguir 
amb pas ferm y dreturer la via empresa. 

—Associació Popular Catalanista. Lo dia dels 
Reys com ostaba anunciat tingué lloch en aquesta entitat la 
sessió íntima musical dedicada al compositor noruech n' Edu
ard Grieg. La Sra. Maria Vila de Massó amb sa ben timbrada 
veu y exquisida escola de cant cautiva á la concurrencia amb 
las cansons que canta d' aquells pobles del Nort que tan nos 
fan recordar las de nostre «Cansoner Popular». Lo mestre 
Joseph Massó executà amb molta justesa y colorit las que al 
piano estaban encarregadas, tenint d' esser ropetidas entr' 
altres «La marxa dels nanos» <L0 Cigne» y «Caneó de Sol-
veitg». Avans nostre company enJoseph M.' de Sucre llegí 
un bonich travall que rcprodním en altre lloch del present 
número. Adjuntin nostra felicitació á las moltas que reberen. 

E s c o l a C a t a l a n a p e r a n o y s . Aquest centre 
d' ensenyansa dirigit pels distingits profesors companys nos
tres en Joaquim Paloma y en laume Arqué, ha trasladat son 
domicili del carrer de Cassador á un pis mes espayós y de 
millors condicions situat en el carrer de Moneada, números 
31 y 33, primer pis, ahont anih la cooperació d ' altres ilus-

No hi ha que dir que dcsitjein á «Patria Nova» llarga 
vida. 

— C o l - l e g l d e S a n J o r d i . A carrech del Director 
d ' aquest col·legi en Francisco Flos y Calcat, s ' hi donarán 
una tanda de conferencias de Gramática Catalana y de Geo
grafía é Historia de Catalunya, las cuals serán gratuita» y 
comensarán lo dia 16 del corrent de 7 á 8 del vespre. Podrá* 
concorrehí sens cap requisit, tots los alumnes dels cursos an
teriors que costejaba la «Asociació Protectora de lacnse«an-
sa Catalana» y pels demés que vulgan assistirhi, bastará tan 
sois qu ' avans s ' inscrigan en la Secretaría de dit Col·legi, 
portant la recomendado d' una entitat autonomista. 

—Oceitania .—Dijous día 19 surtirá lo primer número 
d 'aquesta revista de quina importancia podrán jutjar nos-
tres llegidors pel següent sumari: 

Pròsper ESTffltl Jr Joseph ALÀDERTÍ, Lletres sobre 1' espe*-
lida d ' OccíTANIA.—P. Anton d ' Or.vv.', Sobre la llibertat 
d' escriure.—Pròsper KSTIIÍÜ, Flors d' Occitania.—Miquéu 
de CAMEI.AT, A la Cascoungne.—Antonín PEKHOSC, La Cro-

zada.—Peire F O N S ' Dcvant la Cathédrale Sain Cécile d' Al-
by.—Joan PUIG FERRETER, «La Dama AU gra», escena del 
tercer acte.—Mossèn Miquel COSTA Y LLOHKÜA, Dies ma
lalts.—Joan MARAGAL·L, Jancr.—Joan PAÍS, Minyonia.—Plá-
cit VIDAL, Cançons de la vella Espanya.'—Joscph ALADEK'N' 
Moviment Catalanista.—Paul REGIN, Lo Ninarel de la Abra-
zucaira Catalana.—Joseph M.' Dfi SUCRE, Salutació.—Louis 
FUNKU, Pichotinó Gucrro.—Pròsper ESTIÉTJ y J. A., Bolcga 
d i sa. 

Desitjem als cómpany9 d ' ¿Occit >lta sort en la 
públic: 

— C a n n b i s d o d o m i c i l i . Lo Concell Directiu del 
«Aplech Catalanista» 'ns comunica son cambi d' hostatje so
cial al carrer de la Portaferrisa, número 28, pis primer. Tam
bé ha quedat instalat en dit local lo «Centre Escolar Catala
nista». Igualment la «Unió Catalanista» ha trasladat son do
micili anant á ocupar lo pis primer de la casa mim. 15 de la 
Ronda de la Universitat. 

Secció Oficial 
Associac ió Popular Catalanista 

Dissapte dia 21 á dos quarts de deu de la vetlla en Rómu-
lus S. Rocamora, donará en lo local d' aquesta entitat un» 
eonlerencia sobre '1 tema «Methodes de crítica artístich-lite-
raria» «Exemples». L' obra escullida pera analisarla, d' acord 
amb els diferents methodes, es la novela «Els sots ferestechs» 
d' en Raymond Casellas. 

Agwipaeió Escolar Catalanista HflJHÒN L·LUL·Ii 

En Anton Marti Mas donará dissapte dia 21 á las sis de 1» 
tarda en lo local de la mateixa (Escudellers Blanchs, 8, i. ' r) 
una conferencia sobre '1 tema «Causas que motivaren la re
volució de las possesions espanyolas de la América del Sud»-
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