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SOM A L L A HONT ERAM
Duas tamborinadas molt grossas han caygut al camp del Catalanisme, y de totas duas
se n'ha sortit bé. Y es que no hi viu aclimatat al terrer de nostra Catalunya, sinó com
á arbre originari, y á cubert, per lo tant, de
pedregadas y aixuts y plagas de tota mena.
Ab poch conréu creix lo nostre arbre. Lienséu l'atmetlla á qualsevol indret, y á las primeras sahors grilla, treu lluch, y aviat es
un plansó que dona bo de veure. No cal més,
si es que'ls burinots de la política havian
barrejat un xich lo polen de la flor d'hont isqué'l pinyol ó l'atmetlla, que un empelt fet
pér algún apóstol de la idea, pera que ja no
s'hi haja de pensar més, pera que sia ja una
nova taca en los camps del centralisme.
Y d'aixó que n'cstém segurs nosaltres,
també n'están segurs á Madrid, y com n'es-
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tán segurs, trevallan per matarho: unas vegadas enviant al home de la figuereta per
veure quánts n'hi ha que badán la boca, y
altras vegadas posant á Catalunya fora de
la Uey pera observar si la persecució aclareix
las rengleras deis catalanistas ó si refreda'ls
seus entussiasmes. Y ' l veni vidi v i d no'l poden pas telegrafiar á Madrid; perqué ni n'hi
han gayres qu'obrin la boca per veure de
mossegar la figa, ni la persecució refreda'ls
entussiasmes. Lo que fa en tant lo Catalanisme es trevallar per las arrels, ja que'l podador no deixa estiu é hivern las estisoras,
ni'l destrató ni la serreta. Vigilant aquest
que'l brancatje no prengui ufana, se cansará
de la vista, mentras que l'arbre per dintre
arrelarà més y més, y al tornar Catalunya al
seu estat normal, en tres mesos se convencerán á Madrid de si'ns han morí ó de si no'ns
han mort. Potser encara'ns haurán fet un favor, perqué la veritat es que l'arbre treya
massa ufana per las arrels que tenia. Potser
una temporada d'aixut l'haurá anelat encara
més á la terra.
Fa riure contemplar l'obra de la temptació.
Quatre sargentos ab mitja dotzena de soldats
varen probar de fer una revolució que ni va
fer baixar d'un cèntim los valors públichs.
Menos trasbals va dar en lo camp del Catalanisme que no n'han produhit á Espanya'ls
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dos ó tres cents carlina qu ara últimament
han donat lo crit. Y aixó que darrera dels sargentos hi havia I'héroe de Parañaque ab lo
seu programa, ab aquell programa tan dols
qu'era capás de temptar à un aprenent de
confiter qu'acabés de baixar de la Cerdanya.
Y lo mateix passa ab los procediments de
coessió que'ns regalà en Silvela, aquell amigatxo d'en Polavieja al que serveixen dòcilment nostres diputats, igual que si ab lo no
res tot nou que'ns va prometre ho tinguéssim casi tot. En Silvela'ns los regalà, l'Azcàrraga'ls sosté encara, y en Sagasta demà
que puji'ls sostindrà també, perquè com per
traure l'estat de siti's necessita junta d'autoritats y las cosas de palacio van despacio, s'hi
mirarán set vegadas, no fos cas de qu'encara
tragués rebolls l'alzina. Y'l venividi vici que
de moment se creyan poder telegrafiar,s'han
convensut de qu'era impossible, de qu'era
més perfidiosa l'alzina trayent rebolls que'l
podador escapsànlloshi ab lo tall y xafàntloshi ab la ullera de la destral que no desampara nit y dia. Tan afanyós estava vigilant
al Catalanisme, que no veya com sota'ls peus
li tremolava la terra y que sobre'l cap l i bramava la tempesta carlina, fugida de moment
empesa per un bon vent, y que un mal vent
tornarà à congriar no sobre Barcelona tan
sols, sinó sobre tota Catalunya y sobre Espanya entera, perqué don Carlos no n'es de
regionalista encara que mitj ho diga en lo
seu programa, sinó qu'es un inconsútil com
qualsevol Cánovas, y no desitja governar
sobre d'aqui, sinó sobre de tota Espanya. No
n'es dels que dormen bé sobre un llit de
monja, sinó que'l vol ben gran, un bon llit
de matrimoni, perquè somniant que'l tornan
à enviar à Venècia no caygui tan fàcilment
à terra.
Las temptacions y las amenassas no'ns
han fet girar de cami. Som allí ahont eram;
ab lo mateix programa, ab la mateixa intranzigencia de principis, y creguis de que'l nostre triomf no té de costar ni una gota de
sanch. De descompondre la Espanya no'ns
n'hem d'encarregar nosaltres: ja se'n cuydan
ells retrinxant lo pais ab contribucions y llevas. Nosaltres no hem de fer més que predicar sempre igual y no ajudar may á apuntalar la casa, tant si'ns ho demana en Polavieja

com un altre redemptor qualsevol que no
tinga sobre la seva concienciaos fusellaments
de que l'acusava en Romero á missas ditas.
Ab lo sistema constitucional qu ara s'estila'ns
deixan veure la funció sense pagar ni'ls dos
rals que un se n'ha de fer de veure una moxiganga. Anemia veyent sense deixar may de
predicar los principis salvadors de nostre programa de Manresa, que altras térras semblants á la nostra podrían calcar llensant á
recó'ls escarransits furs per que encara trevalian, y que las que no se'ns assemblin de res
podrían estudiar per veure si à casa seva aniria bé aplicarhi à la seva manera la essència
dels principis catalanistas, federals fins al
moll dels ossos, igualitaris, no en la forma,
sinó en lo fons de la vida social, y lliures y
fraternals de veras. Precisament perquè ho
son de bo de bo, tenen tan exaltats als jacobins d'Espanya, als conservadors que fingeixen defensar l'ordre, la religió y la propietat,
y als lliberals que defensan l'himne de Riego
ab la seva secuela de bons sous pels que més
bé saben bufarlo en lo corneti ó glosarlo en
lo Parlament.
Per lo mateix que volém lo nostre bé y no'n
reclamém privilegi, es perquè'ns persegueixen los que viuhen de vendre la llana que
tonran de las ovellas, y perqué, no tenintne
prou ab la persecució,'ns enviaren dos anys
enrera á aquell infelis qu'ara se'ns ne va cap
à Fransa, hont, si á mà ve, llogarà un pis al
costat del que hi té llogat l'AgoncilIo, aquell
ab qui sembla que s'ha tingut de pactar per
gust ó per forsa pera conseguir la repatriació
d'una pila de mils presoners que'ns feren los
feroces tagalos y que'ns tornaren un darrera
l'altre sans y bons.
¿Ho han reparat que'l Govern y'ls lliberals,
que sembla que li fan la contra, y en Romero Robledo, que l i fa de debó, fugen com
d'escaldarse de parlar de la redempció dels
deu mil captius espanyols?
En aixó están convinguts, á lo que sembla. Es de las pocas cosas sagradas, de las
pocas de que s'han d'estar en las barallas
que's tenen per veure qui pasturará més anys
del presupost, qui té més bona mà per acabar d'escanyar la Espanya.
PERK ALDAVERT.

JOVENTUT
INVOCACIÓ A LÜTECIA
Salve Lutecia!
Deslliuradorade pobles, redemptora de rassas, propagandista d"ideas, generalisadora
de teorías, sugestionadora de grans estats
de l'ànima, editora d'invents. Sabia, Justiciera, Magnánima, Hermosa y Forta. Al acabar el segle que tu has omplert de tas glorias
y al comensarne un altre, com á divina esperansa pel pervindre, jo't saludol
Tu has aplicat á las societats modernas el
regim de las multituts: la Democracia. T u
has seguit en tot la norma de l'antiga Atenas,
enderrocant el poder corcat dels reys, y dignificant y ennoblint l'Home.
Els reys, si eran bons, sabis y justos, produhian inmensos beneficis en tots els seus
reyalmes. Dels d'Aragó prou ens en recordém
nosaltres encaral Peró, si eran dolents, desordenáis, crudels ó apátichs, corrompían y degradavan á la nació entera. Y, per desgracia,
aquests eran els més; els altres els menos.
Si n'hi ha hagut de decadencias á causa
d'aqueixos porta-coronas, que no més quede
nom eran frimus inler omnes! Y en quánt
poch temps s'han produhit aqueixas decadencias! De Felip II à Felip IV, la Espanya,
d'imperi formidable va degenerar en seca nissaga ridículament quijotesca! Y de San Quintín à Rocroy no va haverhi més que un rey
de diferencia!
T u , oh Mare de la Llibertat, tu ets la que
els has anulat. Tu has ensenyat als pobles á
passarse de tenir amo. Tu'ls has repetit, aumentada y corretgida, la llissó que'ls van donar Grecia y Roma. Tu'ls has dit que no hi
ha més senyor sobirà de la nació que'l mateix Poble,
Ton regim, si no ha sigut el de la Justicia
Absoluta (y'ls absoluts no son possibles en
aquest món de relativitats puras), al menys
ha sigut el del Promedi. Veritat es queab ell
s'han enlayrat las mitjanías, que'ls vulgars
han pujat á grans alturas, y que fins els insignificants y Is superflus han tingut sa apoteossis. Mes, en cambi, cap Inquisició ha perseguit al geni; y'l talent ha pogut engendrar
y parir lliurement. Si no ha sigut protegit
per princeps y poderosos de la Terra, al
menys ha sigut lliure; sí, enterament IHure.
Y aquest regim mesocrátich ha produhit r i -
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quesas, ha estés el benestar al major nombre,
ha portat á cap empresas maravellosas, ha
establert comunicacions rápidas, ha dat salut
y vida!
Y aquest regim tu l'has inventat, tu, oh
gran Lutecia! T u , l'aristocràtica per temperament y per nissaga I
Els elements d'ell, tu'ls has pres á la honesta Helvetia, lliure y forta éntrelas corrents
perpetuas de sas altas montanyas, quins dignes fills arriban tots á un alt y profitós promedi d'inteligencia a forsa de trevall y de
perseverancia.
Un ginebrí, filosop místich, generalisador
mancat d'observació exacta, prenent á sos
compatricis com á model ünich de la humana especie, abstrayent qualitats generals del
individuu, va concebir un ^ro/o/«/)o de perfecció, un Home de rahó pura; y va formular
els seus drets y'ls seus devers, y volgué aplicarlos á tots, creyentlos á tots iguals á la
creació de la seva fantasia.
Y tu, sense reparar qu'en el Món, per desgracia, los més son els inferiors, els imperfectes, els defeciuosos, vares creure també á
tots iguals, y't vares alsar en armas pera consignárloshi à tots iguals drets é iguals devers de per la Vida.
Al proclamar tals principis vas destruhir
injusticias históricas, desigualtats irritants,
gerarquías opresoras. Els tronos, que semblavan invulnerables y creats per l'Eternal
Pare, van trontollar y enfonzarse. Y'ls que
no varen caure fets á micas, van rebre cop
tan fort, que tols s'engrunan al primer terratrèmol revolucionari.
Y al abolir els falsos Grans del Poder, vas
deixar lliure via als verdaders Grans del Intclecte.
T u , oh Divina Lutecial ets la primera entre
las primeras, la deesa entre las divinitats de
tota mena. T u ets centre de idea, artista del
Progrés, refugi d'oprimits, protectora de Genis, reveladora d'aptituts, justipreciadora de
qualitats, escola d'artistas, consol dels vensuts, carinyosa amiga dels que sufreixen.
Fins els reys, quan son destronats, venen á
soplujarse sota'l teu manto, y s'hi troban millor sent solzament homes, que quan se trobavan imperants en llurs respectius tronos.
Salve, Cosmopolis, cor y cervell del Món,
Partenón y Agía Sofia!
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May ningú com lu ha practicat la hospitalitat magnánima de la Inteligencia! Tots els
qu'en tu's refugian, venen a ser tos fills. Y
quan t'abandonan, se'n tornan a llurs patrias
superiors de molt a lo que sortit n'havían.
Si: superiois, perqué una atmósfera de superioritat forma'l teu ambient, y penetra, ilustra
t ilumina a tot el qu'en tu entra!
Tu ets la patria única, y la única recompensa dels grans homes!
Tu reuneixes y concentras lo millor de tot
el Món. Innombrables son els teus museus.
Y no tenen pas fi tas bibliotecas. Atenas va
arribar á contar tantas estatuas com habitants
tenia. Córdoba'ls va decuplicar en llibres. Tu
els centuplicas ab tas obras, ab els teus quadres, ab els teus dibuixos, ab tas estatuas,
ab tos monuments y tas antiguitats célebres.
¿Quina ciutat, més que tu, ha tingut á dintre seu tantas obras mestras juntas?
Tot un poble de sers inmortals, molt més
números que'I dels que viuhen, poble dels
genis qu'han sigut y que continúan sent per
las produccions sevas, tot ell està present en
tu, y'ns parla sempre.
Madrid se gloría, y ab rahó sobrada, de
tenir la millor galeria de quadros y la millor
Armeria; Munich el millor muséu de vestits
y de mobles; Londres la colecció més completa d'objectes de las civilisacions orientals
primitivas; Amsterdam el millor jardí de
plantas. Ningú més que tu poseheix el conjunt perfecte! Cap té tants llibres, tants grabáis, tants manuscrits únichs,tantas estatuas,
tants monuments, tantas joyas antigás, tants
laboratoris, tants observatoris, tantas escolas, tot junt, completantse y convergint à la
unitat superior del esperit del Home.
¿Quín recinte amurallat conté lo que tu
posseheixes? ¿Quina població en el Món té
un Cluny, aquest preciós reliquiari exuberant de joyas de la Edat Mitja? cY un Muséu
d'Arlilleria ab las innombrables armaduras
dels guerrers, llurs banderas, lliirs trofeus,
llurs espasas, dagas, guisarmas, pertisanas,
corsecas, destrals, martells, alabardas, llansas, massas, capells de ferro, cuyrassas, b r i gandinas, arcabusos, mosquets, pedrenyals,
pistolas, falconets, bombardas, canons, morters y altres enginys de guerra, que van desde
las armas dels grechs, y dels barbres, fins al
armament de precisió de las nacions moder-

nas? ¿Y un Luxembourg ab els quadros dels
pintors d'aquest últim ters de sigle, qu'esperan tanda per'entrar en el Louvre? (Y aquest
Louvre, aquest paláu inmens ple de quadros
de totas las escolas, d'antiguitats de totas las
épocas, en quinas salas interminables presents se troban las civilisacions dels assiris,
persas, fenicis, grechs, etruschs, romans,
galos , franchs , carlovingis , tota la Edat
Mitja, el Renaixement, el barroquisme de
Lluís X I V , l afeminació de Lluís X V , la
insignificancia de Luis X V I , la Revolució, y
la quincalla neo-romana del Imperi? ¿ Y'l
Trocadero, ab sas galerías d'esculptura y d'arquitectura comparadas? ;Y'I Palau de la I n dústria,a.b sas exposicions anuals de pinturas,
d'esculpturas y d'arts decorativas? ¿Y'l A/uséu
d" Arts y d'Oficis, ahont els obrers hi adquireixen bon gusty tecnicisme? ¿Y aquest aixám
de petits museus y de coleccions particulars
quin mercat es VHotel Drouot, especie de
fira permanent ahont hi acut tot lo que's vol
cambiar ó vendre del art modern ó antich de
totas las nacions de la Terra? /Y'ls Museus
d'Historia Natural y d'Antropologia ? ¿ Y'l
Jardí d'aclimatació y de plantas?
Ademés, las tevas bibliotecas sobrepujan
de molt als teus museus en grandiositat y en
riquesa. La A'aciona/ es à la Civilisació Moderna lo que à la Antiguitat era la d'Alexandria. Els seus dos milions y mitj de volums, els seus grabats que may s'acaban, els
seus innombrables documents manuscrits é
impresos, la munió dels seus dibuixos, son
el fruyt casi enter del Intelecte de la humanitat conscient. Cada pensador, cada escriptor, cada dibuixant, cada inteligencia qu'ha
sobressortit en saber expressar son pensament, cada esperit ilustre, está allí fixat sobre
paper ó sobre pergamí, classificat, ordenat,
protegit de la destrucció y posat á la disposició de tothóm que vulgui consultarlo. Y
després, trescentas mil medallas y un milió
quatrecentas mil estampas serveixen de complement als manuscrits y als llibres. Peró ja
no es sols la Nacional, sinó la de Santa Genoveva, la del Arsenal, la Mazarina, la de la
Sorfcona, y mil d'altras particulars y públicas, las bibliotecas que tens pera instruhir
á la especie humana.
¿Quí es, donchs, més universal que tu, oh
Mare de la Universalitat?
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Tu est Babel y Atenas, Roma y Alexandria, Córdoba y Florencia!
Al costat teu, Londres, la comercial, la
inmensa, es tan sois la capital famosa d"una
rassa agavelladora y egoista. Y Nova York
una fira de traficants y de tránsfugas de tots
els pobles que serveixen sa barbarie ab la
mecánica. Comparadas ab tu, resultan pobres la Jerusalém celestial del Apocalipsis, la
Ciutat del Sol de Campanella, el Pals d'Utopia de Tomás Moro, y la fantàstica terra de
las Indias, somniada pel célebre preste Joan,
de la llegenda.
La teva atmósfera es l'Art, la Ciencia, la
cultura, la educació perfecta. Totas las edats
passadas están presents en tu. y en tus covan
las futuras. Tu estàs preparant l'adveniment
del Superhome.
¡
Tu ets Nort y Sur, Orient y Occident; tu
ets Cel y Terra. Obras mestras de las arts
de tots els pobles son tas joyas. Tos tresors,
te'ls han anat á buscar els teus fills á tots els
paissos, y abellst'han portatl'ánima de lasdemés civilisacions, ab las que la teva ha crescut
y s'ha engrandit. Tot l'or del Món no podria
pas pagar la inmensa aglomeració de maravellas que posseheixes, la massa compacta
d'obras del geni humà que tu atresoras. Va
tenir ben bé rahó'l gran Montaigne: «Tu ets
el millor ornament del nostre Planeta!»
Els pobles tot? t'adoran. Sols els tirans y
llurs sicaris t'aborreixen. Y com no't poden
veure, tot se'ls torna buscarte defectes pera
afrontarte.
«Defectes? JQUÍ no n té? Atenas va tenir
demagogias, y cultes turbulents orgiástichs;
Roma, tirans monstruosos; el Renaixement
italià va tenir Borjas.
T'acusan de lleugeresa, d'insensatés, de
bogeria! Tas follias son el resultat de lo i n tens de ta existencia, mentres que la seva gravetat es la pesadesa de la mort. Tas riallas
francas y plenas son indici de salut, de l l i bertat, de vida. Tan sols els pobles superiors
son els que riuhen. Zarathustra no consagrà
l'alegria riallera entre'ls iranis. Grecia fou la
primera que, ab Aristófanes, fins dels deus
propis se va riure.
Els pobles barbres, els esclaus, psalmodian y resan, cridan ó ploran, maleheixen ó
renegan, peró no riuhen. Ta riallera franca y
desinvolta, es senyal de benestar, de pleni-
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tut de forsas, de superioritat intelectual, de
moralitat perfecta. Tot lo que à cohibir la
Vida tendeix, es inmoral d'origen, y tu, oh
Gran Lutecia! tu tendeixes à desenrotllaria,
y en tots els sentits à engrandiria. ¿Qui es,
donchs, més moral que tu sobre la Terra?
Pregúntalshi als teus enemichs, als que't
denigran: ¿D'hónt ha sortit el negre pessimisme de nostra edat moderna? <Qui ha ressucitat las búdhicas teorías, filias de la febre
aniquiladora que la barreja de sanch groga
va produhir en lá rassa Aria del Indus? Las
concepcions aplanadoras de Kapilavastou
han repercutit á Berlin y á Russia.
La doctrina del Ganges devasta la Germania y la Moscovia com un nou cólera que
tan sols fa presa en els que no tenen condicions lliures d'existencia. Y per contra, las
crudeltats més cruentas y la ignorancia més
empedrehida han arrelat ab forsa en mitj
d'Espanya. La serietat de tos contraris es la
de la paràlisis. Val més ta bojería, que totas
las sevas pobras virtuts juntas!

Tos defectes no son ni tan sois lo que las
tacas del Sol, las més lleugeras; perqué tu
ets Sol inmaculat; si, Sol de Ciencia y d'Art,
que á tots, las ideas de tots tu difundeixes,
fent claras y lluminosas las més obscuras y
complicadas; que generalisas els invents,
convertint en artistichs els objectes dels més
senzills usos de la vida; qu'encantas la existencia donantli á la dona elegancia y gracia;
irradiant salut ab tos preceptes d'higiene,
justicia ab ta vivent protesta de totas las t i ranías.
Salve, oh divina Lutecia! Permet que jo,
un llatí, cap à tu vinga; jo que soch nat
en las platjas del Mediterrà, allà en la Hispània Tarraconensis, ahont las cigalas cantan
sota'ls ardents raigs del sol del ple mitj dia,
y'l pi maritim alsa la seva fosca y elegant
ombrel·la prop d'unas ayguas d'un blau de
safir y un cel de turquesa; permetem que ¡0,
fill de Barcino, patria de Reys^jue guerrejaren contra Papas y de guerrers que com espartans varen fer de son eos valla á las inva
sions fatalistas islamitas , d'aquella ciutat
que ab uns quants dels seus fills va detenir
prop de dos segles la cayguda de Bizanci,
fent qu'arribessin intactes las reliquias de
l'Antiguitat clàssica al Renaixement d'Italia;
d'aquella ciutat que va dar un Nou Món al
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Món Anlich, ajudant á un ginovés ilustre;
permetem, donchs, que à^u vinga, y entri
en tos temples del Art y de la Ciencia, portant á la mà la branca d'olivera, y qu'en
mitj del esplendor de ta Universal Festa, al
ovirar el nou segle, porti à mos llabis, ab la
copa d'or dels grans Felibres, una libació per
ta prosperitat y ta ventura!
Ave Paris Augusta! Jo't saludo!
POMPBYUS GENER.
Pans, Tardor de i ç o o .

TRES REVOLUCIONS

pestas, vingan d'hont vingan, ab energia desconeguda, incomparable: las ombras sagnantas de Montmorency, Cinq Mars y Chassail, y las repetidas humiliacions de Gastón
d'Orleans, el propi germà del rey, ne son testimonis eterns. Ell y son amich y confident
Tremblay. la Eminencia Roja y la Eminencia
Gris, son els amos de Fransa, son els àrbitres de tota la Europa. En efecte: els hugonots vensuts en sos últims esforsos de La
Rochelle, la noblesa reduhida à la impotencia, 1
la casa d'Austria combatuda en sas dugas
brancas, la imperial y la espanyola... l'absolutisme francés regnava definitivament. Sense l'obra artera, absorbent y despòtica del
Cardenal, Lluis XIV no haguera pogut dir
jamay «L'Estat soch jo».

Heine diu que'ls tres revolucionaris més
Passém à estudiar un'altra revolució, la
grans de la Edat Moderna son Richelieu,
Revolució Francesa, qu'en la trinitat revoluRobespierre y Rothschild. Prescindint de lo
satirich de la frase (com à propia d'Heine), cionaria d'Heine està representada per Ros'hi descubreix en ella un gran fondo de ve- bespierre, qui, en efecte, es elpersonatje que
ritat. Aquests tres noms simbolisan tres més s'identificà ab aquell terratrèmol. Rograns revolucions: ardida, enérgica, feconda bespierre fou el veritable tipo del revolucioen resultats com cap d'ellas la primera; i m - nari jacobi; son caràcter exaltat, impetuós y
petuosa, esbojarrada, veritable borratxera re- sanguinari encaixà perfectament ab el mitj
volucionaria la sajona, y crúa com el realis- ambient llavoras regnant. Mirabeau fou el
me més aclaparador l'última. El cessarisme, cervell de la Revolució; però son radicalisme
el jacobinisme y la burgesia: heus aqui'ls tres prudent y sossegat no fou comprés per aquemoviments ab que la Edat Moderna ha en- llas multituts desenfrenadas, y la mort el
derrocat el clàssich castell feudal de la Edat sorprengué quan ja la seva paraula enérgica
Mitja; heus aqui las tres tempestas qu'han y eloqüent era interrompuda pels jacobins ab
arrencat d'arrel els arbres genealógichs més crits de «traició!» y «cobardía!» Las massas
estavan ab Marat, ab Dantón. ab Robespiercorpulents.
re, sobre tot ab aquest últim, per la senzilla
Richelieu fou l'ànima del primer impuls,
rahò de qu'era'l més exaltat. S'ha comparat,
fou l'iniciador més caracterisat del absolutisab molt aceri, la situació de Robespierre en
me, fou el colós qu'acabà ab las forsas de
la Revolució, à la d'un carreter que va à peu
l'altiva aristocracia feudal, pera entronisar la
menant el cavall dpsbocat d'un carro, y (¡ue's
monarquia absoluta y despòtica, reduhint à
veu obligat à seguirlo en sa boja carrera, so
la categoria de cortesans y camaristas à n'apena d'ésser atropellat pel propi carro. La
quells magnats qu'en altre temps desafíavan
comparació resulta exacta ; puig realment
impunement el poder real. La majoria dels
Robespierre es el capitost que més sobresministres del seu temps, Bukingham, Laud
surt entre aquellas massas revoltadas y frey Strafford à Inglaterra, y fins el mateix Olinéticas, es qui las electrisaab sa paraula, es
vares (ab tot ^ la debilitat de Felip IV) à Esqui las llensa à la lluyta, es el cap, es l'idol
panya, no foren més que homes de cond'aquell partit jacobi, qui a sa vegada l'emfiansa, més ó menys influyents vora de sos
peny y l'arrossega en aquella inondació, fins
respectius monarcas, que'ls enemistavan ab
que l'escup, l'abandona y'l condempna, perel poble y'ls abandonavan à sos butxins com
què «la sanch de Dantón l'ofegava».
à n'els primers, ó'ls hi retiravan la privansa
com à n'el darrer. Richelieu, en cambi, no
La tercera revolució, qu'Heine simbolisa
pert may el favor, se fa indispensable, y fins
en Rothschild, es sols una conseqüenca de la
s'imposa al monarca; resisteix totas las temRevolució Francesa, que fou el moviment
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qu'entronisà á la classe mitja, que desde
llavors ha vingut ocupant els llochs qu'en
altres temps eran exclusiu patrimoni de la
noblesa. Rothschild es el representant de
la moderna aristocracia del diner, d'aquesta classe adoradora del interés que s'ha enriquit explotant á las demés;, d'aquesta classe ingrata qu'oprimeix y xucla la suhor y
la sanch del desgraciat poble, aqueix poble d'entre quinas filas ha sortit. La burgesia que priva en nostres días, es aquesta
classe sense ideals que no pensa, com no sia
pera contar; es aquesta classe que's diu religiosa, sols perquè creu que la religió es de
bon to, qu'en política ha portat el parlamentarisme y qu'en economia, comes natural,
no vol veure més enllà del proteccionisme;
es aquesta secta del badell d'or, tan innoble
per'abrigar la fe y las virtuts cívicas dels
passats, com egoista per'apreciar las necessitats del proletariat que l'amenassan en el
pervindre. Rothschild el milionari, es, en la
trinitat revolucionaria d'Heine, el representant d'aquesta generació burgesa, quins gerarcas suprems son el rey del carbó, el rey
del café, ó el rey del petroli.
Aquestas son las tres revolucions qu'han
renovat la humanitat en la Edat Moderna;
resultat la primera de la exasperació que'ls
abusos de la noblesa feudal causaren en el
poble, que s'amparà á l'ombra del trono creyent trobar en ell un poder protector y trobanthi tan sois un poder absolut y despótich;
produhida la segona per la reacció qu'en la
conciencia popular causá'l despotisme intolerable de la monarquía absoluta, esclatant la
Revolució, que si enderrocà l'absolutisme
monàrquich, fou sols per» substituhirlo per
l'Estat jacobí, absorbent y uniformista; guillotinant en nom de la llibertat als federalistas girondins que no volían veure la Fransa
convertida en patrimoni de París; y es que'ls
prohoms jacobins confongueren llastimosament els conceptes de llibertat y d'igualtat,
olvidant que la igualtat es la uniformitat y
que la uniformitat es la tirania, y que una
llibertat tiránica no es tal llibertat. Conseqüència de la Revolució, fou l'enlayrament
de la classe mitja, que faltada dels títuls que
la sanch ó'l valor personal concedían à la
vella noblesa feudal, no ha sabut alegarne altres, pera justificar son predomini,

que'ls mesquins y grollers de sa riquesa, els
del capital.
La democracia ha sigut, com se veu, la
bandera de las revolucions modernas, com
ho fou de las antigás y com ho será de las
venideras. La democracia! Hermosa careta
d'indignes politicayres, y que pel veritable
poble ha sigut sempre com la linia del horitzó, que quant més ens creyém aconseguiria
més s'allunya de nosaltres.
ARNAU MARTÍNEZ y SERIÑA.

E L S R O D A - S O C A S (1)
E l l era un pastor,
ella una pastora,
massa coneguts
per un roda socas.
Casas de pagès
las probaren totas;
com palets de riu
no hi posaren molsa.
Arribats á vells
foren vells y pobres,
sempre menjant cols,
sempre menjant sopas.
Lo mudar d*hostal
no es pas cosa bona:
s'ensopega un cop
se'n esguerran dotze.
Ell era un pastor,
ella una pastora.
A. BORI V FONTKSTÀ.

TEATRES
Divendres s'estrenaren á Barcelona dugas
obretas en un acte, dignas de fixar l'atenció
pelcontrastqu'ofereixen ablas altras obras de
iguals dimensions que contínuament ens dona i anomenat genero chico. El sainele clássich, que tantas obras mestras havia donat
al teatre espanyol, sembla com si volgués rebrotar ab las úllimament estrenadas, encarrilant la comedia lleugera per camins menos
carrinclons y xabacans.
En abdugas obras la observació directa y
clara de la realitat, embellida per la fantasia
(i) De las Cansom tscolars, mencionadas en els
Jochs Florals d'engvany.
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del artista, dona lloch á la presentació escénica de quadros de costums frescos, espontanis y ben sentits.
Una es catalana, original d'en Ramón Ramón y Vidales, y's titula En Pau de la gralla
ó la festa major de la vila. Es un quadro de
costums populars tarragoninas en que'ls t i pos de la terra hi surten apuntats ab un carinyo, un sentiment y una vida que denotan
en l'autor, ademés de qualitats ben recomenables d'observador fi y delicat, verdaderas
condicions d'autor dramàtich. Tal volta l'acció en conjunt sigui un xich diluhida per
l'afany que demostra l'autor de presentar t i pos y més tipos, tots a quin més natural; tal
volta pequi de poca consistencia dramática;
mes en un senzill quadro de costums aquestos son defectes petits, si ho son. Lo essencial es que hi hagi vida, que hi hagi poesia y
sentiment; y de tot aixó l'obra d'en Ramón y
Vidales no n'está mancada.
Llàstima que á Novetats l'hagin presentada tan malament. Aquells tipos tan reals,
tan ben trobats, semblava que'ls hi fossin
completament desconeguts als actors, á judicar per lo poch que'ns mostraren el fondo
dels mateixos. Ni que aquells actors haguessin sigut tristos aficionats d'un cassino barato! Ademés, casi seria qüestió de preguntar
si aquella nit á Novetats hi havia direcció
artística, perquè ab tot y tractarse d'una festa major tan animada com solen ser las de
las vilas tarragoninas, no hi vàrem sentir degudament las grallas,ni tampoch els timbals,
fluviols, cohets, etc., quins sorolls podrían
produhirse á voltas en artística confusió, y
més ó menys llunyans y apagats segons las
conveniencias escénicas. No vegerem, en una
paraula, la tiplea gatzara qu'ha d'ésser el
medi en que's desenrotlla l'obra. L'autor
prou ho descriu ab verdader amor, peró'ls
intérpretes no ho comprenen, ó lo qu'es pitjor, no ho senten. Es una vergonya que companyías catalanas que passan per importants,
desconeguin las més típicas costums de casa
nostra. ¿Qué diriam d'un altre país en que hi
ocorreguessin semblants despropòsits artístichs? Si no sabém interpretar lo qu'hauríam
de dur á la massa de la sanch, hi ha que convéncens de que som molt menos de lo que á
voltas ens creyém ser.
L'obra del senyor Ramón y Vidales, ab
tot y sa senzillesa, mereixia bastant més de
lo qu'en sa interpretació donaren de si
aquells actors. Els únichs que trobarem encaixats foren la senyoreta Bozzo, l'actor (no
recordém son nom) que feya d'afillat, y las
senyoras Morera y Pallardó. Els demés, tots
desentonaren prou, distingintse en aquest
sentit el senyor Borràs (J.) y'l que feya de
pare (quin nom tampoch recordém), que va
fer inútils esforsos pera estar discret.
De totas maneras el públich, qu'era escullit, va fer al sayneíe'h deguts honors.

T a m b é es un quadro de costums espléndit el
que'ns han ofert à l'Eldorado'ls germans nlvarez Quintero ab E l Estreno. Tothóm queconegui la vida íntima de bastidors, convindrà
en qu'està reproduhida pels senyors Quintero
ab una fidelitat y un esperit d'observació ben
propi d'un temperament d'artista. En E l Estreno s'exposan totas las contrarietats, totas
las angunias, totas las impertinencias que té
de sufrir un autor, y tots els incidents cómichs
a que donan lloch els ensaigs y la primera
representació, de teló endins. Tot aixó ho
presentan els germans Quintero ab forsa i n geni y lloable sobrietat, salvant el perill à
que estavan exposats, donat l'assumpto, de
caure en lo xabacà convertint el sainete en
una parodia grollera. No ho han fet aixis, y
aixó més tenim qu'alabar, puig el públich à
qui estava destinada l'obra'ls haguera aplaudit més si d'aquella manera l i haguessin servida. El llenguatje es viu; els xistes per lo
general espontanis y ingeniosos, y l'acció's
desenrotlla ab forsa naturalitat.
Se distingiren el senyor Gil, que fa d'autor
reproduhint perfectament el tipo ab totas las
nirviositats, dubtes y esperansas, y'l senyor
Pinedo, que fa de director d'orquesta ab sobrietat y desenfado; també fa un curt paper
d'actor ab gràcia cómica de bona lley. Els
demés arrodoniren el quadro, que, com es
natural, el coneixen á fons.
Tant de bo que'I genero chico s'anés transformant pel camí que senyalan aquestas dugas obretas, dignas de sincer aplauso.
E.MILI TINTORER.

LA PARODIA DEL LICÉU.
Aquesta es la nostra sincera opinió: l'obra
de Wagner que acaba de representarse per
primera vegada, ha sigut profanada tal y
com van serho las precedents, y fins podém
dir que ab circunstancias agravants. El públich barceloní segueix desconeixent el grandiós drama musical que ab el títul de Si'e^Jried va escriure l'inmortal mestre alemany;
lo que aquí's representa ab el nom de SigJrido n'es solzament una ridícula parodia.
Teniam la convicció de que l'estreno de
Siegfried havia d'ésser un desastre, baix el
punt de vista artistich, peróno'nsimaginavam
que l'atentat que's preparava arribés à revestir semblants proporcions.Coneixiam la insuficiencia, la ignorancia de la Junta de Govern
del Licéu, formada per uns senyors que no
dubtém son unas excelents personas com à
particulars, peró que resultan unas perfectas
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nulitats pera cuydar dels interessos artistichs
de dit teatre. Sabiam molt bé que pera res
se cuydaria d'intervenir la esmentada Junta
en las actuals representacions (com hauria de
fer) investigant l'aptitut del personal contractat, la vàlua del material escénich llogat,
y la* idoneïtat de tots els elements necessaris
pera representar dignament un'obra de tal
naturalesa. Estavam, per altra part, al corrent de la gran práctica que té la Empresa
pera fer ballar com ninots, à mida del seu
gust, totas las Juntas qu'en aquella casa
s'han succehit; com també pera posar en escena l'obra més dificultosa ab els menors sacrificis possibles, cercant sempre no'ls elements més apropiats, sinó'ls més baratos. Y
coneixiam, per fi,'ls noms (y'ls fets sobre tot)
de la major part dels artistas que'l cartell ens
anunciava pera fer malbé l'obra de Wagner,
per las positivas aptituts que revelaren al
destrossar anteriorment altras produccions
del mateix mestre. Peró, ab tot y estar tan
provinguts, hem de confessar que no esperavam tal atreviment, tal desconcert, tal falta
de sentit artistich, puig el Siegfried del L i céu es el pitjor entre'ls molts dolents que
s'hagin representat. Ni fentho expressament
podria arribarse més enllà.
Prescindim, pera no desviarnos del asumpto, dels factors externs, dels causants invisibles, dels que considerém primera y principalment responsables de lo qu'en el Licéu
succeheix, que com ja hem dit, son la Empresa que ha abusat de nosaltres y la Junta de
propietaris que ha tolerat semblant abús. Fixemnos tan sols en els elements que prenen
part en la representació, y veurà tothóm qui
no vulga fer el cego y conegui l'obra, que no
podia resultarne més que un disbarat al presentaria en condicions tan deficients: director
d'orquesta, músichs, cantants, direcció escénica, decorat, trajos, jochs de llums, tot ha
contribuhit a la débacle; á tothóm correspón
el seu tant de culpa.
Deyam al ocuparnos del Tristan que'l responsable de la execució de tota obra lírica
es, en nostre concepte, el mestre director y
concertador. En efecte: ell es qui mana com
un rey absolut sobre'ls músichs y sobre'ls
cantants; ell qui ha d'ensajar, primer per separat y juntament després, à uns y altres; ell
ha d'examinar els factors ab que conta y, cas
de que no tots sian utilisables, triar els aptes y rebutjar els inútils; ell ha de corretgir
las erradas d'interpretació en els que ja coneixen l'obra, y ensenyaria convenienment
als que la executan per primera vegada; en
una paraula, el director ha d'usar de totas las
facultats y emplear tots els medispera quel'obra del músich arribi al públich sense adulteracions ni esmenas. reílexant sempre fidelment el pensament del autor. ¿Ha fet res d'aixó'l mestre Mertens? Ho neguém en absolut.
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No ho ha fet, perquè ni sabia ni podia; es
a dir, per falla de coneixements y per falta
de medis. En primer lloch, sostenim sa carencia de coneixement de l'obra, perquè aixis
ho ha demostrat á cada pas, en cada escena,
en cada frase, com en son lloch ens proposém probar. Seguintlo atentament, l'hem vist
titubejar fins anibar a perdres, l'hem vist
marcar temps equivocats, portantho tot ab
una extraordinaria confusió y sens observar
may las anotacions de la partitura. Ni la domina ni la sent l'obra; puig en sa intepretació (millor diriam falta d'interpretació), revela que ni tan sols té la pràctica de dirigirla. Y dihém, ademés, que li han faltat els
medis, perquè precisament en aixó radica'l
principal defecte: en no tenir facultats pera
rebutjar els executants dolents y substituhirlos per altres.
Pera imposarse en la direcció d'una obra's
necessita carácter y autoritat, y precisament
perquè en Mertens no posseheix un ni altra,
es per lo que'ns fan soportal la seva batuta.
El nom d'aquest mestre no té cap valor en el
món musical; á pesar de sa avansada edat,
no pot exhibirnos cap brillant fulla de serveys com á director, y molt menos director
wagnerià, com aqui s'afirma per molta gent
que may sab de lo que parla. Es menester
molta ignorancia ó molta mala fe pera sostenir que «no en vano goza fama universal
de ser el primer director wagneriano y la batuta más compenetrada con el espíritu del gran
músico» (1). En Mertens no es ningú, ho repetim perqué n'estém certs, y qui afirma lo
contrari que's prengui la molestia de demostrarho.
Y encara que possehis l'autoritat que l i
neguém, li falta per complert el carácter
pera fer valer aquesta autoritat. No coneixém
un director d'orquesta més convensut partidari del laissez faire... La energia que no té
pera conduhir l'obra, també li falta per'imposarse als executants, corretgirlos y fins rebutjar els inútils. Aqui està'l secret, puig aixis hauria procedit un director wagnerià, y
per aixó (y per la diferencia de preu) no l'han
contractat. A la Empresa no li convindrà
may tenir un director que sàpiga sa obligació, y que, en conseqüència, comensaria per
exigir com condició sine qua non radicals
modificacions en el personal de la orquesta,
en el material d'instruments (particularment
el metall) y fins en el quadro d'artistas.
Aquestas exigencias el mestre Mertens no las
ha tingut ara, com tampoch va teñirlas en
La Walkyria, y com qu'aixó ho sabia l'actual
Empresa, heus aqui'l motiu de sa contracta.
I otas aquestas consideracions, y altras
que seguirán, son pera fonamentar el per
qué'ns veyém obligats á combatre al mestre
(1) Diario Afercantil del 16 del actual. Per suposat,
sense firma.
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Mertenscomá principal responsable del munt
de disbarats comesos. En lo exposat ens apoyavam avans desentir l'obra pera sostenir que
no podia anar bé, y en efecte, després de sentiria'ns ratifíquém en que no ha anal bé. D i rigint Steg/ried, en Mertens ha estat encara
molt per sota del baix nivell que alcansà en
La Walkyria. Quan menys en aquesta vàrem observar que coneixia bastant (pera si
mateix) l'obra, encara que no sabia, per falta
de práctica, ensenyaria als músichs; y que la
sentia un xich, á la seva manera, encara que
no era capàs de feria sentir al auditori. Però
ni coneix Siegfried à causa de sa major complicació, ni'l sent tampoch, perquè tot l'ardor y entussiasme d'aquest poema, en que lo
idilich s'entrellassa constantment ab lo heroich, están en contraposició ab el temperament y ab el pes dels anys d'aquest mestre.
, Conseqüència d'aquest desconeixement es
la lamentable confusió qu'ha regnat d'un
cap al altre de l'obra, y corolari de la falta
de sentiment es lalentitut, l'ensopiment qu'en
ella s'hi ha notat. La batuta d'en Mertens no
ha arrossegat á la orquesta ni un moment en
tota l'obra, no ha donat may la expressió que
cada passatje requeria. Peró, ademís, hi ha
com agravant la falta de claretat, de justesa,
de gradació y lligament en las frases, la equivocació dels temps, la falsa accentuació dels
temas, la supresió de fragments indispensables, y la inobservancia de lo que á cada
punt Wagner recomana. Y si aixó fa'l director, ¿qué no han de fer els dirigits)
Pera la importantissima part de protago*nista s'ha contractat al tenor Grani. Bastava
recordar la manera com interpretà anys enrera'ls personatjes de Lohengrin y Tannhàuser pera compendre que la part de Siegfried
era molt superior á sas facultats vocals, i n compatible ab sa figura, 6 inadaptable á son
temperament artistich. El tipo que Grani'ns
presenta es una equivocació, una degeneració del veritable Siegfried; li falta la ingenuitat del noy y la grandesa del héroe. En
els moments de passió's requereix major fogositat; en las situacions infantils es precís
molta més vida y alegria. Aixis resulta pesadissima y sense color l'admirable escena de
la forja, faltada de sentiment y expressió la
de la selva, y sens ardor apassionat el dúo
amorós. En el cant las deficiencias son encara més remarcables, puig el primer y últim
actes resultan en tessitura massa alta pera sa
veu, y careix al mateix temps de la mitja-veu
tan necessària en moltas escenas, particularment las del acte segón.
Els dos nibelungs. Mime y Alberich, son
també pèssimament interpretats. A l encarregat del últim li falta grandiositat pera reproduhir el rey dels nibelungs y posar de manifest tot el seu orgull y'l seu odi contra la rassa dels deus. Peró de tots els intérpretes de
l'obra cap falseja tant el tipo com el senyor

Zucchi, que representa'l nano Mime. La veu
ha de emetres d'una manera més sarcàstica,
ab timbre més de falset, y'l tipo ha de presentarse molt més estrafet, posant ben de manifest la hipocresia y l'astucia y produhint un
conjunt molt més grotesch. Ni un moment hi
veyém personificat aquell ser tan antipátfch,
peró que á cada punt fa riure, sense no obstant degenerar en bufo. La equivocació del
intérprete del Licéu no ha pogut ser més
complerta, contribuhint en alt grau á la i m comprensió del primer acte.
El Wotan d'en Gnacarini es la natural conseqüència del mateix personatje que'ns presentà en LaWalkyria. Tan efectista en una
com en altra obra, igualment mal cantat y
ademés faltat de la major grandiositat y misteri ab que' aquest deu apareix en las tres
escenas de Siegfried, y que's posan més de
relléu á cada acte.
Respecte a la intérprete de Brunhilda, hem
de confessar que tampoch ens ha satisfet. No
basta que la senyora Ehrenstein sigui austríaca pera poderla considerar exenta dels
defectes de la escola italiana, puig encara
que aixis sia, es menester, ademés, afiliarse á
la escola wagneriana pera conseguir la vera
expressió de la part. Y de wagneriana sa i n terpretació no'n te rés. Naturalment que l i
reconeixémbastanta superioritat sobre'lsseus
companys, peró una execució que sols per
comparació es menos dolenta, no implica
que sigui bona. Las facultats de la senyora
Ehrenstein son ben acceptables (apart d'algunas notas extremas), peró la emoció artística, el sentiment complert de la colossal figura del art wagnerià, no'ns els produheix
pas. Hi falta també quelcóm de grandiositat,
y hi sobra bastant de monotonia y d'ensopiment cap al final.
¿Qué'n dirém de la tan celebrada mise en
scene? Donchs que tot es extraordinàriament
dolent. La falsetat, mala combinació de tons,
impropietat y fins pobresa, regnan en el decorat; el mal gust, efectisme y també impropietat, en els trajos; las combinacions de
llums son totas equivocadas y'ls efectes d'escena deixan moltissim que desitjar, en particular la mutació de quadro del tercer acte.
En cambi s'ha de fer la deguda justicia al
dragó, qifes de tots els personatjes de l'obra'l
que més s'acosta als dels teatres alemanys.
Tal es el resum de nostras apreciacions sobre'l Siegfried del Licéu. Fins aquí no hem
fet cap crítica, ni hem pretengut feria, limitantnos sols à exposar molt per sobre las primeras impresions del estreno. Molts donarían
ja sa feyna per terminada, sent aixis que nosaltres tot just comensém. Hem principiat
afirmant que las representacions del Licéu
son una parodia, y hem de probarho. Hem
fet serios cárrechs à la direcció d'orquesta, y
hem de fonamentarlos. Hem censurat enlinias
generals la interpretació de cada personatje,
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y hem de detallar y justificar aquestas censuras. Hem criticat la part escénica, y es precís
demostrar sos defectes.
D'aquesta manera'ns proposém desvaneixe
lo que alguns poden pendre com.prejudicis y
apassionaments.
Per aixó es precís enfonzarse dins de l'obra,
puig en el terreno deis datos y las probas no
hi caben superficialitats y divagacions. Analisaróm, y després ne traurém las conseqüencias. A qui l i interessi seguirnos, que'ns segueixi, y després que judiqui.
JOAQUÍM PENA.

CONCERT CR1KBOOM
De verdadera solemnitat artística ha de calificarse l'última audició de la «Sociedad
Filarmónica.» L'infatigable mestre belga d i rigint la orquesta que ha conseguit formar ab
sa Academia de música, obtingué un seguit
d'ovacions tan entussiastas com sinceras, de
las que may s'esborran.
En el programa hi sobressortia, com sempre, la colossal figura de Bach. En el Concert
pera violi y orquesta, en Crickboom va fer
prodigis ab aquell instrument, delitantnos^b
una interpretació tant clàssica y tan ben sentida que no es possible demanar m é s .
La orquesta doná una nova proba de sos
avensos, que la colocan tant per sobre de tot
lo que sentim ordinàriament. La constituheix
una massa de corda compacta, nutrida, expressiva, fonentse 'ls diversos instruments
en un tot perfectament homogeni, que interpreta las obras ab tot el vigor y clar-obscur
que requereixen.
Totas las composicions foren ditas magistralment, arrebatantnos com de costum la
grandiosa éinspiradissima A r i a á t Bach,qual
interpretació basta per'acreditar á la orquesta y á son director. Executant á Mendelssohn, á Grieg y á De Greef, va estar també á
igual nivell.
En mitj del sens fi de profanacions artísticas que diàriament estém condempnats á
sentir, la personalitat del mestre Crickboom
adquireix á cada nova audició un relléu més
gran. Es menester que tots els amants del
verdader art comprenguin en tot son valor el
trevall d'aquest mestre: la importantissima
tasca de la educació de nostre püblich y formació del primer y únich conjunt orquestal
qu'hem tingut.
Aquella massa de püblich que respón sois
quan el cartell l'enlluherna, no va assistirhi á
aquest concert com ab tanta rahó ja profetisavam la passada setmana. Per aixó invoquém més que may la unió dels fidels, dels
incondicionals, pera que tots al plegat ajudém
al ünich director de plena conciencia artisti-
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ca que tenim, animando á perseverar fins al
terme de sa misió.
Avant sempre, mestre Cnckboom!
J. P.

MATINAL
Eixit'l sol; per l'alta serralada
la boyra s'hi gronxava cansonera;
y per la extensa prada
la mandrosa vacada
esquellejava desflorant las herbas.
Pels camps llunyans sentías mitj confosa
dels segadors la veu; fresca y xamosa,
entré is groguenchs rostolls la espigolera
avansa feynera
tot fent un gros manat d'espigas rossas.
L a matinera alosa s'enlayrava
per l'espay infinit cantant festosa;
al lluny del lluny, de l'absorvent resclosa
l'aygua que devallava
esvania en l'espay sas queixas fondas...
V'l dia comensava
ab son esclat de llum, de cants y aromas.

IGNACI SOLKK v ESCOFIT.

BIANCA MARIA DEGLi ANGELI
I
El comte August Carles de Puig-alt dor^
mía encara, á las dotze del mati, destrossat
pels excessos de la orgia passada. El seu rostre, arrugat y envellit per una vida de disbauxa y de vici, reposava ab lassitut sobre'l
tou coixí. Era blanch y pálit, de faccions altivolas y alhora desdibuixadas, sagell d una
rassa aristocrática y degenerada que se'n anava à la posta ràpidament.
El bras dret del comte penjava com el
d'un mort, y en la mà, llarga y descolorida,
s'hi marcava'l relléu de las venas, pobres de
sanch. El respir quasi no se li sentia y'ls lla
bis primissims se l i arquejavan dèbilment,
sens dubte recordant el frech d'altres tlabis
més vermells, humits y plens de vida. Tot el
seu ésser tenia ja la fúnebre blancor del marbre de las lombas y la transparencia de las
glassas mortuorias.
A un quart d'una, en Joseph, el vell criat,
entrà poch á poch y obri un finestró. La llum
grisa y esmortuhida d'un mitjdía de janer
aclarí la cambra. A fora plovia pausadament.
Las canals regalavan aygua. Se sentia la mo-
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nótona cayguda de las gotas sobre'l baleó,
com un Ilagrimeig intermitent.
El comte obri'ls ulls.
—¿Quin temps fa, Joseph?
—Plou, senyor.
—Ditxosa pluja! Ja fa tres dias que dura!
Encén ei llum, deixam els diaris y vesten.—
El comte va asseures sobre'l llit, tremolós,
ab els llarchs cabells rossos despentinats. Va
passarse la má per la cara y la olorà, somrihent: desprenia un fort aroma de violeta.
Fullejà'ls diaris francesos, arribats à Barcelona ab el corróu del dematí. Y comensá á
llegir /-e Figaró, ab ayre displicent, sense fixarse bé ab lo que llegia, distret per recorls
que revenían alegrament. De prompte llensà
un crit y saltà del llit, agitat y nirviós, ab
els ulls dilatats per l'horror: el seu rostre
s'havia tornat del color de la cera.
—Bianca Maria morta, y de quina mort...—
Heus aqui lo que havia llegit:
«De Palermo'ns comunican una noticia que
Ua causat terrible impresió en el món artistich d'italia. La gran cantant Bianca Maria
degli Angeli ha sigut assesinada y robada,
en la seva Villa-Bianca. Els criminals l'han
sorpresa mentres dormia, ultratjantla salvatjement. Després l'han escanyada. Passa de
tres milions de lire el valor de las joyas robadas.»
11
Deu any? avans d'aquest fet, el comte A u gust—que alashoras tenia trenta tres anys—
viatjava per Italia, enamorat d'aquell pais
maravellós. Va visitar Florencia, la ciutat de
la senyoria, centre inmortal d'art; la rihenta
Nàpols, blava pel seu cel y pel seu mar; Roma, augusta pels Cèsars y severa pels Papas; Venècia, la ciutat encantada de la poesia y del somni; y per últim Milán, la vera
capital artística y intelectual de la Italia moderna.
A Milán s'hi senti corprès,y determinà restarhi més temps del fixat en la distribució
del seu viatje. Va adquirir relacions freqüentant reunions y balls, circuís y teatres. Y en
ells simpatisà desseguida ab un dels principals membres de l'aristocràcia milanesa: el
princep Ugo Rinaldi. La conversa agradosa
y amable d'aquest. plena d'enginy y de sociabilitat, ocultava'l refinament, la superioritat y la cultura inmensa d'un esperit seriós y
profond, assedegat d'art y de bellesa. El princep Ugo era molt reservat en las manifestacions del seu interior. Pera'ls més era tan
sols un gran causeur de salons y un héroe de
festas y de joya. Irónich y despreciatiu, desdenyós de las multituts y de las nulitats, se
doblegava finament y tranzigia sens esfors,
en la forma, ab lo mateix que ahorría. Epicuri de bona escola, cultivava la vida pel
goig que dona y evitava cuydadosamem els
seus cntrebanchs y las sevas miserias.

—Amich comte — digué una nit el princep
Ugo, sortint del restaurant y caminant abdós
envers la Scala —si voléu vos faré conèixer
la dona més extraordinaria del món. Aquesta nit canta-Bianca Maria degli Angeli, antiga camperola dels Abruzzi y avuy diva
de primissimo carlello. El seu pare era masover d una finca meva. Quan jo la vaig conèixer, als vint anys, ella'n tenia catorze y ere
yeume: no podéu imaginarvos una bellesa
com la seva. Era rossa com l'or, blanca com
la neu y un xich rosada. Els seus ulls eran
negres y divins. El seu oval era perfecte,
y las sevas faccions més puras y armoniosas que'ls rostres de las santas verges prerrafèlicas. El seu cos era un prodigi de gracia
y delicadesa, y las sevas mans las haurian
envejadas las nobles damas del Renaixement.
Una dona com aquesta no era nada pera
viure en el camp. Encara no tenia quinze anys quan va fugirne. El seu pare mori de
desesperació y la seva mare de vergonya.
Desprès no sé cóm se las va compondre.
Avuy té vintisis anys, es instruhidissima, canta divinament, llegeix à Virgili en llatí y á
Goethe y à Wagner en alemany, y es artista
com la Ristori. Es una de las inteligencias
més grans, més espléndidas qu'he conegut.
Beró oblidéu ara'l retrat jovenil que vos
he fet d'aquesta dona. Imaginéuvosla avuy
molt diferent (físicament) de com vos la he
descrita. Esborréu la primera visió de verge
prerrafélica y mística: vejeula desd'ara, ab
els ulls de l'ànima, en l'estat, pera las altras
momentani, del trànzit de la ingenua frescor virginal á n'el magnífich espandiment de
la dona. Y en aquest estat s'hi manté màgicament, desde'ls divuyt anys.
Intelectualment, el seu esperit sent fluixament (y es cl seu únich defecte) las emocions
frescas y primeras de la vida: en cambi es
insuperable, única, en la manifestació de las
passions gegantinas y arreladas que sois han
sentit de tant en tant els grans poetas; en la
plástica reproducció de las clarors de l'ànima que sols han entrevist els grans visionaris. Llavors la seva veu vibra, ja com un clam
de desesperació violenta, ja com un ressò
diví de las grans serenitats, de las regions
eternas y bravíssimas, ja com la palpitació
d'un cor extraordinari, quinas cordas baten
polsadas pels dits (ebrosenchs del Geni!
Si la sentiu recitar la fi planyivola de Dido,
el cant V del Infern dantesch, la resurrecció
d'Helena y la mort d'Isolda, me donarèu la
rahó de lo que vos dich. El seu esperit viu
de somnis y de grandesas.
Es una Elsa petita y una inmensa Isolda,
una pobre Margarida y una opulenta Helena.
¿Y moralment? Moralment es una dona
nirviosa, sensual y variable. Lo que avuy
desitja, demà ho aborreix. Es esclava del
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las altras donas. No fingeix timidesas. No's
ruborisa sabiament y no juga ab els homes.
La seva franquesa arriba á la insolencia. Si
li agradéu, vos ho dirá desseguida.
Seria una magnifica dona primitiva, sense'ls refinats y nirviosos impulsos del seu
esperit.—
El príncep Rinaldi y ' l comte de Puig-alt
caminavan agafats pel bras envers el gran
teatre de la Scala.
—Avuy fan el Mefislofele—continuà'l primer—y arribarétn al comensar l'acte quart.
Peró no'm sab pas greu. Veuréu á la Bianca
Maria encarnant la Helena clàssica, ressucitada pel vell Faust segons contan las llegendas, després pel gran Goéthe en una de las
darreras y lluminosas visions de la seva ánima y avuy, despullada del seu sublim simbolisme y humanisada, pel nostre Boito,
Demà, si voléu, vos presentaré á la Bianca.
Siguéu fort contra las tentacions. El seu
encís es extraordinari y pochs poden resistirlo.—
Al entrar en la sala d'espectacles, caldejada per l'alé entussiasta d'un püblich fanadsat, el comte mirà ansiosament l'escenari
aclarit per un llum blanquissim. Dessota d'ell
triomfava esplèndidament Bianca Maria degli Angeli, vestida ab la llarga túnica grega
que tremolava inflada per la palpitació de las
formas augustas que cubría.
Era un paisatie de la Tessalia antiga. Un
temple dórich alsava las sevas formas esbeltas. Ressonava la pura remor del Peneus. La
lluna serena, inmóvil, destriava'ls seus raigs
á través del fullám, mostrant al lluny la massa armoniosa del Pindus. La natura eternament primaveral mesclava totas las sevas
veus ab el so de las harpas y de las liras que
arpegiavan dolsament. Un clássich equilibrí
presidia las formas: tot era serenitat, claror,
armonía. Els colors eran brillants, peró no
ofenían. S'ovirava una successió bella de
colls florits, de prats y de boscos. Entre'l fullatje vert s'hi veyan nobles els purs perfils
de las estatuas gregas.
Y sobre aquest fons d'antiga poesia, la veu
d'Helena, potent, melodiosa, trágica, intensament expressiva, cantà la cayguda de Troya, en mitj d'un poble consternat. Y semblà
sentirse la música resplandent de las espasas,
y l'enderrocament de las torras y dels murs,
y l'enfonzament aixordant de las bigas dauradas sobre'ls assaltants, entre nuvoladas de
pols, y la mort de tants héroes y tantas verges, y las bullentas cascatas de sanch dcvallant dels palaus y deis temples, y l'anihilament inmens d'un gran poble...
Y després, desfet l'alé de 'tempesta y de
ruina y purificada l'atmosfera per la romántica y cavalleresca poesía que Faust irradiava, s'uniren la esposa infidel de Menelau y'l
vell filosop rejovenit en un abrás indefini-
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ble, y brollà de totas las bocas la hermosa
melodía del Amor, desplegantseespay amunt,
palpitant y apassionada...
Y las veus de Faust y d'Helena moriren
entre'l tremolo suavissim dels violins, somniant ab la plascévola vall de l'Arcadia que'ls
oferia una eternitat amorosa...
—¿Vos heu fixat, comte, — deya'l príncep
Ugo Rinaldi ab veu commosa y entussiasta
—vos heu fixat ab l'art may igualat d'aquesta dona? ¿Li heu vist els ulls rublerts d'inspiració genial? ¿Vos heu fixat ab l'épich cayent de las sevas robas, ab la majestat dels
seus brassos d'alabastre? ¿Y la veu? La veu
es pura, celestial, inefable, lluminosa... Y
encara, si l'haguéssiu sentida en la VillaBianca, com l'he sentida jo, cantant sols pera
mil...
— Príncep — va respondre'l comte A u gust nirviosament: — demà presenteume á
n'aquesta dona.—
A l'endemà, el príncep Rinaldi presentà'l
comte de Puig-alt á Bianca Maria degli A n geli, en el seu hotel sumptuosament artístich.
La conversa lliscà agradosa y lleugerament
irónica per part del príncep, vacilant y fina
per part del comte.
Bianca Maria va observar desseguida'l profond encís qu' exercia sobre aquest, encís
que creixia ràpidament, que s'apoderava del
seu ésser y'l dominava. Y somreya mentres
els seus llabis l'envoltavan carinyosament
d'una melodia puríssima y alhora tirànica.
Una teranyina suàu y perfumada's formava
entorn del comte, teixida ab las paraulas de
Bianca: li oprimia'ls membres, li destruhia
la voluntat, l'ofegava. Y à través d'ella, uns
ulls negres y profonds brillant dessota uns
cabells d'or, y uns llabis vermells y sensuals
cntr'obrintse sobre un rostre de neu, l'atreyan poderosament y l'adormian.
El príncep Rinaldi sospirà, aixecantse.
—Tinch una obligació en' aquest' hora y
ja la oblidava... Dispenseume, Bianca, y vos
també, comte...—
Els ulls de Bianca brillaren alegrament.
—Adeussiàu, Rinaldi... Hauria sentit que
per mi vos en haguéssiu retrassat...
—Si voléu que'm quedi...
—Gracias, no'm feu falta...
— Ah, Bianca, Bianca! Sempre la mateixa! Una gran artista y una pobre dona!—
Y'l príncep se'n anà, recordant altres moments més venturosos, y ja quasi esborrats
de la seva pensa y del tot de la de Bianca
Maria.
El comte August y aquesta restaren sols.
EI primer sentia encara una pertorbació i n terior, vensut y doblegat per l'encís dominador d'aquella dona. Y sentia perdres entre
las onadas sensuals y artísticas que's despre-
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nian del cos elegantissim de Bianca Maria,
bressat per la dolsa música italiana que a
dolls y flonjament vessavan aquells llabis
hermosissims. Y restava enervat, sense voluntat ni energia, embafat per un alé afrodissiach que sortia de tots els recons de la
sala, com si alli s'hi haguessin deixondit de
poch, lassas y perfumadas, totas las esclavas
d'un magnifich harém oriental.
Feu un esfors pera dominarse.
—Senyora, el príncep m'havia parlat de
vos y'm crcya conéixervos- Ara veig que m'he
equivocat. Sou hermosissima, espiritual y
espléndida, y no trobo paraulas qu'expressin fidelment l'efecte que m'heu produhit.
—Els espanyols tenen nom d'amables y
galants, y vos ne sou una proba...
— Deixeume ésser franch, senyora. Ab
vergonya confesso que sento poch l'encís del
art, peró sento fondament l'imperi de la
bellesa encarnat en la dona. Y quan aquesta
resplandeix ab tots els encants, ab totas las
gracias, quan aquesta triomfa y domina com
vos triomféu y dominéu entre las altras donas, llavors tots els adoradors d'aquesta religió augusta deuhen caure de genolls, ab
els brassos exlesos, ab tot l'ésser dispost a
beure las paraulas que dolsament brollan
dels vostres llabis, à respirar els efluvis de
la vostra pell y l'alé de la vostra boca, á enUuhernarse ab la negror trágica dels vostres
ulls, á negarse entre'ls efluvis y las onadas
voluptuosas dels vostres cabells daurats...
Oh, Bianca, Bianca, que'n sou d'hermosa!
Deixeume dirvosho, deixeume repetirvosho
eternament...
— M'agrada sentirvos, comte. Vos no
parléu com els altres homes. Las paraulas
vos surten del cor, y'ls vostres ulls reflectan
un'ánima noble. Crech lo que dihéu y vos
remercío. La dona sempre agraheix l'encens
quan el seu perfúm es pur, y vol sentirse
bressada per la música de l'adoració quan es
fervent y natural... Bresseume, comte, bresseume dolsament...—
El comte August rodejà'l cos de Bianca
Maria ab els seus brassos, acostant els llabis
á la divina orella d'aquesta. Y senti en el seu
rostre'l pessigolleig dels rinxos joganers y
rossissims, y una alenada de violeta pujà voluptuosament envers el sostre.
—Oh, Bianca, Bianca! Si las mevas paraulas vos bressan, las vostras m'elevan y
m'exaltan. Jo no havia sentit emocions com
l'as que vos feu nàixer. Me sembléu l'Eva
augusta de la meva vida, la primera dona
del meu paradís. Me sento Uensat per vías
extraordinarias, resplandentas de llum y d'amor, encesas con fornals inmensos y rosadas
com albadas rihentas, y ' l meu ésser s'hi pert
darrera vostre, atret per la divina olor de la
vostra carn... Oh, Bianca, Bianca! Mireume
ab els vostres ulls amorosos... Soch vostre,
vostre eternament... soch un vensut... soch

un escláu del vostre cos y de la vostra ànima...
— August... si voléu venir ab mi á la V i lla-Bianca, á Palermo...—
Bianca Maria acabava de cedir á un d'aquells irresistibles capritxos que tan sovint se
la emporta van. Com tantas voltas, assedegada
de victorias amorosas, s'alsava gloriosament
pera retornar á la lluyta eterna. Y mentres
el comte la besava com un boig, ella somreya, acariciantli'ls cabells, joyosa de vèncer
una volta més y d'afermar aixis l'imperi de la
seva bellesa.
A fora comensava á ploure pausadament:
els núvols cendrosos planavan sobre.la ciutat
vessant las tristesas d'una nit humida y malincónica,y las primeras esgarrifansas defret
creuhavan l'espay.
Peró la boyra's desféu,esquinsada pels besos de Bianca y d'August, y á través dels
seus esboranchs, aquells oviraren las perspectivas rihentas de la lluminosa Sicília.

A la vora de Palermo, entre cedres altíssims y pins sempre vens, dessota un cel intensament blau, voltada dels murmuris y dels
olors d'una vegetació esplendorosa, s'aixeca
la Villa-Bianca, fantasia de gran senyor y
alhora gran artista, blanca pel color que la
cubreix y pel nom de la seva mestressa Bianca Maria degli Angelí.
En aquest refugi encantador Bianca y'l
comte s'estimavan follament com dos adolescents enjogassats, fugitius dels llurs pares. A l mati se vestían besantse, se passejavan per sota las arcadas de fullatje, acariciats
per la xardorosa música del vent que desde
l'Africà enviava ratxadas de foch, y tornavan
á la Villa, enllassats pel cos, alegres y enamorats.
Dormían, després de dinar, la mitjdiada,
ab las finestras ben obertas, bressats pel
cant de las cigalas y per las remors de las
arbredas. Al capvespre contemplavan las postas espléndidas del sol, y més tart las magníficas sortidas de la lluna, en un cel inmens,
tatxonat d'estrellas, blavís y lluminós.
—Anyoro l'art—digué Bianca una nit en
que'l vent de l'Africa bufava més enervant
que may y una lassitut opressora envoltava
la Villa-Bianca—y'l seu recorl m'omple de
melangia. Jo l'estimo tan com t'estimo á tu,
y sens ell no podría viure gayre temps. Escoltam bé: vuy recitar y cantar versos.—
Y comensá ab L'lnfinilo de Leopardi,
aquesta poesía tan curta y tan profonda, reflex d'un'ánima atormentada y alhora serena
y contemplativa. La veu de Bianca, vibrant
y commosa, descrigué l'erm coll, voltat de
brossa, tancant l'horitzó per tot arréu. Cantà'ls espays llunyans, interminables y'ls seus
silencis sobrehumans y la seva calma profon-
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dissima y la por del cor devant de tama solemnitat! Y afegi dolsament:
E come i l venlo
Odo stormir Ira queste piante, io quello •
Infinito silensio a questa voce
Vo comparando: e mi sovvien teterno
e le morte stagioni, e la presente
e viva e i l suon d i lei.
Y terminà ab el dols naufragi de la Pensa
en aquest mar de poesia y de misteri...
Y després sorgiren del piano'ls primers
compassos, ombrívols y solemnials, de la
mort d'Isolda. Y s'hi juntà la poderosa veu
de Bianca. Riuhadas de dolors, torrents de
melodías creuhavan ab vol ardent la xardorosa nit siciliana. Sanglotavan, se retorsian
nirviosament, se precipitavan, esclatant à la
fi ab tal frenesi y violencia, ab accents tan
delirants, que'l cant d'inmensa desesperació
se transformava en himne d'alegria inconscient, barbre y gegantina. Y semblava sentirse l'espléndit batament del esperit d'Isolda,
cantant sobre'l món la joya indefinible de
valor transfigurada, avans d'esvanirse en el
gran Tot. Y la gran llaga de la Passió, encesa com un infern de penas y de Iristesas,
anava apagant els seus fochs y resplandors
sinistres, minvant poch à poch y tancantse
suaument...
Y's perderen las últimas notas com sanglots agónichs y ofegats...
Bianca Maria, nirviosa, s'aixecà del piano
dihent:
—Wagner y Leopardi son els grans artistas d'aquest sigle, com Goéthe y Beethoven
ho foren del passat, y Lleonart de Vinci del
Renaixement, y Virgili del món llati. M'enamoran aquestas ombras augustas, y las venero desde lo més profond del meu esperit.
M'enamora lo tràgich, lo terrible que aquests
poetas han produhit ab la llur sanch y ab la
llur ànima... M'enamoran sobretot l'Amor y
la Mort, els grans germans: segons Leopardi las cosas més hermosas del món y de las
estrellas! M'enamora la cayguda de Troya,
aquesta mort colossal, épica d'un poble! M'enamora la mort de Dido y la mort de Francesca, la mort de Desdémona y la mort d'Isolda! M'enamoran els héroes, Aquiles y Eneas,
llamlet y Faust! M'enamora tot lo gran, tot
lo superior, tot lo insuperable... Quina llàstima que no siguis artista! Cantariam junts
l'amor infinit de Tristany y Isolda, y l'amor
heroich de Siegfried y Brunhilda!—
Y per la pensa de Bianca creuhà'l primer
desdeny envers l'home enamorat, tendre y
respectuós, que sentia y admirava la seva
bellesa, peró no i misteri del seu art.
Y'l comte, que fixament mirava à n'aque11a dona extraordinaria, endevinà'l seu pensament.
— Es veritat,—contestà — no soch artista
de cor y no sento gayre l'art. Solzament sen-
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to l'amor, però no aquest amor abstracte que
tu sents pels héroes y pels seus creadors,
sinó un amor humà, molt humà, que tu m'has
inspirat ab la teva hermosura de deesa.
Jo estimo'ls teus peus divinalment tnodelats, petits y prims! Jo estimo las tevas camas llargas y finas, fortas y blancas, suàus
y plenas! Jo estimo'ls teus llanchs de Venus,
el teu cos de palma, el teu bust d'estatua
grega! Jo estimo'l teu coll hermosissim, y'ls
teus llabis, y'ls teus ulls y'ls teus cabells!
Jo estimo'l teu pensament y la teva ànima:
¿qué vols més de mi?
—Perdonam — digué Bianca enternida—
perdonam. August meul—
Y va caure en els brassos del comte, ab
tot el pes del seu cos opulent, rodejantli'l
coll y besantli'ls llabis, perfumantlo de violeta
L'encant s'havia romput; l'armonia dels
dos cors se desfeya poch a poch. Las ilusiona
volavan lleugeras sota'l cel blavissim de Sicilia, y las primeras tristesas y'ls primers
anyoraments ompliren la poética l'í7/o-ZÍjafica.
Y'l comte August, en el fons vividor terrible y refinat adorador del goig egoista,
fugi una nit d'aquell niu d'amor, d'aquell
oassis de tendresa, ab l'intima y segreta esperansa de conservar solzament el recort de
las horas ditxosas y d'esborrar las primeras
tacas que volian enfosquirlas... guardantlo
en el seu cor gastat com un xich de llum
d'agost pera escalfar els últims y glassats hiverns de la seva vida...
III
El comte August Carles de -Puig-alt comparà la triomfal historia de Bianca Maria ab
el seu final horrorós entre las mans de lladres vulgars, assessins y violadors de donas.
La seva imaginació sobreexcitada reconstruhila escena del crim y de la mort. Va veure, sobre'l llit baix y luxós de la Villa, el cos
espléndit de la pobre Bianca, retorsentse de
dolor, plorant de rabia y de vergonya, udolant de por y sanglotant de fàstich, abrassada per un salvatje, mentres els altres espanyavan calaixos y rompían mobles, esperant
el torn del goig d'un cos quina posessió may
podían somniar...
Va veure aquellas tevias y rosadas carns,
cubertas de morats: els pits plens y blanchs,
reventáis à cops de puny: els llabis mitjpartits per las dents d'aquellas feras... els cabells
d'or arrencats à grapats, y'ls brassos desllorigats barbrement...
Va veure—quan la luxúria y la copdicia
dels monstres restaren satisfetas—el desenllàs d'aquella realitat esgarrifosa. Va veure
dugas mans peludas, enormes, negras, estrenyent aquell coll hermosissim... va veure
la llengua penjant y'ls ulls sortits... va veure
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—per la finestra que'ls monstres havian deixada oberta al fugir — la claror de la lluna,
l'argentada lluna de las xardorosas nits sicilianas,iluminant plascóvolament aquella escena horrible...
G. ZANNÉ RODRÍGUEZ

Desde'l diumenge passat està obert al públich el saló d'Exposició permanent del Circuí Artistich d'aquesta ciutat, instalat en el
carrer de las Corts, número 313.
El conjunt resulta molt simpàtich, figuranthi firmas de coneguts artistas catalans.

El periódich Catalunya Artística ha publicat el cartell del primer dels certàmens liteAl entrar el present número en màquina rari-musicals que's proposa celebrar.
(dimecres al demati), els Diógenes del Diari
S'ofereixen dinóu premis, y'ls trevalls haude Catalunya no havian trobat encara un ràn d'ésser presentats avans del 15 de jancr
home capàs de posar sa firma sota las malé- de 1901.
volas insinuacions fetas contra nosaltres. TorEl jurat calificador de la part literaria estaném à preguntar per darrera vegada; ¿Hi ha rà format pels senyors don J. Ayné Rabell,
entre aquells enemichs nostres qui tingui ca- don Antoni Bori y Fontestà, don Manel Rora pera donarla, ó nom pera escriurel?
vira y Serra y don Antón Busquets y Punset;
bentat aixó, quedi cadascú al seu lloch: y'l de la part musical, pels mestres don Frannosaltres, com à noys gótichs (aixis ens diu- cesch Sánchez Gavagnach, don Joseph Ribe•hen) que tenim el valor de las nostras con- ra y don Candi Candi.
viccions: ells com á vells bizantins (aixó es,
vells d'ànima), que s'amagan y fereixen en
l'ombra.
Invitats per la casa «Hoyos, Esteva y C.1»,
el dijous passat tinguérem el gust d'assistir
El dimars, 14 del corrent va reunirse'l nou à la inauguració del local destinat à exposiConsistori dels Jochs Florals, y's donà lectu- ció dels seus articles, establert al carrer del
Paradís, número 7, hont s'hi troba també'l
ra à una afectuosa carta de don Francisco Pi
taller.
y Margall acceptant la presidència.
Tot quant hi ha exposat en el nou local
lin la mateixa reunió varen quedar elegits
vispresident, ó president interi, en Joseph constituheix una brillant manifestació dels
Franquesa y Gomis, y secretari en Salvador avensos qu'en l'art decoratiu ha portat à cap
la citada casa, notantse en el conjunt de las
Vilaregut.
obras un exquisit gust.
Desitjém als senyors «Hoyos, Esteva y C.*»
lla tornat à apareixe La Iluslració Llevantina, després d'haver tingut suspesa sa pu- prosperitats, y'ls recomaném la perseverancia
blicació durant alguns mesos en atenció à en sa tasca.
las circunstancias difícils per que passa la
prempsa.
En el consulat de Rússia d'aquesta ciutat
Els dos números que fins ara han sortit s'ha desmentit la noticia d'haver mort el mesd'aquesta segona época, están hermosament tre Slaviansky d'Agreneff, director de la Caeditats, figuranthi composicions de nostres
pella Russa que anys enrera visità nostra
millors literats y artistas.
ciutat; noticia que, trayentla d'altres perióEn conjunt La Iluslració Llevantina "s pre- dichs, publicarem també nosaltres.
senta ab grans milloras, lo que té de feria
encara més simpàtica à sos antichs lectors y
El dia 15 del corrent va posarse à la venal públich en general.
da la quarta serie dels sagells catalanistas
que publica en Joaquim Company.
l l a sortit el primer número de la UniversiEls sagells d'aquesta serie portan la setat Catalana, butlletí mensual dels escolars güent inscripció: «Comensa son comtat en
catalans, que publica diferents trevalls de Borrell (,—11 agost, any 898.»
reputats escriptors.
Son fi principal es omplir un buyt que's
Sentnos impossible contestar particularnotava en la Universitat de Barcelona, donchs
no tenia, com allras Universitats europeas, un ment à las moltas personas y entitats que'ns
Butlletí propi que fos portavéu dels senti- han felicitat per nostra campanya contra la
ments y aspiracions de la classe escolar, dei- hipocresia, protestant al mateix temps dels
xant de banda las disposicions oficials de grollers atachs que'ns han sigut cobardaInstrucció pública, aquí tan onerosas com ri- ment dirigits pel Diari de Catalunya, enviém
à tots per medi d'aquest solt la expressió de
diculas.
nostra gratitut; y poden tenir la confiansa de
Desitjém à la nova publicació llarga vida que perseverarém en nostre empenyo.
v perseverancia en sos ideals d'avens y civiíisació.
NOVAS

Fidel Gir6, imprenor. — Carrer de Vclencu, 311.

