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tampa immortal, gravats que

en

eolors,

negro enclouen

di

buixos am vida, amb ánima, am moviment, cants del poble, de
la terra, de grans genis, fervorosos exectitantS de sublinas com
posicions que viuen sigles; els que, glorifleant gratis hornea,
s'immortalisen hermosejant les ciutats am les estatues que
romí o treuen de la pedra sense forma; tots, tots, tots no son
mes que una colla d'ignocents!
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que totjust no len burlen.
Tots, tots, tots els que en aquestes coses inutils creuen o
sospiren per museus, col.leccions, monuments, grans cate
dral, hermosos palaus, construccions artistiques, Ilibres d'es
encara Is

gga

MOL

-

Is arbres i faci obrir les flors pera alegrar-nos la vida:
que am la seva paraula pensada i Ilençada am bellesa faei
la huidor deis que no escolten ; els que lleneen per les cano
nades deis orgues les mé,s religiosos notes (-runa musica cre
lenta; aquests, tots, sense excepeió, són una colla d'iunocents.
ho són també 1s que ho intenten, que 1s agrada, que s'Iío
escolten, que s'ho prenen en serio, o tant sols mig en serio, i

planti
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allí aon cap orella pot
les portes, fent apagar
les veus deis que criden la bellesa entre un bru,git de colisa_
cions, xarrics de maquinaries i trepitjades de remats humans ;
allí on tot just hi han quatre.quartos perá fer l'orado de_ pedra
més gran i sentida deis nostrés temps, él temple aquell quins
aislats pinaculs semblen bragos inutilment estirats Cap a un col'
implacable, pre,gant-li am !'hermosura de les ratIles.que reino:
gui la Comoda devoció dels que no traben sacrilec. l'empastifar
l'altra catedral, la 'ella, lapairali aquella que s'atea al din del 7
cor dé la.nostra ciutat.
Allí, out els museus muden de pis com•els homes endeutats
fugitius, quan no. van a parar a les quadres fetesTera çnse
nyar tocinos o atipar
ont, entre les pormes coNeecionk
difleilment visibles
•sent mes, remot-d'enjogaeots aucells.í
éls crids defel! deis ballets, que 1s sorolls del Ilapie 'rage'ant el
paper:de l'horne que té sed d'apendre.
Aquí, on tanthon punt se veujunt un bou grapat'de vidres,
armes, quadros, dibuixes, llibres, gravats,-Joles, esmalts•o re-,
tantos, sembla que s erfdin als'estrangers de plena boása pera
clesfee-se d'aquells hermosos, trastos que feren. els catalans
d'abans i .que Is d'ara no sabem guardar ni defensar;• aquí
fÓra a'aquí, ont a cada pelegrinació•als ,claustres que sis sigles
raspeetaren se troba l'anima deis ignocents, ala més "capets des
trogrits, columnes ratllades am vils noms que mal sórtiran del
no esser res i capitells esearbotats am vercladers ganivets d'as
sessi;,aqui i t'ora d'aquí, peró a la vora, aont á cada 'árale foras

Ignocents som tots de parlar d'Ad
sentir-11o, perqué l'indiferenta són tanea

•

els
Els verdaders

ignocents de l'edat present son-1 nosaltres. Ade

•

n-4és den Casas i jo, ho són
gaits que aquí

forasters;

ignocents

fan

tots els innombrableS amics i

cone

d'arquitecte, pintor, trrusiC; ppéta, esettlptor,

eSeriptor,•gravador;orfebrer,decorador i totes les altrés feines
quo de Iluny odé la'vora toquen a l'Art. Tats.som cl lánocents

del dia, tant si fem ofleis d'Art per gust -corn,si és per easualitat;•
po
tánt si ns deixent dominar per la ceba com si•totjust
sen' un Ileugeryel,,ust en lo que fem.

a
El que

pinta

de sol
l'afecte que

.

eneofornat en un estudi fred i trist,
produirá l'obra penosament acabada, és
a

sol

pensant en
un ignocent.
El que corre Serralades iatimolls buscant el bés dé la boira
pera tapar les rojors del pon'ent, és un igno.cent.
El .que soi•prén les flor:: 411 deixondar;ise, pera fixar els co
Fors-qtte 'neixén. al jugar-hila llum, 1 el que 11 canta les amaga
des bodes, o l'amor que s. roben els papolloRs, tres altrés igno
cénts.
Qni torréitt eonq-lieS,,planes i montanyes espera am dalit la
Caneó liunVana del pastor, déla ylleta fiadora o la.relliscosa
tonada del traginer, pera tiir-nos com és la veu de la 'nostrá
terna, es un gran ignócent.
Si correüt ciutats i pobles, esbrinaat costuras, VieiS eSeatl
dols, a1iiesculpcix. el bou exemple o a despulla les narres,
donant a Iturn una riovelaja podetisdir 'que lambe és un igno
•

.

.

,

•

-

cent.

fugint del 'libre dirigit al public, esmieolat d'un a un in
dividu, l'eseriptor desitja fer-ne fruir a les munions que deurien
anar al teatrél dona vida a la seVa cread() pera l'esee.na, Fautor
is,nS ig lOCC111.
deixant els magatzems de raaons•de can tell i els armaris
de sil pisos, un arquitecto fa eixir de ja terra les sagrades linies
d'una catedral o les airOSCS vOltes d'un 'latan, el que aixú fá o
desitioés ben be, un ignocent.
El que interpreta deNotament les harmonies deis grans mu
sIes;' el• que am l'hermosa vea, que tiugui .cont natural tresor la
gaáti pera fer oblidar els mals Sorolls dé la terra; el, que a l'es
tampar un !libre miri 1 goig dais ulls ; el que al fer una jóia den_
gui ánima d'AM a l'or, les, padres o l'esmalt; el que domini 1
tina6la- ifliisafei .désitjar'que-p-a-rn U-figura -nova; el- que
oil cara

ter que. .Š

porta-de l'una eseasSa.meravella a l'altra,

troben

desaparicions misterioses de tot lo que fa olor d'objecte artistic;
'aquí, -aont unes exposicions de les arts més belles se mo
ren de mort violenta, perqué la l'uní de París ha encegat els
que ns,haurien de .guiar, mentres sque en aquella calumniada
gran ciutat, ademas de l'Universal qué mata- la nostra ex;posi
ció, hi haurá is dos .grans salons de sempre• i un de non mé,s
_triat i rebuseat;, aquí, aont.els nois crien cametes de perdiu,
perqUé l'unic pare que tenirri está entaforat de rocams pesse
com
bristes i barraques d'horta valenciana; aquí, aon
la que fos forta d'un sol home la veu de.tots els que fan de pía-7
ter quan ens trobem amb aquell reglament xinci-de les fologra
fies, jurats diScutibles i temps d'expediçió. adelantada quasi
tant com anexa 'atraeats deben gust; aquí, aon, fugint la ,gracia
enverinada, pero amb impotents matzines. de matar rates, se
n'han d'anar cap als llorers foyasters quasi tots elS pintot, que
busquen sortir de les reduides botiguetes que. s fan la compe
tencia; aquí, aon se parla am tant bon estil d'Un quadrO Yergo:
nyós que no tingui ..rcs cine veure am l'Art, com. d'ut es
pinzells mantingutsper les mans Portes dels pfntors
fore fet
qtie n sóti.
També aquí, non les neurastenies s'aplaquen. al sentir refi=
lar tenors. i es tornen furioses.si Wagner ens visita més .1) me
nos ben presentat; aon s'omplen els cencerts si 1s pianlistes fan
gimnastica, o s buiden si quatre rnusics ben avinguts traducI;xen Beethoven o alg¦In altregegant, i sols se buiden Inés si le
orquestres voten sortir d'aquells sorolls de t'esta major pagesas
fent arribar aquí les armonioses pensadas «un César Franck;
aquí, aon en ~lea 1s rifes alts semblen no tenir quasi cap, i
els més humils no piquen prou fort am les mans pera fer tornar
els-que prediquen-Fart.gran;-aquí, aont els llibres bous no s ve
•

•
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•
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nen, i amb aixó, com els dolents, són massa cars i les multituts
s'arrenquen les publicacions més bestiahnent erotiques, entro
les que deshonren el gran art deis Gutenbergs, Plantins i Elze
virs; aquí, aont el diari més estimat suprimeix aquest any, pot
ser per for¦:a, els anals artistics de la ciutat; aquí, pobra ciutat
de .vida fofa, aon realment surten caps bett sentats que podrien
alçar un teatre gran i fort, i ni s troben colles de comics pera
poder-los representar ni publics que -ho demanin, i mentres les
cançons més boniques són insultades cOm coses de nois, molts
bornes d'aquells que han de fer ganyotes pera passar per serio
sos van, fent sentir, no ja cançons, sinó sorolls de ximple; aquí,
aont ha arrelat l'imbecil paraula modernista, aplicada pels que
tant seis en dona naps com cols, i, mentres no veuen lo mica
ho que d'aix6 s fa, s'empassen vestits, catifes, corbates i terriça
que áols de lluny se sembla al bou Art nou que en totes les ter
res d'aquest món vell ja regeix les arts secundarios de la vida;
aquí, per fi. aon se mou tant supon de vida propria,
ves, de projectes arxi-meridionals, aon no poden juntar-se qua
tre parers si lo de l'Art va de serio; aquí, aon oi fer ofici d'Art,
modestament o am verdader talent, és feina de desocupat, de
desequilibtfat (?) i de tots aquells insults que, com bravada ma
laltiça, puja del grapat aquel de gents indiferénts que ni fan ni
deixen fer; aquí, aon tot aixo passa fins a l'alçada del más ha
belesc campanar;aqui 1 fer ofici d'art és esser molt ignoeent.
Gaudim-nos avui, ja que és la nostra festa; i si ara s re
corda la destrucció deis antics ignoeents per un horno sonso
ánima, esperem que sortirá... d'aquí molts cents anys el dia
gloriosament hermós en que per.fi ls ignocents acabin amb els
que, essent homes, traginin sobre la terra uns monstruosos
cossos sense

l'halé sa,grat de l'ánima.

Plaça

de

Catalunga

La
alegría
s'lia vist, per fi, pera qué serveix la
Am la•major
L'aspecte
de les barraques de fira, el movi
Catalunya.
Plaça de

compradors, els crits deis Venedors i les coloraines
deis articles expósáts, són circurnstancies que contribueixen a
ment deis

formar un quadro altament pintoresc, que dóna no poca- hernio
sura a la más gran esplanada de la nostra ciutat, que és la que
fa dinou del món, per ordre de ciutats ganapies.
Sois hi trobem a faltar un joc de botjes i alguns tíos-ricos,
que podrien servir pera tirar al blanc. Tant-de-bo que la comissió
corresponent organisés allí una Ira perpetua,' que podria fer
reviure 1s grans joras que vegeren en altres temps Now-gorod,
Leipzig i Beaucaire!!

PLOMA

La guerra sud-africana i el número extraordinari del
«Pel & P10111d»
Tenim el :disgust d'advertir als nostres suscriptors i mira
dors que 1 número extraordinari d'Hivern sortirá dos o tres
dies endarrerit per no l'ayer arribat del Transvaal en temps
oportú l'or que necessitem pera uns certs daurats de la primera

plana.
1 encara diuen de la guerra! La pintura, que_ és un art de
pau per excelencia, ernpantanegada en les seves manifestacions
per la Iluita entre cosins germans i anglo-germans, a fins del
sigle XIX
Oh temporal oh...
Lo del retras va de debó: per aixó demanem als amics i co
neguts que facin el favor de no amohinar-nos am reclamacions.
Recordem als corresponsals que no its hagin demanat lii
xifra que volen del núníero extraordinari, que si no ns ho diuen,
sois n'enviarem un, perqué la tirada que n fem és curta i aniran
mol buscats.

étrangers

A nos abonnés

Le numéro d'aujourd'hui n'a pas de sens commun, paree
que c'est la l'éte des Saints innocents, autrement dit, celle de tout
le pays. C'est l'habitude, quelque peu moyennágeuse, de remplir
les journaux de canards, ce qui entre en plein dans nos moyens,
puisque Pél & ploma signifie Poli& plume.
Nous avons cru devoir en avertir nos bons amis de France
et d'ailleurs, pour éviter des erreurs lamentables sur nos

opinions artistiques.
D'ailleurs, le prochain

numéro sera un ample dédommagé
ment: il se composera d'un gros petit tas de dessins sérieux, et
d'une partie littérairequi mériterait d'étre comprise partout. Ce
ne sera pas mol qui le rédigera: ce seront les plus forts de mes
amis.
Et avec celá, vous souhaiten une excellente année de l'Expo
sition, et vous donne rendez-vous á Paris,
M. U. & R. C.
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Sole agent for ENGLAND

Jouli J. WOODS, 212 Strand

am

marcs

assortíts

OPPOSITE LAW COURTS

Al que

Es el

preferit

deis

ingleses

n

comprí dotze

?'un lleó que

PERA FUMAR EN PIPA

Informará

1

va

se

lí

regalará

una

reduccíó

sobrar d'una exposíció

municipal

de

punt

-leeeelsGeeeeSeellieeetee-eeeee-ee7€*.-1°-.e:11--eeeeee3~.9-Ceell.
Ira

són el

qfp

PÉL & PLOMA reproduint dibuixos de
gust que pot fer-se per Any Nou i Reis

Les col-leccions de proves d'artista editades per

Un

exemplar

sol.

present

enquadrat,

de més
10

pessetes.

*

La collecció de deu, '75

R. CASAS

pessetes

''''.»:9991-)991)999D9:9999999911199:9999D9DDiD:999999:»D999

s:+

...477-711M.TnITIPITIEVI...1711-,,P155111en/Meirnr,WWIWIIPICYzr, Z5V5,?,:Ty5t

-:-".
•

PEL

*

•

&

•

7

"

PLTh1A

_

Pel & Ploma
Dibuixat per R. CASAS

*

Tots els

un any,

5 ptes.

suscriptors

Semmanari

ADMINISTRACIÓ: 6, Passeig

tiis-e'ne.r.-ISC-11-tr~-11,q•C-g~:~.C.,¦_./Cdr~

Barcelona. limita actuals,

4.

de Gracia, GRACIA-BARCELONA

SUSCRIPCIÓ

• Resto de

Espana,

un

ano. 6 ptas.

tenen dret al cartell anunciador.

del Senorito

*

10

centims

Escrit per M. UTRILLO

"C,15'W¦r-~'C•11;

• Union

poktale unlverselle,

un en.

Números atrassats, 25 centims

IGNOCENCIA

Dibujo

a

Pepito

A.

'750 fr.

