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PIANOS

1''ERA
1

els millors,

"del

11

mon

DOTESIO

1 y

3, Portal de l'Angel

ble del

Papa,

baratura de les mercaderíes.

de • les

dames

admirar -el vell
Clemenceau, que ah el barret de
reia ab els
cantat cap a

aquells

ullets, atravessant aquella
multitut de jueus, de nacionalistes,

taría la brodada

de millonaris radicals-socialistes.
La rue de la Paix es un estat de

corts

protestant dintre les tendes de
día

Un

la

varem

seus

guerra

permanent pera les

ques dels marits y
veedors.

pels

butxa

vells pro

PINPIN NICOLSON.

RÚE DE LA Nux
Esel

carrer

de

Paquin y

dels

yers.
Es el carrer de les grans

-

entre

y

';Badmiració
vestiría

romanes,

meteixos habillaments que
portaren els Borgias, y el caballers
divins de la Renaixensa.
de puny d'or,

jes

Are por

l'espasa

casaca

y
y per els salons de les

europees narraría'Is seus viat

per

l'India y els

seus

amors

segle xvitt, al) una comtesa, en
l'Alamanya, pels gotics carrerons
de Nuremberg...
No será diputat, ni diplomátic,
ni guardia del Papa, pero aqueix
recort que una ploma ha dedicat
lo

Gener, fentlo actualitat de la
Rambla, ha desvetllat en mi la
an en

9arob1a

jo

8v811

memoria de la

corte

meva

coneixensa ab

Gener.

en
El darrer mosqueter.

sa

Es

el

carrer

dels snobs

y

dels

willonaris nordamericans.
Es el

carrer

de les

Es el carrer de

Fluffi-Ruffles.
l'Inglada (Yda).

Es el carrer de la ruína.

qu'un objecte cualsevulga
Sigui exposat en algún ric apara
dor d'una tenda d'aquet carrer, per
aumentar tres vegades de valor.
Cal

Domenicus Galonus
mero

especial

dedicat

la

a

tava una

de

rue

va

fer

un

nú

Assiette au beurre
de la Paix. Resul

sátira sagnanta

contra

les

supérfluu y'els ca
pritxos del capital. No hi faltava
una lámina, figurant un vell y un
banalitats de lo

nen

extassiats devant

un

mostrador

St

les Rambles constituíssin dis
tricte electoral, tindríen un

candidat indiscutible, aqueix caba
ller fugit d'un quadro den Van

Ja

devallava

la

lluna,

capa, sota la Ilum espectral dels
voltàics, arrimat a un arbre, en Ge

ironíes n'ha fabricat una, y el
den Gener ha illuminat les

bla avall, parantse en Gener a cada
instant, les paraules s'enganxaren

feta

a

nom

planes d'alguns periódics,

com un

dels destinats al sacrifi parlamen
tari. Sota la Iluna de les Rambles,

protestat d'aqueix mal pensa
jo
ment, y ab els amics noctambuls

guaitava al cel, ont rutilava
Venus, l'estrella dels idilis. S'apro
ner

paren an ell els meus amics, Pre
sentació. Conversa frívola. Y Ram

tant

un

un

parlament

Y

he

teorisat sobre lo que deurfen
esser les eleccions. A la fl, amics,

espesament, que

poguer fer
en

Gener

trella més

en

me

y més

Venus. Els enamorats

les eleccions no son una cosa de
finitiva y irrenovable, y ja quels

quan ella comensava
car are tel seu nom

homes, inclòs el meu porter y el
meu sabater, volen esser electors,

pagà.

Paix, hi varem

sa

ludar

un día a Carolina Otero. Un
altre día contemplarem els abrics
de pells—quelcom pelats—de la

belle monuè de la Cleo de Merode.

Pierpont Morgan archi-millo
nari americá hi passeja el nas her
pétic, furejant pels aparadors y
En

podríen ellegir, ademés de diputats,
militars, inginiers, jutjes, policíes,
adaptant els carregs a les aficions.
o carácter dels ellegits. Aleshores,
an en Pompeitts Gener, el faríem
diplomátic. Si estiguessim a Italia,
el nomenament sería de guardia no

se

juntaven

a

va

deia:—Es l'es

simpàtica

de l'acracia, tant b.ort y poe, prác
tic—avuy día—corn el romanticis

poétic

Gener

disctirs y jo escoltar
de Versalles.

he

A la rue de la

les

Dych, que respon al nom de Pom
peius Gener. Sortosament les Ram
bles son hostatje de delicioses co
ses, y en l'ordre dels impossibles
está'l de la seva independenciaelec
toral. Pero una ploma que no está

de brillants, badallant de gana.
Això ja es vell. Es el romanticisme

me

en

y

Rambles desertes, s'espessava la
fonda quietut de les matinades de
sembrines. Portant l'abric a tall de

avans

de les fonts,

la vora

a

lluir, y
un

en

prestigi

Veritat? Jo, quan la miro,
penso sempre en els dies helènics,
y en aquells altres delRenaixement.
aquells díes! Cregui que no ni
han hagut d'altres com aquells en
el mon. Aleshores esclataren tots
els instints humans

superiors.

Els

artistes, mercaders y
homes d'armes, y les dones no te
homes

eren

EL GRAEIC

als pinzells del

níen por d'oferirse

patrimoni,

pera que mai Ii faltés al
crisantems portats del Japó, a

Tiziano y'l Buonarroti. Y tornarán.

trau

Jo

la taula els

profetiso en Le mort et le dia
,:Per qué no hern de creure en
un procés palingenesic
que restauri
aquella divina època?
ho

ble.

En Gener parlava extasiat. Llufa,
la seva ermilla. Vaig pen

vermella,
sar en

tenía un

mitj-riure

y els vins den Pe

den Fuerbach...

l'ermilla romàntica den Gau

Jo

tier.

plats

troni, y a la biblioteca pera co
mentarlos, els papfrus originals
den Yamblicus, filosof
dría, y els llibres de la biblioteca

llatí com cap altre. Potser
tinc por que no
lia,

l'Ita

peró

sigui ja

D'ALTRES TEMPS

som florentins.

Tenfrn astucia,

refinats pera l'art y la vida, y
l'amor a l'estètica'l portem ben

Aquell

arrelat.

caballer de la

que's

diu Unamuno

veure

la

nostra

llesa! Però

ly que be

passió

va

la be

per

l'Unamuno u

a

mort

creixen

liquens milenaris de les
pedres eclesiàstiques de Salaman
l'ànima'Is

y la va anatematisar la nostra
fam de bellesa...

ca,

En Gener

va anar

profética.

cantant la seva

Sortía'l

sol.

Del

Lyon d'Or, sortía Margot rient com
le., seves plomes blanques, altes y
grosses semblantes
dostàdic. Recordo
al
ra

juntarse

a un

in

vano

que'm digué

les nostres mans a l'ho

—Es precís treballar pera

ressu

citar el Renaixement. Allavors els
artistes

els homes de confian

eren

Papes
prínceps
aquets juraven per Jupiter...
dels

sa

y dels

*

Diputat

el nostre filosof de les

armilles, del barret de

Cirano, de

les

armes

dels

cisellades,
dels viatjes

amors moliaris,
turbulents, ab ànima pera vestir

den De Bargy y es
criure setze volums comentant el
Zarathustra? Si jo poseís la magne
encara'l frac

ficencia d'un Osuna, donaría an en
Pompeius Gener l'encarreg de que

aquell

FORSA BRUTA

meva

genealogfa

Don Alfons d'Aguilar,

en

com

te de

Cabra, que fou astorament de
reis y preferit de nobles donzelles
en el cerc de Granada. En
Gener
la trobaría desseguida, y jo Ii faría'l
present de la quarta part del meu

al

brutalitat.—Avans el

sa

Però anys

venir, ja

a

la lfei

veurem

jorn, que, malgrat divisions
partit, la voluntat d'un pohle

armes

més que tots els reis y to
de la terra.

Cuant la
y

patria vol,

tots sos

Ilavores, el

fi

poble fa

vía.

PACIENTíSIMUS.

quelcom

també

pera l'historia de

les Ilibertats catalanes.

Alfonso IV, segon rei de la di
nastía castellana, nat en altres te
rres y avesat a les suntuoses servi
tuts de les daurades corts

mal

se

podía

cantalluts
Lo

avenir ab els nostres

avant

a

rei vol, es llei, deian a
altres puestos. La llei es

que!

Rei, deian

Catalunya.

a

Y alló tenfa que esclatar. Com
que Barcelona era'l centre de lo
que ell ne deia esperit de resisten

cia,

contra

Barcelona

EDONIQUES DEL PASSEID DEQOAL

ARAjo,
que'ns

aná el

primer

cop.

Ja el 19 d'Octubre, en Galcerá
Requesens ab ajuda de la forsa
armada y del partit casi demagó•
gic, la Busca, s'havía nomenat lloc
tinent general, contra llei y contra
fur.

natural, bu

es

com

111a. Prou veia

qu'alló era comens
quelcom pitxor, però sa divisió
en Busca y Viga, treintli tota forsa,
era'l millor auxiliar del poder ab
solut. Cuant el poble no es hu, no
hi ha defensa contra qui te la forsa
bruta.
En Galcerá, contant ab els sol

dats, cregué
cop.
La

era

l'hora de donar el

nostre

vagar

ci.‘,

estem indecissos. Cal matar l'estc

Jo't proposo una lenta y 1
posada caminada pel Passeig 1
Gracia, ja qu'es tan dolsa aques
serenitat del mitjdía y surten 1,
minyones al) els nens a pendrer
sol y passejen, aixerides y gent,
les seves elegancies, les nostres se
nyoretes... Parlarem plàcidamen t
na...

mida com dos bons canongt. •
que atravesen la plassa o paseijen a
la vora del ríu mentres la tarde cat,
sense

Ilànguidament...
Tú

Barcelona,

tu, desenfeinat Ilegidor
desenfeinat cronista,
trobem l'un al altre en '

inutilitat del

passats

que'l

Italia y
més

italianes,

de

*

la

dirse,

any 1456, famós per la rendi
ció de Constantinopla, ho es

y

fantàstiques

cerqués la

TUPINADES Y

de

del comiat.

arriba

Rei (o'l poder suprem) que
y la voluntat del poble.

s'ajunten

Catalunya y les te
rres que tenen
el parlar de Cata
lunya, serfen les repúbliques ita
lianes quatrecentistes. Perque nos

prosa

consumar

pogué

vella. Y

som

no

forsa— degué

la

altre

poble, Catalunya,

es

a

—Allá ahont
arriba

de

—Y el nostre

altres

jades.

MARIUS AGUILAR.

d'entu

siasme.

massa

Jofre Sirvent, Pere To
rrent, Valentí Gibert y Tomás
Gualbes,

l'hora

sabs quantes noveles a
desenrotllen en aquet
El secret d'aquestes passe

no

se

passeig.
jades es, esencialment, una com
plexitat literaria. Lo més Ilarc de

les noveles que aquí neixen, son
els prolecs que de vegades duren
románticament setmanes y setm
nes, y de vegades son tota la r
vela.

quina complicada

T11,410 tsabs
filatura d'or

va

unint els

cors

for

de S. Andreu, privá
que concellers y jurats se rennisin
l'endemá pera elegir nou consisto

tament, sota l'apariencia de la ga
lania... 'I'ú no sabs que aquí hi ha

ri, y Barcelona astorada vegé com
se trepitjaba brutalment la Consti

sentimental y no fa mal. Ademés
les coses vistes desde la discreta

vigilia

tució del Rei
Al ésser
son

palau y

nomená

en

nit,
de

Jaume.

sa

propia
a

vtu tota la

seva

vida.

Això

es

llunyanía

reuní a la Busca en

concellers

qui

autoritat

Ferrer de

en que aquí forzosament
han de veures, guanyen molt. Y un
jove que segueix els passos de una

donzella

sense

dir mot, pot semblar

caballer romàntic y

un

pot apareixer

com un

en

Viura

conquistador

prestigi
diumenge, a la
initjdial, revítien les llegendes

qui

te

el

del monocle.

Aquí, cada

cors

Aquí

Avuy

hora

Pero hi

y els

comanda

apariencies

y la banalitat pren categoría de sa
viesa. Pero l'ironía riu contenta del
En Carner es fidel con

espectacle.

ja t'ho
caligeneica ve
molts.

tendrívols alimenten el foc del
friomfen les

Veus:

aquet Passeig.
Nosaltres, si tu no't canses, bai•

current an

el tó de la veu, se
totes les histories que aquí

que

es

¿Veus
;neu

passarem cada
bona estona...

aquesta que passa pel
rosa, alta, prima, es
al) uns ulls maliciosos,

ara

costat,

1.anguida,
:nalgrat el seu allargament una
.nica japonés, una mica musulmá?
Aquesta que camina graciosament
y ens ha mirat una mica despecti
va? Aquesta es l'ideal caligeneic...

vingut tots.
inseparables. Els

son, en certa manera,

Aquestos
els cacics

espirituals del Passeig de
alguna cosa en Viura

Gracia. Per

vol bromes d'en Carner.

Ells tenen moltes coneixenses
estarà de més que hi estem be.
De pas saluda a la

d'en Rusitiol que passa tota
eleganta y bonica del bras de la
filla

seve

amiga.

M'ha semblat que reia

d'un modo extrany al
tots

RITME

han

profeta.

no

EL

Son

L'implantació

veurens

a

plegats.

Amic:

ara

que'n faig
has dit ni

jo

callo perque veig
y tú encara no

massa

una

paraula.
UN CIUTADÁ.

ELEGÍA

gueras, mereix

en

tota una

lloansa. Es

pot
aqueixa
coneixeu?—tot un sistema d'edu
o

escola—no la

esser

cació estética del geste, de la veu,
de la línea, de la forma, de l'eter
nahnent bella forma pagana. L'hem
descuidada tant l'adoració a la for

parlar,

ma, a la pura manera de

de

posarse y de sentir, els catalans,
que be mereix y gloria de tots deu
obtenir qui'ns inicihi en la—fins

avuy—esotérica religió.
10h, si, tenim les maneres brus
ques y els gestes d'atrofíal No te
nim maneres de barbres o selvat

gins,

pures y

nobles

ingènues, aspres, però

arrogants. No'n sabem
d'aixó. Un baf de ciutadanía, rebu
sobtadament, en lloc d'anarnos rel
y

d'esperit y

cionar—ens ha convertit

d'ac

timits,

en

l'expontaneitat no
sense proporcio
narnos l'art suprem de l'elegancia.
No possehim l'art suprem estatua
ri ni l'espontaneitat humana. Y, lo
que's pitjor, no'l sentim el culte de
robantnos tota
ble del

AUTOMNAL
Per dreturers camins devallen les remades,
El seu esquillejar se perd enllà en les prades.
aire lardoral

voleyen bojament

Les fulles; son cruxir ressona tristament
Pel bosc silenciós; a soia ses alzines
Del caramell darrer les notes crestallines,
S' apaguen ab la fonda tristesa d'un comiat
hinvernal pel mon ha travessat.
Un
Sota famor d'un faig- diu Tylir a Glicera:
Finit es el bon temps, ben aviat lleugera
Demunt els nostres

prats caurà la neu; en tant,
llar, ensajaré mon cant,

Dels avis en la
Mon càntic pastoral d'amor y jovenesa.
Dintre la cambra, tu, ab casta placidesa
Canta velles cansons yfila albíssim

Quant sentis

Jacques
Joan Llon

l'eseola rítmica de'n

finant —refinament

En

nostra terra de -

a

Delacroze, feta per

Ajuntemnos.

una

tota l'escola

darrera.

sempre en Carner
el deu y l'Emili Vallés el seu

no

sapiguem;

els

al

com

guirem

diumenge

no

son

xant una mica

veyem y

deia,

en

ton

cor un

sentiment

Y

aqueixa

FERRO.

educació

pera embellir e
cos humà y pera refinar els espe
rits. Aqueixa educació te d'ésser

d'enpobliment,
especialment

dedicada

a

dona,

la

an'a la dona que únicament sabiem
contemplar ab ulls d'erótics,—sense
observarla ab ulls

d'artistes,

a

l'en

carnació rosada y nacarina de l'in
mortal feminitat, a la dona que's
línia y

Jo

sentiment—ritme de

no se

coses.

si l'escola de'n Delacro

arriba fins

a

les més pregons

su

quelcom
d'iniciació d'un culte religiós de la
dona y per la dona, qui deu poseir,
blimitats delritme. Però

fiorir

BOF1LL

humà

la bella forma.
Fomentemla

ze

entendriment novell yjovenesa forta
Y des elfinestral admiris ,dintre
horta
La flor del ametller; Ami,ça, obra'l portal;
Altre volta ohiràs el cànlic pastoral
De Tytir; y veuràs la llum més rial/era
Y en
del mon fiorir la primavera.

JAUME

cos

es

per demunt de totes les coses, l'art
suprem y excels—com digueren
vells poetes—d'agradar-y ésser her
mosa.

¡L'art d'agradarl cóm pot
aqueix art sino's rendeix
al ritme? ■:?.ué es una dona

obtenírse
culte
sino
en
na

un ritme vive:.t, que comensa
la línia suau, corva y serpenti
del cos anfóric, s'extén en el

gest,

com en

la

dança,

en

l'expre

GRAPIC

EL

sió, transformant els

sons

en

pa

raules que
l'esperit,
fins que l'emoció les converteix en
ritmes de

son

poesta, en la poesía dels
dolsos sentiments, de les serenes
inquietuts de l'ànima, dels amors
música,

en

xardorosos de

castetat com

tanta

engunies?
Creyeume. Aquesta

de sensuals
la forma

no es encara

en nostra

terra.

adoració de
prou sentida
ésser si

Y ho deu

conseguir gracia
piritual, gracia excelsa com po
seten aquells prelats del Renaixe
ment que'n el creuer clavaben una
imatge daurada d'A frodita, com
es

que volem

es

símbol de la

serena

virtut de la be

Ilesa de la forma, enroscat en el
-Ámbol de la bellesa espiritual, en
llassant aixís la sensualitat y el mis
que resplan
deix en el Cántic dels Cántics, tribut
de la Nuesa a la religió, que, al cu
brirla de vels de misteri, va feria

ticisme,

de la

manera

RomÁ

JoRt.

Cartes-osfals

L'imperi

decau,

idiomes.

respectíu.s

adquirits

ments

de les Cartes-Postals

no

coneixe

per la visió de

pa

Cartes-post41s,
sempredintre
dels que'ls veuen o els Ilegeixen,
devinguent obra profitosa y perdu
tara y traduccció de
resten marcades pera

Eugéne Carrièrediscurrint sobre
l'ensenyansa de l'art y 1 'educació,
diu qu'es per l'ensenyansa de les
formes objectives, com devem de
preparar al

home

la

figura

presada

pera
el

y

veurer ex

sentits de

existencia
Si bé

es

expansives

de la present socie
tat fan innecessaria la misió efusi
va de la Carta-postal, hi ha que
en carnbi que l'ús de
cies

regoneixer

les Postals ha evolucionat dret a
un desig de molta més trascenden
cia y de resultats molt més

posi

títts.

Aleshores d'avui, més que'l pa
d'exhi
per d'associació amistosa y

migrada, representa la Carta
postal el de propagadora d'elemews
bició

educatfus y instructius.
Això ho habem comprés al
rer

en

circulació

veu

innombrables

postals reproduhint obres capdals
de l'art antic y modern; paisatjes
mondials de lo més pintoresc y
Urbs monuments de les quals son

proverbials.

con

de

les

Y hem

els medis di

tots

homenatge
agandistes y d'aquí
ganisará un concurs
fotográfic deffluffy-ruffles de Bar
celona, en forma parescuda a les
dels més importants de New-York.
En el próxim nírMero publica
GRÁN1C pensa rendir

a

aquestes pr
curt temps s'

lif

rem

les bases del concurs.

La ausencia del

nostre

colabora

Pinpin Nicolson — autor del
article: Bluffi-rufjles a Barcelona
ens obliga a contestar en nom seu
a
les verdaderes o quimériques
ffluffy-ruffles qukhan tingut l'exqui
da amabilitat d'escriurens.
Tom P1NGLETTON.

Aquestes paraules del Mestre
sugereixen la conveniencia

eas

él coneixement

en

PROSES TRIIDUIDES

y de l'art per medi

de la

belles

d'una

reproducció postal apropia

da y escullida, l'importancia de la
cfrial no fora precís enaltir, puig
que tot quant representa un ele
ment, inclou un factor de cultura,
s'imposa y triomfa per sí meteix.
FERRER GIBERT.

Nihil novum...

MOLTA

gent

está

naris,
cristianisme; però

FLUFFY-RUFFLES

raonables,
una
mon

EN CAMPANYA

rebut

1M

de

una

rasgos,—

graciosa
a

carta,

trossos —

pri

ens

una

proposen
de cosetes referents a potins
y anécdotes femenines.
La veritat es qu'ens divertiría

porció

chi-chis

molt fer tots aqueixos
Però en forma lleugera y picares
ca, sense amaneraments, patrimoni
del crític de salons, descontant
ademés tota cega adulació a les be
lles. Doncs n'hi han, de simpáti

quesffluffis que
cies

—

reconeixentse gra
femenines— no vacilen en

acata
supossar que els hi es degut
ment sens límit... Com si no hi ha

gués al

mon, coses mes interesants

qu'elles,

com

son

els

milenaris

la moda. Potser

a

de consol pensar
no'ns sobreviurá.

sigui
que'l

meva part, no descubrei
l'humanitat, 'cap signe de

Per la

morosament falsificats.
En dita carta

primittu

son

mena

xo en

H

convensuda

que hem arrivat a la tardor
de les civilisacions, y de que'l
mon, després de nosaltres, no viurá
més. Els que així pensen son mile
com els sants del

senyala

pera cada cosa.
veritat que les tenden

determinat per
vulgar el tzpo.

el

l'art.

rin els

y viurer més enllà del limitadíssim
espay de temps que la moderna

Ens alegra l'imaginació,
templar aqueix despertar
fflufy-ruffles barcelonines.

dor

rable.

per més que ho assegu

inquiets propulsors de tota
corrent nova, ab son desitj d'ani
quilar tot allò que logrà imposarse

Els

ratjes delitosos, de estampes y es
cultures, de Urbs artístiques y
grandioses, lo mateix que quants
idiomes foren coneguts per la lec

d'iniciar als nois

preuda.

més

Y així ho comprenem també al
gran nombre de nois y
de noies de terres extranyes, els
quals escríuen ses contestes ab sos
veurer com

bulbdog-s

els excéntrics nordamericans...

y

plau

decadencia. Me

de la decadencia,

sentir

mes no

parlar

crec en

ella. Tampoc crec que haguem arri
vat al més alt punt de la civilisa
L'evolució de l'humanitat va
molt poc a poc, y les diferencies
ció.

que's produeixen

de

segle

a

seglt

les costums, son molt més petites
de lo que la gent s'imagina. Y n'obs
tant, ens impresionen, malgrat les
en

incontables semblances que tenen
ab les dels nostres avis.
La marxa del mon es lenta. El
home

poseix

No inventa
en

física, hi

que'ns

el

res.

geni de l'imitació.
psicología com

En

ha una Ilei de

adereix

a

gravetat

la terra. En Gau

tier, que a la seva manera era un
filosof, ab quelcom deture en la
seva sabiduría, deia -que'ls homes

OFICINES:

Fernando VII,

I:30
57

iLJ
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1

.c.0.<>

Núm.

Barcel.na I Desembre de 1908

61
1

000
LJÜL1

Pren 20 céntiMs
Snrt els dimars

Joal, Pai4 y Verrater
Autor del drama "La Dama Enamorada", estrenada ab gran éxit al teatre Novetats

EL
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UNA NOVA VIA COMERCIAL

Clixés de'fIERN. KARL

No

son

guda la

les

manera

EERNNERT, primer Oficial dal vapor

oficials, de tots prou cone
fetes, lo que don la nota de la

estadístiques
com son

vitalitat d'un poble.
Sols un Grand-montagne cerca en elles els datos pera
ses elucubracions.
d'un poble, cal qu'es fixi en la realitat de sa vida objectiva, dei

Qui vol coneixer de cert la potencia
d'apriorismes de sistema.
El Lloyd Nord Alemany, venint a establir una línea directa entre Barcelona y'ls ports d'Orient, diu
sobre lo qu'es el nostre comers, que tot quant puguin inventar els enemics de Catalunya.
El Sachsen, barco qu'inaugurará els viatjes, es un bell vaixell. Desplassa 5.026 tonelades, camina
lles, porta 140 camarots de I.a, 6o de 2.a y es tripulat per 140 homes.
xantse

més

EL

GRAFIC

FESTA SPORTIVA AL CLUB KOMA

Els que prengueren part en la festa
(En cl centre el Srs. Koma, Ilirano, García y Miss Roberts)

Els Srs. Gómez y Almenar
Presentant la Iluita Greco-Romana

Els srs. Gibert
Deixebles del Gimnas Gibe: t, en

y Molins
l'aixecament de pesos -

Clixés EL GRAF1C per Vida

.4111•••
EL
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EL VELODROM DE LES ARENES
tingut que donar so metres a n'en Michiels,
l'Etienne y 35 a n'en Rubio.
En la de mitx fondo tingué que retirarse guanyantla
Rubio, qu'está fet tot un corredor.
Les carreres de motos enw-e son per xó les que ines

grat haver
zo a

en

públic per les vertiginoses velocitats que
d'en Rarelli
si desarrollen si be per la gran superioritat
donant ven
no hi ha Iluita possible, doncs igual guanya
emocionan al

tatja

que

sense

donarne.

So tida de la de Motocicletas

Fora Piard ha desaparescut també la lluita emocionant
tot y
entre'! nostre Duran y l'ex-campió del mon, pero
ab
fe
y perse
aixó en el novell velódrom encare s'hi lluita
els enérgics
verancia y el públic aplaudeix ab entussiasme,
emballages dels corredors de casa que's defensen enérgi
eament de les embestides dels corredors extrangers peró
sols poques vegades poden endursen la victoria.
En Durán, l'héroe del dia guanya la Nacional l'inter
nacional y com si no fos prou, 'guanya l'Handicap, mal

Sortida de la

Carrera

Nacionall

NOTES VARIES

Alféres de

González Hontoria
Navili, mort heróicament devant
de Palamós.
Destroses

La mort d'en González Hontoria

de les qu'escampen el dol per

del mateix nom, s'obría per ell
mitx de la carrera cumplint heróicament el

Fill del inventor dels
mort l'ha sobtat en

es

causades per l'Inundació

canons

un
seu

una comarca.

cuant la

pervindre

rialler,

dever

fan els homens.

com

Et. GRAFIC, s'uneix al dol causat per tant dolorosa pérdua.
L'altre
completa l'idea que de les terribles destroses causades per l'inundació

fotograffa

donárem

en

el número passat.

deSe

princep hcreu
quines extrav
gancies

El

via de

tre dia nostre
de París.

cronis';.

EL
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LA LLUITA CONTRA LA TUBERCULOSIS
:hiels,r
;antla
nk,

que

velli
ven.

El nou

dispensari anti-tuberculós

debilitat humana no temer més que lo
en forma sorollosa, y cuant tant o més
temible es alló qu'invadeix poc a poc y a la callada
sense que's tingui espnent de sa arribada fins que sos
terribles efectes fin impossible tot remei.
D'aquesta mena es terrible tlagell de la Tubercu
losís, en sa invasió tant quiet y apacible que ni se'n
fa cas, y en sos 2fectes, més terrible y mortffer que les
Es

que's

mes

una

presenta

esparveradores plagues apocalfptiques.

obert a

la Travessera de

Gracia

Lo que'l fá mes terrible, es que marxa al ensemps
y fins es fill de la antihigiénica societat moderna y de
la miseria que de ses desigualtats arrenca.
Dos fins cal doncs tenir presents en la lluita con
tra la terrible
plaga. Combatre la miseria y combatre
el terrible baccilus.
D'aixó ultim, se'n ha encarregat ab fe extraordi
naria el Patronat de Catalunya p a la lluita contra la
Tuberculosis.

deSe[
x.rava
ava

ronis•
10Laboratori de

laringología

Sala de visita

EL
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L'ESCOLA DE BACTEORIOLOGIA

,111.1,101

El

Digui's lo que's
gui, Barcelona no
sols

una

Dr. Turró,

explicant
Per

di
es

centre

ciutat de mar

reconeguts

a

1ue,

ja

cl'aqt.et
científic, no es

tarta de rnés fessim al

xants y de poetes. Com
deiam l'altre día, nos
tres bomes de ciencia
son

cert,

qu'are parlem

guna observació.
L'escola funciona
el material
del Laboratori Muni

aprofitant

tot

arreu, fins a sa patria,
desmentint aixís el vell
aforisme.
Els valiosíssims tre
balls que'l Dr. Turró,
fa a n'el Laboratori

cipal, però
ab

propis
al

no

conta

económics
pera atendrer

medis
seu

funcionarnent.

Les matrícules que

Municipal, era
que passesin sense

vint alum

llàstima

pagan

deixar més rastre que
la finalitat pràctica del
servei.

caixes municipals, els
treballs qu'aquets fan,
anàlisis etc.,
xen també un benefici
al Municipi.
doncs, no donar la

A

impedirho

fundació de

va

seus

ciencia.

a

le

subvenció qu'el sentit
comú demana:'
d
Estem ben segurs
ho
tothom
aplau
que

te nom
en

parar

,iPerque,

aquesta

límits,

acreditat

a

produei

la

escola ahont va lo més
brillant de la nostra
joventut científica y
fins y tot qui, fora ja
dels
ben

sos

nes van

la
Vista del laboratori

diría

entusiasticament

LES DERRERES

TAQUES SOLARS

Aquest més haurà estat en extrèm agradós pels
aymants de la ciencia d'urania. Encar que passat
ja el máximum d'activitat periódica del Sol (el
darrer va esser en 1905), s'han
presentat demunt
sa superficie, tant l'any passat com el
present,
bellissims exemplars de taques de dimensions ex
visibles
traordinaries,
gran nombre d'elles a sim
ple vista; el més de novembre, ha sigut nota
ble baix aquest concepte.
Acompanyant aques
ta nota, pot
veurers copia del dibuix
près del
natural d'un grupu, notable per sa
grandaria y
hermosura, aparescut el día dotze y observat pel
inètode dit de projecció ab aussili d'una ullera as
tronómica.

Recordè'n que en el Sol una taca consisteix
senzillament en la depressió d'una part de la

fotósfera (atmósfera

lluminosa) de manera que
dir qu'es un verdader sot en la
superficial
solar. Dtcausa que determina aquesta depressió
no es encar
coneguda d'un modo cert, ja que son
varies les suposicións dels més eminents astro
noms. Sechi suposa la depressió
deguda a un dis
minuiment de pressió interior a causa d'una
erupció propera. En cambi segons Faye es degu
da a diferencies de velocitat entre les varies lati
tuts del globo, resultantne la formació de remo
lins Mes ala lo que's vulga la seva
causa, no hi
ha dubte que aquesta ha de estar íntimament re
lacionada ab la agitació considerable de la massa
del Sol.
L'aspecte de les taques aquí dibuixades no pot
esser tnés encisador
pels ulls que saben, a més de
mirar, admirar la grandiosa magnitut y bellesa
dels grans fenomens del espay.
Duges son les
grans taques del grupu, les altres tenen poca im
portaneht. Com d'ordinari presentan un nucli
d'entonació fortament fose y aquest envoltat
per
l'estriada penombra que's va
enfosquint a mida
que va arrivant a son límit exterior. El nucli Ii
initat per grans fiamarades provinentes de la
penombra y dirigides en el sentit de fora a dintre, Fe trova
atravessat perponts o sían grandissimes
expansious de la
materia encesa que uneixen d'una banda a l'altre la
pe.
nombra. El diámetre angular de cada una d'elles
arliblt a la
vora d'un minut d'arc; tenen dones no
menys de 35.000
kilornetres cada una. Per ferse
earree, cal un terme de
podém

e,

ja

aqa

et

cL'Espero Kataluna»
tant

,mics
adrer

ha

trevallat

en

enseyansa y més encare les que hos
tatjen aules d'aquesta llengua.
Però la nota més curiosa, es la
que

.?nt

que
lum
a le

reproduhuim avui,
arribar a haverhi
de senyoretes.

els
fan

s,

luei

una

que hagi pogut
secció purament

Y es de veurer la serietat y aten
ció ab que les nostres gentils barcelo
nines segueixen les esplicacions en

efici
.que,
la

aquella

entit

nent

de ferm

escampar la llavor
per nostra terra qu'avui son moltes les
societats dedicades expresament a sa

:onta

dbi•

¡Figúrinse:

Barcelona.

iona
terial
duni

)1au

d'aquestes

La llegua internacional del doctor
Zamehenoff, conta ab molts devots a

mal

rs

el diametre de la Terra. medeix uns 12 7-0
El nostre planeta
podría doncs dansar ab
tota llivertat per dintre d'una
taques. Y lo més
admirable es que presentan remareables diferencies de
forma d'un día al altre.
quines velocitats repre
senta aix6!—D. RENA ItT.

kilometres.

L'ESPERANTO A BARCELONA

lo es

r

comparació;

Clase de

Senyoretes

aula.

Es la més contundent
prova del
esperit universalista y obert a tot, de
a

«l'Espero

Katalunav

nostra rassa.

LES ELECCIONS DE DIPUTATS A CORTS PER BARCELONA

Sufier y

Capdevila

Jaume

Cruells

Francesch Layret

Alexandre Lerroux

Ramon Albó

Oficina electoral del Centre

Nacionalista

Republicá

Oficina electoral de la Lliga.—Sala petita

Junta de Solidaritat proclamant els candidats

Oficina

electoral

de la Casa del Poble

Oficina

electoral de

la

Lliga,— Sala

gran

Oficina electoral del Centre d'Unió Republicana

ART CATALA A

AMÉRICA

-

En Dionís

Renart

El Colcgi de N. S. del
"Rosari de Bogotá (un
dels

centres

docents

més

irnportants de la
América del sur) va a
inaugurar dintre poc lo
monument al prelat y
disfingidissim escriptor
espanyol en F. C,. de
Torres, nascut a Bur
gos en 1573. Entrá a la
ordre de Sant Domin
go

rnercés a

y

scs

grans dots intelectuals,
alcansá el lloc de pre
dicador dels reys Felip
III y Felip l. En 1635

sigué
bisbe

nomenat arque
de Santa Fe de

Bogotá, fundant l'irnpor
tant centre d'ensenyan
sa que avuy II crigei?t
aquest recort. Després
d'haver pres part acti
víssi ma en la civilisació

d'aquella
pagar la

terra y de pro
rist
fe d

entrels indis, deiga en
care un verdader mo
numcnt jurídic, literari
y de sana dectrina.
Morí

l'any

1635.

El monument de

Fray

Cristófol de Torres
Per Dionís Renart.

EL
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4Z9,-j
CÉV
MADRIGAL
Yonna giovanna

que

en un

vell

tapís

mostreu la vostra petlida figura,.
corona'Is vostres Ilavis un somrís
i en vos/res uils la voluptat fulgura.

2'anfics
:'ot

amors

de

cansons

ilunyanes

p=a/

m'heu evocat,
d'un bell mon d'intrigues cor//sanes
eIs encanís més sobtils m'heu revelat.
un

iVionna giovannal Vostra historia antíga
que es plena ae belleses obliaades
me dú'is perfums ae óolsos
maórigals
m'es plaent a una petita amiga
contarli prop la llar, en les vesprades
dels melanglosos ciíes hivernals.
VICEN

EL

G.RÁFIC

HOMENATJE A PI Y MARGALL

Clixé

Aspecta del escenari de Novetats

ja
espanyol
Fa

anys

se

gran mestre del federalisme
aclucáls ulls per sempre, y al cap de set
veu ben clar que sa vida de trevall no fou
set anys

sobre tot pera Catalunya ahont lallevor
brada dona cada dia fruits més ufanosos.

sem•

la mort ha sigut conmemo
Catalunya, especialment per

El seté aniversari de

que'l

perduda,

rat

dignament

per

tot

Barcelona, ahont el Concell Federal celebrá la gran
festa a Novetats causa d'aquestes ratlles, del que n'es
bell recort aquesta

fotograffa.

LES ALGARADES ESTUDIANTILS

Sortida en manifestació

Sagirra

Després

de

una

carga

PRO NOGUERA PALLARESA

La

presidencia

del

meeting

•
-

espiritual de Catalunya es un
realitat objectiva de la vida.

L'unitat
tabie

en

la

fet

indup

pels qui

de vida

o

mort.

El

públic

de Belles Arts

ne

sigué

una

••••-

patent

mostra.

Lo que convé a un català convé a tota Catalunya;
aquet es avui el lema.
Barcelona ha respós fortament a la crida dels
el carril del Noguera Pallaresa es
lleidatans

qüestió

meeting

El

•,..3

a

d'aquesta unió les divi
provincies, l'organisació caciquista, ni les

representen devant
sions

en

campanyes encaminades a suscitar recels
entre'ls calalans?
Devant de Catalunya tot s'esborra.

insidioses

la sortida del meeting

Clixés Max

EL
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LES ESTRENES TEATRALS
Les estrenes
Al Novetats

sovintejen que es un gust.
en Coca, el simpàtic K. O.

que tan nom s'ha
disme satíric,
escribint

pera'l

La Gent

guanyat

ha ensenyat que

ens

d'are,

es tina

yent reunides abdues

Al

Principal

AUTOR DE

Gent d'ara

cambi

are

bella comedia que al

cualitats,

y'l públic,

-Sir R. Conan Poyle

ve-

la reconegué

AUTOR DEL

Gos dels ta ker ille

y

son

agrada

hi fa'l gasto El Gos dels

obra

una

policíaca,

teratura

públic

val menys

obra de volada.

Bashcrville

Eduard Coca

no

teatre.

valor literari reuneix el escénic

com a

K.

el nostre pero

en

més

que si

valor literari
a

la gent y

a

d'aquell pseudo-li
educa gayre al

no
es

la

molt reduit,

taquilla

s'hi

en

veu

hen les consecuencies.

Salvador

Estrenada ab gran exit

TRADUCTOR DEL

Vilaregut

Gos dels Baskerville

LES CONFERENCIES DE NOVETATS

Ramón Vinyes

Alfons Maseras

Obra de cultura

es la que s'ha proposat la cNova
de
Teatre
Català»
Empresa
que actúa a Novetats.
No considerant prou l'acció escènica que la falta

darhi y

preparació del públic pot fer infructuosa, ha de
simultanejarla ab una acció pedagógica-artís
tica de la més alta importancia.

ofert a tots els homes de bona voluntat el fruit més
refinat de sos estudis. Mostra d'agrahiment es el pu
blicar avuy aquets retrats.

de

decidit

jovent literari de més empenta s'ha ofert a aju
en Puig y Ferrater primer, després en Maseras,
seguidament en Vinyes y are en Prat y Gaballf han
El

GRÁFIC

EL

UN TEATRE

QUE DESAPAREIX

J
.... ..."-- -

La
Ahont se

publica el

platea del Tívoli
programa de la

El Tívoli actual
Aspecte del teatre a vista d'aucell

Solidaritat Catalana

El Tívoli

desapareix. El vell
ahont tantes
vegades re
sonaren les rialles dels
nostres
avis, fent pas a 1 es noves co

garse el programa memorable de
la Soliçlaritat Catalana.

casal,

El Tívoli

qu'en materia d'especta
imperen, serà substituít per

rrents

cles
un

Allá ahont s'estrenaren

comedia, pero, per sem
pre més, son nom restará unit
al acte qu'en ell va efectuarse.
EL GRAFIC, barceloní fins al

aque

produccións tan barceloni
nes, característiques del segle
passat, El rellotje del Montseny,
La Guardiola, De la terra al
sol,
Pais de l'011a y tantes altres, ara
hostatjará un altre genre mixte
d'acrobatisme
mondianes.

y

moll dels ossos, no pot menys
de sentir com poc a poc va des
apareixent lo típic de Barcelona,

barrejada
d'alegría, que dona la certesa de
que's marxa de dret cap a mes
pero

d'atraccións

es una

sensació

forta vida.

desaparéixer el vell
del Ignaci, que deien

Pero al

teatre, el

des

anarem d

Kursal.

lles

desapareix,

apareixerán els vellsque'l vege
ren bastir y els que de nens hi

Are, marquem tal

els

vells, desapareix també
aquella sala ahont va promul

desaparició d'un
tres époques y ab
la

D. Ignaci Elías
Fundador del teatre Tivolí

marxem

cap

a

com

cor

la vida

lleuger

nova.

7.41br.
,4_7À

40,

Projecte

del nou

cal

recort d'al

edifici
CliXéS EL GRAFIL per.Vidal.

P.WDES

L!)
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LA petits.

guerra

està

encesa

entrels barrets grossos

y'ls

L'airós capell de gran volada que tan bellament
encuadra l'oval d'una lurmosa cara femenina, 's veu
itacat en sos reductes, per el petit barret que casi

pentinat.
paisos d'influencia anglesa, com ho es el
nostre, per esperit d'imitació a la reina, la victoria
eneare es per els primers, però malgrat els esforsos
que representen els nous models, un d'els quals els
oferim avui, fa difícil puguin resistir gaire temps a sos
ve a

confondres ab el

En els

microscòpics enemics,
rren algúns, de pell,

dels

que'n

co

verament deli

ciosos.
El vestit de casa que oferim avui
ensenya ben clar que la forma sastre
sols mana pel carrer.
Gracies

a

n'els carsets jaquette, els

models prenen un aire de Ileugeresa y
distinció qu'els fa insustituibles dintre
de

casa.

Cert que acabarem per no poguer
caminar de tant estretes, pero es tant
elegantment plàstica una bella forma
femenina!
CARME.,

havien sabut ni

no

tar un octau

Passejant
tins'paletes
una

casa,

esclaus

sols inven

tan

pecat capital,
aquet dematí, he vist
estaven

que

fem horror a n'els
lem estimar.»

de nou,

casats

m'ha recitat les

l'iglesia,
seguits per la

seves

la lluita en el terrer de la més com

YAMIITO /41111)A

llers coberts ab cascos, els cascos

legionaris

els

y

hoplites,

el

Recorts del meu

desenrotllamentfísic

(Escrit espresament pera el GicApic)

poc

interés

ratlles

oferirán

de bronzo que portaven els
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