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Gama, Laperouse, Livingstone, fins el titella den Colon,
Teghetoff, Nordenskjold, Nansen, Lesseps, els foradadors de
tunels, els acabadors de ponts, els rascadors de riul, canals
porto, elSescorcolladors de mines, i. tots els que fan obres que
queden un cert nombre de sigles. Més convé escursar les llistes
de benefactors deis homes, perqué ja no cap aixo en cap targeta
postal.
Per alX6 que censti una cosa, i és que, en Ciencia, cada savi
és un grao que quasi no deixa rastre; avui, una quimica de fa
cent anys fa riure a qualsevulga xicot estudios, i encara més la
fisica, l'astronomia, la mecanica aplicada, i tot, quasi tot lo de
ciencia directament util. En cambi, recomanem al senyor Comas
Vasco de

Catalurtga

( Targeta postal, dirigida al senyor Comas

Solá)

Molt senyor nostre: No tenim el gust ni l'honor de conei
xe-us, peró fa molts anys que sabem l'afició que teniu a esbri
nar les enlairades coses del te! estrellat i a escorcollar les
misterioses coses de sota terra. Per aixó, com les nostres mira
des convergeixen en ideals vehins, encara que caminant per
trajectories ben diferents, ens prenem la llibertat d'escriure-us, a
proposit de l'ultima carta que publica La Vanguardia del
dimecres.
No entra en els nostres proposits ter ostentacto d'uns quants
coneixements que no ns donen Cap titol d'orgull, pérqué sois
dernostren que havern tingut humor, temps o diners pera adqui
rir-los, i aixó és lant fortuit com les mines que, com vos dieta
am gran rabo, ens dona tetes la cega Naturalesa. Encara menos
volem portar la contraria a un home que, com vos, sosté an't
gran constancia un ideal cientific que tots veiem am molt

Sola que no oblidi que la Divina comedia és avui tant divina,
cern quan Sortl a llum... pot-ser mes! i aixl passa am les ehres
de Shakespeare, amb el Quizet, arnb els taladros de Velázquez,
am tot lo que s riu de lo que s pugui apendre a copia de ternps,
humor o diners.
Pera acabar, desitjem que aixi com guau nosaltres anent a
correr món ens deturem a veure maquines, n'aseas o col-lec
cions cientifiques i altres coses d'intel-ligencia forastera al
»ostro die', que aixi mateix, si 1 senyor Comas 'Sola torna a
Italia, no passi al coatat de Pompeya, del Vaticá, del Musca deis
Estudia de .Napols o de qualsevulga altra col.lecclo d'art, am
l'indiferencia que ho fea quan aná a l'Etna, cera ši les obres deis
romans o del Renaixement fossin coses tetes per la cega Nata
ralega... I, ara que raen rccordo, la prova rnés. .gran de que
tenim rahó és que damunt de la taula de l'estudi de pintor lti
veig la circular francesa ont el senyor Comas Spla anuncia l'es
tabli ment del seu observatori particular, fent para de les coorde
nades provisionals, 1 no hl és per caguafitat, sin?) percaté ho
hem escrit a andes que també tenen aquesta honrosa ,ceba,
mentres que en les Instes de suscripció del PEL & PLOMA no hl
figura l'apreclat nom del collaborador de La Vanguardia, a «di
saludem, pregant-li ns dispensi si havem sortit en Ileugéras
defensa deis interessos imrnaterials de l'Inte'lligencia, nosaltres

boas ulls.
de lo que anem a dir éa pregar-vos que, am tot 1
a les nostres cabories, admeteu que,
al costat de la Ciencia, l'Art fa caminar l'intel-ligencia en
totes les seves manifestacions; el dibuix, la pintura, l'esculptu
ra, l'arquitectura., la poesía, les altres lletres, la musica, i fins
éls altres arts indeflnits, que ns fan oblidar les tristes condi
cions de la vida i el poc temps que tenim pera deixar un modest
rastre util de les nostres existencies. Que al costat de Watt, de
Stephenson 1 de Faraday, els inglesos inWliigents posen tant
alt homes d'Art
de Iletres com Shakespeare, Byron, Pope,
Milton,
Moore,
Dante Gabriel Rostetti, Turner, Law
Adisson,
rence, William Morris, Walter Crane, Tennyson, Dickens,

L'objecte

permaneixer estranger

Macaulay, llama, Bentham, Ruskin, Shelley, Gainsborough,
Thackeray, Locke i altres .innombrables. Els francesos, que
tenen el•cap en son lloc, tant com en Laplace I molt més que n
Jacquard, respecten la gloria, les obres i el persistent goig,
que Is deixaren homés com Rabelais, Moliére, Watteau, Pascal,
Voltaire, Diderot, Beaumarchais, La Bruyére, Bossuet, Le
Notre, Montesquieu, Montaigne, Claude Lorrain, Descartes,
d'Alernbert, Amy-ot, Gerson, Michelet, La Fontaine, Rude, Ber
lioz, Balzae, Flaubert, Manet, Delacroix, Puvis de Chavannes i

que, gracies a Déu,

presumirn d'intellectuals.

La tramoia teatral a ItxpOsició de París
'en deis directors de l'Opera de París, en Gailharcl, está
or,ganisant l'exposició de la tram.oia 'teatral, no en les fredes
altrines que semblen tombes de coses inanimades, sino en tres
escenas ont el public veurá constantment la tremola o, Inés ben
dit, els seus efectes. En una de les petites escenes„ una deeo
ració de pina s'anirá esblairnant i fonent fins que s conver
teixi, sense adonar-sen, en rinterior duna catedral. En l'altra,
un paisatge pendráls tons de les quatre estacions, amb ele efec
tes de neu, falles seques; boira i demésatspectea deco.ratius.
En la tercera, el camp será !liare pera tots els erectes de
llanta, estant tot accionat per podercisos mecanismes electrics.

els Goncourts, pera no citar mes que als corieguts de tot-hom.
Aixl mateix els alemanys que estimen la gloria de la seva terra,
al costat dels que vos citeu, posen en lloc tant preferent a
Lessing, Beethoven., Sebastiá .Bach, Goethe, Schiller, Wieland,
_

no

}lerdea, Schlegel, Haydn, Weber, Dfirer, Gluck, Leibnitz, Eant,
Shopenhauer, Klopstock, Ilegel y Wagner. Com ele italians a
Palestrina, Miguel Angel, .Dante, Leonardo da Vinci;.Botticelli,
Fra Angelico, Giotto, Ariosto, Benvenuto Cellino, el Veronés, el
Ticiano i tots aquells que sembraren d'obres tant intelligents
com puguin esser les de la Ciencia i que ensenyant-Ies solament
pot viure-n mitin Italia. Fins si a America gaaitessim, veuriem
glorificada per aquells homes practica lob ra purament de
paraula, lletra o art de Franklin, Washington, Longfetlow,
Edgar Pise, Prescott, Ir; ing, Bred Harte,. Whistler, Bradley i

13oucotalge

de

píritors c.atalarts

Per causes molt respectables ensems que inexplicables, la
fetxa_d'admissió de les obres deis pintors espanyols reaidents
París sha passat al 10o 15 del corrent, en llot del 15 de Febrer,
Es a die:. el 15 de Desembre den erisenyar-se la tela.;alespres,
endur-se-la .una aura volta, acabar-la i dur-la I 15 de Febrer.
Resulta aixi nue n Casasaque l'ha comeneadn aquí, la té fresca
que enamora i que és intransportable psi pa.stitxo que t'aria. En
igual cas sé troben molts companys que trebailen.a París a tent
porades, i aix1 soase compromfs se Iliuraran dores que n'ofe
garien d'antes. Jo felicito an en Casas, perqué, en flor de vetare
la seva..obra a l'Exposició hetero,genia de l'Universal, esktrá
a

tanta altrest

Ademes, de tots els savis que ns aconsefla I senyor Comas,
Inés aviat .ens estimarierít, a Inglaterra, .el colossal Newton,

•

Tyndall, Lyell, Bacon, Humphry Davy.,
Neper,
Bradley, Catvendish, Wheatstone, Wollaston; a Eterna,. Papi n
Lavoisier, Cuvier, Lamarck, Gay-Lussae, eis Cassinis, I3erthollet,
Blot, Mago, Dupuytren; elsHaüs, Niepee, Daguerre, Monge,
Le Verrier, Mathieu de Domhasle, Broca, Dulong, Champollion,
Lagrange; d'Alerinania n t'Imitan Kepler, el mateix Goethe,
Hiunboldt,'Du Bois Rayrnond, Helatholtz, Frauenhoffer, Calo per
més ben anornpanyai al Saló de la Société Nationate. "I cansti
n'e, Burfsen, Kock, Roentgen i nadie més„ que ferien intermina
que no és per .falta de passos i documenta, percinél xicot ha
ble aquestalletania.
reflaat-se del 15 de .Febrer,
Si en l'escullir, sois atent el 'senyor Comas a l'utilitat mate
rial que-ha reportat a l'humanitat lo que han trobat ele bornes,
Detx i. destrucció-de:quadra*
ele Mes grans son: Gutenberg am I'lmprempta, Parmentier extenerit Itas•de 'les petates, llowe trohant la ~gavina de cusir,
Una sen-yora de Paria tenia la col.leeció.quaSisomplerki: de
Sauvage empeseant-se l'helix deis barcos, Montgolfier solrant les obres del pintor Ileilbríth,que, am tot lasscr secundari„.havia
l'atrnosfera,lenner suprimint laverlala, Pastear ensenyant-nos olttingut proas elevats en el Mercat de pintares, degut, aens
era fermenta i tat lo que sen dedueix Neper„ja citat,.trobavtt ele
dubte, a.que 'lotes les etnia sorben se .le.s'ciúeriara l'esrrierdada
Ilogaritmelame.escursen ele caletas, eta desconegurs que tia col','cedo rí lata
gueren les.primeres pensades de fer foe, de posar.sal. al-meirjar,
Al 'morir ha deixat la mutiló
quadrog a l'Estat;..arti la
(resena" ale cantata trobant la hruíxula, él paper,'Its primera eaandieftrytte•qviels reparteixi entre Is nursetis de Parlo jale pvo
telera tet lo que.ns-disting.eix-dels salvatgea d'ara.
s-invies„ liaVent de destruir ka obre e que. a.judiai chrl'Adraihis
.10 iambe Id. contarla &S que han trobat,.arregtat.t ~fin. Ararió de.ftelies-,1tia., no mereixiu esnet .eX pesados ala posterla t.
l'obra-de la-cega Naturalersa. eom el capita Co-ork,'Iftrgallanes,
,
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Barcelona, en les llibreries de:
A can Parés, 3, Carrer de Petritxol.
L'Avenv, 20, honda de l'Universitat.

Verdaguer, 5, Rambla del Mig.
Duran i '73ori, 3o, carrer de Fernando.
llibreria espanyola, 20. Rambla del Mig.
Come, Ilibreria francesa, 8 i lo, Rambla del Mig.
Piaget, llibreria francesa, 23, Rambla del Mig.
Cerveseria deis IV Gats, carrer de Montesion.
Kiosco Tasso, Pla de la Boqueria (venda a l'engrás).
Gracia, a can Jsiub6, 91, carrer Major.
Madrid, Hedor KUMMer,, librería, 91, Alcalá.
Paris, ron s'abonne chez:
Ed. Sagot. 39 bis, rue Cháteaudun.
Boyveau & Chevillet, 22, rue de la Banque.
P. V. Stock, Galerie du Théatre Français, 8, 9, !o &
Palais Royat.
En vente dans bous les kiosques.
Lon.don, Emite Telletier, 56, Charlotte Street, Fitzroy Square.
Bruzelles, Librairie Istace, Galerie du Roi, 14, & Boulevard Anspach.
México, eilgencia internacional, Cerrada de la Moneda, 8.
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