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Gambis de ministeri 

E<;ONS ilé'igjma n1 á ¿ « Época de días 
enrera , durant els 33 mesos de la ma
jor e tat del Rey ha tingut aqu,< st 65 
ministres diferents, y tenint en comp
te que el poder executiu es compon á 
Espanya de nou ministres, es veu fà

cilment que correspon á cada ministeri una durada per 
terme mitj de eua t re mesos. Ab aquesta sola conse
cuencia n ' hi hauria suficient per explicar el desgavell 
de la administració espanyola, fins admetent que IS 
que están al devant reunissin totas las condicions de 
inteligencia v bon govern precisas; mes aqui, hont la 
Elógiea no hi fa pas g a y r e estada, no es pas un gran 
inconvenient aquest cambi seguit de ministres y subse
güent renovació del alt personal directament dependent 
d' aquells, perquè la vr i ta t es que amb tot y que hi hai-
gi una mateixa persona desempenyant un mateix ca
rreen no se n ' adona pas un gay re , vista la poca apren-

ab que avuy diuen blanch de lo que ahir afirmayan 
que era negre y ab la que desfan ab un peu lo que '1 dia 
a v a n s ¿ a v í a n fet ab I' a l t re . 

Es per això que no val la pena de queixarnos d' 
aquest cinematògraf de ministres com deurian dóldrcs-
sen tots aquells que sentissin un gran . I' actual 
régin)', per lo que pert de prestigi ab aquests continuats 
cambis / Ja per algú es recordava la época de Isabel 
segona en que hi havia ministeris que duravan vinfíçua-

horas v sense vulgm X dir que 'Is fets actuals sian 
"Is signes pfecúrsor's de una revolució com la del 68, la 
vri tat es que per molt exaltat que \s t inga ]' esperit 
«nonarquich s' han de sentir moltíssimlas l.bladas de una 

a, que per ser ent rants de la casa tenen la suficient 
influencia pera que desde la sombra d.' las salas palati
nas pugan imposar sa voluntat manifestada pel moi 

a pensa tal volta distreta entre la dnrrera.passoja-
4a CH automóvil y la propera sortida de cassa. 

lis ben cert que son perfectament eonst.tucr 
ikrrers cambis de ministeri, mes tambe den temrsc 

^ compte que cl que cau en tais condicions s h a d e 
ens dupte molestat y el sou dinasta na 

J e ressentir un bon xTcfi sobretot per cuant lo dels ac
tuals polftïchs governamentals no '1 portan p a s e n ells 
d e te ta la v i d a l a que, sense á a r r ivar & esermrer el 

fi-'e l letrcro del actual president del Congrés çasj 
^ t s qui mes q u i m ( . n o s havia procurat per la Republicà 

D. Amadeu . , , „ . . „ 
\b tot no és cuestíó de creurer en una revolució po-

'ítiea m e S ó m C n v ¿ propera, perqué * ^ * ¡ W J * ¿ . 
* ó dels c a r l i n a dels republicans y uns y a £ e s esten 

ncats de la suficient forsa y voluntat per reahsar la . 

.irlins que tenían una organisació poderosa que 'Is 
permeté probar ires vegadas , ab mollas probabilitats 
d' èxit, la sort de las a rmas y que oontavan ab homes 
en t regá is ab tota la seva ánima á la defensa de la 
causa, estan avuy dividits en partidaris de 'n Carles y 
y par t idar is del seu fill J aume y s' han deixat caurer 
en la tentaeió d' acudir al i 'ar lament hont molts d' ells 
9* han infeccionat dels convencionalismes d' oposició 
que forman aquella atmósfera. Els republicans després 
d' estar una pila d' anys dividits en un gran nombre de 
fraccions han realisat una unió ficticia que si 'Is perme
té de moment por ta r uns cuants diputats al Congrés els 
lliga de mans per las concessions que mútuament han 
de fer per poguer coincidir desde el república-conser
vador Melquíades Al vare?, fins A n' els que, al menys 
de paraulas , tot ho voldrían passar á sanch y foch. 
Aquesta unió s' acuan ta exteriorment perqué en Sal
merón ja vell no fa ombra & ningú y entre èl poble te 
el prestigi de ser avuy 1' únich vivent deis que arriba
ren A assolir els cárreehs mes cnlayrats en els passats 
temps de la república, pero está minada per dissenssions 
interiors y mancada tant en els que estan en els pr imers 
llochs com en els de la massa del partit del entussiasme 
romántieh, dels que en la generació passada lluyta van á 
las barr icadas per conseguir una llibertat mes ficticia 
que real . Es clar que durant tot el periode revoluciona' 
ri espanyol molts estavan ficats en las conspiracions y 
pronunciaments per pur interés personal y perqué els 
hi servissin d' escambell per pujar als pr imers llochs de
ia direcció del Esta t , y la proba en son cl g ran nom
bre de polítiehs revolucionaris que després s' em
passaren á la restauració borbónica, pero hi havia en
tre els menestrals y dintre molts homes de car rera un 

timent generós que fa vettrer ab simpatia fins pels 
que estem convensuts de la inutilitat de lo que ab els 
seus esforsos pretenían conseguir, als lliberals d' aque
lla época, somniadors y un bon xich ignocents s i ' s vol, 
pero no de cor assarrahi t com son la major part dels 

tichs de lots els par t i t s d' avuy dia. obrers inclusiu. 
I.a revolució vindrà un día ó altre si continúan las 

causas d'e la crisis industrial que patim, cuant la mise-

nyorida de las casas tregui la ge-nt a ' ca r rer 
buscà d' un t ros de pá de que alimentarse; mes no 
una revolució política ni 's poden ¡ •' ' » s conse
cuencias de ella; s<-i à el moviment de desesperació del 

. que s' ofega y b; lanera de salvarse, no-es des
filará .ib un plan | luit sino oament 

, poden s< ni els ei. 
fprsaS sense direcció determinada. 

Mes no 's cregui que pensem que el uents 
de ministeri la acoloriu ó retrussin gens ni gola; aques
ta vindrà independentment d' aqttets motius petits, 
dependentment que' h'i haigi monarquía ó hi hagués 
república en tant qui equilibrin las condicions 
económicas de Espanya, en tant n o ' s suprimeixin de 
soca y arrel tant inútils que ;way se 'ns menjan 

a tant no desaparegui aquí st exèrcit xuclador de 
la riqw >na! y paralisadnr de las millors energías 
de travall emportanl«en a! jovent en la flor de la joven-

• r vida de cuar te l , allunynntlo del camp pera que 
un cop passat ( vulga fer la vida de ciutat, mes 
distreta si 's vol pero mes penosa, en tan no 's simplifi
quin fins al últim límit tots el t ràmits administrat i tus 
suprimint aquesta casta de burocràt ichs que tot ho 
torban y parausan , en tant no 's fassi una gran tallada 
del pressupost de classes passivas hont no s' assegura la 
vida al que 1' ha consagrat en el sen bon periode al ser-
vey del Es ta t com deuria ser, sino hont se protegeix 
una gran gandulada de gent que ab una posició exce-

. lent no havia may fet res de profit mentres han des-
empenyat els seus c á r n cbs y encare ab forsas pe r t ra-
vallar, prenen el ret i ro cobrant ennti tats fabulosas per 
premiarloshi que durant un cuant temps anessin al des
patx de directors de tal ó cual cosa ó quefosdetal ó cual 
al tre A fumar uns cuants c igar re t s y à posar unas cuan
tas firmas. Si no 's fa aquesta revolució desde dalt com 
deya y no ha real isat en Maura , vindrà la revolució 
desde baix que aceptarfam com un mal ri ab tot 

y las perturbacions que en tots els ordres de la vida de 
moment produhir ía , si d' ella pe tir una bona 
orientació cap á la vida nova de Cata lunya pera que 
avuy temem perqué las revolucions prolitosas pero '1 
millorament del benestar dels pobles sempre han sigut 
dirigidas per las inteligencias claras y ab pena de\ érn 
confessar que pochs cervells verament pensadors a v u j 

ém sobressurt ir ni a Cata lunya ni à Espanya . 

| . S A N S < M . I V R K A S . 

POLONIA 
L a guer ra rus-japonesa 3' la r , que ac tua l 

ment esclata en diferents punts del inmens imperi rus , 
ha posat , novament , de m a n i l o 1 mdompta-
ble, la resistencia heroica y la voluntat de viure, de las 
nacionalitats sotmesas A la t i ránica opresió del colós 
del Nort . Sens dubte , la que ha demostrat mes energía 
y mes amor á la llibertat es la gran y desventurada 
Polonia. Els sagnants aconteixemenls de Varsòvia y 
altres punts del terr i tori polach que correspongué á 
Rússia en 1' inicuu esquarterament , las persecucions 
continuas, com la resistencia s< ¡liment, 1' odi 
de totas las classes socials, richs y pobres, xichs y g rans , 
lo mateix 1' ilustrat home de Metras que I' humil pa 
1' odi de tot un poble contra i despiatat despotisme rus 
crudel, perseverant y refinat, mantenen al desgraciat 
poble polach en un estat de lluyta continua, en un 
citació constant, en un desitj inestroncable pera conse
guir sa llibertat, que no logran esvahir totas las maqui
nacions y atropells del gobern rus . 





L A _ I ) i i Y A \ T K R A -

l a l l c v o r d e v ü a y bc'K-sta. ! l a P a u 

primer s' han de a g o ¿ r tot 
de que la dignitat no ' J e menos. Co 
ví,das que 's perden, á n' ell 'ostan re 
continúan bojament aquesta g « e n 
' Si ens haguessin de --¡tres nó hi haur ia 

cap g u e r r a qu de quinze ïías. \ 
mey qü i ¡ 
Sensillament: fenr^gaiar \ ío t - s*Sajnfn#las a r m a s ' e n 

cas de g u e r r a , á & s ¿ l t . n » c W q*el tinguessin mes 

d£-cincu^nta mil duro*, al 
dit ú I 
18 ja veurian com deixantse de hoi; 
faltaria temps pera demanar la pan. 

Are com qu iill.s deis pob. 
las bujerías deis richs y com que en tota -sos '« 

inl té ;l n' aquots 
aquest motiu las g u e n . . 
Sfonya del home que modestament s ' .anomen 

!' anvorava jo á la M Tota Ja 
tardor y part de 1''biv.-rn Y ha i r passada viat
jant d' incògnit ó a r rase rada en algún port de Ja pe

ía perquè ley a temps que n<3 s' en sentí 

orífa't á Ha y la unitat 
yola Sai . v rtí 

, aquesta h ^ ^ ^ ^ • li mesos 

-K» sentirse Adi r ' .nat noti
cias d' una nova ent ramal iadura i ». ]» veuran, 

que va passa 
. „.h pruebas de múaui tfrayer 

OSA DO, desarrollando uH nndar de minin Milla* por hora. 

va, • íiel 

hHl, l>lo.iich::s 

P»u<o. 
l'ii boté ni §i . sal-

Tiíiu/os,: merced i! ona cnerda que Ics ti:. 

Ja veuen senyors , que de que; M no a m v 
niowc-ntt, en que regresaba al puerto tot hauria anat 
com una seda, çi c x " 
Püca el te legran l l a 

gana de í e r u n bot rom las luceras y, pa tapaí . erkúita 
¡in del Arenal. QivéV h¡ costas. r un 

r a t e t m e s de cordura . 
Desarrollando un andar de veinte millas />•>," horti. 

I;<m miraL trovo qu' es massa desarrollo j adfí 
Perqué aquel -lujo no sí el poden permetre els dcs tnv 
yers espanyols. Atigurintsc, arnb una maquina d 
ta natura lesa y amb un nom com el de Osado: quina 
ar rencada debía agafar!! No la mural la del Arenal , 
tantas cmii n l hi presentessin de murallas saltaría. 

Vaia que una pes, a o m !' Osado ha de ser una jo
ya de Circo ecuest re . Si jo en fots amo cap al Tívoli 
falta gent y cada nit !' hi r el salt morta l que «Is 
asseguro tora la delicia deis alicionats. 

Al t rament , n' hi ha p. ejpe'iU d' aixó de 
>a Alarma. Es. un mal tan a r re la t que contan las sorti
j a s de port per fracassos-. 

Un servidor estich en que tftó es la planet 
sembla mentida tañía Jc-grac:: : . 

Lo millor que poden fer es no posarnhi de máq¡ 
"ovas; val mes menjar poch y pabi'r be. A m o las que 
arc tem lat que no poden fe.:' cap corredissa 

" a r g a , pero quan menos es taran segurs de no icr cap 

desgracia. 
Que •« estiguin quietéis e port fent el dulce 

àay-bien y I * t f O ' B ^ S u i l 6 « > » « « n e n 0 S
J

u n 

hom no es ta ra amb 1' ay al cor. Ni hi haurà trencadis
sa d' hélices. 

CASTELLA 

E uns articles publicats per en .Mi
quel d' Unamuno 1' any '->.) A La 
España moderna en traduhim la 

.¡ient descripció de Castella que 
. . ^ ¡ u u b e s u g e r e i x l ' a m b e n t d e t n : 

t e s a y de m o r t q u e en aquella regió es respira, L a u 
tor no pot ser titllat de parcial perqué tothom recorda-
r * que V actual rector de la Universitat de Salamanca 
e s el que fa P ochs anvs afronta a son país, el molt n o -
bU e i j r-, • ^ c n n disc

u e r 
d e n 

Í rnieS Ínsula 

I -spanyola, con I te r re r a ma-
Jcntat ; s' all de 

valls, afraus, colls y congosts y s' arriba « la li, pujant 

J mes ó menys, al ras centra l , creubat per peladas g 
que torman las g r ans roncas de sos g rans rius. En 
aqnest ras s' oxten Castella, el país deis caetel 

Com totas 1. inassas de te r ra , s' escalfa, y 
desp'reh son calor, avans que el mar y las rostas, 
aquest 'refrescà y tempera , mes prompta en rebrel y en 

-pedirlo mes prompte. D ' aqui resulta un extremat 
Hr quant el sol la to r ra , un freí extremat tant bon 

i éflm-o'í 
t í do nits Irvscas en que eLs pulmons se dra-

i a b ^ b l n r el v ^ i t tu ats d' ivern 
tdas tant bon punt cau el sol brillant y íret, que en 

Sa1 breu car re ra diurna no arr iba á templar el día. Els 
S llarehs y crusos y els estius breus y xalagosos, 

han donat ocasió ;t la dita de nou mesos d' ivern y t res 
d' inferí; . Éií l a t a n l o r no obstant se t roba 

UIJ Petenint eís venís tnái 
fredar 1' ivern y á escalfar 1' 

que impidei.xcn el pas als nubols mans 
ba¡-, ils vents ciclons que descarregan 

! cnsa : - i • ¿Miitsr a i \ í urans sequedats seauidas 
i g u a l s torrenteials . 
En aquest clima ext remat per abclós extrems, ahont 

tant violcntment se passa de! ealor al fret y de la seque-
tat al a iguat , ha inventat I' home en la capa que 1' ais
la del ambient, una atmosfera persbnalj regulairment 

. 4an t cu mi txde ; i.ions exteriors, íéfénsa 
, t y contra la ealor a l a vegada. 

Ble urans aiguats y nevadas, descarregant e. 
• i as y precipitantse desde ellas en sos empinats rius, 

han anat de sigle en sigla escorxant el t e r re r del 
ras y &* sequetats que Ms he segueixen han impedit 

; laeió fresea v potent retinan ab la brosta 
' la t e r ra tova del c a n eteig. Així es qui ; "-en á la 
, vista camps ardents , des. . extensos, sens 

LS y sens r ieras, camps en que una plu
ja torrentclal de llum dibuixa sombras e's'pe allu-
hernants clars, o íe -an t els matissos intermitjos. El 

presenta retal lat , perfilat, casi sens ara-
I bient en un aire t ransparent y lleggec, 

\ voltas se recorra I leguas y mes Ueguaa deser tas , 
sens entreveure apenas mes que la planura inacabable, 

: l | l o n t v blat y p : I rostoll, alguna p r o -
íó monótona y g rave de fosea- le vert sever 

y perenne que passan pausadament espayadas ó de 

tristos pins que aixécan sos caps unil ¡ ) l ' quant 
ou quant á la vora d' íilgi'm pobre regarot mitj s¡ 
de un riu clar, uns poehs albas, que en sasole ta t infini
ta adquireixen vida intensa y profonda.Ordinàr iament 
anuncian aquets albas á l ' h o m e ; hi ha per allí al.-uu 

i poble, extés en la planura, t o r r a t pel sol y -endurit pej 
L e í , de tobas molt sovint, dibuixant en lo blau del ce] 
el perfil de son campanar . Al | o t l s se ven mollas vega
das 1'espinada de la serra , y al acostarshi, no t 
v'érts y frescs ca r r ega t s d' arbrat , ahont esquitxin á 

.Iavensue!, i l o r - r o g a d e la argélagi 
roja del bruch. Son estrebacions de ossosasy d. 

i nadas penyas erissadas de gar ro te ras , turonets reta
llats que posan al desnú las capas del t e r ré , clivelladas 

bertas quant mt's, de pobres herbas d' ahont 
kan t sois aixecan ( ; i ginesta nua y 
¿olorosa la pobre ginestra contenta dei deserti qae cao-
táení- ifoparc: . 

r l andad ' arbí 
I al sol que baixa á a jeurers en ellas s' encenen de u n r u -

H [Quina hermosura la dl una posta de sol en aquestas 
5o)etatsl S' i; lia al tocál! h o r i u ' ' com s i vul" 

gués gosar de mes terr i y s' i nfonsa deixant pols d' or 
bl cel y en la te r ra sane* de sa llum. Va desprès blan-
'quejant la volta infinita s' enfosqueix depressa y cau 
assobre, després de fugitiu erepúscul, una nit profonda 
en que tremolan las estrel las . No son aquellas postas 
jdolsas, decaigudas y tlarg'as del septentrió. 

[Ample es Castelia! Y ¡que hermosa la tr istesa r e 
posada d' aquest mar petrificat J plé de cel! Es un 
paissatge uniforme y monótono en sos contrasts de llum 
y ombra, en sas t intas dissociadas y pobres en matis
sos. Las t é r r a s se presentan com en inmensa planxa de 

mosaieh de pobríssima varietat , sobre la que s' extent 
•'.au intensíssim del cel. Fa l t an suaus transicions, 

altra eontinuitat armónica, que la de la planu
ra inmensa y el blau compacte que la cubreix é .jllu-
mina. 

No desperta aquest paissatge sentiments voluptuo
sos de a legr ía de viure, ni sugereix sensacions de co
moditat y di >. 'icupiseiblos: no es lin camp vert 
v g ras que don ganas de revolcarse, n' hí ha reple 
de te: ridin com un niu. 

No evoca sa contemplació al animal que d o r m e n 
tots nosal tres , y que mitj despert de son ensopiment se 

.plau en el deix de satisfaccions de desitjós past 
ab sa carn, desde ej oomens de sa vida, a la pi 
de frondosos camps de v e g e t a d o opulenta. una 
naturalesa que recrea al esperit . ¡Hermosa paraula 
aquesta de re-crear! Kl vocable rvi pli-

il joch, porta ja i ¡ r anyas la doctrina tota 
de Schiller, sobre I' Ar t , r e c r e a c i ó de la i 

u t a lilosefía inconcient en la composició del i.'-
\ je! Encara hi haurà qv.e rejovenir lo meta-flsica 

en la meta-llingüistiea, que c-s una verdadera meta-
Ilógica. 

Kns desempallega millor, de] pobre te r ré , envoli 
llantnos ;i n' el vel pur, desnú y uniforme. No hi ha aqui 
comunió ab la na. as absorveix aquesta 
sas espléndidas exuberancias; es si cap el dii ho mes que 
panteístíeh, un paissatge monoteístieh en que sens r 
drers , s' hi enxiqueix 1* home y en que sent en mitx de 

fat dels camps, sequetats de 1' ánima. El matei.x 
^tat d' ànim que aquest paissatge , ens produ-
ell cant en que P ánima a tormentada den Leo-

pardi, ens presenta al pastor e r ran t que, en las estepas 
asiáticas, p regunta á la lluna per son destí. 

npre que contemplo la planura castellana, recor
do dos cuadros. Es 1 'un un camp desembrassat , sech 
v calent, baix un cel intens, en que ompla llarch espai 
inmensa munió de moros ajonollats ab las espingardas 
á t e r ra , enfonsats sos caps, entre sas mans, també apo-
vadas á t e r ra , y al devant d' ells, de peu, un capdül 
to r ra t , amb els brassos tens al blau infinit y la vista 

'1 com dihent: -¡Sols Deu d l ' 

al tre cuadro, se presentavan en 1' inmensdeser t , mor t , 
llum apassionada del erepúscul, un car t t rencant 

la imponent monotonia, en primer term il lluny 
els perfils de Don Quixot y Sanxo sobre '1 cel agonit
zant. 

is Deu es Deu, la vida es somni y que '1 sol no 
's pongui en mos dominis», se recorda contemplant 
aquestas planura-

tAtrevdmonqs á to 

t't rei: 
spiertes si duermo. 

ROSMERSHOLM. Drama en çuatre actes d' ¡in, 
• traducció catalana dt'Felif> Corticlla. Tal com diguere-

lo número passat, organisada per la Agrupació «Avenir», 
tingué llneh lo dia 13 del corrent en lo Thcatre del «Circo 
Kspañol» una representació d 'aquesta hermosa obra del 
mestre dels dramaturgs moderns. 

Sens cap mena de dupte es aquest drama del Ibsen un dels 
mes complexes del dit autor, la lluyta constant contra tota 
mena de preocupacions y fanatismes y el defalliment conse
güent dels esperits, natural y lógich en els qui duranl un 
temps han lluytat contra la corrent, no ben convensuts deia 
llur superioritat, eslo que infórmala tesis del «Rosmersholm», 
com de la major part de las obras del autor noruech. Ros-
mer, cx-pastor del poble y propietari del mateix, logra des-
prendrers per un moment dels convencionalismes que 1' en-
voltan v de las llegendas, tradicions é ideas caducas que son 
la herencia Ilegítima d' aquella familia, y mercès á la ajuda y 
esfors moral que li comunica Rebccta \s disposa á romprer 

isas cadenas; aquesta gran dona, educada lliurement, sens els 
convencionalismes dels sexes, se sent gran, se creu forta é 
inexpugnable anant de dret á son fi, atropellant tot lo que li 
barra '1 pas, destruint tot cuan li fá nosa, fins á induir lo sui-
cidi a Felicia, la dona de Ròsmcr al objecte de deixarlos hi 

planer lo camí que dehuen seguir; més al arribar aquí 
comensa á sentirse dominada per la influencia del medí en-
rundant, per Rosmersholm, las preocupacions la assetjan, lo 
cor traex sa pensa, se sent dona, en una paraula, y allavors 
compren que tot son travall, que totas las energías emplea
das no sont altre cosa que 1' impuls violent del amor que per 



LA DEVANTERA 

Rosmer sentía se»s haversen donat conte y veu que sols amor 
es lo que ha conseguit, travall estéril, temps inútil ¿lo millor 
camí á seguir, es el senyalat per Felicia» y convensuts se 
llensan abdos al fons del torrent; «la senyora se 'ls ha endut» 
diu M.' Helseth, la llosa de plom del fanatisme que sobre 
Rosmersholm pesa, las preocupacions que niaren en lo fons 
d' aquells cors, diu 1' Ibsen. 

Altre aspecte presenta aquesta obra y es una cuestió po
lítica: en ella lluytan las dugas tendencias de sempre la anti
ga, representada pel rector Kr.oll y la moderna per Rosiner, 
Ulric Brendcl y el periodista Mprtensgaard el verdader po-
iitích «el que pot tot lo que vol, perquè no vol may més de 
lo que pot». 

¿Per qui es la victoria? Rosmer, franc y sincer que diu lo 
que sent, lia cambiat de modo d' ésser y de manera de pen
sar y vol manit'estarho clarament, amb franquesa, sens mitjas 
tintas no convé pas á la causa nova ' ja n' hi ha ben bé prou 
de lliurers pensadors, son clements religiosos, alguna cosa 
qu' imposi respecte á tots, lo que 's necessita»; Brendcl, es
perit isolat, lliure, independent, revolucionari convensut, 
que durant vint y cinq anys no s' es barrejat en la lluyta per 
anar guardant son tresor, conservant son ideal que «el temps 

es menjat, tot reduit á pols, es acabat, rés de res» ha 
de baixar la costa «té 1' aclaparament del gran no rés» y fi
nalment Mortensgaard, «el mestre del avenir», «té en ell els 
atributs de poguerho tot» tes capas de viure sens cap ideal». 

A aquest y al fanatisme en acció, al rector Kroll es á qui 
aparentment amb la finura de la sátira que '1 «aracterisa es 
¿i qui dona la victoria Ibsen, més 1' espectador es queda amb 
1' l Úric Brendel, que 's lo que 's tractaba de demostrar. 

La execusió que li capigué á aquesta joya artística fou en 
conjunt bastant acceptable donadas las condicions en que 
tenen de posarse en escena aquestas obras; molt encertat lo 
Sr. Casals en son paper de Brendel, donant forsa relleu al 
tipo; la Sta. Pahíssa (Rebecca") ben aceptable, fentnos sentir 
quelcom de la grandesa de la dona que representaba; lo se
nyor Guitart (Rosmer) procurà encarnar el personatje y diri
gí amb acert 1' obra; los demés sens exagerar. 

¡Moltas mercès als companys de la «• Avenir» y fins un' 
altra. 

Al acabar aquestas senzillas crónicas que sols fem de tart 
en tart no podem passar per alt lo dedicar nostre humil recort 
al qui un temps fou primer actor de nostre theatre en Theo-
dor Bonaplata, mort lo dia últim de 1' any passat. En liona-
plata va brillar com un estel fugitiu en el cel del Theatre 
Català creant els tipos de Said de «Mar y Cel», Ramir de 
«Rey y Monjo», Ferran de «L' ánima morta» y altres, des
prés per causas que no volem esbrinar deixà el català per 
anar á América, retornant á sa llar ja vell y perdudas bona 
part de sas facultats. Quan la mort lo sorprengué actuaba 
de senzill actor en lo Theatre de Novetats. Descansi en pau. 

R, 
Janer de 1905. 

Afóoci&ció Protectora de la Engeníjaiiga Catalana 

Aquesta entitat desitjant donar nou impuls á la cnsenyan-
sa catalana y volguent correspondrer al bell y aconhortador 
desvetllament d' energías que s' esta produhint pera que '1 
poble cataUdüaíJlabte dignament instruït, ha repartit una cir
cular demanant 1' esfors y ajuda de tots pera poder portar á 
bon terme sa obra. 

A aytal objecte s' aprobaren en lo darrer Concell las 
Bases que copiem á continuació y segons las quals deu auxi-

á tots els Centres, Escolas y Publicacions d' ensenyansa 
marcada y respltamont catalana. 

Fins are subvenciona en la mida de sas forsas á las Escolas 
següents:—Col·legi de Sta. Eulària, de Noyas: Mercaders, 

—Estudis Universitaris Catalans: Portal del Àngel, 1 y 3, 
-Escola Catalana, de Noys: Moneada, 31 y 33, 1." — 

Associació Democrática Catalana . L'Eura»: Cassador, .|, 
i.' '•—Academia dels Sants Just y Pastor: Rossich, 4, pral, 
—Centre Autonomista de Dependents del Còrners y de la 
Industria: Montjuich de Sant Pere, 12, pral.—Escola de Mos
sèn Cinto, de Noys: Diputació, 298, [.'"—Ateneu del Poblet: 
Passatje Mayol, 4. 

Igualment está inscrita y coopera .1 las següents entitats: 
—O'.ira del Diccionari Català.—Academia d' Higiene'.—Jocbs 
florals.—Centre Excursionista de Catalunya.—Orfeó Ca
talà.—Associació de Lectura Catalana. 

Está suscrita ademes á totas las Publicacions Catalanas 
de carácter cientííich ó literari, demostració clara de lo molt 
que travalla per la cultura patria. 

Y acaba sa circular dihent: 
10 pensa concretarse á n' això. Si sus cabals li consen

ten y no li manca la ilustrada cooperació en que confía, < 
tejará premis á professors y alumnes, á institucions y obras; 
realisará y afavorirà concursos ó certàmens perallorejar ma
nuals de Pedagogía y altres relacionats ab ellas; escampará 
opúsculs y cartells de propaganda; promourà y organisará 
tota mena d' actes enaltidors de la cultura de la Patria. 

Adeptes y recursos ens faltan pera que nostras aspira
cions se compleixin. Donchs á tots els qu' estiman la terr* 
hont han nascut endrecem el prech de que 'ns ajudin, que 
será ajudarsc á sí propis: als cnloboradors convensuts, pera 
que no 's desalentin, ans bé s' esforsin en estimular ab liur 
exemple als indiferents, en ferlos participants del sant en
tusiasme que 'ns mou y 'ns encoratja; als qui encara duptan 
ó vacilan, pera que serenament reflexionin y, esvahint pre
judicis xorchs, se resolguin á aportar concurs moral y mate
rial á una tasca superior á totas las que 'ns divideixen: tan 
hermosa com útil, tan Ilegítima com trascendental 

De tots y pera tots es la finalitat verament nacionalista 
que devém dur á terme. De tots y pera tots sia 1' honra y 
gloria d' alcansarla.» 

Se reben suscripcions en totas las Associacions Catalanis
tas, Escolas, Entitats y Publicacions subvencionadas y en los 
deis individuos de la Junta. 

BASES aprobadas pel Coneell general 
de 1' flssoeiació. en se s s ió extraordi
naria del 4 de Desembre de 1 9 0 4 . 

BASE I.'—L' Associació subvencionará ó protegirà, amida 
de lo que sos medis li permetin, á totas las Escolas y á tots 
els centres de cultura constituhits ó que es constituhexin, de 
carácter marcadament català y que respongan á las aspira
cions de nostra terra. 

A fi d' estimular 1' expandiment y difusió de 1' ensenyan
sa catalana per tots los rencons de Catalunya, 1' Associació 
procurará subvencionar també, ó premiar, á aquells profes
sors d' Escolas oficials ó privadas que, després de son comes 
ordinari, dediquin á n' aquella ensenyansa una especial aten
ció. A n' aquest fi, s' obriran concursos especials, aixís que 
'ls recursos de 1' Associació ho permetin. 

BASE 2."—Pera obtar á la subvenció, será necesari que la 
Escola ó Entitat que la soliciü, exposi 1' época de son esta
bliment, lloch de residencia, número d' alumnes y profes
sors que compta, cuota que pagan els primers, dotació dels 
segons, auxilis que reb, y totas las demés circunstancias que 
pugan fer formar exacte apreciació del Centre ó Institució de 
referencia. Ab preferencia, seran atesos els qui donguin 1' en
senyansa gratuita. 

BASE 3/—L' Associació farà arrivar sa protecció, inscri-
bintse com á soci ó suscriptor, á tot Centè, Entitat ó Publi
cació que, per sos trevalls y mereixements, lj en cregui dig
ne, encare que no 1' hagi solicitada. 

BASE 4."—Nomenarà una delegació que visiti las Escolas 
subvencionadas, las que demanin subvenció, pera cerciorarse 
de si reuneixen las condicions indicada», y concediria, conti
nuarla ó retirarla. 

BASE 5.'—A mida que 'ls fondos de 1' Associació creixin, 
aumentará aquesta las subvencions á las Escolas que, segons 

; son criteri, n' estigan més necessitadas, aixis.com si, áesgra-
ciadament, disminuhisse» aquells, rebaixarà ó retirara las 
menys necesarias. 

BASE 6."—L' Associació procurará posarse en relació ab 
las demés Entitats establertas y que se establexin, ab el »a-
teix fi qu' ella persegueix, per ajudarlas, si está en condicions 
de ferho, d' ésser ajudada si ' n te precisió, y en tot cas pera 
establir relacions de la més perfecta y feconda intel·ligència. 

BASE 7.*—Mensualment, p e r medi de la prempsa catalana, 
y si ho creu convenient, per qualsevol altre medi, donará 
compte del estat y distribució dels fondos del mes anterior, 
á fi de que arrivi á coneixement de sos afavoridors y serveixi 
de propaganda y estímul'pera las personas araants.de nostra 
aymada Patria. 

BASK 8."—Procurará 1' Associació relacionarse ab tots els 
Establiments de cultura y de beneficencia pera propagarhi 
'I coneixement do nostre idioma y consegüent amor á la te
rra catalana. 

BASK t)-' (Juan sos recursos li permetin, publicará un 
Butlletí adequat als fins que son Reglament y las presents 
Bases determinan, 

CONSISTORI 
nr-i.s 

JOCHS FLÜRÍLSJtf BARCELONA 
Convoeatowa pera 'ls de r any 1905 

CARTELL EXTRAORD1MAR1 
Havent, ab posterioritat ala publicació del Cartell ordi

nari, sigut oferts altres premis pera els |ochs d' enguanv 
fa avinent que serán adjudicats als autors de las «orpfiq 
:cións que hi obten, els següents premis extraordinaris: 

Un objecte aftisttchl ofrena de U «Lliga Espiritual de-
Nostra Senyora de Montserrat», á la millor composició reli
giosa ó moral, en vers ó en prosa, essent preferida la qnr 
relcrcsca á fills de Catalunya que bajan siguteanonisats ó bea
tificáis per la Iglesia. 

Un ohjrrtr r¿' art ofert per la «Lliga Regionalista de Sa
badell», que s' adjudicará al autor de la millor poesía de 
genre humoristich. 

La «Associació de Lectura Catalana» ofereix uu premi, 
consistent e:\ un objecte d' art y títol de soci de mèrit de 
dita Associació, al qui millor desenrotlli i tema enunciat baix 

els següents termes: «Necessitat de la lectura artística cata
lana, manera d' anarla conseguint, autors que paulatina y 
metódicament han d' anarse llegint, per assolir el pié conei
xement del idioma, bon frasseig, ensemps que desenrotllo de 
'I bon gust literari». 

Regirán pera *ls treballs que obtin ú dits premis las ma-
teixas condicions establertas en el Cartell ordinari. 

Barcelona, i de Janer de 1905.—El president, Francesca 
Ubach y Vinyeta.—El secretari, Rossendo Serra y Pagés-

NOVAS 
El «Orfeó Català» á la P r e s ó N o v a . D' acte 

meritissim y digne d' ésser marcat amb pedra blanca té •" 
ésser calificat lo realisatpel benemèrit «Orfeó Català» lo día 
de la Candelera anant á donar un concert en la rotonda cen
tral de la Presó Nova de Barcelona. Els que creyém que 
educant es sols com se consegueix la purificació dels espints, 
no podem pas deixar passar per alt un acte que tal trascen
dencia tindria en un país que no fós lo nostre ahont amb tot 
se mercadeixa fins amb lo mes gran, la conciencia deis po
bres. Actes com los que 'ns ocupan obran naus horitsons i 
nostre pensa y enforteixen 1' esperit. ¡Aquellas ánimas in-
jectadas dels vicis mes baixos, no son pas del tot mortas! 
¡Qui amb las corrandas de sa terra, amb las trovas de sos 
poetas y amb las armonías de sos rnusichs, sent batre son cor 
no es pas criminal! ¡Kduqueulo, y tot lo que rins avuy pugui 
haver fet de mal í la Societat, dintre ben poch vos ho retor
nará amb bé, boy multiplicantho! 

Nostre mes coral ennorabona al «Orfeó Català» y en es
pecial als organissadors de tan simpática festa. 

— C l a s s e s g r a t u i t a s pera n o y a s . El Cdí-Iegí 
de Sta. Eulària, pera noyas, establert al carrer de Mercaders 
40, 2." pis, obra unas clases gratuitas de 7 á 9 de la vetlla, de 
Lectura, Escriptura y Aritmética, posant las baix lo Patronat 
de la Associació Protectora de la Ensenyansa catalana, a 
qual Secretaría, carrer deia Cadena 9, i " pis, 2' porta deu
rien dirigirse las solicituts per escrit de tota noya que vulgui 
concorrer a dites classes, 

—Centre E x c u r s i o n i s t a d e C a t a l u n y a . Du
rant la quinzena han seguit donantse en aquest centre las 
classes de geología, geografía é Historia de la Literatura amés 
de bon nombre de conferencias éntrelas cuals tenim presents: 
Dugas ben importants sobre '1 tema «Del Sagre al Ariege y 
Andorra» per En Salvador Arrnet y Ricart; la darrera den 
Rossendo Serra y Pagés sobre «Zoología Popular» llegintshi 
fragments de 1' obra inédita del mateix titol den Cels Gomis 
y finalment: «Una excursió hivernenca á través ddl Canigó» 
per En Eduart Vidal y Riba, amb bon nombre de projeccions 
fotográficas. 

—Nostra l l e n g u a v a t r i on fant . V Ajuntament 
de Palma de Mallorca, que anyalment paga la festa religiosa 
de la Seu del 31 de desembre en conmemoració de la con
questa de Mallorca duta a cap pel gran Rey Conqueridor, 
enguany encomanà '1 sermó al honorable Mossèn Antoni M.* 
Alcover, qui com es de suposar, lo pronuncià en nostra ay
mada llengua. Fçya cent trenta un anys que sols s' hi feyen 
sermons en llengua espanyola o castellana (ab una petita ex
cepció), en virtut d' un real decret de Carles 111, puig desde 
1* any 1773 s' abandonà la tradició de predicar en .mallorquí 
pera donar gust al rey. L' acte valent y patriótich de Mos
sèn Alcovar li ha valgut moltissimes felicitacions, a les quals 
hi ha d' afegir la nostra mes entussiasta. 

—Cata lunya N o v a . En lo Concell general tingut á 
darrers de Jantr per aquesta entitat, queda constituida la 
|unta Directiva en la forma següent: President, Emili Ciuró, 
Vis-president, Pere Olívét; Secretari, Joan Badia; Vis-sccre-
tari, Enrich Aguilar; Tresorer, Miquel Buj; Comptador, 
Llorens Aliaga; Archiver, Manel Mir; Bibioteeari, Ramón 
Juncá y Vocals, Paulí Capdet, Domingo Almirall y Marian 
Torramorell y essent la Consultiva formada pels Srs. se
güents: Anicet Vilá, Ramón Champaió, Enrich Pina, Batista 
Alcoverro, Miquel Llop, Joan Ortiz y Joseph Janer. 

Han quedat obertas classes de música baix la direcció del 
conegut mestre en Eusebi Bosch, secundat pels [mestres 
Felip Plantada y Joan Aldomá y Aldomá. Desitjem que llur 
pas per aquestos llochs sigui profitós pel bon nom artístich 
que sempre ha sostingut aquesta ferma societat choral. 

En màquina ja '1 present número rebem una circu
lar de iVln. Antoni M. a Alcover proposant la idea d' un 
«CONCRIÏS DE LA LLENGUA CATALANA». D ' ACOrd a m b 

tot y som beri dispostos a cooperarhí. Ne parlarem en 
lo número pròxim. 

Secció Oficial 

Agwipaeió Eseolar Catalanista "RAlBÒfl L·LUL·It" 

Dissapte dia 25 de! C(Ti ;:i punt d« la vetlla 
n'Antoni Marti Mi l donará" en lo local d'.aquest* rAgru-
pació» (EscudcHcrs Blandís K, primer) un escuilit concert de 
piano que 's regirá pel següent programa: 

ndin." 21 J. S. Bach 
Sonata n." 3 
Allegro moderato. Andante cantabile. Allj 
Polonqsq op, 40 n." 1 , 
Nocturn op. 27 h, . 
Halada op. 47 ' 
Xovelcta 
Ca>iró del Somniador 
Arabesca op. iH 

ttudis sinfonichs n." Jf y 1; 
• ressadora 

Rapsodia r..n t.¡ 
La casa Cassadó y Moreu ha cedit gaiantment lo piano 

per aquesta festa. 
Al acte quedan invitadas totas las ealitats autonomistas. 

imtní lipograflch de Joie 

) 
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