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PER LA INSTRUCCIÓ D E L POBLE
El grau intelectual dels pobles dona la mida del benestar social que gaudeixen, es
mostra positiva de la més ó menos diferenciació de la seva personalitat, y determina la
poca ó molta influencia qu'exerceixen en el
progrés de la humanitat pels elements ab que
contribuheixen al desenrotllo de la civilisació. Es per aixó que'ls pobles quinas activitats de la inteligencia son migradas, son pobles ab malestar en la seva vida social, que's
troba desviada y pertorbada, son pobles quina personalitat es progressivament més esborrada, y quinas manifestacions humanas,
colectivas y individuals, mostran el seu endarreriment.
Per més que, degut á conceptualismes originats per doctrinas fonamentadas en el convencionalisme utilitarista y sostingudas per
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personalitats tan secas d'amor al pròxim
que sois saben afavorir Tegoisme brutal deis
poderosos, s hagi dit y tornat à dir que la
instrucció general es la causa del gran desballestament que hi ha en mollas societats
humanas, la veritat es que, si no's vol negar la decissiva influencia que pera'l millorament de la humana personalitat té'l perfeccionament del seu esperit, no es possible
afirmar que la falta de cultura y la ignorancia més complerta, sian els elements indispensables pera'l desenrotllo de la riquesa
material y de las virtuts socials dels pobles.
Si tais extrems son veritat, si positivament
la instrucció es anorreadora de la vida de las
societats, ¿qué es, donchs, l'home? JNO passa d'ésser una màquina més ó menos perfecta? ¿No es una sintessis de vida perfeccionable en totas las sevas manifestacions) Lo
cert y positiu es que tolas las funcions y activitats vitals del home son perfeccionables
si se'ls hi dirigeix una acció sanitosa, y si,
sobretot, aquesta acció se la fa actuar en l'enteniment huma. Totes parlar del esperit del
home y de las sevas especialissimas qualitats: emperò sols se'n parla pera millor esclavizarlo deixantlo supeditat à la hegemonia
de las activitats purament instintivas y orgánicas. La contradicció es grossa, peró seguidament actúa rublerta de vida al bell mitj de
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la brega que sostenen els que volen donar
determinada direcció à la vida dels pobles.
Ja la proclaman benaltlaintangibilitat,y fins
la grandesa del esperit del home; emperò,
com tenen per dogma l'ésser pràctichs, que
vol dir satisfer á pler y sens entrebanchs la
seva concupiscencia, tan bon punt han proclamat las susditas intangibilitat y grandesa,
las refregan pel fanch y las mostran à la
societat ab el llot qu'ells las han embrutadas,
pera justificar que tanta brutícia no té dret
à exercir influencia en la vida de lassocietats.
Y ells, ¿teñen net l'esperit? Nafrat y corromput.
Els adversaris del millorament moral y intelectual del poble, entenen que saber llegir
y escriure malament vol dir ésser instruhit.
Y la proba qu'ho entenen aixis es que quan
parlan dels mals que la instrucció causa á las
societats no's refereixen á res més que al llegir sens entendre, y al escriure sense poder
expressar lo que's pensa. Y d'aquest fet negatiu, ne treuhen, com qui n'està convensut,
conseqoenciasque volen tingan valor positiu,
essent aixis, que tal instrucció {?) no es pas la
que, perfeccionant l'esperit humà, arriba á fer
grans als pobles. No sabent llegir ni escriure,
ó sabentne malament, l'ànima del poble es
sempre esclava dels sectaris de totas las hegemonías socials, dels que son els grans obstacles pera la civilisació dels pobles. Peraixó,
aprofitant els efectes antisocials de la instrucció insuficient y defectuosa, s'oposan à la'
veritable cultura del enteniment de la gentada que la deslliuraria dels seus tirans conservadors y demagógichs. Instruhir al poble
vol dir ferio inteligent, bo, virtuós, portarlo
à fruhir goigs estétichs, desenrotllarli las especials aptituts que posseheixi pera'l progrés
intelectual y material de la societat, y ferio
lliure per la empenta de las sevas qualitats
ab el fi de que cumpleixi sense mancament
ab els seus devers socials, y sàpiga usar sense deficiencias dels seus drets. Y aixó que
molts per lo curt y poch ilustrat del seu enteniment tenen per impossible, y qu'altres per
los seus fins antihumans aborreixen perquè
volen sempre al poble embrutit y degradat,
s'obté sempre si las societats se troban regidas per lleys sabias y humanas, y que sian
coherents abel moment histórich y ab la modalitat étnica del poble. Cal no més tixarse

ab las societats quina vida es el resultat de
lleys sense grans defectes, pera convences del
grau de cultura à que pot arribar un poble.
Y pera'ls que diuhen que no totas las nacionalitats son Suissa, Noruega, Suecia y Inglaterra, com si ignoressin lo que á tais paissos
hi han fet las lleys y com si no creguessin en
la virtualitat de las lleys socials pera'l perfeccionament humà, no més cal retréurels,
pera que tots els seus arguments de sofista
conscient quedin destruhits tan bon punt
sian exposats, el fet positiu de las repúblicas
federals americanas, en las que, com burlantse de climas y de rassas, la ilustració y la
cultura hi creixen depressa, depressa, contribuhint ab el propi esfors al avens de la c i vilisació.
La instrucció y'l millorament de la cultura
dels pobles no son pas possibles si la vida social no's troba normalisada.' Els organismes
socials, com tots els organismes, sols evolucionan perfeccionantse, si las funcions vitals
no's realisan sense destorb, si las activitats
de tots ordres no poden actuar ab la modalitat que, perquè'ls hi es propia, els hi correspòn. Es per aixó que sempre las reformas
políticas precedeixen al perfeccionament social. Esperits vidents, tant per acció de la naturalesa que tendeix sempre à normalisar,
com pel desenrotllo intelectual que la ilustració veritable produheix, remouhen las societats endarreridas, posan en activitat sentiments de dignificació dels pobles, y'ls conduheixen à la regularisació de la seva vida
social y política. Normalisada la vida social
dels pobles, es quan las activitats de la inteligencia's desenrotllan y quan contribuheixen als avensamenls de la ciencia y al progrés de la civilisació.
Se diu una y cent vegadas, com planyentsen y deixantse portar pel pessimisme, que
à la nostra Catalunya hi mancan inteligencias, que las ciencias no s'hi cultivan,
que la cultura es migrada fins en las classes
socials qué posseheixen ilustració, y que si
quelcóm hi ha que mostri valer propi en l'esperit català,son las manifestacions literariasy
artísticas. El fet es cert, peró la interpretació
pera deduhirne l'afirmació de la nostra i m potencia, errada. La literatura y Part, que
corresponen á activitats dels sentiments, peoban la positiva vitalitat del esperit català, y
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son els clements actius que portant a la conciencia del poble'ls principis de la Veritat,
del Bé y de la Bellesa, l i fan desenrotllar la
noció de la seva personalitat, y anorreant
defectes y costums degeneradoras que afebleixen la virilitat, li vigorisan las energías
precisas per' exercir ab profit lacció política.
Després qu'aquesta hagi produhit els seus
efectes, serà quan las inteligencias cercarán
la ilustració y la cultura, y produhirán pera
la ciencia y pera la civilisació, perqué aquest
trevall será la realisació d'una necessitat de
la ufanor de la vida sanitosa del poble. La
falta de gran cultura es, donchs,á Catalunya,
tranzitoria, y l'estat del esperit del nostre
poble manifestació positiva de las modalitats
social y política en que viu. Tan injustas son
las queixas dels que's planyen del nostre en
darreriment intelectual, com las del pagés
que, cultivant al inrevés la seva hisenda, dongués tota la culpa als arbres y á las plantas, y
no al seu no trevallar ó á fer el conréu contrariant à la naturalesa.
No's pot exigir, altrament, gran cultura á
un poble quina més important deu d'instrucció es la ensenyansa oficial, tota ella, més
que deficient, desballestadora y ensopidora
de las inteligencias. Sort que las iniciativas
individuals han obert una foradada als Pireneus per la que hi passan de tant en tant
aleñadas de la cultura dels pobles civilisats.
L'esfors d'esperits escullits portà fa mitja
centuria vivificant oreig de civilisació, trencant els motllos del classicisme en art y literatura, vulgarisant las doctrinas de la escola
histórica del dret, y substituhint l'escolasticismc ignorant y intransigent per la filosofía
de Leibnitz y dels filosops escocesos. Y no's
passà d'aquest petit avens, perqué no se'n
havia de passar. L'esperit català, apropósit
pera'l trevall actiu de la inteligencia, s'havía
revoltat contra l'encarcarament de la ignorancia pretenciosa, y ab aquella petita evolu
ció intelectual, prepara l'esclat literari y artislich quins efectes tots coneixém.
La evolució segueix. L'esperit català camina cap á la reforma social y política; els novíssims principis filosófichs de las societats
civilisadas tenen á Catalunya qui'ls estudia,
assimila y vulgarisa; la nova generació catalana mostra las sevas simpatías per l'humanisme y per la cultura de las inteligencias;
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els motllos vells van trencahtse, perquè la
seva eficacia ha finit; y per entremitj de las
aspiracions que'ns conmouhen, hi sobrcssurt
sempre'l desitj de dignificar al poble, y de
posar al esperit català en condicions de contribuhir, ab els productes de la seva inteligencia y ab el bategar dels seus sentiments,
al progrés humà y á la civilisació.
Vindrán, donchs, temps en que l'esperit
català trevallará pera la ciencia, en que no's
trobarà endarrerit de civilisació, y en que,
haventhi classes cultas y ilustradas, y fins
sabis catalans, la gentada será instruhida,
emperó instruhida d'una manera positiva y
tal com ho es la gent del poble als paissos
quina civilisació admirém, dalintnos perqué
no la tenim á Catalunya. La personalitat catalana posseheix qualitats sobreras per'assolir aqueix estat de civilisació social. Si avuy
li manca cultura, es per culpa seva y d'altri.
peró no per defectes íncorretgibles de la seva
individualitat étnica. Sápiganho'ls pessimislas, y procurin cumplir ab els seus devers socials, en comptes de llensar xorcas
queixas, quin únich efecte es afavorir l'acció
social anorreadora dels que ab sofismas y
mentidas s'oposan al perfeccionament positiu
de las societats, ab l'únich fi de que sia perdurable la oligarquia dels concupiscents, que
hipòcritament amagan el seu egoisme desenfrenat, y la seva grollera egolatria, darrera
de falsos principis humanistas, quin convencionalisme es oposat á totas las creencias y á
totas las doctrinas sociológicas.
D. MARTÍ Y JULIA.

LA CAYGUDA DEL T E M P L E FILISTEU
Agafà tot seguit Samsó l«s dugas
pilastras del mitj, demunt de quinas
se sostenía la casa, y estrebá ab ellas,
l'una en la má dreta, y l'altra en la
má esquerra.
Y dtssegiñáa digué Samsó: «Mori
jo «b els Filistéus.t Y estrebant ab
esfors, caygué la casa demunt deli
princeps, y demunt de tot el poble
tretera á dins. Y foren molts més
d'ells els que matà morint, que'ls que
havia mort en sa vida.
Llibre dels Juijes, Capítnl X V I , Tersicles xxix y xxx.

El Temple ínmens ressonava com un corn
al murmuri aixordador de tot el poble. El
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Temple inmens retentia com un gran cimbal
ai impuls dels milers de veus que suravan
entre la boyra aromática que s'enlayrava
dels pebeters amplissims... L'Altar resplandent de Dagó semblava una gran fornal que
voltés una salamandra espantosa... Y'ls princeps dels Filistéus, arrenglerats com arbres
devant del Aliar, oferian las primeras libacions als sons dels barbres instruments tocats per mans de dona. El poble filistéu
semblava bullir devant del Altar ab un murmuri semblant al d"un nombrosissim aixàm
d'abellas... y las grans Hantias penjantas del
sostre espetegavan com si fossin estrellas
que's desfessin...
Els vells guerrers, darrera dels sacerdots,
semblavan estatuas blancas, ab els cabells
de plata cayent demunt de la espatlla enmantellada... Las cortisanas, recolzadas en las
baranas de pedra de las altas galerías que
vollavan l'Aliar, tiravan de tant en tant flors
al idol, boy aspirant voluptuosameni la flayra que pujava; el pampallugueig de las grans
llantias semblava incendiarlas... y al destacarse mitj núas en la penombra de las voltas, eran com las fruytas arrencadas en la
més hermosa Tardor, maduradas pels besos
del pagès que las arrenca.
Y las túnicas deis princeps joves lluhian
ab els joyells de colors més vius y més hermosos, y'ls nusos dansants que per Dagó
comensavan à teixir la dansa, semblavan
una garla nda feta ab las més vistosas flors
cullidas en la Primavera més feconda.
Y'l gran sacerdot pujà fins i las gradas
més altas, y extengué lentament el bras dret.
Tot d'un cop alashoras la pira dels sacrificis
s'encengué, y s'escampà pel gran Temple
perfumat la fortor penetrant de las bestias
que's consumían... en tant que'l poble entonava la pregaria al idol mitj amagat en núvols de fum... Y en aquells instants s'ompli,
el Temple d'una tan grandiosa majestat, que
semblava talment que- l'idol esplendorós
pantejés al impuls d'aquella pregaria soperbiosa.
Quan fou finida, quan el fum del sacrifici s'hagué desvanescut per las oberturas
enormes, un imponent silenci substituhi á la
cridòria imponent; els esguarts de tots se
fixaren atentament en la portalada amplissima: el panteig de milers de cossos feya

una remor semblant à la remor qu'en las
niïs d'estiu fa la Naturalesa plena deforsa...
El gran sacerdot feu ressoni r més la seva
llarga figura d'entre'ls pebeters que ab llur
incens la emboyravan, y tornant á extendre'l
bras pronuncià la gran paraula...
Un mohiment de més atenció's notà en
la munió anhelant... S'obriren las grans
portas del fons deixant veure la plassa assoleyada, y avansà lentament cap á l'Altar, ab
un soroll de cadenas horrible, la gran figura
cega de Samsó.conduhit de las mans per dos
alíelas. Avansà entre la espectació, pressentint
la gran vergonya, com un espectre gegantí
que caminés sota'l pes d'una gran culpa;
avansà cercant la llum ab gesto desconsolador qu'ompli tot el Temple... Els atletas que
el conduhían de las mans tremolavan corpresos... La testa cega y esblanquehida de
Samsó semblava la testa d'un eucaliptus
gegant ferit pel llamp qu'abrusa... Avansà,
y quan fou devant del Altar, sentint la escalfor dels llums en las sevas órbitas sense
ninas, esclatà convulsivament en un gran
sanglot sense llàgrimas, que feu ressonar
sinistrament la buydor del gran Temple tal
com el bram d'un tro sembla qu'ab son sinistre ressonar fassi tremolar las montanyas
que l'escoltan.
Un silenci més imponent encara va regnar
per uns instants, mentres el ressò del sanglot se perdia; quan fou perdut, contestà à
n'ell el sanglot inconscient d'una cortisana...
y de las altas galerías que semblavan plenas
de fruyia, una mà compassiva feu caure una
flor que refrescà'l rostre del cego.
En aytal moment, també un general i m puls de pietat feu sorollar las testas del poble.
Mes el gran sacerdot s'estirà entre las bromas olorosas, y dominant ab son esguan
venjatiu tota la nau concentrada, feu que la
música sonés altre cop y que'l vensut Samsó
comensés sa dansa.
Y Samsó, ab son horrible soroll de cadenas, estengué'ls brassos y comensà à tintinejar, foll de dolor y d'ira... Y, refet ja'l poble del seu sentiment de pietat, aplaudiren
la dansa horrorosissima de Samsó tots,
menys las misericordiosas cortisanas; y mentres las altas galerías flamejantas semblavan
cuberías ab una aureola de pietat sagrada, en
la crudeltat de tothóm, devant d'aquella dan-
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sa esferehidora, d'enire'l fum de las cendras
de la pira semblà que las ombras dels Filistius morts per Samsó s'entortolligavan demanant més venjansa.
Y Samsó queda de prompte fadigat, repenjat en una de las pilastras groixudissimas
que sostenían l'inmens sostre... Y altra vegada, celebrant la confusió del seu encmich, el
poblelilistéu entonà la soperbiosa pregaria...
Y Samsó, alashoras, se revifà; alsà enlayre la venerable testa, en quina'ls cabells
hi havian comensat à creixe un'aitra volta...
Vejé com un llampechla imatje de la traydora
y hermosissima Dalila... Y en un rapte de
desesperació y de Fe, entre'l murmuri dels
sacerdots que libavan devant del Altar, enlayrà també la darrera pregaria seva.
Y digué:
—"Jehovàljehovà!...Recórdat a r a d e m ü . . .
Jo t'ho prego!... Esforsam per darrera volta,
oh, Jehovà! Solzament per aquest cop...
perquè d'una sola vegada'm vengi dels Filistéus, tot y privat de mos dos ulls!...»—
Y quan Samsó va acabar de pregar, pels
cremells del Altar resplandent hi passa una
ventada fredissima... Tal com per demunt
dels boscos enasprats hi passa la bufada espantable, pressagi de la tempesta que s'hi
apropa.
Y alashoras agafà Samsó las dugas pilastras del mitj, demunt de quinas el sostre s'hi
sostenia; las agafà fonament ab las dugas
mans, ab una acció de suprém consol, d'esperansa suprema; y llensant un indescriptible udol, que penetrà fins al moll dels ossos
dels altres, estrebà tot d'un cop, forta y desesperadament.
Las dugas pilastras robustas se partiren
com dos roures superbs ferits per la destral
del llenyatayre; se partiren ab un soroll semblant al d'una grossa nau quan s'enfonza, y
ab ellas caygué tota la volta plena de majestat!... Ab ellas caygué demunt de tots la
gran volta!... Y al caure, semblà que una
roca grossissima s'hagués després d'un gran
mont y hagués caygut estrépitosament en la
gran extensió de las onadas...
Y aixecà, quan caygué, una grandissima
polsaguera; y de sota las sevas runas va sortirne un clam que no's pot dir; un clam fondo, de mort, d'aniquilament, de desgracia...
que's perdé fins allà d'enllà de las monta-

nyas verdejantas... Y demunt del ido! cay
gut, entre'ls pebeters fosos, els cossos sagnants de las cortisanas semblavan una munió
de fruytas bellissimas macadas y destruhidas
per la petjada de la tempesta!...

Y descendiren més tart els germans de
Samsó, y tota la casa del seu pare, y descolgaren el seu cos sense llum d'entre las runas
desconsoladoras; y l'agafaren y se l'endugueren; y'l sepultaren entre Sora y Estáol,
en el sepulcre del seu pare Manóa. Y El!
jutjà à Israel vint anys.
XAVIER VIURÀ.

MIRAMAR (1)
Miramar es de las cosas més grandiosas
qu'he vist fins avuy. La naturalesa, en sa
grandor, me va aclaparar, evidenciantme lo
petit que soch. Jo, home, vaig abaixar el cap,
tementla y demanantli gracia...
El panorama que s'ofereix al observador
desde Miramar, nos pot descriure. Venus
devia nàixer aqui. Mar endintre, es el naixement de Venus de Boticelli. La bellesa y
la grandesa's barrejan; la materia y la vida's
confonen; la idea y l'objecte's compenetran.
Una extensió inmensa, tota blava, tota llisa,
tallada casi à pich per un'aitra, espessa, feréstega y tenebrosa, ahont tot es verge: tal
es Miramar. Aqui la bellesa y la veritat fecondaren, trayentnc la vida que s'ha esparrama! pel món.
Las posessions del Archiduch, extensissimas y maravellosas, permaneixen en estat
salvatje. Las bellesas que contenen son sens
nombre. El més refractari à la poesia, en
aquest lloch, se sent ideal; al qu'ho es, se
li desperta la fantasia, despenyantse en un
mar áense fons de bellesa ignorada y aclaparadora. El geni del Dant té vida real entre
aquestas rocas colossals y aquests boscos
misteriosos.
L'espectacle era tan imponent, que mon
ésser se va conmoure fins à lo més profond.
Primer, vaig defallir; després, com annihi(l)

Nom d ' u n » posessions del Archiduch Lluí»

Salvador dVtMttfej «1 N. O. de Mallorca.

390

JOVENTUT

lat mon ésser, el meu esperit volava per
aquells antres, morada de monstres / de
condempnats. Demanava algú que'm guiés:
per tota resposta, m'escarnian. Els fantasmas
fugian y gemegaran, parescuts à un que
pateix y encara es perseguit. Forats extranys,
cavernas ahont la llum no hi ha entrat may.
rocas d'unas dimensions esparveradoras, uns
arbres negres que semblavan tenir á dintre
algú que's queixés, unas montanyas rodejant
un ablm, d'ahont sortían uns remors parescuts à plors de personas atormentadas
sota terra; aixó vaig veure y sentir.
Me va semblar que, dut inconscientment,
me fícava en algún lloch d'eterns sufriments.
Llavors va venirme una suhor freda, molt
freda. A la vegada que venia á menos ma
presó corporal, cobrava més alé l'ànima.
—¿Ahónt soch? — me vaig preguntar. —
¿Qui sou, éssers que gemeguéu? — vaig dir
à tot lo que'm voltava.
((¿Ahónt soch? ¿Qui sou, éssers que gemeguéu?» me va respondre una pila de vegadas
l'eco.
Tot espantat, volia entornarmen; però una
set horrible d'anar fins al cap d'amunt se va
apoderar de mi. Vaig casi arribarhi: la nit se
va interposar entre'l cim y jo. ¿Qué deuria
haverhP No ho sé pas, ni ho sabré tal volta
may.

Més tart, reflexionant, vaig deduhirne de
tot lo vist, qu'havia volgut recorre la escala
de la vida humana. No era eh linia recta,
com s'ho figurarà la major part de la gent,
sinó en espirall, com ho va dir ja en Goethe.
La pujada era molt cansada y plena degarrichs. A mesura que s'anava pujant, l'horitzó s'engrandia, la vegetació's feya d'un vert
més fort, el cel se veya més pur y clar. A la
tercera ó quarta volta, vaig haver d'atravessar un bosch, el més trist y tenebrós que
may he vist. Hi havian unas rocas grans,
que'm van pareixe sepulcres; las plantas no
s'hi feyan gayre, y à sa entrada hi havia una
creu molt alta. Al recórrel me va agafar por,
y se'm van omplir de llàgrimas els ulls.
Com he dit més amunt, al cim no vkig poder arribarhi, encara que'm va semblar trasIluhirlo.
JOSEPH LLÓRD.

NO VE D'UNA !
«Serà l'ultim cop que't veuré, no tornaré
à molestarle ab novas mevas... Vina prompte, dona á un'ànima que se'n va del món el
consol de despedirse de tu al mateix temps
que's despedcix de la vida. .
No tinguis por: de mos llabis no sortirà'n
més que páranlas de benedicció y perdó...»
—Hermana, repetéixili que vingui aviat, que
si tarda, no trobarà més que un cos fret y
que l'ànima serà ja lluny... Que vuy véurel,
que vuy sobre sos ulls posarhi mon darrer
petó, el més pur...
—Tot hi serà — digué la hermana; — peró calmis, estigui tranquila; pensi en la mort,
en que aviat tindrà'l goig inmens de veure á
Deu, que la rebrà ab els brassos oberts, concedintli la gloria eterna... Felissos els que
Deu crida aprop seu! —
Una campana donà dugas batalladas y
trencà la conversa de la pobra malalta y la
monja. Aquesta s'aixecà depressa, recorrent'
la sala espayosa qu'omplen dugas rengleras
de llits iguals, ab un número sobre cada capsalera. Poca estona després, entrà un senyor
seguit d'una colla més, joves tots, que miravan de dreta à esquerra sense fer cas de que
cada llit simbolisava un drama, cada dona
que'ls llensols cubrían, un crim dels homes.
Qué trista qu'es la sala de Sant Roch!
D'un à un, passaren revista à tots els llits,
sense que'ls inm'utessin els crits desesperats
d'una malalta, ni las convulsions d'un'altra
à qui era precís operar.
Arribà per fi la comitiva al núm. 43. A una
senya del metje, un dels estudiants tirà'ls
llensols avall descubrint el cos de la Mercè,
del que tres mesos de llit n'havian xuclat
Iota la carn deixant sols la pell que comensavan à foradar els ossos. Feya tres mesos!
Tres mesos de visita diaria d'aquells senyors
que voltavan el llit, mirantla. al principi
de la malaltia, somrients; després, serios;
més tart, com preocupats; avuy, ab indiferencia.
—No hi ha res à fer! — digué'l més vell
en veu baixa al del costat.
Feu una senya, y la taparen, tirantli'ls
llensols fins à la cara.
Quan la Mercè, avergonyida, obri'ls ulls
que un reste de pudor feya tancar mcnlres
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estava voltada d'homes, vegi al grupo fent
cèrcol al llit del costat, al núm. 44.
{Per qué no li receptavan? ¿Per qué no's
veya en son capsal cap' medicina, quan
tots els altres n'eran plens? Ja la davan per
morta! Ella ho veya, y sentia que las forsas
li minvavan a cada instant, y que'l dolor era
menys fort, fent mes crudel l'agonia lenta
d'aquella mort ab cap clar, d'aquella mort
que la Mercè veya aixis que tancava'ls ulls.
Volgué resar, mes son pensament flotava
en l'espay pintanli ab colors vius els primers
mesos de son prometatje, aquellas escenas
en que. més que las páranlas, parlavan els
petons. Després, se l i apareixia en tota sa pleniiut el quadro: la escena d'aquella tarde de
diumenge en que ella, cedint als prechs del
home qu'estimava, se li abandonà. Llavors un somriurCr nirviós animava aquella
cara verdosa, de llabis blanchs y ulls groguenchs, que's perdia enfonzada entre'l coxi
y els plechs del Uensol. Però aviat tornà
à quedar contreta pel dolor y la tristesa,
contemplant un rosetó que coronava l'arcada
de l'ampla sala, que desaparegué de sobte
cubert pel vel negre de sa última visió, en el
que hi destacava una clapa blanca, una figúrela amortallada cayent dins d'ampla fossa
que'l pensament de la Mercè omplia desseguida de terra é hi posava una creu demunt.
La hermana l i digué qu'havia enviat la
carta; li donà un glopet de xarop, y se'n anà
recomanantli que descansés.

A la tarde, una multitut espessa invadía la
sala, voltant els llits, passant y traspassant.
En tots els llits hi havia algú parat; mes el
de la Mercè quedava sol, y si algú s'aturava
pera mirar sa cara esblaymada, deya tan sols:
(tPobra xicota! Deu l'hagi perdonada!»
Mes la Mercè alenava encara; y de prompte, un gran xiscle soní de son pit. En Ramón
acabava d'entrar à la sala.
Correren las monjas, y la gent s'agrupà al
voltant del llit tan sol minuts avants, pera
contemplar cóm una vida s'escapava ab un
badall.
Entre tant, en Ramón, que tenia pressa y
à qui la conciencia res deya, anava d'un costal à l'altre de la sala sense regoneixe en cap
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malalia à la Mercè. Per f i , havent fet ja'l camí, no se'n volgué tornar sense dir alguna
cosa à la víctima de sa maldat, y preguntà à
una monja:
—La Mercè, à qui tenían d'operar fa dos
mesos y ho deixaren per inútil... ¿en quin
llit està>
—Qu'es en Ramón vostè?
—Sí, senyora.
—Donchs vingui.—
Y portantlo devant del 43, qu'altra vegada
estava sol, descubrí la cara de la morta, que
ja tapava la gira fent de mortalla.
En Ramón la mirà, y girantse tot seguit
à la monja, li digué:
—Tapi, tapi! No's pol veure!—
Y sortí disgustat del Hospital, dientse:
—¡No'a podia morir avansde ferescriure?—
J. PONS SOLANAS.

IMPRESIÓ
Monlany» amunt, roontanya amuni.
ab el garrot al puny,
corprès feya la vfa;
los castanyers gegants
y'ls roures verdejants
ab llurs ombras beneytas me cubrían.
E l regueró
del fontinyó
s'escorría festós entre falgueras,
festós y enamorat
del abim espadat
ahont la cascata extén sa cabellera.
Sa cabellera blanca é irisada,
que'l sol torna en colors
y'l rocam li deixata á la dotada,
trenant cansons d'amors
de ninas y pastors.
Montanya amunt, monlanya amunt,
ab el garrot al puny,
passo boscos, y marges, y cingleras,
cansat y esdernegat pera guaytar
la inmensitat del món des la carena,
que joyosa's llumena
ab els raigs esllanguits del sol ponent,
que va passant
mandrosament
las fitas del amplissim firmament.

ANTON BUSQUETS V PUNSIT.
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AN O L D FABLE
. T H E A S S T H E N I G H T 1 N G A L E AND T H E C U C K O O >
AI amich entusaiasta L . Pip6-Conli.

AN passat m o l t e s
centúries. Q u a n
les bèsties parlaven, y cap una
vesprada d'estiu,
.WoH
•/
S L , ' se trovaren en una
branca de frondosa alzina un Cucut y un Rossinyol.
L'hora, la quietut y'l lloch , tot
convidava à cantar, y aixis ho feren; mes prompte s'originà
entré is dos volàtils forta discusió que, convertintseen disputa, hauria acabat à picades,
si ab molta oportunitat no hi hagués posat
fi un quadrúpede tan vell com experimentat,
que per aquells entorns pasturava.
Naturalment que la discusió comensá sobres qui cantava mellor, qui era més músich,
qui'n sabia més. etc.; y com que l'una cosa
porta l'altre, ben prompte passaren al terreny dels insults y paraules fortes.
—-;Oué hi entens tu de musiques y cansons? — deya'l Rossinyol.

—Més que tu — responia I Cucut, — que
ni sabs lo que t'empatolles, ni tens ordre, ni
concert.
— Peró tinch geni! — replicava'l Rossinyol.
—Prou: un geni sense solta; la escusa pera
ferho tot ben malament. Ves qué vol dir aixó
de l i l i l i liu, xiu, xiu, xiul
—Cosas que tu may podrás entendre; mentres que'l teu cu-cii, cu-cií...
—El meu cu-cií es ritmat , compassat,
acompassat y comprensible; el meu cu-cú té
quadratura professional, s'ajusta metódicament
—Bé, veuràs, no m'amohinis; deixam refilar y anar per les meves.
—Es que no puch ni dech permetre que profanis la sublimitat del método, dc l'armonia
reglamentada...
—La monotonia estúpida y rutinaria, diràs
mellor!
—Tu si qu'ets estúpil, y tonto, y preténciós! Au! Te desafio, are y sempre, tant de
nit com de dia, aqui y per tot arréu!
—Justament. Y tu fallaràs, ¿veritat?
—No, busquém un crilich, una veu autorisada. un músich de punta.
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—¿Y ahónt se trova aqueix infalible?
—Miratel ! jNo podia pas venir niés á
tom!
—íQniï .
—Aquell Burro que s'acosta.
—¿Un burro cabalment'—Ningú mellor! >No'fi tracta de cant y de
musiques? Donchs repara quines orelles...

Esperat, que'l cridaré... Ep! Vostè! Senyor
Burro!... Ay, ay! No respón.
—Potser si qu'es sort y les orelles sols l i
serveixen d'adorno.
—No, ca; res d'aixó. Es que menja. Déixal que s'atipi: veuràs després... Calla! Are
alsa'l cap y'ns mira... ¿Qué diu> ¿Que si'l
cridàvem? Si, senyor; era un servidor; voliem
ferli una pregunta.—
El Burro estira'l coll, contempla als volàtils, y ab to respectuós,
—Estich à las seves ordres — murmura.
—Gràcies. Donchs es el cas que vostè hauria d'intervenir en una forta discusió que sobres de cants y musiques teniam aquest Rossinyol y un servidor. Més clar: que's dignés
emetre'l seu fallo.
—De manera que's tracta...
—Del bel canto; y hem cregut que ningú
mellor que vostè...
—Entesos; donchs, ja poden comensar.
—Au, au tu, llenguero! Apa! Veyàm com
t'espliques! —
El Rossinyol, sense distingos ni escarafalls, comensá à refilar:
— L i l i l i l i u , t i t i t i tixiu, rataxiu, x i u ! —
y amunt y avall, fins que'l Burro, aplatant
les orelles,
— P r o u ! — d i g u é . — P r o u , que no puch
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més! Quin xafarranxo, mal gust, atreviment
é ignorancia més lamentables! Calla, calla,
beneyt del cabàs,
criatura estúpidaydesgraciada!
No cantis més!
— Donchs
are'm toca á mi
—digué'l Cucut;
y tot satisfet, coroensá'l seu cuctí, cii-cu, cu-cií.
—Bravo! Bravo! Bravo! — anava dihent el
Burro.— Aixó es aixó! Quina armonía! Quin
respecte à la tradició y acatament als grans
mestres! Se'l felicita, senyor Cucut, se'l felicita! —
Y, fent una cerimoniosa reverencia, s'allunyà ab pas tan grave y acompassat com el cant del Cucut.
—¿Eh? ¿Qué't sembla?—digué aquest al quedar sol ab
son company. — Apa, maco!
¿Que no cantes are? —
El Rossinyol, sens enfondarshi poch ni molt, saltà dugués branques més amunt y
comensà à refilar com si tal cosa, mentres el
Cucut, indignat, exclamava:
—Miréu qu'es tossut aquest Rossinyol!
Peró, que no has sentit al Burro?
—Prou que l'he sentit, — responia l'altre
tot refilant;—prou... Solzament que jo... no
canto pels burros. —

—

: r

Aquesta faula, treta d'un llibre inglés, acaba dihent qu'en aquells temps dels rossinyols ne deyan
genis, dels cucuts s a b i s , y
dels burros...
A y , carat! Are
no m e ' n recordo.
M . URGELL.
Vinyetti del «otor.
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TRISTESA MATE
AL MEU AXICH F. SARDA
Eram al pich del istiu, y l'Isidret y jo'ns
trobavam aquell any en un establiment de
banys de l'alta montanya catalana, aprop dels
Pireneus.
En el balneari (si bé es veritat que no estava roontat ab gran confort, ni possehia
tot lo necessari pera posar en práctica d'un
modo adequat els procediments hidroterápichs m£s moderns), s'hi passava la temporada estiuhenca relativament b¿; perquè als
llits hi havia sommier, á la taula sortian tot
sovint pollastres, l'aygua termal era molt
sanitosa (segons s'encarregava de fernos saber diàriament el metje de la casa), y els pahissatjes que's veyan y las excursions que's
podian fer per allí als voltants, resultavan
deliciosos.
L'establiment, en l'época á que faig referencia,'s trobava ple de banyistas, mós platónichs que pràctichs, que's cuydavan més
d'organisar excursions y festas, que no pas
de seguir las prescripcions facultativas.
L'alegria, donchs, y l'animació, en el balneari, eran generals; tothóm en major ó en
menor grau participava de la joya que saturava l'ambient en aquell Uoch tan pintoresch.
Al menjador, à la font, al saló de lectura,
als corredors, als passeigs, á tot arréu no's
parlava sinó de excursions en projecte, d'organisar fontadas, de practicar exploracions ó
de dur a cap casseras; aixó quan no s preparava alguna recepció ab tota pompa que s'havia de fer à algún banyista ilustre que'l D i rector del establiment tenia noticia qu'havia
d'arribar, ó bé de despedir ab tots els honors d'ordenansd á alguna qu'altra familia
que ja desfilava per havcrse posat bé de salut ó... per haver acabat els quartos.
En mitj d'aquest bullici y general content,
tan sols hi havia una nota discordant: una
senyora viuda, segons se deya, y jove encara,
que tot el dia anava acompanyada d'una noya
molt fineta que semblava ésser la seva criada. La tal senyora no s franquejava ab ningú,
no fent altra cosa al trobarse ab algún banyista (y encara no sempre), que cambiar quatre
paraulas insubstancials y rutinarias, quatre
paraulas d'aquellas que un no's pot excusar

de dirías al passar per devant d'algú en un
establiment de banys.
Ab aquest retrahiment que se li observava, y'l posat trist y de dona interessant
que sempre prenia la seva cara esgroguehida. havia fet que tothóm se fixés en ella, y
que tots els banyistas se la miressin ab cert
recel, ab certa desconfiansa.
—¿Que va á la font?—li preguntava, al
principi, algú que la veya passar en aquella
direcció, acompanyada d'aquella noya tan
fineta que no la deixava may.
—Sí senyors; i y vostès)
—Nosaltres ens arribém fins á la glorieta.
—Caramba, sl que van llunyl—
Y d'aquí no-passava, perquè saludant ab
el cap s'allunyava, ensemps que ab el posat
els hi donava a compendre que la molestavan, que la deixessin estar.
Y'ls banyistas. al últim, sí que la van deixar estar; aixis es qu'ella passava y traspassava, y ells com si tal cosa, ni se la miravan,
y si ho feyan era de cúa d'ull y quan ella no
podía adonarsen.
Ab aquest motiu la tristesa que's marcava
en son semblant ana accentuantse cada día
més. Peró era una tristesa sense relléu, sense color.
Y ja ningú li preguntava si anava á la font,
ni si li probavan las aygas, ni res.
Un banyista, el senyor Narcís, era l'únich qu'encara s'hi parlava alguna qu'altra
vegada, y gastava ab ella á taula algún cumpliment.
Y era cosa curiosa veure passar aquella
dona trista entre aquell esclat de vida, entre
aquell alegre conjunt, quina animació cada
día anava en aument.
Y lo millor de tot es que ningú sabia'l motiu d'aquella tristesa. Per lot arréu se la trobava á la viuda: al saló de lectura, á la font,
á la vora del riu, a la glorieta... y sempre ab
el mateix posat, de la mateixa manera.
Y devegadas l'Isidret y jo'ns preguntavam
si era boja ó sabia aquella dona, perquè encara ningú sabia si discorria, y, en cas de
que'n sapigués, de quin modo ho feya.
Ab son color trencat, y un botó de rosa á
cada galta, semblava una figura de cera, sense que li faltés l'encarcarament d'aqueixas
figuras.
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Cap á últims d'agost va marxar la viuda.
acompanyada d'aquella nova tan fineta que
no la deixava may.
Y'm va assegurar el mcu amich, l'lsidret,
(que va ésser l'únich que va veure com el senyor Narcís se'n despedía), qu'en tota la seva
vida oo havia sentit una rialla tan fresca y
grassa com la que va sentir que feya la viuda
avans de deixar la má del senyor Narcís, de
la que no podía desferse.
El senyor Narcís va marxar tamb¿, al cap
de dos ó tres días.
IGNACI SOLBR Y KSCOFBT.

IDU.I
Peí lili bufó
pana nn papelló
y en la flor s'alara;
li fa no bes, i'esmanf.
jr'i pert lluny... u n lluny
que no i'atigura.
t'ini que l'h i perdut,
el lilá ha tingui
ta fre «cor wrena:
quan ja no I ba TU(,
«'ha pout (oí tris!
y t'ha mort de pena.
... Ea l'idili blau
que á >ol posi a'ocáu
y á la nit ens porta;
es l'epilech greu
d'un deliri breu
y una flor qu'es morta.
A . BORI v F O N T E S T X .

L O D E L COL-LEGI D'ADVOCATS
El a6 de juliol de 1900 es un día memorable pera'ls anals del col-legi d'advocats d'aquesta ciutat. En dit jorn se reuniren els senyors advocats pera quelcóm més que fer
reclamacions sobre la quantia de las cuotas
dc la contribució ó tractar de las eleccions
pera'ls cárrechs de la junta.
L'objecte de la reunió era examinar, pera
que fos aprobada ó rebutjada, una proposició qu'havia presentat don Jaume Carner y
havian firmat 150 lletrats. En dita proposició's demana que's regonegui'l dret d'usar el
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seu respectiu idioma als naturals de Catalunya, Valencia, Biscaya, Galicia, etc., etc., en
las Audiencias territorials, en els cassos de
compareixe com á processats, testimonis, perits, advocats y jurats en judicis orals y per
jurats, fentse en la lley d'enjuiciament criminal las corresponents reformas. Creyém que
aquest primer extr¿m s'havia de fer extensiu al período d'instrucció, y tambó als judicis civils. D'aixó, com del fondo de tota la
proposició, en parlaróm en un deis números
propvinents, proposantnos fer veure que dita
proposició es incomplerta y poch radical.
El segón extrem de la proposició va encaminat i facilitar la práctica del primer, ó millor, es conseqüència d'ell, y tó per objecte
estatuhir que deguin formar part de la Sala
de lo Civil, en las Audiencias territorials y
provincials, per lo menys un magistrat fill de
la regió ahont estiga situada l'Audieacia.
Y'l tercer, demana la supressió de las incompatibilitats establertas per rahó de naixement ó residencia.
La proposició fou defensada ab forts arguments pels senyors Pella, Balagueró, Carner, Roig y Bergadá, Albó (Francisco) y Verdaguer. Aquest y'l senyor Carner, en la rectificació, parlaren en català com devían.
El senyor Carner explicà ab gran energia
y molta claretat el verdader alcans de la proposició qu'havia sigut per ell redactada. El
senyor Albó indicà que la trobava un xich deficient, puig à son entendre's devia fer extensiva als judicis civils. Felicitém á abdós senyors, com al senyor Verdaguer, perquè defensaren el dret dels advocats d'informar en
sa llengua propia.
Atacaren la proposió'ls senyors Comas,
Maynard y Lafuente. El primer defensà totas
las unitats hagudas y per haver (sense qu'haguessin sigut atacadas per ningú), é indicà
que tothóm devia saber parlar el castellà,
puig fa anys que s'ensenya dita llengua. Lo
millor que diguó en son discurs pera demostrar que parlava bé'l castellà, fou alló de
las apasionadas cármenes de Granada. (Ens
agradaria coneixe á aquestas senyaràs.) i Q u t
tal deuhen parlar el castellà'ls altres, si ell
que'n sab tant diu semblants barbaritats'El senyor Maynard, com el senyor Lafuente varen atacar la proposició sense i n quina, fent observacions atinadas que foren
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imgudas en compte al ser presentadas lasesmenas.
La proposició fou aprobada per tots els
concurrents menys quatre, entre'ls que ki
havia don M . M . Illas y Fabra, que al voler
explicar son vot meresqué que per lo senyor
l'resident se li traguis l'us de la paraula,
puig tot ho deya menos lo que's proposava
dir. Tenim porque si no l'aturan, acabava
dçfensant las corridas de toros.
El senyor Sol y Ortega, sense venir á
compte, feu declaracions d'espanyolisme que
no eran necessaris. ¿Será mania, ó qué? E l l ,
cn nom dels senyors Cucurellay Abadal, prometé qu'en son dia defensarian la proposició
en las Corts. Tenim por que no; ja estém
molt escamats. Si volen saber per qué tenim
por. ja ho dirém.
Si'l senyor degà del col-legi, que presidi,
hagués tingut més energia y oportunitat, la
sessió haguera sigut més curta, y tal volta
més profitosa.
TRINITAT MON KG AL.

TEATRES
La setmana passada ha sigut de poch irtterés pera'ls aficionats qu'assisteixen á tots els
estrenos.
Res de nou al l'ivoli, ahont la companyia
valenciana ha fet las últimas estremiluts posant fi á una campanya híbrida en que las
sarsueletas del género chico castellà, ab sos
desvergonyiments y vulgaritats, han alternat
ab algunas obretas sense pretensions, y en
general ben sentidas, del teatre regional valencià.
Al teatre del Nou Retiro, després de la
campanya tan curta com desastrosa d'ópera
seria, que va finar malament sens dubte per
alió de que «las cosas ó ferias bé ó no ferias», hi actúa la companyia Giovannini, una
de tantas entre las italianas que s'encarregan
de mantenir sempre encès cl foch sagrat del
repertori d'opereta tradicional , y encara
avay, impertorbables, ens venen á descubrir
las innombrables bellesas de Le Campane
di Corneville, de Fra Diavolo, de Donna
Juanita, etc., etc..
També á Novetats, després del fracàs de
Quo vadis?, degut principalment, com ja d i guérem, a la mesquindat ab que l'obra fou

presentada, ha volgut la companyia del senyor Lombardi fer acudir al públich desenterrant un melodrama, F i g l i di nessuno, de
factura antiquada, d un sentimentalisme extremat y ab tots els defectes é inverosimilituts propis del género. Sia que'l públich
hagi perdut l'afició qu'avans tenia al melodrama folletinesch , sia que la companyia
Lombardi no logrés entussiasmarlo, lo cert
es que, tant ab aquesta obra com ab Qun
vadis? (y creyém que lo mateix haguera succehit ab qualsevulga altra que n'haguessin
posat), no han convensut.
L'art serio queda, donchs, redós al teatre
Eldorado, ahont acudeix amatent el públich
aficionat desitjós de novetats. L'única de.la
setmana passada va ésser l'estreno de E l loco
Dios, drama en quatre actes de don Joseph
Echegaray.
Don Joseph, home de talent privilegiat, es
sens dubte, entre'ls antichs y moderns, l'autor dramàtich que més domina'l mecanisme
teatral, podentse alabar (puig no es un mèrit petit) d'haver sigut un dels homes que
més han sapigut entussiasmar al públich. Sa
prodigiosa habilitat en moure'ls personatjes,
son desembrás é.ingeni en trobar situacions
y efectes inesperats, sa riqueza inagotable de
recursos pera solucionar conflictes, y més
que tot, la galanura imponderable de llenguatje, d'una sonoritat encisadora y d'uns
atreviments qu'enlluhernan, son d'efecte tan
segur sobre la imaginació del públich, qu'en
moltas ocasions fins l'home més seré y reflexiu se sent dominat y s'entrega voluntàriament, acceptant totas las inverosimilituls y
totas las incongruencias, qu'apenas logra
percebir, cmbolcalladas com van ab tan vistós ropatje.
De E l loco Dios sois dirém qu'aqueixa especie de tendeheia que sembla que'l senyor
Echegaray vol pendre cap al simbolisme y
abstraccions filosóficas, sens dubte influhit
per la dramática dels paissos del nort,es oposada á son temperament imaginatiu per excelencia; puig si bé es cert que las més trascendentals concepcions demanan una rica fantasia pera ser traduhidas en símbols, quan
aqueixa fantasia, en lloch de concretarse à
donar una forma d'expressió poética á la concepció del autor, se'n entra pels dominis de
la concepció mateixa, se corren riscos de des-
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naluralisarla. Aixó li ha succehit adonjoseph
Kchegarayen son darrer drama, quin pensament fonamental es hermós á lot serho.
Tant (a senyora Guerrero com el senyor
Diaz de Mendoza, varen dir els seus papers
ab el carinyo y entussiasme qu'acostuman a
sentir per las obras del senyor Echegaray,
que defensan ab tota voluntat y energia.
Ris demés ben discrets, arrodonint el conjunt; sobressortint la senyora Ruiz en son
paper d'ingenua, y'l senyor Calle en el de
• Paquito, tomo insubstancial. El decorat, regular; el mobiliari, trajos y demés detalls de
presentació escénica,dignes de la companyia.
EMII.I TINTORER.
DE PINTURA
Expresament hem deixat de parlar de la
Exposició Riquer, oberta à ca'n Parés la setmana passada. Tractantse d'un company,
una crítica nostra, per justa que fos, podria
semblar apassionada. Avuy ens limitarém á
consignar ab satisfacció que casi tota la
prempsa barcelonina ha fet de las últimas
obras d'en Riquer grans elogis, y transcriuréra de La Renaixensa las segQents apreciacions:
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lluhit, y aixis mateix ho deuhen compendre'ls
directors de revistas tan notables com The
Sludio y Les mailres de l'ajjiche quan omplan
las sevas planas de reproduccions d'obras y
de justíssims elogis d'en Riquer.
)>A ca'n Parés hi ha dos frisos al oli ab delicadas alegorías de la farmacia, d'una ingenuïtat encisadora y que semblan més aviat*
una mostra potent y valiosa del talent ab que
en Riquer dibuixa la figura y la envolta d'una
atmósfera de simbolisme clar y poétich que
produheix magnifica impresió.
»Molt notables son també'ls quatre plafons
grabats al ácit per en Rigalt, sobre fons negre, representant La reflexió. La observació,
L'análisis y L'estudi, y enquadrats ab uns
agradables motius fets en fusta, d'estil modernissim.
"La serietat del modo de dibuixares un deis
principals mèrits d'en Riquer en aquestas
obras, barreja de composició filosófica y de
motiu ornamental.
»La parí central de la t,xposició, es un r i quissim piafó intarsiat quina execució honra
en gran manera al artista Gaspar Homar, que
ha executat el projecte d'en Riquer. Ab l'ébano, la xicranda, l'erable vert, la fusta rosa, la
majagua, la perera y ' l sicómoro, ha format
una polocromía natural que reproduheix fina
ment la composició, realsant el tot moll ben
ensopegats tons de metall qu'ajudan á la riquesa y brillantor del conjunt.

«Ab tot y ésser poch numerosa, es de las
més notables que s'han vist al Saló Parés la
Exposició d'aquesta setmana deguda tota al
distingit dibuixant Alexandre de Riquer.
«Consisteixen las obras en fragments de la
»També's recomana pels mèrits de la exedecoració de la botiga d'apotecari que'l doc- cució, tant com per l'assumpto, la figura d i tor Grau Inglada estableix al carrer Nou. Son buixada sobre fons de rajólas decoradas ab
d'una tal distinció, ensemps qu'executadas motius de gran valor decoratiu. Las rajólas
de tal manera, que no'ns aventurém pas gens son decoradas per Ramón Canals, qui ha dosi dihém que á nostre imparcial judici (que nat també probas d'ésser un bon artista ab
may posém al servey de camarillas) es de lo " els pots y ampollas blancas ab dibuix blau de
millor qu'ha produhit tan laboriós com ins- dibuix modernista basat en motius antichs.
pirat artista.
»Dos cartells hi té en Riquer. El de filats y
»En Riquer fa molls anys que tievalla pera
retorts de Faure y Fills, dibuixat de mà mesocupar un lloch distingit entre'ls mestres de- tra y de gran sobrietat de tons, y un altre
coradors, y si es cert que al principi reflexa- pera un establiment de música ab una figura
van las sevas obras l'estudi sempre profitós com pocas se'n troban en els millors cartells.
qu'havia fet dels grans mestres exirangers,
»Las obras exposadas per en Riquer parlan
y nosaltres ho haviam consignat aixis, avuy massa alt pera que'ns entrelinguém en ponen Riquer se deslaca d'entre'ls dibuixants de- derarlas à nostres lectors.»
dicats al art modern ab una personalitat ben
Nosaltres no hi afegirém una paraula més.
difinida y digna d'ésser coneguda y celebraRebi l'amich Riquer nostra coral enhorada aquí y á fora. Aquí no sabém qui l i passi bona.
al devant; al extranger faria un paper molt
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E L TORN PACÍFICH
Nosaltres també la volém la unitat de la
patria. Per això greu dolor sentim al pensar
quhan pogut lluytar, en defensa d'ideas
mesquinas de república y monarquia tradicionals, catalans ab catalans, en lloch d'enlayrar com vincle de concordia y de causa
comutia sa natural bandera. La sanch catalana vessada á dolls ha sigut estéril com'las
causas que sostenia, y això avuy ho regoneix
ja tothóm quan sencamina cap al Catalanisme. Planyemsen y fem esmena. Peró entre'ls
que no s decideixen per cap dels dos partits
extrems que sols podrían existir no haventhi
una Causa superior, se'n iroban alguns que
tot ho esperan dels lliberals 6 dels conservadors, de la Unión nacional ó d'un govern
de concentración democrática, guiats per sa
pueril bona fe y enganyats per l a concupiscencia dels altres que a sas espatllas s'elevan. Pera desengany d'aquests sembla expressament escrita l a descripció de m à de
mestre que fa M. Canis dels dos partits hislórichs inglesos, els rvhigs y els /orys, (quina
semblansa a b els lliberals y conservadors
d'aqui es notable) en sa magnífica obra Les
massacres en l· lande, qu'hauria de ser coneguda per tots els que ploraH las desgracias
de las nacionalitats subjugadas. D'ella traduhím els següents paràgrafs, per'ensenyansa dels molts que, per més que sembla i m possible, encara no han sapigut veure, ó no
han vist prou clars, els desastrosos efectes
del turno pacifico de los partidos.
Parla M . Canis:
uTory significa lladre en irlandés, y whig
vol dir bandoler en escocés. Va ser baix cl
regnat de Carles I I , cridat al trono pel general Monk (1660), quan aquests calificatíus foren aplicats als membres de la
oposició parlamentaria y als amichs de la
cort. EI tory es en nostres días partidari y
sosteniment de l a monarquia, que vol poderosa, absoluta. Pera'I tory, cl poble està necessàriament consagrat al sacrifici. EI tory
es conservador de tots els vells abusos que
l'enriqueixen.
»Nat t i r à , no amaga jamay sa tirania. Es
un adversari lleal, ple de franquesa, com
hocomproban las páranlas d'aquell verdader
tory, Disrafili, primer ministre de la Gran

Bretanya. «La fam — diu ell — es una cosa
excelent pera la Irlanda; disminuhint sa població, aumenta 1 benestar dels sobrevivents'.i)
»E1 toA«'^ persegueix el mateix fi que'l tory,
peró per medis més apropiats á las circunstancias. EI zokig té alguna cosa d'home verament modern. No es refractari al progrés
de las costums. Afanyós de poder, sembla
,que no'l desitja més que pera'l bé de la cosa
pública. Pera pendre'l lloch del ministre tory,
fa las més brillants promesas. Desde qu'ha
pres la direcció dels negocis públichs,fa veure qu'es útil al poble fent votar algunas lleys
inaplicables, ó qual text, científicament redactat, enclóu moltas sorpresas. El whig està sempre ocupat, es inquiet y discursejador.
Caygut del poder, torna à pujarhi per la forsa de sa xerrameca, y'l poble, constantment
enganyat, eterna joguina dels politichs explotadors, se pregunta al últim si la seva
sort no es més desgraciada baix el govern
dels whigs que baix el govern dels torysn. .
«A Londres he sentit sovint à M. Gladstone parlar en las reunions públicas. Aquest
home es el tipo acabat del whig. Llarch y
sech, ab una rosa enorme al trau, s'elevava
ab forsa contra'l sistema politich seguit per
son adversari Disraéli, llavors primer ministre. Sa eloqüència tenia atractiu; parlava devegadas un'hora y mitja sense sufrir la més
insignificant fatiga. Ab una cara de circunstancias, es à dir, impresionat per una gran
tristesa, gemia sobre'ls mals qu'oprimeixcn
la patria, sobre la situació desgracida dels
irlandesos; fulminava anatemas contra la
incuria, la falta d'habilitat, la incapacitat
notoria del ministeri. Peró en la invariable
peroració de sos discursos, afirmava ab energia que si ell tornés à agafar el poder, els
impostos serian notablement reduhits, els
negocis pendrian una extensió desconeguda
fins allavors, la Irlanda, la desgraciada Irlanda, seria socorreguda, las faltas graves
comesas pel ministeri serían reparadas, y la
Gran Bretanya portada à un alt grau de poder y d'esplendor.
«Ab sas promesas tan pomposas com afalagadoras, M . Gladstone ha conseguit molts
cops pendre'l lloch de son adversari Benjamin DisraCli, aqueix ministre tory educat cn
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la fe d'Israel. A la noticia d'un cambi de ministeri, el poble s'alegra, sembla ditxós. Sens
dubte enganyat per las apariencias, no comprèn que la lluvia violenta de las ambicions
rivals passa per sobre de son cap; no comprèn que qualsevol que sia'l ministeri, lory
ó whig, ell no té, ell, poble, més remey que
rodar sense descans dintre'l cercle cada día
major de sos dolors y de sas miserias.»
¿Podria darse pintura més exacta de lo
que passa á Espanya?
ALEXANDRE ARMENGOL V PEREYRA.

NOVAS
GRACIAS DE «GEDEÓN».
Devém fer constar que no es veritat que'l
Catalanisme hagi subvencionat al important
periòdich de la Cort titulat Gedeón. El r u mor que ab tanta insistencia havia corregut, era fals, encara que no fos del tot inverosímil. Gedeón es dels periódichs que més
s'han empenyat en demostrar las simpatías
de que gosa Catalunya en la meseta central,
y posar de relléu la manera especial que tenen la gent d'aquellas térras d'entendre'l
concepte de patria.
Consti, donchs, que Gedeón es espanyol,
y ben espanyol, gayre bé tant com las corridas de toros. Son patriotisme no es dubtós.
¿Quí pot oblidar els seus actes de valor
quan la guerra, que fins s'atrevia a pintar als
nort-americans en forma de tocinos? ¿No es
ell el representant de la espanyolissima institució del chiste? ¿Quín pais al món n'ha fet
més, sobre tot en épocas de vergonya?
Desengànyinse Is pessimistas: Espanya
pot perdre territoris: lo que no perdrà may
serà'l bon humor; y mentres quedi un pam
de terreno, en ell hi viuràn toreros, chulos
y graciosos de taberna. «/Aun hay patria. Veremundo!» exclamarán aquells esperits superiors, que may trobarán petita la seva patria
si està feta á la seva mida.
Vegis lo que diu en un de sos últims números aqueix periòdich qu'està destinat à
substituir à la Gaceta:
De U culi» Barceloní, donde hay críticos que después de fustigar i U despreciable crítica madrileña.
creen que Milo y Praxfteles eran dos escultores de la
antigüedad..., pues bien, de la culta Baiçelona nos enrían un librilo intitulado yoco-stria de Poemas corlas.
Fábulas (humorísticas y humóricas) y Epigramas, originales, sin duda, porque eso no es posible copiarlo, de
D, Ignacio Genover de Baile.
A esos críticos que sin-duda pensarán que la Venus
de Médicis es original de un tal Médicis, y el Hércules,
de otro tal Farnesio: í esos sefloritos para quienes las
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obras de Lope, representadas por la compañía Guerrero, son unos adefesios ensalzados por la crítica venal y
hambrienta de Madrid á cambio de unos billetes de
teatro gratuitos; á esos escritorcetes gal i parlan (es y
dignos de haber escrito L a FUocalia. tal vei le» parecerán de perlas los versos del Sr. Genover de Baile,
quien se pinta solo para dar cops de fals á la gramática
y al sentido común.
Así, del corte y pinta del Sr. Genover, son todos
estos literatos del bon cop de fals. Esos son los que desprecian á los escritores madrileños, los que dicen que
el castellà es un idioma degenerado, los que creen indispensable la descentralización literaria y afirman que
no hay público sano y no vendido sino á Barselona.
Pues que le suelten á ese público sano muchas ;c oserias y muchas traducciones como las de Cyrano de
Btrgerac y Zatá, últimamente estrenada, y verán lo
que dora la sanidad del público.

Y té rahó que li sobra. ^No'n tenen prou
els catalans ab véndrelshi'ls panyos de Sabadell, qu'encara'ls hi volen malmetre la
seva armoniosa parla? ¿No's bqstan ells pera
fer arreglos y traduccions més dolentas que
las nostras? Si sembla qu'ha sigut una mica
injust en voler donar, com á nota de la
cultura de Barcelona, la publicació d'un tomo
escrit en llengua de Castella per un senyor
molt conegut à casa seva, cal considerar que
à voltas fa sortir de pollaguera la indignació
provocada per certs fets tan insignificants com
el d'un periodista castellà, redactor d'un periòdich castellanista, que's permet dir mal
de la Guerrero sense recordar que'l monopoli'l tenen els diaris de la Cort, y especialment
en Gedeón. Nosaltres no'ns en aprofilaríam
d'un lapsus d'un escriptor pera fer una gracia, ni portém el nostre esperit sectari fins
al punt de creure que tot Madrid es Gedeón.
Si no'ns resulta simpàtica la Villa y Corte, es perquè aquell terreno sembla molt apropiat pera'l desenrotllo de certs rèptils é insec
tes perjudicials à la civilisació; peró d'aixó
ells no'n tenen la culpa, ni nosaltres tampoch. ¿Qué hi farém, si ta nostra brújula,
com la de las nacions civilisadas, marca al
Nort, y la d'ells s'empenya à senyalar al Sud,
qu'es ahont diuhen que hi ha'l pervindre
d'Espanya?
O. M .
Per encárrech de nostre redactor musical,
qu'en l'actualitat se troba ausent, preguémà
tots els que tenen à bé dirigirseli en cartas
particulars, se serveixin firmar sos escrits,
sense lo qual no es possible atendre las justas observacions y consells que's reben.
Tinguiho entès el senyor J. M . , que'ns
escriu comentant molt encertadament el darrer article apropósit del mestre Bretón.
S'ha constituhit una societat ab el titul de
«Teatre Lirich Català», que ha firmat con-
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tracte ab el propietari del Tivoli pera posar
en escena, durant la temporada d'hivern, d i ferentas obras de coneguts compositors y escriptors catalans, haventse confiat la direcció
al eminent mestre Enrich Morera.
Els amants del bon art estém d'enhorabona, puig se dona per segura la próxima
vinguda i Barcelona de la eminent actriu
Eleonora Duse, que per l'octubre donará en
nostre lealre de Novetats una serie de representacions.
Encara que no més sia per sortir del ensopiment en que's troba fa temps á Barcelona
l'art dramátich, desitjém que's realisi tan falaguera noticia.
Per altra part, els molts y sincers admiradors que la genial artista italiana compta en
nostra ciutat, bé tenen dret à esperar d'ella
una visita, quan menys d'atenció, després
d'una ausencia de deu anvs.
S'han introduhit las anunciadas reformas
en el periódich del Vendrell que's titulava
E l Vendrellense y que, desd'ara, queda batejat ab el més escayent titul de Lo Vendrellench, setmanari comarcal del Baix Panadés.
Tot ell està escrit en la nostra llengua, no-

tantshi també grans mclloras en la part material.
Doném la enhorabona al volgut company.
L'ultim dissapte va celebrarse à Valencia
la festa dels Jochs Florals del Ral Penal, re-,
sultant guanyador de la Flor Natural don
Joan Esplàu y Bellveser per sa poesia Cansó
del ayre, y obtenint l'accéssit don Antoni Bori y Fontestà.
Els demés premis s'adjudicaren à don Antoni Palanca, al baró d'Alcahali, á don Ramón Andrés y Cabrelles, á don Maximilià
Thous, á don Rafel Valls y David y à don
Francesch Ubach y Vinyeta.
La Junta Permanent de la Unió Catalanista
ha fet imprimir el Missatje qu'entregá á la
Reyna Regent el dia 6 del passat juliol, publicatne una nombrosa tirada.

Advertim als venedors de JOVENTUT
que desd'avuy, per'obtenir els exemplars que necessitin, haurán de dirigirse á aquesta Administració.
Fidel Giró. impressor. — (Jsrrer de Valencia
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Els trevalls se publican baix la exclussiva responsabilitat de sos
autors.
No's tornan els originals.
Se donará compte de las obras rebudas en aquesta redacció, y de
las qu'ho mereixin se'n farà crítica.

CONDICIONS DE SUSCRIPClO
Catalunya: Trimestre, I'SO pessetas; un any, 6 pessetas.
Altras regions d'Espanya: Mitj any, 4 pessetas; un any, 7 pessetas.
Estranger: Un any, 8 pessetas.
Número corrent, 10 cèntims; atrassat, 25 cèntims.

