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—Mai més hi torno a casa el teu amic regidor. ¡Mira que obsequiarnos ab aigua clara, de l'aixeta!
—Ah, noia, fins que s'hagi efectuat la compra de Dos Rius, han d'esser aiguaders. Després, als
amics, ja'ns donaran «Apollinaris» pera tot beure.
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L o que passa en la nostra terra es extraordinari. Agafeu un lladre, francès o anglès, feune
un home de M u n i c i p i , y's torna bon administrador... Agafeu, aquí, un home de bé, fiqueulo a
la Casa Gran, y, ab poquíssimes excepcions, se
torna home sospitós.
A i x ò sí: entré is sospitosos hi hà el peix gros
y hi hà la tcrregada. La terregada arreplega tots
els negociets petits y's compromet en poques
setmanes.
E l peix gros fa d'home honrat, fins que, pera
deixar d'esserho, se presenta una bona ocasió;
però, quan se presenta, en fa feina.
En fa feina un sol cop y's retira, y torna a
fer de persona honrada fins al final de la temporada, y el final vol dir l'oblid, quan no vol dir
l'admiració, de tants que voldrien ésser an el seu
lloc, pera parar la mà un cop a la vida y deixàrsela omplir, curulla.
Barcelonins: si no'ns unim y fem el boicot
del saludo a tot aquell que sabem que ha sigut
lladre oficial, acabaran per vuidarnos el pis, la
tenda y l'escriptori.
Y que no podem cridar <iAgafeulos!>, perquè els que'ls haurien d'agafar estan a les seves
ordres.

El pudor s'ha ficat a Llotja
Es precís que avui el cronista parli d'un succés que no
ha pas arribat a somoure l'opinió pública, però que, insignificant com ell apar, es d'una gran trascendencia, donada la
fretura d'europeisarnos que tant sentim.
Heusaqui que, en la nostra Academia de Belles Arts,
unes quantes senyoretes havien arribat, benhauradament, a
vencer tot escrúpol, assistint a la classe de dibuix nomenada del n a t u r a l , ont se dibuixa al desnú el model vivent.
Fins no fa gaire, les alumnes de 1'Academia de Belles Arts
sols assistien a la classe esmentada, exclusivament, quan
posava una dóna. Tranzigien ab el guix, ab el marbre y ab
el bronze; mes, encara, un pudor vulgar les aturava davant la
masculinitat al viu. L ' A r t , aqueix gran consolador de la vida
y ennoblidor de totes les misèries, que no pot avenirse ab els
rubors ni ab la vergonya a l'tis, donà la necessària ardidesa
a les joves estudiantes, y un dia—¡oh, joia dels Déus!,—tal
volta ab tota la contorbacló divina del seu cor blanc, ab tot
el tremolor de l'ànima pura, elles, voluntàriament, llevaren
del tot l'ignocencia dels seus ulls de verge, ofrenantla als
seus ulls d'artista. Aquet geste, inusitat en les costums feme-

nils, era francament heroic, y ho era doblement perquè'l sacrifici del natural pudor se feia a presencia dels companys,
dels altres joves escolars, sense temor a possibles comentaris ni a probables ironies que, àdhuc suposantles no més que
formulades en lo intim de cada hu, no haurien deixat d'afrontaries. Alhora, doncs, el sol fet de que elles dibuixessin un
home nú al costat d'un altre home, era una proba de confiansa, immensament hermosa, que donaven als condeixebles de
l'altre sexe. Aixís, tan inopinadament, tan silenciosament, en
les aules de Llotja havia sorgit un estat de despreocupació,
pera arribar al qual s'han esmersat endevades moltes
energies pedagògiques.
Però ¡ah!, que quan les verges saben prescindir de la rojor epidèrmica en ares d'un ideal, els homes fets, els qui segurament són curtits en tota mena de visions impúdiques, se
ruborisen per elles. La llei de les compensacions arriba fins
a no tolerar que la sang deixi de pujar al rostre quan existeix motiu justificat, segons els canons pre-estabierts en la
moral corrent.
Y alií ont les deixebles han lograt permaneixer ab les
galtes impassibles s'emporpren les del mestre. Aixís, a Llotja, el mestre ha intervingut imperialment, proibint l'accés a la
classe del natural, a les seves deixebles, els dies que correspon model masculí.
Y ara, llegidors, jo pregunto: ¿Quin anatema hi haurà
prou formidable pera llensar sobre aquet bon professor de la
classe del natural de l'Academia de Belles Arts de Barcelona? No sabem que cap home pugui espantarse tant d'una
determinació, com de la seva el senyor aludit. Ell ha declarat concupiscent la sana y admirable gosadia de les seves
deixebles; ell ha malograt un heroisme femení, rebaixantlo a
la categoria d'insania punible, de curiositat baixa y pecaminosa, digne d'esser reprimida.
Es endevades que s'intenti explicar, ab raons que sols la
Ilógica d'una mare de familia de la nostra societat arcaica
podria admetre, lo que resulta inconcebible dintre un més
alt concepte de moralitat moderna. La proibició devé una
greu ofensa. La nuditat, que no sobressaltava a les petites
artistes, ara pren un sentit imprevist pera elles y, ab tot, no
arriba a avergonyiries de tal manera com la suposició que inclou el veto injustificable del mestre gelós.
Han fet bé en protéstame. La direcció de l'escola, si no
s'amotlla a les voluntats de certs tartufes que sempre intervenen en afers d'aqueixa categoria, tornarà a obrir la
porta de la classe del n a t u r a l a les senyoretes. Fora anòmal y ilegal altre procedir; fora com si a l'escola de Medecina's neguessin a deixar disecar cadavres d'home a les
estudiantes. Creiem que ni els senyors de la «Defensa Social» gosarien defensar semblant procedir, per ganes que'n
tinguessin.
Hi hà encara, en el fet, una negació dels drets adquirits al matricularse les alumnes. Si el dibuixar homes se
considera pecat d'escandol, no cal fomentar una cosa aixís
admetent inscripcions de senyoretes. Serà, per exemple,
reglamentari, encara que un poc irracional, el que pera guanyar una pensió de paisatge s'exigeixi haver sigut aprobat
en l'assignatura d'anatomia, però mai que, admesa una matrícula, se proibeixi l'assistència a l'aula per un mestre escrupolós. L'odiosa y amoral fulla de parra tindria ara la vir-
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E L FAMÓS D E B A T D E L E S AIGÜES, 0 L A L L U I T A P E L S 72 MILIONS
Entre moris y ferits, una sabata plena.

tut conciliatoria de fer compatibles els criteris entre la secretaria de l'escola y els seus professors pudibons.
Que hagi sigut un artista el qui s'ha sentit escandalisat
pel gest de les senyoretes de Llotja, en veritat mereix la censura del gremi. Es fer un reservat pera homes sols en el
propi temple de l'art. Ens imaginem fàcilment el disgust dels
deixebles quan han vist foragitades, d'entre ses files, a les
gentils companyes que convivien ab ells un entusiasme. Si la
solidaritat escolar ab les seves amigues y l'ofensa que elles
han rebut no siguessin prou pera justificar una sèria protesta, resta la consideració de que, segons la moral acadèmica

imperant, tan pecat d'escandol es copiar un home nú per una
dóna, com copiar una dóna núa per un home. Aixís an ells
se'ls tolera que's damnin, deixantlos contemplar les formes
femenils, com si fossin ja ànimes d'infern.
S'imposa, segons aquet criteri, una reforma a Belles
Arts.
Es allò que proposava, en Dònes d'Artistes d'en Daudet, aquella sogra conciliadora que tractava d'apaigavar la
gelosia de la seva filla per la model del seu marit esculptor:
«¿Que no podria fer les seves estàtues ab maniquí?».
Aquesta reforma original tindria, sense cap mena de
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dubte, la ventatja de tranquilisar conciencies. Als despreocupats els mancaria el motiu d'exercir llur despreocupació.
Y si el maniquí fos encara massa humanisat, se podria destinar una celda de l'Academia a un confés de torn, del qual,
aquells a qui la mateixa fusta despertés idees de lubricitat,
reberien l'absolució. A l'eixir de Llotja les ànimes estarien
en puresa, y, en cas de morir esclafats per un tramvia, no
correrien el perill de perdre's per una eternitat.
Si el maniquí fos cubista, l'Academia resoldria, al mateix
temps, el problema de modernisarse ab el beneplàcit de la
burgesia, sempre inclinada al sosteniment de les bones costums.
Esperem veure de quina manera acabarà el conflicte
plantejat en Belles Arts. El cas pot sentar jurisprudencia, y
aleshores sabrem, d'una manera definitiva, si l'Art es d'incumbencia purament masculina y si les senyores poden traspassar la classificació d'aficionades o dedicarse en exclusiu
a la copia de naturalesa morta, de flors y animals, y si, en
cas de sentirse atrevides, deuen dibuixar les acadèmies ab
taparrabos.
L'alta direcció de l'Escola decidirà.
P. BERTRANA

La municipalada de l'aigua
Les més altes honorabilitats y prestigioses figures de la
nostra terra continúen enfangandes defensant, dintre y fóra
del Consistori, l'adquisició de les aigües calificades d'impotables pel Golegi de Metges y de sospitoses pel president
de la Reial Academia de Medicina, quina honorable personalitat reb cada vuit dies vots de confiansa dels seus consocls,
pel vot particular que va fer a l'Ateneu, declarant sospitoses
les aigües que la Comissió respectiva diu que són muy pur a s , y de la qual forma part l'ilustre president de la Reial.
Els diaris interessats en l'adquisició de les aigües de Dos
Rius continúen la seva campanya d'atacs y insults a tots
aquells que opinen d'una manera contraria a la de la Comissió d'Aigües, contra tots aquells que s'han atrevit a impugnar el cèlebre dictamen de la cèlebre Comissió, Per aquets
diaris, tot criteri contrari a aquestes persones prestigioses
y personalitats científiques de mèrits extraordinaris y de
probitat indiscutible, constitueix una ofensa a les mateixes,
com si la personalitat científica de mèrits extraordinaris y
de probitat indiscutible tingués hipotecada la suficiencia o
l'exclusiva en els problemes d'higiene pública, y no pogués
errarse, per ciencia y honorabilitat que tingui. ¿A què ve
retreure sempre tanta honorabilitat y prestigi dels individus
de la Comissió d'Aigües y la necessitat de tants vots de
confiansa? ¿Qni els empeny, que tant rodolen?
¿A què ve que en L a Veu hagi de sortir fins el sant Crist
gros d'en Cambó, ab un article que ha de fer obrir els ulls
dels que de bona fè creien en la «Lliga Regionalista»?
¿A què ve que'l leader de la compra de Dos Rius, senyor
Lluhf, fassi tants escarafalls de que, durant tres anys, ha
estat estudiant el problema, y de les infinites amargures y
desvetllaments ocasionats per l'estudi que ha fet, ab calma
y meditació, procurant arribar a l'entranya viva del problema y recullir les palpitacions y fins les passions de tots pera
encaminaries y fer viable la compra de Dos Rius? ¿Qué
menys podia fer el porta-estandart d'aquesta solució tan
acariciada per ell y els seus satelits?
La discussió de la portada d'aigües en el Consistori, es
d'una eloqüència espetarrant. Els papers de la municipalada
estan ben distribuíts. El vot particular d'en Carreras Candi,
migradament defensat per son autor y arrogantment combatut pels primers artistes de la companyia, ha sigut una bona
pensada; en Lladó diria alguna cosa, però no està gaire bé
de la gola, y després dels magnífics discursos del patriarca
de la «Lliga», senyor Abadal, del catòlic Serraclara, del de
les grans finanses, senyor Lluhí, y del divetto Mir y Miró, la
Comissió d'Aigües, plena de prestigis científics y economies
y d'honorabilitat, sortirà triomfant pels vots lerrouxaires,
catalanistes, nacionalistes y reformistes, ab el vot en contra
d'algun regidor escadusser, perquè no sigui dit.
Haurà triomfat l'aigua del tifus. Els prestigis hauran vensut. La «Lliga» del carrer de Boters, la «Casa del Pueblo»,
el «Centre Nacionalista Republicà» del carrer de Pelal y el
«Reformista» del Pla de les Comedies, tots junts hauran fet
el joc, tal vegada inconcientment, als que defensen aquells
setantadós milions de pessetes que tindrien de pagar els barcelonins, si el centralisme, aquell centralisme tan odiat de
tots nosaltres, no hi posés el veto y no demostrés més interès per Barcelona que'ls que sense tò ni sò criden «| Visca
Catalunya!».

A. Z.
' :;
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LES UTOPIES
— . . . S i , està molt bé, tot això del sindicalisme y del
socialisme... en teoria.
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SITGES F E R EN RUSIÑOL - - IAFRESSIONS D'UNA PESTA

ment. En Miquel Martínez llegí les adhesions rebudes, entre
les que hi havia la del mestre Morera y la del poeta sitgetà Trinitat Catasús. L'arcalde, don Pere Carbonell, constatà que la
vila estima com un fill a l'eminent artista que anys hà la fa obgecte de la seva dilecció, y ab l'aplaudiment general anuncià son
propòsit de demanar a l'ajuntament que dongui consagració oficial al fet de l'adopció d'en Rusifiol com a fill de Sitges. L'Utrillo parlà en nom dels artistes forasters que, en companyia d'en
Rusiflol, feren cap a Sitges, abans de fundarse'l «Cau Ferrat» y
que encara conserven l'amistat y la fè d'aquells dies ja llunyans.
En Josep Díaz llegí unes quartilles plenes d'ingenuitat y de sentiment, remembrant els temps d'«EI Pensil» y de ïesqmixadeta,
en que en Rusiflol se deixà caure a Sitges, com un bohemi assedegat d'inspiració y de broma. En Salvador Robert declarà que
en Tiago—que diu ell—y sos companys, vingueren a^uí a parlar
d'art y de bellesa y a donar vibració a les cordes del sentiment,
que'ls sitgetans portaven dintre. En Gibert feu sentir la vèu dels
joves...

La netedat que per tot dia gasten ela carrers de Sitges, molts
pobles se la reserven pera Corpus, y encara gràcies; y aquesta
blavor bellugadissa que plateja enllà, s'extén, y aquet devassall
de llum que pulverisada cau desde les altures, són riqueses ornamentals que ni en les grans diades poden lluir tantes y tantes
poblacions condemnades a prosa eterna. Vull dir que tot l'any
hi hà festa pera'ls ulls, a la vila blanca. Y com que, aixís que's
presenta un motiu de joia popular, l'ànima sitgetana s'arbora
d'entusiasme, y desseguida voleien mocadors agitant l'aire ont
suren les notes d'un pas-doble y la remor d'aplaudiments y visques, no us en adoneu que, lo que en altres llocs fora senzilla expansió, se torna festa esplèndida, sobre tot quan se tracta d'obsequiar a qui s'ho valgui, car aleshores a la festa dels ulls s'hi
afegeix lo de l'efusió cordial més sincera y expontania.
Una d'aquestes festes fou la que diumenge passat va dedicarse an en Santiago Rusifiol. Ara, en pocs mesos, en Rusiflol ha
aumentat considerablement la seva famosa colecció artística arqueològica del «Cau Ferrat», y be val la pena d'agrairli. L'exteriorisació de l'agraiment ha sigut vulgar, si voleu, perquè, avui
que en honor de tothom se banqueteja, no peca d'original l'idea
d'oferir un dinar a un home ilustre. Però, vulgar o no, lo cert es
que ha traduït ab justesa el sentiment que patentisar calia, y
no's buscava pas altra cosa. Hi hagué discursos, y la coissor humitejà els ulls de l'impenitent humorista: veusaquí l'elogi del
dinar.
En Planas y Robert digué quatre delicades paraules d'oferi-

Y s'alsà en Rusiflol. Ell y altres artistes anaren a Sitges y
s'hi naturalisaren, perquè Sitges sempre'ls ha obert els brassos
y els ha mimat carinyosament. La franquesa sitgetana, la cordialitat y la cooperació que han trobat en els sitgetans, ha atret
als artistes no menys que les belleses naturals d'aquets encontorns. Aquí's treballa sense cridar «; Visca'l treball'», sinó alegrement, deixantlo per una festa, sabentlo alternar ab el goig ben
viscut. Els artistes s'hi senten bé, perquè es un poble artista que
realisa grans coses, com l'hospital nou, fet ab tal acert y ab tal
sentit d'humanisme, que no sembla un hospital, car els malalts
s'hi curaran no més de veure'l tan assoleiat y rialler.—En Rusifiol parlà d'«El Pensil» y dels seus temps, evocats per en Díaz, y,
com una anyoransa de la joventut fugitiva, les paraules de l'orador se feren agredolses, y el reconeixement les segellà.
Abans y després de l'apat la comitiva estigué al «Cau Ferrat».
De Barcelona, ademés de l'Utrillo, hi havia en Mas y Fontdevila, l'Antoni López, en Jordà, en Cabot, l'Olaguer Junyent, en
Dalmau y l'esmaltador Andreu. En López editarà una Gala de
Sitges, escrita per l'Utrillo. L'Olaguer Junyent, l'Andreu, en
Cabot y l'antiquari Dalmau, donaran obgectes pel futur Museu
Municipal, ab destí al qual ja ha fet varis donatius en Santiago
Rusifiol.
Y aquí teniu el brevissim reportatge d'aquesta festa senzilla,
íntima y popular a l'hora, capsada ab estretes de mà y abrassades amicals.
C. M. J.
Sitges, 21 Janer
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B A R C E L O N A , ESTACIÓ D'HIVERN
An el lloc ont recorda el glosador haver passat més
f r e t d'aqaet món (en quant a l'allre, no'n podem p a r l a r ) ,
es a Málaga, a l a tevt'a y assoleiada Málaga.
A l l í , a Málaga, lo mateix que a Granada, que a Córdoba, que a Sevilla y que an aquestes ciutats que hem
quedat en dirne tetnplades, com que tenen l'obligació de
no tenir f r e t , atáis que a r r i b a Vhivern en f a tant, que no
s'hi pot viure.
A Sevilla han de f u g i r de casa. Ho tenen tot tan prep a r a t , ab marbre, ab aigua y ab corrents (Taire, que a l ais que aquet se r e f r e d a , com que no h i hà cap porta
que clogui n i cap r a j o l a que no r e m u l l i , no tenen més
remei que s o r t i r y asseure's a l
m i t g del c a r r e r , o passejarse ab
capa per casa.

Y tant vàrem sentir ho a d i r , que vàrem p a r t i r la d i ferencia.
N i f o c a casa, n i estarhi. N i calefacció, n i presencia.
N i perdre la salut ab f o c , n i petament de dents, sense.
A l carrer, A viure a l carrer. Val més caminar sense
anar enlloc, que encostiparse sabent ont s'es,
—/Els barcelonins són actius/—haureu sentit a d i r
molles vegades,—¡Caminen molt y f a n molt ejercicif—
Naturalment que caminem molt, y / s ò r t en tenim del cam i n a r / / E s t a r í e m frescos s i no caminéssim//Aquí, s i us
p a r e u , Ja teniu el dengue! ¿Que aneu a l teatre desabrig á i s ? , s i a ü i s que alsen el teló no us poseu el sobretodo,
Ja sentiu una f r e d o r a l coll, que podeu p r e p a r a r les f l o r s
cordials, ¿Que pugeu en un tramvia?, com que són d'estació d'hivern, són tan oberts de tots costats, que l'aire
us entra als pulmons p e r l'indret que l i ve m i l l o r . ¿Que
aneu a un tren que h i hà c a l o r i f e r ? , no h i poseu pas els
peus a sobre, perquè són plens de g e l concentrat y vessen y vinga mullader, ¿Que aneu a un cafè?, preneu un
ponys pera comensar a f e r la suada. / C a m i n a r / / N o h i
hà més remei/ A l l í ont sia estació cPhivern, aquell que
s'atura l'enterren.

Se p o d r i a d i r aquesta sentencia:
t C l i m a calent, f r e t segur*.
An els paisos f r e d s , com que
j a l'esperen, com que saben que
ha de venir, l i posen estufes,
chubeskis, g a s , p e t r o l i , benzina,
alcohol y f i n s , s i tant convé, salf u m a n t , y me l'aturen a les portes
ab tota mena de paravents; però
en les terres de braser, el qui
aixís que a r r i b a l'hivern no'l trobeu g e l a t , deixeulo f e r ; senyal
que's porta la calor a dintre.
Aquí a Barcelona també es un
gust. Com que es estació d'hivern,
h i f a un f r e t com s i un estés
realment en una estació, però a
l'andèn, de l'estació.
E l s honorables barcelonins ten i m tanta vanitat de poguer d i r
als f o r a s t e r s que aquí es un c l i ma m e d i t e r r a n i , que a h í s que'ns
en entrem a casa ens ve un petament de dents, com s i visquéssim
a Rússia, però vestits ab roba
d'Espanya.
— E l f o c f a mal—ens deien els
avis.
—Ao h i hà res p i t / o r pera la
salut, que'l tenir f o c encès a casa
—ens repetien els nostres pares.
— E l f o c a casa p o r t a malures
— ens repetien els amics.

EN L A -ALTA»
—¿Ha vist, donya Consuelo, quin cinisme, aquet Lerroux? ¡Ja el
tenim fet uu banquer, un potentat!
—Sempre ho he dit, jo, que aquest home era una persona decent.
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A L ' E S C O L A D E DECLAMACIÓ
1.a Xlrgui - Sento molt haver fet tard pera poder apendre els seus consells.
En Gual:—Vostè mai fa tard. Eminencia. Adtmés ¿pera què la necessita, vostè, la declamació... catalana?

Es clar que les dones no tenen f r e t , y que p e r aikÒ
s'estan més a c a s a ; però les dònes ¡ a se sab que sols tenen allò que es de moda. S i es moda d u r mitges reixades, les dònes no tenen f r e t als p e u s ; s i es moda p o r t a r
abrics de p e l l s , tenen calor fins a l J u l i o l , y s i es moda
d'anar escalades, l a f r e d o r els comensa an el punt j u s t
que'l figurí m a r c a l'escot. Les pobres dònes no més tenen el que'ls senyala el meridià de les modistes de París; però'ls q u i no som tan resistents y hem de viure en
les ciutats tèbies, estem condemnats a c o r r e r , vulgues
que no, tot r h i v e r n , y e l q u i no corre's g r a n i s a .
Y d'això, d e l f r e t de les cases y d'havernos de refer
a f ó r a , segurament ens ve la f a m a que tenim de laboriosos.
Però que v i n g u i n a l'estiu, y els d i r e m p e r escrit s i en
som,
de laboriosos. Que p a r l i n els bancs y les cadires.
XARAU

LA

MULLENA MUNICIPAL

A l'hora en que aquestes ratlles són escrites continua, a
l'Ajuntament, el debat aproposit de la portada d'aigües. La
discussió d'aquest assumpte—malgrat estar conforme ab la
resolució presentada la majoria dels consellers—promet
ésser de les més empenyades. Un cop victoriosa, no podrà
dir la companyia de Dos Rius que s'ha banyat en aigua
de roses; tampoc al senyor Marial, un dels peixos més acreditats, li semblarà, com altres cops, haver nadat en la més
tranquila de les aigües.
Els impugnadora del dictamen que la Comissió d'Aigües
formula, són pocs, però ben avinguts. Ben avinguts y durs
de pelar fins a l'extrem. Algun sembla y tot de la mateixa
pell del dimoni. Els discursos més bonics, les raons més sòlides, els precs més insistents, les més florides promeses^no
basten a convencé'l ni a ferio desistir de la seva oposició a
la solució patrocinada per la majoria del Consistori.
Com de temps immemorial ve fentse, com s'acostuma
quasi sempre que's tracta d'anar contra'ls interessos de la
ciutat, ha jugat ja la pissarra, la cèlebre pissarra consistorial, a la qual tantes acomodatícies demostracions y tants
sofismes se li han fet dir. La pissarra es ja, pera certa mena
de regidors, lo que la campaneta pera l'Arcalde. ¿Dubteu de
lo que dic? ¿Us burleu de les meves afirmacions? Doncs
vinga l'encerat. Un bossf de guix basta, allavors, pera fer
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-iVòltala bé, Manelal
No paris de voltà.
Aprofitem la ganga;
no la delíem passi.

Que'l món es ballaruga, .
tots ho sabem temps hà.
Aquell que no s'hi enganxi,
bastant ximple serà.

U K b Q ^ 1 ba"arà!

Demà, potsè, a la caixa
ni nn ral hi quedarà.
Que balli ab la més lletja
el qui al detrás vindrà.

iVòltala bé, Manelal
(No paris de volfà,
que aquet Vals de les aigües
fa de molt bon suà!
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quedar bé al qui, tractantse dels seus particulars interessos,
no ha sabut mai comptar dos y dos quant fan.
Ho hem dit ja altres vegades. No es l'Ajuntament actual,
desprestigiat fins a l'extrem, el més indicat pera escometre
o iniciar una millora com la que la portada de les aigües
suposa, Els seus components no disfruten, davant de
l'opinió, del més petit crèdit. Una atmósfera de desconfiansa
els envolta constantment. Mai, ni en els temps ominosos del
caciquisme, s'havien dit de l'administració municipal, de la
conducta pública y privada dels regidors, les coses que d'uns
anys ensà's diuen. Pera ningú es un secret que ells ab ells
se bescanten y difamen.
En aquestes circumstancies, ¿deu la Corporació municipal anar a la realisació d'una reforma de trascendencia, tal
com la que l'abastiment d'aigües suposa? Hauria de presidir,
an els regidors, la millor bona fè; tindria d'inspirarlos, no
més, l'interès y l'amor a la ciutat; sentirse capassos d'arribar, per Barcelona, al sacrifici personal..., y no sortiria,
d'entre la massa de ciutadans que composa l'opinió pública, una persona sola, un sol individu, que
cregués en el desinterès y el bon zel del
més apte y ben intencionat.

Lo més notable, en el moment de donar aquestes notes a les caixes, es el discurs magnífic pronunciat pel senyor Rius y
Rius, discurs que ha servit pera esclafbr
als patrocinadors del dictamen formulat
per la Comissió.
Sia el que's vulgui el resultat del debat, quedarà en la memoria dels barcelonins, el gest del jove regidor, com un dels
actes més lloables de la seva carrera política.
Qui més ha patit, ab el discurs d'en
Rius, ha sigut en Marial. Dilluns contemplàvem nosaltres al senyor Marial,
desde'l lloc que tenim senyalat en la tribuna de la Prempsa... Realment, estava,
l'home, que no hi veia.
—¡No es veritat!—exclamava, a cada
cop del senyor Rius.
Y immediatament l i probava, l'ardid
regidor, la certesa de les seves afirmacions.
—jSa Senyoria's val d'insidies!—bramulava dos minuts més tard.
Y també el flamant marquès s'apressava a demostrad! la seva llealtat y bona f è .
Un veritable suplici.
Per fi, y com pera amagar el ridicol,
digué, en Marial, a l'acabar en Rius el seu
discurs:
—Consti que'l deixo estar per criatura...—
Els oients esclafiren a riure.

'íELo. •
LICEO. — Gala Placidia, tragedia en tres actes, d'en Guimerà, ab música del mestre Pahissa. Vetaquí una bella mostra
de nostre fort esperit regional: l'estrena d'una òpera ab lletra
y música d'autors catalans.
En Jaume Pahissa va enamorarse de la gran tragedia de nostre dramaturg vegenthi abundancia de situacions musicals, que'l
seu talent podia desenrotllar. Ha treballat els sis darrers anys

ÍÍ

í

RESTITUT

AMICS D E DISBAUXA
/T/te;-Però¿per què t'empenyes en ferme ballar, si no'n tinc ganes?
« t — N O , si ho faig per mi. Aquet Carnaval, es l'única matiera de
ballaria una mica grassa.
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en l'obra, y el dimecres de la passada setmana va donárnosla a
conèixer, baix la seva batuta, en el teatre del «Liceo».
El públic, entre'l qual en Pahissa gosava de visibles simpaties, va escoltar—fóra alguna deplorable excepció—l'obra ab
l'atenció que's mereixia, prodlgàntseli, al final dels actes, ovacions sorolloses.
La música científica de Gala Placidia va sorpendre a molts
per sa extranyésa. No esperaven d'un xicot, encara que sia de
l'innegable talent y empenta d'en Pahissa, l'atreviment que representa aquella orquestació y aquelles dlcsonancies de la darrera meitat del segon acte y quasi tot el tercer. Això d'usar, y
fins potser d'abusar, d'acords perfectament inarmonics, tenia,
a la forsa, que deixar perplexa a la gent que havia anat a sentir
l'obra, sense noticia de cap mena sobre ella. Els moments àlgids
de la tragedia estan tractats, pel músic, ab una tal valentia, que
l'oient sent com una esgarrifansa, sense capir si es produïda per
aquella munió de sorolls grandiosos, combinats sense obeir a cap
de les lleis d'armonia fins ara conegudes, o es esgarrifansa parescuda a la que's té al rascar un ganivet en el plat. En f i , són
fragments desorientadors.
Però no vagin a creure que en Gala Placidia tot són extranyeses: hi han passatges ben melodiosos y d'una tan alta inspiració, que donen an en Pahissa patent de músic, no sols de
cap, sinó també de cor.
L'òpera d'en Pahissa va triomfar, com diem més amunt, y va
triomfar de debò, malgrat la rialla imbècil de quatre senyors
desgraciats que no tenen el respecte degut a les coses que estan per sobre de les seves inteligencies. Gala Placidia té, a
nostre entendre, defectes, però són defectes que no perjudiquen
la genialitat de l'obra; aixfs es que lo menys que's pot demanar
es el respecte y el silenci, a les persones que no'ls hi plagui.
L'interpretació, a carree de les senyores Pierrich y Callao,
y dels senyors Grancini, Colezza y Giralt, fou tot lo ajustada
que pot ésser una òpera apresa de nou en quinze dies, y molt
més quan l'obra es de la complicació musical de Gala Placidia.
Donem les gràcies a l'empresari, senyor Volpini, per haver
rendit tribut a la música catalana, y a l'amic Pahissa li desitgem
que Gala Placidia corri terres enllà, ab la seguretat de que posarà en bon lloc el nom d'ell y de Catalunya.
—Com que la temporada toca a son terme, han comensat les
despedides. Una de les primeres ha sigut la de la notable Elvira
de Hidalgo, que en l'interpretació á'El Barbero ens ha encisat
durant la temporada. El públic va ferli una despedida carinyosissima, obligantla a cantar el quart acte d'Hamlel y alguna altra cansó del seu repertori.
Ara se'n và contractada a Sant Petersburg, y la temporada
vinent, segons promesa d'en Volpini, tornarà a Barcelona, pera
cantar el Matrimonio secreto. Bona sòrt li desitgem en llunyanes terres y que en Volpini compleixi la paraula donada.
—Pera dijous estava anunciada l'òpera Mtrentxn, del mestre
Guridi.
PRINCIPAL.—Tenim entès—per referències, naturalment—
que la nova companyia castellana de sarsuela gran ha portat
bastanta concorrencia, havent obtingut bon exit Los sobrinos
del Capitán Grand, Campanone, E l Reí que rabió, La canción del náufrago y alguna altra.
Pera aquesta setmana s'anuncia l'estrena d'£"/ sombrero de
tres picos. Si—per referències, naturalment—n'arribem a sapiguer alguna cosa, ja'ls ho comunicarem.
ROMEA.—Després de la lleugera malaltia de la senyoreta
Rafela, va tornar aquesta a les taules, interpretant Magda. El
seu treball afiligranat li valgué una sincera ovació, que compartí
ab en Giménez y demés artistes.
—Dimecres degué estrenarse Periandro, tragedia en tres
actes, de l'Ambròs Carrión. No arribem a temps pera parlarne.
—En ensaig, E l misterio del cuarto amarillo, famosa obra
que està fent furor a Madrid, actualment.
NUEVO.—£•/ corazón en la mano, sarsuela d'antig repertori, ha passat sense protestes.
—Demà, dissabte, se donarà la primera d'un vaudeville d'empenta, titolat E l amor en maniobras, arreglo d'en Pérez Capo.
Protagonista, el popular Santpere. Moltes dònes y bastanta sicalipsis en perspectiva.
—Segueixen ensajantse La veda del amor y La reina Mimi.
APOLO.—Després del benefici del distingit director senyor
Rojas, funció nodrida, composta de dos grans melodrames que
degueren ésser un exit pera'l festejat primer actor. Lo més no-

table d'aquets dies ha sigut l'estrena d'un emocionant melodrama. Los dramas del adulterio, d'acció folletinesca, de fortes
impressions y de grans efectes y trucs escènics.
L'obra agradà a la concorrencla, essent cridats els autors
senyors Ayné y Fuentes.
L'interpretació, moltjdiscreta.

FRANCESC UBACH Y V I N Y E T A
A darrers de la setmana passada morí, a Barcelona y a una
edat molt avensada, don Francesc Ubach y Vinyeta, Mestre en
Gai Saber, un dels poetes lirics que més contribuïren al renaixement de les lletres catalanes durant la segona meitat del passat sigle.
* Entusiasta de la, aleshores flamant, institució dels «Jocs
Florals», l'Ubach y Vinyeta fou un dels seus més ferms puntals
y propagandistes, no passant cap any sense concorrehi ab els
fruits del seu estre y de la seva inspiració. Tan fecond arribà a
ésser en la versificació y tan sortós en els envios, que, sense
por d'equivocarnos, podem assegurar que ell fou el poeta català
que conseguí més premis, ordinaris y extraordinaris, al punt
d'haver de viure en pisos grans pera que les flors y violes, y
plaques, y englantines, y demés obgectes floralescs, guanyats
en variats concursos literaris, ii capiguessin a casa.
L'Ubach era d'exaltada imaginació y de la mena dels sentimentals, encara que poc refinat de forma, defecte de quasi tots
els versaires d'aquella època. La nota popular la tractava admirablement; proba d'això es l'exit del seu llibre Lo Romancer,
el més característic de tots. Català de cor y de cap, tenia especial predilecció per la musa patriòtica, la qual dominava com
ningú, havent alcansat, ab diverses composicions d'aqueix género, just renom y popularitat. També probà, ab fortuna, la literatura escènica, essent aplaudides les seves obres dramàtiques
Almodis, Joan Blancas y alguna altra, de grans condicions
poemàtiques y de no escassa teatralitat.
Distintes vegades els seus inspirats versos havien honrat
les planes de L'ESQUELLA, y molt particularment les dels nostres almanacs.
Descansi en pau el distingit poeta català.
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ESQUELLOTS
en un pozo.
Mi gozoNosaltres,
que per simpatia-y per "consanguinitat—vo-

líem que sortís elegit President de la República Francesa Mr.
Pams, de Perpinyà, ens n'hem endut una bona desilusló.
El triomfant no ha sigut ell, sinó el seu contrincant, l'ilustre
Polncaré.
Però que consti que en Pams ha tingut també una votació
ben nodrida.
Lo qual vol dir que no ha sigut pera el provenzal una vergonyosa derrota, sinó que la cosa ha anat de dos o tres pams.

O

veins del carrer d'Amalia—y en particular els d'una casa
ELSmolt
gran, que Déu nos en guard d'habitarhl,—ae queixen de
que fa temps que no tenen aigua pera beure.
¡Pobretsi
No poder beure aigua...
¡No saben pas la ganga que tenen!
¿Oi, senyors doctors del Colegí de Metges de Barcelona?

E

O

s ben cert que tothom procura pel sant de casa seva.
Essent aixfs, no té res d'extrany que'l Golegi de Procuradors hagi demanat a l'Arcalde que l'Ajuntament adquireixi un
solar en la Reforma, pera edificarhi un local destinat als dèu
jutjats municipals d'aquesta ciutat.
També es natural la resposta del senyor Arcalde, prometent
als procuradors que procuraria fer tot lo possible en favor de
la seva petició.
Si ells paguessin les parets
y el solar de la Reforma,
l'Arcalde, fent un esfors,
hi podria posa els sostres.

O
•Confirmo á usted mi cartfi anterior,..»
-iCnram!... ¿Encara no n'està tip, de confirmar, Sa Ilustrissima?

A QUESTA setmana ha sigut setmana de visites.
A més de la dels simpaties y ferms cantors del QuernIkako-Arbola, hem tingut la satisfacció de rebre la no menys
agradable dels marins del «Jacob Heims Kerck», vaixell de
guerra d'Holanda, el país dels cèlebres formatges y dels Molinos de viento.
iSe coneix que n'hi deu haver molta abundancia de vent y de
molins, en aquella terra!
Mirin si deu havernhi, que alguns meteoròlegs atribueixen a
l'influencia del creuer holandès el vent que, aquets dies, hem
disfrutat a Barcelona.
Vent furient, del qual—dit sia
sense ofendre a aquells marins,—
si els molins no hem pogut veure,
n'hem sentit els remolins.

T 'element patrioter està que no hi veu de cap ull, de satisfet,
^ ab això de l'institució dels Boy-Scouls.
Diumenge, els xavals que la constitueixen, convenientment
uniformats, varen fer la jura y atravessaren la ciutat marcialment.
El senyor Benet y Colom, que'ls contemplava embadalit desde la tribuna de casa seva, ho deia ab entusiasme:
—¿Qué hi fa que en Maura vacili? Ahir vàrem conquerir els
republicans, avui les criatures... [L'Espanya torna a ésser ben
nostra!
A/ï ENTRES a l'Ajuntament està a punt d'aprobarse la portada
* 1 d'aigües de Dos Rius, ens arriba una noticia desconsoladora: el preu del pa aumenta. ¡Pobres barceloninsi Tenir que fer
sopes ab pa car y aigua dolenta, es la major de les calamitats.

—¿Y no porta secció de nois, aqueix orfeó de Bilbao?
—|Quò té de dur, santa cHstlanal ¿No te'n recordes que
tols els nois d'allà dalt varen morir en el cine?

DENVINGUT sia a la palestra.
I-'
Ens escriuen, de Madrid, anunciantnos pera primers de
Febrer la publicació d'un diari rotatiu que durà per nom La
Nación.
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E L «BOY-SCOUTISME» A B A R C E L O N A

Una de les seccions d'exploradors en Tacte de la jura.

r,

T R E B A L L D'EXPLORACIÓ

-Aqnet senyor me pregunta quft ve a ésser això dels bon-scoats.
-Dígali que ve a ésser com una especie de requetè de l'altra banda.
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TRASTO 1 F|^T^
i

UNA COMISSIÓ D ' E N C O S T I P A T S

—Vostès que tenen tanta trassa en fer venir forasters, ¿que no podrien procurar (;ue la
Senyora Primavera adelamés el seu viatge?

El nou colega se subtitula ell mateix «monàrquic independent».
¿Monarquía y independencia, després del fet trascendental
de don Alfons?
D'això, al nostre poble, en diuen oportunisme pràctic.

ÍJA merescut tota mena d'elogis l'actitut enèrgica, sostinguda
1 1 ab admirable eloqüència, respecte a la qüestió de l'abastiment d'aigües, del concejal senyor Rius.
En Rius, declarantse contrari a l'aigua de Dos Rius, podria
donarnos peu pera un colmo dels de moda.
Preferim no aprofitar la coincidencia.
N
Lo que sí hem de dir es que, si a l'Ajuntament hi hagués
seny, an aquestes hores estaria demostrada la llei d'Hahnemann,
similia similibus eurantor; però els nostres regidors són capassos fins de desacreditar l'homeopatia.

*•

|Ai, Rius y Rius! Tu que't rius
dels Dos Rius y la seva aigua...
|Vès que si't rius. Rius, dels rius,
no se't tornin plors, les rialles!

0

corda!
SURSUM
Els millors establiments, enclavats en l'antiga Barcelona,

van traslladantse, l'un darrera l'altre, cap a les grans vies de la
moderna ciutat.
La plassa de Catalunya, les Rondes, la Gran-via, Passeig de
Gracia, amunt y ¡amunt sempre!
¿S'han ficsat, alguna vegada, còm les plantes, tancades al
fons d'un cel-obert ombriu, van estirantse, estirantse, ab evident desitgde veureel sol que, de rellisquent, passa per les altures cel-obert encofurnat?
Doncs, igual efecte produeixen avui aquets moderns establiments, estirantse cap als indrets assoleiats.
¿Qui sab si d'aquí uns quants anys-quaranta, cinqnanta,

cent...,—seguint la mateixa evolució actual, deixaran els llocs
que ara prenen, pera enfilarse Vallcarca y Putxet amunt, fins a
instalar els seus aparadors estil imperi-o a l'estil de mada allavors—al peu mateix de la punta del Tibidabo?
Si aixís succeeix, com es fàcil
que succeeixi, desitgem
que ho poguem contar nosaltres
y ho puguin veure vostès.
p . A un quant temps que'l senyor Qoveri.ador torna a empendre
* una ferma campanya contra la pornografia.
No passa dia sense que'ls seus súbdits se llensin damunt
d'algun llibre pecaminós.
iNaluralment, en surten tantes d'obres pecaminoses a la llum
pública!
Ja'm sembla sentir a alguna d'aquelles senyores guapes y
grasses que semblen tot un tomo:
—¡Veiam si aviat no podrem ni sortir de casa!
balls de màscara celebrats en els teatres «Espaflol» y
ELS«Apolo»,
organisat el primer per en Gabriel Cafladó y l'altre

per la «Buena Sombra», estigueren d'allò més concorreguts, Se
feu un gran consum de confetti y serpentines y més que res
d'alegria. Hi assistiren opulentes dònes y joves plens de esprit,
y la bullanga durà del principi al fi, sense que's registrés una
nota discordant.
El concurs de bellesa, que va tenir lloc en l'aEspañol», fou
un exit veritable. El jurat molt just y les premiades molt contentes y molt envejades. Que per molts anys puguin servar el bon
humor, ja que la bellesa, jai!, es flor de un dia.
Antoill López, etUtOr -
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LA PROBA

¿No trobes que casa bé, aquet barret, ab el traio?
SI, ja casa, ja... Però es un casament 'd'esfranquls, com el nostre.

