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fiQUEST

primer número de
GRAFIC, está compost
en
vintiquatre hores. Si es ve
ritat l' adagi periodistic de
que'l número primer es sem
pre'l pitjor, no hi ha dubte de
que comensarem potser defrau
EL

dant esperances. Pero l'actua
litat es emperatriu y es inelu

dible,

preferim per ella per
calitat pera guanyar en
rapidesa d'informació.
El viatje dels reis d'Espanya
á Catalunya, ens obliga á sor
dre

y

en

tir avans d'hora, deixant pera
els vinents números totes aque
Iles seccións anunciades

gés, en Pín y Soler, en Manel
Montoliu, mosen Costa y Llo
bera, en Josep Carner, en Ra
món Vinyes, en Prat Gaballí,
l'Iglesias, Rovira y Virgili, et
cétera. L'Adrià Gual, l'Ismael
Smith, en Josep Junoy, l'Apa,
etc.,

firmarán els nostres dibui
La present rápida infor
mació es promesa de les futures.

xos.

Sentim una gran ansia de
treball y en ell acumularém les
energíes totes. Si no triomfem,
será per una fatalitat, no pas
per

manca

de voluntat. En

ella,

voluntat, posém les nos
ilusións, en ella y en vos
altres l'egidors que sabeu lo
en

la

tres

que costa crear una cosa y
tenirla sense febleses.

sos

negut,

un princep
d'opereta. L'ac
conflicte dels Balkans l'ha fet
l'home á la moda. Pero de la seva

tual

joventut

Ferrán,

Mariús

ab

ragall, en
Santiago
més,
en

R.

colabora

Joan

Ma

Gabriel

Alomar

Rusifiol.

Tenen,

y en
ade

encarrecs

de

colaboraLió

Casellas,

en

Pous y Pa

que's perfumava

cui

que

Ilensaba després

geste displicent.

Per el

objecte

carácter equivoc, fou
aquells temps de mofes

seu
en

indefinibles per part de les seves
les filles del compte de
París y del duc de Chartres, de
María de Dinamarca y la

cusines,

duquesa

d'Aosta les quals dedicaren, al Nar
cis que intentava lluitar en
gracia y

No

ab

ellas, agudissims epí

som
casos

comentaristes en sem
de xafarderíes anecdó

tiques,

pero sense esser romantics
ni acrates—cosa extranyal—un raro

sentiment pictoric excita la nostra
imaginació fentnos creurer que ja ha
esclatat la guerra al orient d'Europa.

d'una

Aguilar.

diu

japonessos,

blants

En lloc de dues fulles de lec
tura, en publiquem tant sols
una fins el segon número, en el

Comensa la nostra
ció ab les firmes den

se

dadosament y que's pintava, mo
cantse ab fins mocadors de seda

grames...

d'espai no podem oferir
aquesta setmana als nostres Ile
gidors.

carregat en

y

Chantilly, á casa del seu oncle el
duc d'Aumale, del allavores
princep

ca

crónica de París per l'Eugeni
d'Ors y una altre de Madrid
per en Gregori Martínez Sierra.
De la de Barcelona se n' ha en

picaresques

á

elegancia

pels

nostres cartells y que
per man

qual comensará l'inserció

conten coses

curioses
Uns cuants anys enrrera, el jove
princep afectava--conel seu anteces
sor Ferrán de
Cobourg,—certs aires
de feminisme. De les seves estades

*1-

ELs

periodistes parisencs son de
la pell del diable. Sobre totes
les coses posen uns
granets de
sal ó de mostasa, fent
que l'ironía
nodreixi semprels comentaris. Son
irreverents, pero la seva picardía
aleteja ab la gracia d'una papellona,
y are les seves fiblades, de mosques
d'or, son pera'l nou rei de Bulgaria.
Ferrán 1, diuen, había estat fins
are

un

personatge gaire

be

desco

Passa per devant nostre el seguici
de mutilats y corren per les
planes
els rius de sang. Allá Iluny, en els
poblets de cases de fusta; se sent el
concert

esglaiador de les viudes, els
ploren... Per l'horitzó
figura grossa, y el nas
Ilarc del tsar de Bulgaria, tot
empol
vat, pintats els llavis de vermellór
orfes

que
passa la

y mocantse ab mocadors

de seda,
ab

un

japonessos, que

geste displicent...

de paper
Ilensant

va

sobre els

munts de cadávers.

PINPIN NICOLSON.
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PROSES TRADUIDES
Carta de dona
De la senyora Dufresne al
senyor Santiago de Lalambe.

meu!, com he dubtat abans d'
escriureus, senyor de Lalambel
Quantes cartes he comensat y
estripat, lbans d' aquesta, que pro
bablement tampoc acabaré!.. Per
endavant ja us previnc que faig fal
tes d'ortografia, no faltes petites
sense conseqüencies; faltes grosses,

OEU

faltas de

Y faltes de fran

participi.

cés tambe,

sens

dubte;

pero aques

tes son menys graves, ¿no us sem
bla?... Y com m'intimideu, senyor
de Lalambel Quan me mireu a la
cara

ben
no

(son

ab els vostres grans ulls
hermosos els vostres ulls!)

ja

sé lo que dic, ni sisquera tinc

pensaments;

ditxosa

soc

d' esser

vos y es per aixó mateix
voldria
amagarme, desapa
que jo
reixer en un petit recó negre ont no
'm vegessiu... Us ho prego, no us
burleu de mi Ilegint aquesta lletra!

prop de

Mireu, senyor

de

Lalambe,

ho he

reflexionat molt: fou una gran dis
sort pel meu marit—pel meu pobre

Lluís,—y

per mi

mateixa,

que vo

saltres dos us trobessiu a Calais,
durant els quinse dies del vostre
servei militar. Allá no teniau mes
ell
que 'n ell pera parlar; y

es

tan

bo y tan complascent, y us admira
tant! Forsosament haviau d'intimar
tots dos. Y després, tots dos lloc

tinents de territorial, de la mateixa
classe durant els tretse dies del ser
vei. Solament, quan els tretse díes
foren acabats, quan cada hu repren
gué la seva vida civil, teniu!, ales
hores us donareu compte de que no
ereu

de la mateixa

teniau

la mateixa

societat, que

no

fortuna... Prou

que m'envaig adonar que
prenguereu de nostra

us sor

posició

mo

dinar, la
obstant,
nosaltres haviem fet tot lo possible;
de vuit díes abans no parlarem d'
altra cosa que d'aquest dinar ab en
desta, quan vinguereu
primera vegada. Aixó

a

no

ha trobat una

gent

insignificant,

ell

que está tot el día entre mitg d'em
baixadors!... No tornará pas»...
Y heusaqui que pel contrari,

va

tornar y després vinguereu so
vint. N' estavem ben contents tots
reu

dos. Lluís sobre tot, perque jo, al

príncipi, us tenía una mena de res
pecte, que arrivava fins a ferme pa
tir... Pero desseguida, quan ja hi
estaba acostumada, crec que es a mi
a quí causaven mes joia les vostres
visites... Jo no podia pas compendre
vos, que viviu al gran mon,
que aneu al Bois, que veieu segura
ment tantes dones
y be
lles, voliau perdre les hores de la
com

espirituals

home com vos? Un capritxo, una
fantasía, per la cual no us intereseu
gaire, en el fons; mentres que ho
soc tot pera en Lluís, el qual no te
mes que a mi a qui estimar. Encara
que no ho hagi de saber mai, me
moriría de disgust d'averlo engan
yat; y si ell sabía la veritat, sería
ell qui's moriría, ben segur, — y
nosaltres l'hauríem mort tots dos.
Y

després, escolteu señor de La
en aquest moment teniu una
mica de afecte pera mi, ja ho crec;
pero aixó passará rapidament, n'es
lambe:

tic segura. Vos us en anireu aviat y
aixó me faría molt de mal. Les
dames que vosaltres estimeu us re

tarda al costat meu, tan ignoranta,

tenen perque son

elegant... Quant, un día, me
prenguereu la ma; quant me digue
reu cosas dolses—que'm trobaveu
bella, que pensaveu en mi, que
m'estimaveu,—veritablement creia
somniar, y 'I meu somni era tan
hermós que hauría volgut no des
pertarne mai. Vareu parlarme tan

saben conversar, perque saben tan
tas cosas que jo no he aprés mai...

tan poc

tendrament! Vareudirme que 'm res
pectariau, que sabiau prou que jo
dona honrada; que per res
voldriau ferme caure, y que,
ademés, estimaveu massa a Lluís
pera pendreli 'I seu honor. Solament
era una

del

mon

una petita tonta que no se
que estimarvos molt...
¿Sabeu lo que penso, a la nit,

mes

no dormo, y reflexiono sobre
lo que m'heu demanat? Me dic: «El
señor de Lalambe no m'estima pas.

quant

No mes que com jo hi resisteixo una
mica mes que les altres dones que
preté, fins que m'aurá tingut, no es

tará content. M'estima per amor pro
pi.»Es aquesta idea, de que vos me
voleu per aixó, la que'm dona forsa

me demanareu que us permetés es
timarme... Com us ho podía refusar,

pera resistir, y pera escriureus avui...
Donchs bel; si es per amor propi

podía

que vos ni estimeu, estigueu, con
tent. ¿No es aixó ja com si us hagués

digueu?

Vareig

creure

que

d'estimarnos raonable

esser, aixó

un y l'altre,
I, dolsament,
sense brusquetat, heu obtingut de
mi coses que mai hauría pensat que
us pogués donar. Ah!, com conei
xeu les dones, senyor de Lalambe!
A les vostres mans, jo sento que no
soc jo: soc un petit esser despro
veit de voluntat; quant vos no sou
al meu costat, al contrari, estic fo

ment,

nosaltres,

car

voliem be

a

Lluís.

Tinc encara

lla de remordiments...

el dret de dir que soc una dona hon
rada? Me sembla que no, tan me

judico

culpable per les meves com
pero al menys no he

plascencies;

comés la darrera falta, aquella des

prés de

la

qual

no

gosaría

de Lluís. Y us vinc a

mirar la

demanar,

pertanescut car soc jo la que us de
mano gracia y confesso que'l meu ho
nor está en les vostres mans? Compa
diuvos de mi, senyor de Lalambe ,
compadiuvos de nosaltres... Vos sereu
sempre esti mat y ditxós; mentres que
nosaltres, Lluís y jo, no tenim mes
que una pobra petita ditxa, que'ns
prova de que'ns estimem. Penseu,
doncs, quin mal mes gros fora des
truirla, y feu lo que us demano!
Ho fareu, n'estic segura, perque
Ileal y bo... No mes hi ha una
que'm fasi temor, us la diré,
si'm prometeu no ríurevosen: temo
que ab tot aixó, en el fons, m'esti

sou

cosa

meu un

ni de minyona, car Lluis
que quatre mil francs de

gueu deshonrar del tot...
No vingueu a Veurem mes, senyor
de Lalambe. Estic massa enamorada

tot;

de. vos;

guardeu

sou

al mi

nisteri. ¿Compreneu?
Vaigsufrir molt aquella vetlla,us ho

com una

indulgencia,

que no'm vol

puc resistir, sento que
pertanyería la primera vegada
no

asseguro. Me semblava que en sor
tint de casa nostra, us riuriau den
Lluis y de mi y del pis y de la criada.

us

Lluis temía lo mateix; no gosavem a
dirnosho l' un a l'altre y estavem
tristos. Pensavem: «Es enutjós; ens

m'estima tant, y

volguesiu...

que vos ho
un gran mal! El meu
us

y aixó sería
pobre Lluís

estima tant

a vos

també! Es tan bo, treballa tant pera
mi! Que es lo que jo soc pera un

xic,

de pena
que jo us

cara

te mes

perque

Jo, jo soc

Lluis. Pero desgraciadament, no po
diam pas cambiar de pis, de mobles,
no

elegants,

y que us causi una mica

no

veurem

dongui

me

mes.

La pena

desola mes que

pero no puc fer mes que dema
nárvosen perdó, sufrintne jo matei
xa

ga

ben fortament.

un

Us ho

sempre pera

suplico,

la vostra ami

record afectuós: ella

us

estima

molt, ella hauría ben be desitjat es
ser vostra, y ella pensará en vos
molt temps, molt temps després que
vos l'haureu ja oblidadal...
MARCEL PRÉVOST.
(Traducció pera
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GRArIC, avans de neixer, ab un cant de
benvinguda. ¿Perque—deia tota aquesta turbulenta vida barcelonina
u catalana, no's perpetua graficament, presentanrla als ulls corn la tan
gible manifestació de la nostra forsa? ¿Per qué no recullir el nostre
generosa

EL

—

desenrotllo en una fulla que II dongui unitat visible, aixecantlo
gent com una garba daurada de promeses?

civit

devant de la

patit moltes hores d'angunia creador, avans de poguer res
pondre á les interrogacións dels ansiosos, pero ab la joia del que pre
Hein

senta

una nova cosa, del que oferelx un
espectacle, avul Ilansem
aquestas fulles á la benavolensa del public. No sentim orgull nl humil
tat, pero tenirn una grossa fé en la nostra obra, ja que á les tasques cata
lanes venim á afegir una suma. Y edificar es noble feina
sobre tot

pera catalans d' enguanv.
lL GRAFIC no ser á un

seva mena no

11' N ha altre en

ho

oferir

á

perlódic mes, perque de la
llengua catalana u perque no volém que

Catalunua

slgul.

Pera

d'informació gráfica, ni hern regatejat, ni
ens tanquem en esquifits
egoismes. La nostra casa está oberta á tots els literats u á tots
els artistes, v si lL Gw-wic triomfa, triomfar
per l'empenta de tots els que vulguin fernos
el present de les seves iniclatIves v de les seves
actIvItats.
Les firmes consagrades omplenarán les nostres
planes, pero no serán per elles poster
gats els jóves que'ns portin espirltuals ofrenes. Tenim dibuixants v
fotografs propis, mes no
rebutjarém els de fora casa. EL GRÀFIC ser un bon cistell pera tots els fruits... el 1)011
gust
ij l'allunvainent de tota política, serán les soles condicions
que EL awwic imposar á an
aquells que entorn d'éll desitgen arreplegarse. Per aixó, es avui la nostra
actualitat el rei
d'Espanva. Dem será'l nostre poble manifestantse, ó les gales
festes, ó el flaire exótic qtre
en les ramblas deixin
mariners exfrangers ó un artista mondial ó un príncep de tèrres Ilu
nuane„s. A l'actualitat no Ii plauen mes que les daurades hores
fugitives, el polslu d'ala de
papellona que deixa á les mans lo famós, lo rutiland, lo
fa
una

revista

que

soroll

forsantnos á girar

I en
de

mitg

Catalunya,

de

el

cap.

l'agitació quotidiana, la vida permanent
art, els nostres homes, les

el nostre

v

típica

nostres

coses, el llibre nou, el quadro famós, les nostres cases u les nos
tres montanves. Catalunua en fi, pintoresca,
transcendental, fei
nera, divertida. Y el soroll de la gent propia Ó de l'extranva, do
nant als ulls la decoració d'un espectacle.
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AUCELLS DE PAS
Escena VII de l'acte tercer de la comedía
AUCELLS DE PAS, que aviat estrenarán en
el teatre de Novetats els senyor Santiago Rusí
ftol y en Martínez Sierra. Coralment agreím
les

an en

prímicies

Santiago

Rusífiol.

ZENÓN.

Z1NA.
ZENÓN.

Si, per ella. Ha passat com
sempre! Per la 'que menos ho
mereix; L'home vol ser domat,
com les feres! Deu trovar gust a
que 'I maltractin.
Que faré Zenón? Que tinc de
fer!
Que tens de fer? Lo que ja
t'habem dit. Si tens valor per
esperar, esperar, y sino tirart-ho

l'esquena!
Aixó may!
ANTONET.
Esperarás! Jo t' ho dic! Per
qué 't conec la malaltía. Plora
rás molt temps; després un xic
menos, y te quedará un plor
tancat á dintre, y ab el plor farás
á

ZENÓN.

s' es vist fu
¡Per això ens has fet parlar
mes d' una hora!

ZINA.
ANTONET.

No vull, no vull.
Escolta Zina. Escolta lo qu 't
dihem.

ZENÓN.

Fugir! ¿ahont
gir?

aturaría un pochi
quintás,
nel-li? ¡Fugir, volía fugir! ¿Per
anar ahont? ¡A passar la corda
de Can Miseria a Can Gana! Y
tot per un home. !Per un trist
home!
L' estimaba tan! Pero tan!
ZINA.
ZENÓN.
¿Vaja dona, qu' això no fa
home! Mira
Antonet que trist
qu' está.
Es clá que ho estic: no fa riu
ANTONET.
re gens! Pensa qu' em tens a
mi, qu' tens a n' en Bobi, que
ens tens a tots. ¡Qué tots estém
per tul
ZINA.
¡No puc! ¡No puc!
ZENóN.
¡Doncs filla resignació! Que 't
penses que si pogués arreglar
se á cop de punys, m'estaria en

vaga!
ANTONET.

Ni yo á cops de cap per les

portes...

Y yo á punyalades.
No puc! No puc resignarme
M' el prenen! Y es meu! Jo el
vaix fer meu! Jo el vaix recullir
Y per ella,
quan ella el Ilensabal
sobretot per ella!

pantomima,
tinguis

y co
y
y com mes pena
mes bona artista! No hi ha rés
com una
tan al

gimnástica,

(Zina es deixa caure a una otomana y
es tapa la cara plorant).
Qu' et pensas que no ting for
sa per aturarte. ¿Si alsaba dos
no

BOBI.
Z1NA.

ZINA.

media,

public

qu'agradi

artista ab
Zix.

una

penal

Y que'm fá ser artista? Si ja
ho vull ser.
collar).
Si ja no en vull de joies y de
ho
duia
flors! Tot lo que duia

(Llensa'l

no

estudiaba, estudiaba
m' el
per ell! Si m' aplaudien
miraba a n' ell! Si no agradaba
tremolaba per elll Sempre per
elll No mes que per eill Jo
odio al publicl Si! El detesto!
El meu publíc eran els seus ulls!
Allí ahont me mirabal Allí ahont
no puc mirarmel
Vaja, proul qa' aixó del Con
sol vé com la pena quan menos
un
Despullet y demá
per ell! Si

ZENÓN.

pensa!

veurem!
Demál Sempre un demál
ZINA.
aquest damá que may arriba!
Si 'm necessites cridem!
ZENóN.
Y a mi xiulem!
ANTONET.
BOBI.
(Fent alsar a Robert) Apa

qu' ens en hem d' anar.
ca
(Alsantse y sortint) Elsudo

parel
ROBERT.

balls renillen... Els gossos
len.
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ba lajeda d'
Sabs hont

peIs

[e

Si uds

ja

Trobards

LO

es

la

fajeda

Dordd

en

d'

en

3orcld?

uoIts d' Ofot amunt del
indret Dercl ij

un

pld

profond

Com may cap mes n' hagis trobat al mon:
Un uercl com cF aigua endins profoncl y clar
El uerd de la

r
a

rajada

d'

en

3ordá.

ic
or

ás
o

iis
és
na

ja
r).
de
jia
ba
el
ba

:EI caminant quan entra en aquest floch
Comença ä caminarhi ö poch d poch:
Conta els seus passos en fa gran quietut,
S' atura, ij no sent res, i,j està perdut.
agafa un dolç oblit de tot lo mon
En el uercl d' aigua d' aquell Iloch profoncl;
no

pensa

en

sortir,

ó hi pensa

en

)er

Es pres per la fajeda d' en Sorclá.
Presoner del silenci ij la uerdor

tol
IlsI

Oh!

ont
Dri
10S

má
áI
it

kpa
ca

do

‘

Companyía! Oh!

DesIfiurant
ocni

ud:

presó!
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ART CATALA

La cala

PAISATGES MALLORQUINS

encantada
JOAQJIIVI

MIR
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LES VISIONS

ri

MIR

D' EN

111111
de les temporades més me
lancóliques qu' he sofertes al
meu país, trobantme isolat entre

RA una

inconscient i sentintme

un mon

esperit
d'

una

ávid

d'

una

ciutat

i

vida d' aont habitava molt

Iluny. En Joaquim Mir va esser un dels homes qui
vingueren a consolarme del meu desterrament. Era
un pintor jóve, d'anomenada ja ben adquirida, un
pintor qui portava a l'interpretació del paisatge una
virilitat i una força ben extranyes, en la plena ten
denciafeminista i suau de les traduccions de natura
lesa qui aleshores dominaven.
En Mir, hirsut, profétic, ferestec, brillant d'ulls
en el fons d'unes conques cantelludes i violentes,
era una mena de
Joan Baptista, home de boscos i
deserts, precursor de no se quines violencies pic
tòriques. Parlava a batzegades, com a revelant
l'impossibilitat de traduir les videncies interiors.
I lo més fort d' ell era l'originalitat suma, la virgi
nitat del temperament, ont no havíen deixat petxa
les modes
tístics. En

o

les tendencies

Mir,

home

mitiva rudesa de Mallorca

còpula
1

entre dos
Mir

en

va

dels grans centres ar
venia a pintar la pri

primitiu,
en

l'integritat d' una

tota

poncellatjes.
pintar Mallorca.

en

En

dit,

a

altra

Mir.

obra d'

en

Mir,

cal

sentarà el tránsit entre dues
fluencia d' en Degouve, el
escola

transfiguradora

monstres

mitològics

en

i

dir-ho,

Mallorca repre

I serà per l'in
belga, am séua

maneres.

pintor
vident,

la forma

concrecions estatuarias vivents

divagaven sobre la trascendencia no
sentida, d' aquella visió. Entre els ro
cams, les irisacions de la pedra cantaven un ritme
que sols la poesía del pintor havia alcansat a tra
Els méus ulls

vista,

sino

duir. Els fondals formaven sinfoníes. L'

escuma

en

destriadora

de

dels troncs i de

perfil de les
poderosa
propicia a tota

el

roques, que va exercir-se una suggestió
sobre la fantasía del pintor catalá,

genial ultra-videncia qui penetrés més enllà del sen
tit vulgar de les coses.
La Cala Encantada correspón meravellosament
an aqueixa
època de obra d' en Mir. Recordo enca
ra amb emoció
hora en qu' el méu amic desple

de

rompudes s' arremolinava sota vaguetats
d' esfinx. Transparencies d' ágata
harmonisaven
am dureses de
El
llom
d'
una
onada se do
granit.
com
el
d'
un
monstre
blegava
ajupit sota un pro
montori. I hi havia una misteriosa i primitiva con
sonancia entre la duresa dels caramulls de pedra i
les

la

ones

menassa

dels cúmulus encastellats cel amunt.

--¿Veritat,--sentir-se

va

dirme

el

pintor—que

sembla

overtura del Tannhauser?

La mateixa associació

d' ritmes

me

divagava

pel pensament
prova de la realitat objectiva
d' aquella observació. Era bé una overtura aquella
videncia, un prólec de cataclismes pròxims, un mo
ment inicial de creacions a punt de sorgir.
Desd' aleshores, no recordo haver passat mai
com a

per la cala de Deyà
cort d'en Mir i de la

sense
seva

haver-me sobtat el

tela. I

es

que per la

re

força

aquella poetisació, la cala portava ja, pera el
porvenir, una firma, un nom, el nom den Mir, se
gellat al pèu de les roques com al pèu de la
pintura.
Després... després en Mir va esser víctima d'
aquella meteixa terra que ell era vingut a estilisar,
a artijer. Quan la cala de
Deyá ó la de Sant Vicens,
no ti bastaren, una forma mes
áspra i tempestuosa
encare vingué a
la
seva
fantasía exigint
esperonejar
li un esforç casi impossible de
transfiguració. Un
poeta, en Costa, havía dit que la baixa Natura
també te son moment de Tabor,
quan el temporal
la remóu. I en Mir, en la sublimitat del Torrent de
Pareys, ont el Tabor es permanent, no va poder
elevar una transfiguració de poeta, d'artista, d'home
per sobre la transfiguració natural de l'esquerp pai
satge. I la vesania vingué, naturalíssima...
Joaquím Mir, bon amic meu: allá ont síes, jo't
ocasió de
consagro avui aquesta recordança, en
reproduirse a Barcelona, plena ciutat, l'explosió de
la teva alta videncia de la plena
selvatgía natural
mallorquina.
d'

lo he

part, la manera com sento la diversitat de les inter
pretacions de la meva illa a travers l'obra dels grans
pintors qui han revelada al món. La Mallorca de
licada, matisada y aromosa d' en Rusiñol, la Ma
llorca apocalíptica, mística i prediluviana d' en De
gouve, la Mallorca tormentosa, violenta y exacer
bada d'

gava davant nosaltres la tela engrandida d' aqueixa
pintura, pera un panneau del Gran Hotel de Palma.

GABRIEL ALOMAR.
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devant del
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Clixe d' EL GRAFIC per
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Barcelona,

saludant als

reis,en_el

baixador del

Gammr:

passeig de Gracia, uns moments avants de posarse en marxa'l seguici
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rLs

darrers dies han estat de festa pera 'Is barce

lonins. Els reis d'

Espanya han enjoiat

els carrers

s'agombolavaen els
ració per la reina

carrers.

encare no

Hi había una ansia d'admi
vista. Per les Rambles

Passeig

guici y la gent ha
volgutaprofitarse d'
espectacles exótics
en el tráfec qüotidiá

demá

reis sempre una festa
pera 'Is ulls y molt

Una correcta cor
ha

acompa

sempre al rei,
y á la reina de conte
de fades, bella y

nyat

á veure

passar als
monarques ab el seu
fauste rutilant.

Algunes ve
gades el fervor mo
nárquic, afegía á la
rossa.

La nostra infor
mació ofereix la vi

cortesía l' entusias
me

d' un

ment.

sió

L' actual

volgut recu
gairebé tota,
perque així, ab l'i
rrebatible imparcia
litat del fotograbat,
suplim les proses
ditirámbiques ó ne
gadores, que no po
Ilirla

política
Catalunya potser ha
impedit que hagin
estat les reials jor
nades, una Iluida
cavalcada princi
pesca.
Varen arrivar els

dia

22

de la

Hem

si
de

reis el dijous

complerta

reial visita.

aplaudi

tuació

la

del Marqués d' Al
farrás, á Espanya
Industrial, al Tibi
bo, á la cursa de
toros, el poble torná

gaires.

tesí a

visitaren

tornant de festes y
visites, als jardins

á Barcelona

ont de reis no'n pa
sen

de

Catedral; el Muni
cipi y la Diputació.
Y després anant y

de la ciutat. Son els

mes

y el

Colón,
arrivaren á la Capi
tanía General; l'en

ab el seu se

den tenir cabuda en

aquesta

passat,

d' Octubre.

revista 1,cn

catalana, peró

Una multitut enorme

tnerrt•

ment informativa.
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passades festes, potser les mes simpátiques
regates, tenen sempre
un
ansiós
d'
emocions
de lluita en compe
public
tencia. En aquest número, fet ab tanta premura, no po
dem insertar altre cosa mes que aquest petitíssim
detall. En el pró
les

han estat les marítimes. Les

xim insertarém
una

magnífica

formació

d'

in

equi

yatchs y ven
cedors, la cual está
ja en el nostre po
der, essent impos
siblela seva publi
pos,

cació

perveritable

manca

d'

espai.
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Una
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rumors:

que
corren, atri
buint als alts

diputat
per

Te

rrasa, se

poders desit
jos de conce

nyor Hurtado
promogué la
passada set
mana un de
bat trascen
dentalíss im,
contra'! viat
je reial y l'a
normal apli
ca
ó de la
llei de juris
diccións. Els

dir una am
nistía.
El diputat
senyor Car
ner, en la nit
del passatdis
sabte , doná
una

senorys Cal
vet y Salva
tella '1 secun
daren elo

l'interpelació
del senyor
Hurtado , en
Centre Na
cionalista Re

qüentment,

contes
tats per el se
nyor Maura.
L' impor
tancia del de
essen

bat,

conferen

cia explicant
extensament
els motius de

publicá.

se com

prova

péls
El

diputat Sr. Carner, disertant sobre '1 darrer debat, en el Centre Nacionalista Republicá

les

pre
pe

po
>im •
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D._Ámadeu Hurtado
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