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RECORTS Y E S P E R A N C E S
Erem federals la colla de joves, quasi de
noys, que rodejàvem a l'Almirall en temps de
la República, perquè creyem que 1 autonomia de Catalunya no's podia arribar a tenir
d'altra manera. Educats com estàvem en els
principis igualitaris d'en Rousseau o d'en
Proudhon, purament racionalistes, e ignorant encara lo que desprós ens han ensenyat
les Ciències, com la Etnografia, l'Antropologia, la Psicologia comparada y la Geografia
plàstica, y sobre tot ets viatges, creyem aleshores que totes les regions eren iguals, y els
que vivien en elles idéntichs els uns als altres. No veycm cap diferencia d'individuu a
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individuu, quan en el mon tot es diferenciació. Y volent l'autonomia com a regim mes
individualista, y per tant més lliberal que
l'unitarisme, la proclamàvem pera tots els
pobles d'Espanya, y la desitjàvem pera Catalunya units ab ells pel Has federal. Presuposavem la unió abans de pactar. No obstant,
ja'ns sentiem Catalans, Nació propia, y fins
volíem que Catalunya fos Estat. Per això vàrem fer el diari L'Estat Català. Fins creyem
que la Federació, ab l'autonomia de les regions, era Túnich medi d'afiançar la República:
peró anà passant el temps, y anàrem veyent
que les altres regions, o la major part d'elles,
no comprenien pas l'autonomia. A Andalusia la confonien ab la qüestió social. A Castella hi havia tan sols uns quants federals de
nom, y res mes. La massa era personalista
d'un tal o d uo qual. En Pi y Margall, si no
haguessin sigut quatre catalans que'l rodejaven, (i) no hauria fet res; y encara hagué de
presentar la dimissió a pesar de que, sugestionat per l'atmósfera de Madrid, volia que
la Federació la fes el poder central, y no
que's proclamessin en cantons els pobles que
(i)
Aquests eren en Pellicer, el dibuixanl; en T u
tau, en Sunyer y Capdevila, y en Rispa y l'crpinyi, ex
soldat y guerriller: tols autonomistes, y homes de voluntm y energia.

26

JOVENTUT

se sentien autònoms. Encara'ns recordèm del
telegrama qu'envià a la Diputació'l dia que's
proclamava l'Estat Català pel poble y l'exèrcit reunits: «No deslorbèu l'obra de la Nació
espanyola — deya: — esperéu que la Federació la decretin les Corts.»
Aixi es que a la Federal succehi aquella
pseudo-República del cop d'Estat d'en Pavia,
preparat desde llarch temps pel caragirat
d'en Castelar, ( i ) y per en Sagasta, y vingué la
Restauració, qii'era lo lògich, apoyada gayrebó per tothòm.

Viatjarem y estudiarem. A Paris hi aprenguérem, a la Societat d'Antropologia y a la
Escola de Medicina, no lo qu'era l'Home
abstracte, aqueix fantasma que a tall d'unijortne volien aplicar a tothòm els revolucionaris, sinó lo qu'eren els homes, qu'es moll
diferent. Y comprenguérem que'l Dret era
correlatiu a la organisació y a la potencia o
energia de cada individuu y de cada raça, y
vegerem còm se determinaven les Nacions y
les diferencies que de raça a raça hi havia.
Y viatjant per Suissa y per Alemanya comprenguérem aquelles confederacions com
aglomerats d'Estats d'homes que sols els separen petites diferencies de raça, però tots,
al cap y a la f i , Aris. L'Almirall vinguó a
Suissa pel nostre concell, y d'alli va eixirne
ja completament catalanista y desiederalisat.
«A Espanya'l problema es diferent que
aqui — ens digué. — Les races hi són massa
distintes, y sols se podrien formargrans agrupacions ètniques, y encara suécessivament,
pel diferent estat de civilisació en que's troben. Per ara, l'única Nació entre les que coexisteixen dintre de la Península, que té
força y disposicions pera organisarse bé, es
Catalunya y Mallorca, deixant descomptat
Portugal, queja forma Estat apart y al qual
pertany, etnogràficament, Galicia. Trevallém per nostra autonomia: els altres ja vindràn quan se sentin forts y diierenciats, si es
que may s'hi senten. Potser comencin els
Biscainsl»
Aixi fórem ja catalanistes, començant per
fundar el ((Centre Català» al arribar a Bar( l ) Sobre això tenim molls dalos, que publicarem
un dia.

celona. Y el «Centre Català» fou fundat ab
tradicions verament lliberals.
El temps ens ha donat la rahó. Catalunya
reneix ab una força prodigiosa; s'hi organisen tota mena d'industries y d'arts, fins al
punt de fer moltes d'elles la competencia a
les de l'estranger, en la exportació a Europa
y América; hi ahonden les publicacions com
en els paisos més avençats; tenim escriptors
ilustres, els primers d'Espanya; tenim un
estol de pintors y d'esculptors que són admirats a l'estranger e hi guanyen premis; tenim
músichs a la moderna, autors dramàtichs, un
públich que ja comença a saber veure y llegir... El nostre Renaixement es rodó, no es
parcial: aixi, donchs, segons iots els sociòlegs moderns, tenim el dret d'ésser entitat
sociològica autònoma, no podém ésser manats pels qui ens són inferiors. D'aqui la potencia del Catalanisme. Aixi som catalanistes y no regionalistes, perque'l regionalisme
suposa igual dret y per tant iguals energies
y organisació en totes les regions, y això es
fals. Trevallèm, donchs, per dar caràcter
propi y superior a nostra terra; fem que sia,
no ja sols ben catalana, sinó la més vital, la
més hermosa, la més inteligent y la més lliberal de totes les llatines, y tant o més que
les altres nacions d'Europa.
Si! Volém deslliurarnos dels polltichs del
centre, o dels centralistes, que tenen la conciencia acomodaticia, la ignorancia suprema,
l'audacia colossal y les mans ràpides. Y creyém poder fer, del nostre, un pais d'ànima
noble y sobrehumana, obert a tot lo superior y vessant totes ses energies vitals sobre
dels altres. Volém mirar alt y endevant, y
marxar sempre!... més que marxar, volar
cap al cel de totes les perfeccions, encara no
sospitades. No volém homes de munició,
volém que cadascú sia ell meteix. que signifiqui alguna cosa: aixi's fan fones les Patries. Y somniém en un imperi intelectual y
moral mediterrani, per la influencia nostra
sobre les demés Nacions llatines, sens ésser
desviats ni per les dureses e ignoràncies castellanes, ni per aqueixes corrents fredes nordistes que'ns invadeixen ab fantasmes d'idees
pàlides, anémiques, de consciència vacilan!.
Res d'això. El nostre patriotisme es de Patria superior, però ab caràcter propi com els
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Giechs, que foren els primers 101 esseni
molt Helònichs.
Els demés pobles d'Espanya ja'ns seguirán, si volen o si poden, y si no, pitjtfr pera
ells. Tal es nostra tasca.
POMPKYUS GBNBR

L'ANY

1904

En un sol any no pot pas apreciarse tota
la complexitat dels fenòmens evolutius de la
Humanitat; en el transcurs de tan breu cspay
de temps sols poden anotarse alguns fets, ab
els que s'exteriorisa apenes l'acció generatriu que mena als pobles a través dels grans
cicles, durant els quals van covantse les
transformacions que senyalen elscicies successius. Així podém lligar els uns ab els altres, y ens podém explicar la relació lògica
qu'entre si tenen fets en apariencia contradictoris.
Es indubtable que la Humanitat obeheix
desde fa molt temps a un moviment impulsiu
marcadament desnaturalisador. Aquest moviment va reproduhirse ab el llevat que deixaren Ics civilisacions asiàtiques estroncades a
mitjcami de llurnaturaldesenrotllament.com
s'estroncaren les més properes civilisacions
grega y romana. Y totes les que ab motlles
semblants a aquelles vagin apareixent, desapareixeràn fatalment sota llurs propics-despulles. Estém encara en ple cicle de desnaluralisació. Les tètriques ombres de la Guerra,
del Extermini, de la Mort esclaten en freda
y sarcàstica rialla al mirar les ciutats ¡oliues,
enlluhernadores, civilisades. Els fins fa poch
llibérrims Estats Units s'apresten a igualarse
ab Anglaterra, Alemanya y Rússia, pobles
tots que com els imperis de Dari y Alexandre, que com Grècia y Roma, eslàn condempnats a desaparèixer, al menys tal com
avuy están constituits. Si, avuy encara hi
som en ple cicle de desnaturalisació. <Y a
qué's déu? {No pasma realment qu'en els
temps actuals, en ple període dels grans
avenços cientifichs, de creacions admirables
dc la pensa humana pictòrica d'idees, SC produeixin els meteixos cataclismes qu'en els
temps primitius, la miseria corsequi els pobles y el fanatisme llensi els uns contra'ls
altres, no ja als individuus de distinta raça,
sinó als d'una raça meteixa, als qui cobreix
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un meteix cel, als qui fa dc breçol una meteixa vall y adhuch als qui un meteix verb
agermana? Y no obstant, es ben lògich, com
lògich fou que totes les antigues civilisacions s'esborressin sota'ls bassals pestilents
de llurs propiesdesferres, com terriblement lògich es que la civilisació aciual hagi de caure
fatalment. Y caurà, ja per espantosa hecatombe 0 ja per procés invisible: però caurà.
L'any qu'ara ha finit, com molts que
jauhen en la tomba del temps, com el que
ve y segurament com molts y molts d'altres
que'l succehiràn, no serà més que un minúscul fragment de l'index de l'obra humana. Es
un petit capitul de fets que testimonien la
marxa natural de son antinatural procés. Un
poble immens d'aqui a Europa que, malgrat
sa passivitat aparent, sent esbategar en son
si un'ànima poderosa, s'es agarbonal en ferotge lluyta ab un vell poble de l'Asia Oriental, rejovenit al despertar en una civilisació
monstruosa, que tan aviat rendeix culte al
pensador profond o al eminent clinich, coçi
al hàbil estratega 0 al general implacable.
S'han repetit devant de la cínicament platònica commiseració d'Europa les crudellats
d'Armenia. La civilisació nortamericana que
fcya concebir ben falagueres esperances pera
l'esdevenidor, ha començat també a manifestar sos primers sintomes de decadencia. Després hi ha hagut una pila de petits sintomes
que són la historia de sempre: lluytes intestines dintre'ls pobles per futeses... í empre'ls
pobles pels Estats y no'ls Estats pels pobles.
Y pera fer més trevallosa la gestació d'una
Humanitat nova, segueix latent un malentès
universalisme, un universalisme aixut de
sentiments y occidor de la Naturalesa, que's
manifesta ab el trist fruyt d'algun cervell aixerrehit en la esgarrifosa brega dels cayguts,
o bé ab l'espetech de la bomba tirada per
l'home-màquina, l'home insensible, l'homcfera qu'escampa l'esglay y la desolació.
Heusaqui lo culminant de l'any 1904.
¿Pot durar sempre això? Ni l'indolc d'aquest trevall, ai les dimensions que calen a
un article periodistich ens permeten esténdrens en una serie dc consideracions que, dc
conseqüència en conseqüència, ens conduhirien a un camp que per lo vast no'ns atrevim
encara a explorar. Però si que dirém, fixantnos no més en la rahó natural, que si la hu-
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PORT-ARTHUR
manitat estés condempnada elernament a
tasca tan infeconda, sa condició fdra tan miLa bandera del Sol ixent flameja per deserable, que trastornaria'ls naturals princimunt de les runes de Port Arthur. Els capis segons els quins la humanitat ens aparnons ja no hi bramulen. La gran déu de
sang que hi brollava s'ha estroncat. Japonedotada de forces suficients per'assolir l'ideal
de perfecció concebut per aquelles inteligen- sos y russos fraternisen. ¿Vindrá la pau. renaixeràn les passades hecatombes? Qui pot
cies que ab llur claror ens han permès veure dirho a hores d'ara!
les misèries que'ns envolten.
Mes si podèm sebre que per'assolir aytal
Però no: nosaltres creyém que la Humani- estat de repòs a Pon-Arthur han calgut líuytat està encara en període de lormació; tenim tes titàniques, esforços colossals, superhumans. Sense creure, com creuen els de temel convenciment de que la desviació que ha
perament impressionable, que'l bloqueig y
vingut sofrint es producte d'una pila d'ata- seti de Port-Arthur no tenen parell en la
Historia, creyém que ofereixen circumstanvismes que l'han desfigurada, petó dels quals
acabarà per despendres. I£n diferents perío- cies propicies, en grau eminent, pera excitar
l'admiració y fins el deliri dels qui's bañan
des ja hi ha hagut pobles que han començat en agua de rosas ab successos que fan banyar
a realisar la tasca que'ls corresponia, encara als altres en aygQes de sang. Ab tot y haque més tart s'hagin desnaturalisat de nou verhi hagut en la Historia moderna setis com
mercès a la influencia general. Apart deies el de Barcelona al final de la gueira de Successió; com el de Gerona en plena guerra de
societats primitives, y segurament els pobles
la Independencia; com el de Venècia quan la
asiàtichs en llurs comentos, Grecia y ses co- revolució general dels anys 1848 y 1849; com
lònies, y la meteixa Roma al constituirse, el de Sebastopol quan la guerni de Crimea;
com els de Plewna, Kars y Bayazid durant
tenim en la Edat Mitja varis pobles del Mela darrera guerra rus turca, hi ha que recoditerrani (les Repúbliques italianes y la nos- nèixer que'l seti de Port Anhtïr es d'unes
Ira Catalunya) y modernament Suissa y tins
proporcions enormes, per la durada, per la
ara'ls Estats Units, que són una proba pa- valentia y empenta dels exèrcits rivals, pel
lesa de les aptituts de l'Home pera obrar con- armament potentissim, pels medis barbres y
alhora refinats de que s'han valgut abdós
forme a sa propia naturalesa. Aquests exem- enemichs.
ples, les vitals creacions d'algunes inteligenLa lluyta ha sigut formidable per mar y
cies privilegiades y l'actual deixondiment de
varis grupos étnichs de la societat humana, per terra. Comença'l 8 de febrer del any passat. Les dugués formidables esquadres ensón els sintomes precursors d'un nou cicle tren en acció. El bombeig no para. Els capera la Humanitat, són la protesta de la na- nons dels vaixells de guerra y de les bateries
turalesa sana contra'ls agents que s'empe- de costa combaten a mort. El Pelropattlosk
nyen en cmmatzinarla. Així ens expliquóm .s'enfonsa tràgicament. El corassat japonès
Halsuse va a juntàrseli al fons de les aygQes.
aquestes aparents contradiccions Per això Y nous vaixells els segueixen, pera rabeig
trobém natural l'antinatural obrar de la Hu- dels taurons y de les àligues marines. La
lluyta cada jorn es mès forta: un exèrcit jamanitat.
ponès marxa a setiar la fortalesa russa per
Aportém, donchs, tot el nostre concurs a terra. Les terribles batalles de Kin-Txu y
Nan-Txan entreguen l'islme de Liao-Tung
aquesta gran obra de la redempció humana. al general Oku, a les derrenes de maig
Felicilém la gestació de la Humanitat nova. Aquí comença la incomunicació de Porl-Ar
Fem esforços per'apropar el gran cicle: el thur, el ver seti. La lluyta es ja espantosa
Els japonesos avancen penosament. El gene
cicle del Nacionalisme.
ralíssim Marquès d'Oyama'ls comanda. Des
fet l'exèrcit rus que devia auxiliat' al general
JOSEPH M . ' ROSICH
Stoessel a Wa-fan-gu, l'Oyama comença una
lluyta horrible: a costa d'immenses pèrdues,
vencedors avuy, vençuts demà, els japonesos
s'acosten al baluart rus. Línies de filferros,
trampes de llop, valls fondissims, mines, y
derrera un exèrcit heroich, s'oposen al pas
dels nippons. Aquests cauen a cents, a milers, mes refànlluís pèrdues y avancen, avancen sempre. La esquadra russa ix del port
el dia 10 d'agost: la victoria d'en Togo es
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complena. Els vaixells del pobre almirall
WilhOff. els uns tornen al port, retuts; els
altres van a fons; els demés van a inutilisarse als ports neutrals. Jorns després en
Kamimura derrota a la esquadra de Vladi-vosiok, venjant les destrosses que aquesta
havia fetes en naus de transport japoneses.
D'aquell moment ensà la victoria naval japonesa sembla segura.
Mes a la Mandxuria septentrional en Kuropalkin, quals exèrcits han sigut vençuts a
Kai Ping. Ta-Txi-Kao, Motien l.ing y llaiTxcng, ha rebut considerables reforços, y esdevé cada jorn que pa-sj un perill més gros
pera'ls setiadors de Pon-Arthur. Aleshores
el mariscal Oyama deixa'l comanament de
l'exércit de Port-Anhur al general Nogi, y
marxa cap al non; ab les forces militars dels
generals Kuroki, Oku y Nodzo, venç a en
Kuropaikin a la sagnanta batalla de LiaoYang. Y mentres tant els japonesos, penosament, van acostantse a la ciutat sellada.
En Kuropatkin se creu a la fi prou lort
pera pendre la ofensiva per primera vegada:
en una proclama pomposa dirigida als seus
soldats, anuncia que l'hora de lliberar als
defensors de Pon-Arthur es arribada. Mes
els fets desmenteixen ses paraules. Una horrible batalla de déu dies (1) començada ab
una desfeta espantosa dels russos y acabada
ab grans ventaiges per'aquests, a .•••-•a de
quaranta mil homes morta y ferits, resulta
inútil: russos y japonesos quedan devant per
devam, extenuats per la l l i m a gegantina. En
Kuropatkin no ha avançat, Port-Anhur no
serà socorregut. El general Stoessel no més
déu comptar ab els recursos de la ciutat setiada. Aixi comença laderrera y més sangnant
fase del seti.
Els nombrosos fons, trinxeres, espadats,
van cayent en mans dels japonesos. El célebre turó dels 203 metres dóna a n'en Nogi la
clau de Port-Anhur. La esquadrç russa es
destruhida. El corassat Sebastopol, derrer baluart de la poixansa militar russa a Port-Ar•hur, s'ensorra ferit de mort per la heroica
escomesa dels torpillers d'en Togo. Y els derrers fons de la ciutat, qu'han resistit el
bombeig , volen per les explosions de les
mines, y la infanteria japonesa'ls corona,
després de lluytes Irenétiques y mortíferes.
l'on-Arthur ja no té defensa: el general
Stoessel entrega la ciutat, havent aterrat els
forts y cremat els vaixells de guerra malmesos. Ha Hnat l'any 1904.
Un célebre critich naval anglès, en Fred
T*. Jane, ha escrit nombrosos articles en el
Daily Chronicle, demostrant que tots els desastres soferts pels russos depenen de no
haver comprés aquests el veritable caràcter
de la guerra, essencialment marilim. La es(I)

Batalla de Van-Tai o del Txa-Ho.
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quadra russa, quasi bé tan forta com la japonesa al començar la lluyta, ha sigut desfeta
lentarhcnl, vaixella vaixell, sense que hagi
donat al enemich cap d'aquells cops fatals
que fereixen de mon al vencedor meteix. Ab
alguns vaixells de primera que la esquadra
de Port-Arthur hagués destruhit a en Togo,
la victoria de la esquadra del Bàltich era se
gura. Si els japonesos resten senyors del mar,
no poden perdre la partida: en Kuropatkin,
vencedor hipotèticament de l'Oyama, ab el
mar dominat per la esquadra del Japó, no pot
imposar la pau. Quan el generalíssim rus tingui a ses ordres déu homes per cada japonès, podrà fer embarcar a l'Oyama o ferio
presoner, si la guerra va endevant; mes l arxipèlach japonès restarà a l'abrich de sos
atachs. SenseTdomini del mar per part de
Rússia, la partida es indecisa. Veurèm. però
tal volta, coses noves, imprevistes, si la guerra no segueix les petjades que la lògica dels
fets imposa. Mes si els francesos diuen: rira
bien qui rira le derniet, els castellans responen: quien da primero da dos veces.
La rendició de Port-Anhur ha d'haver ressonat com un immens clam de joya entre'ls
homes grochs. ¿ Recobrarà l'Asia ses antigues virtuts militars, sa energia, 0 bé tot lo
que ha ocorregut serà un meteor passatger?
Es dificil predirho, mes es un fet molt significatiu que'ls homenets grochs hagin vençut
als homes blanchs d'una manera metòdica y
científica per primera vegada.
GKRONI ZANNÉ
CONSISTORI D E L S JOCHS F L O R A L S
D E BARCKLONA
CARTELL

EXTRAORDINARI

Havent, ab posterioritat a la publicació del Canell
ordinari tigul oferts altres premis pera'ls Jocbs d'enguany, se f> avinent que seràn adjudicats als autors de
les composicions que hi optin, los segllenls premis
extraordinaris:
Un OHIKCTE ARTÍSTICH, ofrena de la Lliga Espirit u a l de Nostra Stnytra de Montserrat, u la millor composició religiosa o moral, en vers o en prosa, essent
preferida !a que's referesca a fills de Catalunya que
hajan sigut canonisats o beatificats per la Iglesia.
UN OBJECTE D'ART ofert per la Lliga Regionalista de
Sabadell, que s'adjudicarà al autor de la millor poesia
de genre humorístich
\JAssociació de Lectura Catalana ofereix un premi,
consistent en un OBJECTE D'ART v T(XUL DE SOCI DE
MÈRIT de dita Associació, al qui millor desenrotlli'l
tema enunciat baix els següents termes- c Necessitat dr
la lectura artística catalana, manera d'anarla conscguint, autors que paulatina y metodicament han d'anarse llegint, per'assnllr el ple coneixement de l'idioma,
bon fraseig, ensempt que desenrotllo del bon gust litera ri>.
Regirán pera'ls trevalls que optin a dits premjs les
meteixes condicions establertes en el Cartell ordinari.
Barcelona, 1 " de Janer de 1905.—El president,
Francesch Ubach y Vinyeta.—El Secretari, Rossendo
Serra y Pagis.
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E N TEODOR BONAPLATA
El dia ) i del pròxim passat desembre va
morir en aquesta ciutat l'actor Bonaplata, a
la etat de 65 anys. Son nom feya ja temps
que havia desaparescut del món artistich,
ahont brillà un dia esplendent com potser
el de cap altre còmich català, excepció feta
d'en Fontova; mes aquell bon temps fou,
pera desgracia de tots els aymants de la dramàtica catalana, molt breu, y malgrat això
ha d'ésser de llarga recordansa.
En Bonaplata eOQWOÇi'l conreu de ses
aficions artístiques en una societat particular del carrer de la Blanquería d'aquesta ciutat, dedicantse especialment a representar
obres castellanes. Animat pels èxits espontanis que l i tributaven a diari sos amichs y
les modestes femilies que constituien el publich de la sala del carrer de la Blanquería,
va decidirse resoltament a deixar la carrera
d'agrimensor pera dedicarse al teatre.
Animat pels que'l voltaven, y ab vocació
ferma y temperament d'artista, organisava
companyies seguint un sens fi de pobles de
Catalunya. D'aquest modo conseguí la pràctica que l i mancava per'arrodonir sa personalitat, y sens altres tituls emprengué un viatge
cap a Amèrica. Ben prompte va ferse un nom
dedicantse a la interpretació d'obres castellanes allavors molt en boga, sobresortint
especialment en la sarsuela, pera quina possehía veu de baix ben apreciable, fent verdaderos creacions dels corresponents personatges de Buenas noches , señor don Simón,
Música clásica y altres. Ab èxit cada día
creixent va anar substituhint aquestes obres
petites per altres obres series, conseguint
gloria y profit. Ab això retornà a Barcelona,
entrant com a primer actor de la companyia
del Teatre Català, instalada a Romea, l'any
1887. En aquest teatre, després de posarse en
escena moltes obres d'en Frederich Soler, director allavors de la companyia, va estrenarse
el día 7 de febrer de l'any 1888 el drama Mar
y Cel, d'en Guimerà. En aquesta data es
quan pot dirse que l'actor sobressorti esplendent, agermanantse son nom ab el del gran
dramaturg. L'hermós tipo del arraix Said
de Mar y Cel fou interpretat per en Bonaplata d'una manera magistral, y, sense por
d'incórrer en pecat d'engany, pot afirmarse que al costat del Said català resultaven
pobres els que interpretaven els germans
Calvo y el meteix Novelli, com pobres, y mès
encara , han resultat després el Said que
feya en Borràs y el del jove actor senyor
Codina entre altres actors catalans. Desprès
de Mar y Cel, en Bonaplata conseguí grans
triomfs en Rey y Monjo, estrenat el dia 4 de
febrer de l'any 1890 en el teatre Romea; en
La Boja, drama estrenat l'any següent a Novetats, y en L'ànima moria, tragedia posada

en escena per primera volta en cl meteix
teatre'l dia 14 de maig de 1892.
t^Fixantse cn les dates transcrites, pot deduhirse l'època bona de l'actor Bonaplata.
Desde l'any 1887 al 1892 pot dirse que fou
un puntal ben ferm pera la escena catalana,
y si's tenen en compte les quatre obres que
deixém nomenades, totes elles d'en Angel
Guimerà, pot assegurarse que, malgrat les
èpoques dolentes que seguiren més tart en la
vida artística d'en Bonaplata, el nom d'aquest
ha d'esmentarse sempre que's parli de la renaixença del nostre teatre nacional.
En Bonaplata, potser enganyat pels recorts de les glories y riqueses conquerides a
Amèrica en sa primera joventut, va empendre altra volta'l viatge entrant a formar part
de la companyia de don Antoni Vico; però
l'actor català que s'havia fet un nom veritable cn la escena catalana, al allunyarse de
son element aytal com s'havia allunyat de sa
patria, vegè fondres totes ses ilusions y el
descoratjament va aclapararlo. Creuant el
mar, pot dirse que l'home arribà al món
nou; mes el creador de Said, del Ramir de
Rey y Monjo, del Germà Albert de La Boia y
del boig Ferràn de L'ànima moria, naufragà
pera no tornar a sortir may més a flor d'aygua.
Desilusionat y malalt retornà en Bonaplata, entrant altra volta com a primer actor
en el teatre Romea, però allavors sí que ab
molta rahó podia dir lo de Mar y Cel:
E n mi d'iquell Said no n'hi ha ni l'ombra,

perquè en Bonaplata ja no era l'actor que'ns
havia fet fruhir intensament demunt la escena y fins... jper què no dirho? l'actor que,
abans havia ajudat a fer reconèixer els mèrits
d'en Guimerà en aquella època d'expansió
potenta pera la nostra literatura dramàtica.
El trevall de l'actor anà successivament a
la decadencia. Durant la temporada de 1893
a 1894 fou director junt ab l'Enrich Giménez
de la companyia del teatre del Circo Barcelonès, y actualment formava part de la que
actúa en el teatre de Novetats.
Deixa escrites algunes traduccions que
s'han representat en molts teatres ; entre
elles Los dos sargentos franceces y un acte de
Otello en vers, qu'es el qu'està suprimit en
l'arreglo castellà que's representa. Últimament va escriure la traducció de E l poder de
las tinieblas, d'en Tolstoy, ab la qu'estava
força encarinyat pera posaria en escena.
Descansi en pau l'actor qual nom ha de
brillar ab el recort del teatre català, y planyemnos de que l'esplet de son trevall d'artista fos de poca durada, perquè les estrelles
que passen deixen rastre.

J. PUJOL Y BRULL
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LA SEGA
La plana sembla un pa d'or. Faunaxafagor,
una calorassa africana; ni un alé de marinada
refresca l'aimósfera rohenta,. pesada, asfixiant. Però al mitj del camp s'hi veu gent
que trevalla: són segadors.
A ple sol, sense l'ombra d'un arbre que'ls
protegeixi, ab la pitrera descoberta regalimant suhor, protegida solsament la testa per
ample barret de palla, els segadors branden
les dalles. Y les espigues, com si tinguessin
conciencia de son destí, esperen als dalladors ab el cap baix, esgroguehides, melancòliques, arrimantse les unes a les altres,
abrassantse en adeu de despedida, y besantse al caure tallats per l'eyna lluhenta'ls brins
que les sostenien
Els segadors, adalerals, no les planyen, y
a cada moviment de sos brassos nusos
cauen espigues y més espigues; a cada cop
els ferrenys segadors aixamplen més son
cami, deixant en descobert, lliures d'ombra,
borrages, calsidesy corretjoles. Al brandar de
les dalles resten estesos una munió de brins
daurats, que, arreplegats pel rampi, van a
formar les garbes, feixades tot seguit ab llestesa per les dònes que segueixen als segadors: les lligadores.
Sols interrompen la tasca un moment pera
fer beguda sobre la catifa d'herba ab floretes
grogues de la margenada del Rech Madral,
mes desseguida tothòm torna a aixecarse,
tothòm reprèn la feyna a ple camp, baix
aquell sol de juny, en mitj de la bafarada
tèbia que puja de les terrosses rohentes, polsinoses, sense que la marinada deixi sentir
sa alenada refrescant. Y... zist-zast, zistzast, el rostoll aixampla sos dominis; zistzast, van cayent espigues y més espigues que
aumenten la filerada de garbes marcadores
del pas de cada dallador; zist-zast, fins a
mitj dia, que no queda cap espiga dreta en
tot el camp.
En havent dinat, els trevalladors, homes
y dònes, comencen a fer gabellons, a apilotar les garbes en forma simètrica, de manera que'l gra no quedi massa exposat als
efectes de les pinjes ni a la voracitat insaciable dels pardals.
A la iglesia del poble toquen les tres. La
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feyna queda llesta: ben arrenglerats, tretze
gabellons qu'enamoren.

Pera posarais gabellons espantalls pels
aucells, no més resten al camp el noy del
masover, un xicotàs com un Sant Pau, de
rostre colrat y mirada fresca, y una mossota
de dinou anys, de faccions simpàtiques,
exuberant de formes, ben plantada, de cabells negres abundosos partits en dues bandes, recullits derrera son coll lornejat en un
manyoch de trenes groixudes: el verdader
tipo de pageseta empordanesa. En acabat
deixen el camp per'anarsen la noya a sa casa,
el xicot a la masia.
—¿Y donchs?—pregunta ella, com reprenent una conversa interrompuda.
—Quan haurèm batut—respón ei xicot.—
Ja l'ho he dit, n'he parlat als pares y no'ls
hi ve bé.—
Seguiren el camí assoleyat en silenci. Ell
acotat, mirant embadalit a sa parella; ellu
procurant ofegar, ab la punta del devantal
ficat en sa boqueta, els sanglots que s'empenyien en sa gola. Pcr'amagar una llàgrima
tirà molt endevant el mocador virolat de
cotó, que duya al cap.
Al arribar al torrent, la pobra noya s'assegué a la vora del camí, sobre l'herba fresca,
a l'ombra del canyer.
—Vesten — digué al seu company: — ja
aniré sola al poble.
—Però ¿qué tens, Carmeta? ¿No t'he dit
que passat el batre?...—
La Carmeta, ab el cap baix j els brassos
estesos sobre la falda, no respongué: plorava.
—¿Per què plores? ¿Que no creus la meva
paraula?
—No sé; deixam plorar, fesme aquest favor; ja'n parlarèm diumenge, si Deu ho vol;
vesten.—
El xicot, per comptes d'anarsen, s'assegué
al costat d'ella, li agafà'l bras nu, molsut, de
carn rosada, y acotantse a frech de cap.
—¿Es dir que vols que me'n vagi? ¿No'm
vols al teu costat?—
La noya aixecà sa hermosa testa y mirà a
son estimat ab els ulls amarats, ab mirada
indefinible.
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— Vcsten — repelí, — vcstcn. Quí sab qué
pensarán a casa teva, si trigues gayrel
—Que pensin lo que vulguin, no vull anarmen, {ho sents? No vull anarmen fins que diguis per q u é plores aixil —
Y al dir això, el xicot passà son bras sobrc'l coll de la noya, acotant la testa d'ella,
atrayenlla ab brutalitat, com cosa seva.
—Estigues quiet. Sisó; ens poden veure.
— P e r ò ¿per qué ploraves, boja, més que
boja> ¿Que't creus que no t'estimo?
—Qué sé jo. pobra de mi! Y després, si
ton pare no ho vol... Estigues, que'm fas
mall. . Vesten, ja parlarém diumenge y...
per ara, si'm vols creure, no hi pensis més
en m i .
—Que no pensi més en tul ¿Per qué m'ho
dius això. Carmela? ¿Que no veus que sempre hi tinch de pensar? ¿Que no ho veus
que'm fas migrar? ¿Que no sabs que aquests
brassos, aquest pit...?
—Esiiguesl
—<Que no sabs que vull que síes no més
que me'va? Donam la mà...l
—Estigues quiet, te dichl
—¿Es dir, quc't penses que puch deixarte?
— T u no. però... el teu pare... Estigues!
—Tant si ho volen com si no ho volen a
casa, seràs meval
—Ja ho dius, t u . . .
—Te juro que'l blat que has lligat suara, tu
el pastaràs!
—Estigues quiet, y... vesten! — repetí ella
palpilant, ab el respir trencat y els ulls humits.
—Fesme un petó, avans d'anarmen.
—No.
—Fésmell—digué'l xicot ab lo imperiós, la
mirada espurnejant, apretant més y més el
cos de la noya, sentint que la carn d'ella,
lliure de la cotilla, tremolava al contacte de
ses mans abrusadores.
—Ara no: passat el batre.
—Tu no m creus, però jo'l vull ara'l petó!
Vull que me'l fassis! "
—Estigues, que'm fas mal!
— Fésmel!
—No.
—Donchs, té, té y té!...—
Una parella de papallones blanques foren
els únichs testimonis d'aquell bes. Les dues
pa pel lones al passar, perseguintse, d'un ro-

maní florit a un esbarzer, foren les úniques
que vegeren ai segador ab el cap de la Hiladora entre ses mans, cl mocador caygul, els
ulls tancats; foren les úniques que sentiren
aquell bes xardorós, sortit de l'ànima, més
ardent que la calitja que despedía la terra
batuda pel sol; foren les úniques que vegeren ajuntats els llabis del segador ab els llabis vermells, carnosos, lascius, de la Higadora,
—Adeu, Carmela. ¿M'estimes força?
— Fuig, ximplet. Adeul—
Quin contrast! Quan el noy arribà a la
masia, ab la boca reseca y els llabis abrusats pel contacte dels de la seva promesa,
abstret ab el recort d'aquell petó ardent, sensual, fent esforços pera que no se li esvahis
la impressió agradosa que l i havia produhit,
trobà sota'l parral del terrat a la filla de
l'amo—quehi anavaa passar l'estiu—estirada
ab displicencia en una cadira de campanya;
bjanca, malaltissa, delicada com un lliri
d'aygua; vegé al promès de la senyoreta encarcarat, limfàlich; escoltà la conversa freda,
insubstancial y plena d'afectació dels dos joves forasters, y adonantse de que sobre sos
caps voleyaven, perseguintse, dues papallones blanques, les hi digué ab veu baixa:
—Fugiu, voléu pel pla, sota'l sol que torra
les vostres ales immaculades, si busquéu espiar l'amor que del cor se'n puja als llabis.
Aquí, sota l'ombra frescal dels pàmpols, sols
hi trobarèu fredor. El verdader amor sols se
troba en plena naturalesa...—
FRANCISCO DE P. VÁZQUEZ

POESIES INÈDITES
N

D'EN CARLES BOSELLI

Per un etzar de fortuna, viu a Catalunya
un verdader poeta italià, en Carles Boselli,
mediolanés, literat per sentiment, si bé industrial per necessitat.
Nasqué en 1876. y's pot dir que tota sa primera joventut no fou més que una llarga preparació pera sa vinguda a la nostra terra. En
els estudis de castellà, sos professors, ab tot
y ésser bons, no feren pas tant pera son avenç
com son fort amor als mestres del sigle
d'or d'Espanya. Quan arribà a dominarlo,
vegé premiats sos esforços omplint successivament els càrrechs de mestre de castellà en
un cercle d'instrucció pública y en la Escola
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Comercial de Milà, d'examinador del Cercle
Filològich, de iradnctor jurat del Consulat de
la República Argeniina, de p¿rit traductor
dels Reals Tribunals Italians; ademós el professor Melzi va demanarli sa colaboració
per'acabar el voluminós vocabulari lialiàCastelià, y per fi els editors Germans Treves
li encarregaren un diccionari de butxaca de
les meteixes llengües.
,
A la ciutat de Milà y en sos encontors se
parla un dialecte molt distanciat del italià,
cultivat literàriament per bon nombre d'escriptors y tan rich en paraules y en sons
semblants als catalans, que qualsevol que
sentis una conversa entre milanesos del poble sense poderne capir les paraules, pentina als interlocutors per barcelonins, y si.
Tenrahonament fos pausat segurament compendria moltissimes mis paraules qu'en
iguals frases italianes.
Aquesta circumstancia salvà a en Boselli
de la indiferencia expressada per molts estrangers envers la nostra estimada parla, y
feu que ja en Ja seva terra emprengués estudis de català que ha continuat y segurament
completarà sobre'l lerrer meteix.
Y el cambi d'estada no tan sols l i ha produhit aquesta admiració per una literatura
quina vitalitat ha pogut comprobar d'aprop,
sinó que ha fet evolucionar son estil, encaminando a la nova escola, defensora a Italia
d'una extrema polidura de la forma poètica. Fins fá poch temps estaven de moda
les ¡libertáis poètiques y les incorreccions,
deixadeses y fins ripis y tot. a que servien de
cobertera Ics famoses llibertats; y, sense caurehi de ple les produccions fins aqui publicades per en Boselli en periòdichs com el
Mosaico, la Farfolla, la Verbena, VAntología
Mínima, l&Vita Abruzzere y VAmore, sen resentien una mica. En cambi, tot lo que ha
imaginat en terra catalana es un verdader
model de forrecció, exempt d'ironies de mal
gust y exuberant d'una inspiració cada dia
renovada.
N'es una bona proba aquest sonet, que
retrata, ab el nom d'Enigma, a un esfinx
femení:
lo che una volta non polea guardare
donna venina, senza che di brace
mi ii pingesse il viso ed avvampare
il sangue entro sentissi; or, fatlo audace,
ai resisto de' vostri occhi al loqnace
foco, o madonna, che'l pofso sfidare;
e piíi Voi mi fissate, e piíi mi piace
ñssarvi, e mai vo' lo sguardo levare.
lo nel mirarvi (con si intensa brama '
che par dal guardo l'anima irabocchi)
tentó, ma indarno, leggervi negli occhi.
E allor che il labbro mormora che v'ama,
Voi senza dir parola sorridete,
poichè anche Voi, madonna, enigma siete.
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AytaJ poemet, que es una verdadera joya,
respira una tristesa erótica tan fonda, que fa
vibrar als més indiferents. La nota amorosa y
melancólica, junt ab una comprensió agudissima dels espectacles de la natura, fan el
verdader fons del estre poétich de l'autor, a
quin afinament ha contribuït no poch el
desterro.
La contemplació dels paisatges de l'àrida
comarca vilanovina, tenint al pensament la
terra nadiua, li ha inspirat aquestes Ires poesies nostàlgiques:
In quesla citladuzza, lutti quanti
non fon che diverlirsi senza posa:
intorno a me, dovunquc, e balli e canti;
sol la mía casa é triste e silenziosa...
Quivi sol odi TOCÍ sospirami
a la terra lonlana, a la gioiosa
vita d'un tempo. agli ideali infranti;
quivi di pace l'alma è deslosa
Ma il cor si riconforta a quando a quando,
sia che giocondo i M l l i il mío bambino,
o I'occhio possa (libero apaziando
di su'l verde fiorito del giardino)
il mar vaslo e Tremente contemplare,
l'opposta riva intento a ricercare.
El sonet té per titul Rime noslalgiche, però
no es menys anyoradis aquest altre, batejat
Sedendo a cena, al mare, (sopant, devant del
mar);
Care leggiadre amiche, a cui il deilo
punge — sazio non mai — di cinguettare
(si come garrule passere in festa,
o qual molino che il vento fa andaré)
e voi, corleii amici, che il brusio
píen di misten sute ad ascoltare
pensosamente ne l'ora pià mesta:
or sediamo qua lutti in faccia al mare
a la mensa frugal, I.a bella scena
che ci offre il mur, mentre ogni cosa abbruma
poco a poco la notte senza luna,
anco l'allegra prosa de la cena
converte in poesía malinconiosa...
E la mia bocea or torna silenziosa.
La tercera es escrita A'e lora triste:
A Torizzonle è un'orgia di colorí
che diffonde, con gli ultimi bagliori,
il sol poi che tramonta.
S'incurva il vecchio cipresso, col vento
che ne señóte le fronde; e in triste accento
al di che muor racconla
ció che sentón ne l'ore tristi i cuori
come il mió cuore tristi. lo puré sento
desio di tramontare:
non come il sol tramonta
e poi ritorna: io senza pià tornare.
L'immortal Gutierre de Cetina, mestre castellà d'exageradissima concisió, que ilustrà
el madrigal creant dins d'aquest genre una
colecció d'obres mestres, sembla haver dictat a en Boselli aquest Madrigale:

34

JOVENTUT
L a tul bocea vermiglia
assomiglia a una rosa...
Ho bene conoscenza
ch'ivi una lingua è ascosa ..
Ma è ver che senza apiñe non v'é rosa!

Pera parlar a una dóna estimada, qual
figura, gestos y vestits recorden els temps de
Beatrice Portinari, pera tractar de portar una
mica d'alegria a n'el seu caparró de línies
delicades y d'expressió entristida pel clar
ayre soblil del somrisenl Abril... adopta un
metre y un llenguatge antiquissims y li fa una
ballalella dantesca que no contrastaria en les
planes deia Vila Nuova:
Net giardino sotena
la donna mia si sia
come un üoretio umile
Perché, Madonna, vi siale solella
11111:1 pensosa e pía?
L a faccia vostra k tanto leg|><adrclla
ch'offuscar non la dee Malmconia;
or dite'n corteaia,
aospirosa vi fa
esto ridentc Aprileí
Nel giardino soletla
la donna mia si sta
come un fiorettu umile
I'veggio salci ploranti su l'onda,
di fonli odo lamento;
ma pur tra' rami è un'i>rmonia gioconda
e unqua vago di ñon aUlimento;
è nn festcvol concento
che si disperde là
nel chiaro a¿r sottile.
Nel giardino soletta
la donna mia si sta
come un fioretto umile
Poichè Apnl letiziante a amar convita,
Araore'n mia Hállala
a sbandire ogni duol dal cor v'incita;
Si ch'i' pruovo ñdanza, o Uis'iata,
ch'essa almen vi fía grata
e appo voi mi varrà
benignanza gentile.

Es llàstima no poderles anar citant totes,
es llàstima no poder traduhirles, no ratlla
per ratlla y al peu de la lletra, sinó en bons
versos catalans... peró fins italianes y tot han
d'agradar a qui les llegeixi, per poch coneixedorquesia d'aquesta llengua... y quasi goso a dir encara que la ignori completament.
Pera cloure la serie, sentimlo cantar / / Carrubo, el garrofer. Aquest arbre pintoresch,
que sembla contorsionat per una maledicció terrible, recorda'ls condemnats tancants
dins de soques que'l Dant feya plorar quan
els trencava alguna branqueta. Les nostres
aspres costes, que'l garrofer engarlanda, se
veuen a través dels versos:
Un carrubeto pinge in cupo verde,
a chiazie grigie e rosse,
un pendió che lieve a mare scende.
L'oriental carrubo sempreverde,

che i porporini fíori
in grappolf sfogguva a primavera,
dai brevi tronchi — che il Levante rende
siranamenie gibbosi — ,
quali moslruose braccia
contorcentisi in atto di preghicra
0 puré di minaccia
1 dúri rami rossicci prolende
verso il monte lontano; ¿\i angolosi
rami deformi, pavidi del vento
e de l'aequa e dei sali,
•
carchi de' dolci baccelli polposi
(de' cavalli alimento
c pan degli Orienlali),
dai dun semí all'orafo preziosi.
Anch'io. come il carrubo, anch'io protcn^o
in uno spasmo orrendo
invan lungi le braccia...
E passa il tempo, ed il cor mi s'agghiaccia.

f l i ha homes de cor dolent que, pera obtenir que'ls canaris cantin més fi, els hi treuen
els ulls... Voldriam que no hs comparessin
ab aqueixa mena de gent si desitjém que'l
desterro d'en Boselli, aquest desterro que li
dóna la divina melancolía, que li fa sentir
tan bons versos, que l'enlayra y l'afina, no
s'acabés may. Per'alleugerirli l'anyorança
de la llunyana patria, ja li donarém les nostres amistats, senzilles... però corals, ben
corals,
VÍCTOR OI.IVA
Vilanova y Geltrú.

NOTES BIBLIOGRÀFIQUES
E AMAT, del B. Mestre Ramon
Lull.—Edició ((Catalunya», /904.

L l D R B DE AMICli

Quan un llibre acabat de publicar es un text
clàssich quals mèrits són evidents pera'l més
llech, y quan de més a més se tracta d'una
edició critica com la que'ns ocupa, a la quina acompanyen proemi, notes y glosari, de
un fervent lulista com es el senyor Obrador
y Bennassar, quan això ocorre, repetim, sobra tot comentari per part de qui ve obligat
a donar no més compte de la publicació: que
si algú volgués (er més, difícilment trobaria
manera de innovar cosa alguna a lo que ja
està dit en el meteix llibre per qui ha fet d'ell
l'estudi complert ans de donarlo a la estampa.
E m p e r ò s'ha fet una costum lo de que les
notes bibliogràfiques deguin ésser una mena d'avant goúl dels llibres sotmesos a la
consideració del revister, y es per aquesta rahó
sola que creyèm haver de manifestar la i m pressió que'ns ha deixat la lectura del llibre.
El de Amich y Amat (que com es sabut
forma, en l'obra d'en L u l l , una part del Blanquerna) es un llibre mistich, llibre de devoció
a l'estil del Kempis ab el qual té, al nostre entendre, més d'un punt de contacte. Emperò,
per sobre de tot, sembla qu'en el del nostre
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Lull hi batega un esperit pràctich, demostratiu diríem, que'i diferencia de tantes produccions d'un misticisme resignat, passiu,
aclaparador de l'esperit, que sol ¿sser la caracteiistica del genre. L'argumentació empleada per Lull es vibrant y precisa encara
que de quan en quan no pugui sostreures al
conceptisme peculiar de la seva època; de tot
el llibre se'n desprèn una mena de fe conscient, serena, que no es la fe cega dels dogmes que ab posterioritat han pogut en cert
modo venir a limitar la lliure acció pensant
del creyent,com reclamant pera ell una direcció espiritual externa, ab pràctiques devotes
enervants y purament mecàniques que ofeguen l'esperit y el fan apte pera iota mena de
fanatismes.
Res d'això hi ha en Lull; la-claror més viva resplendeix en son llibre, com sia que'l
creyent ha estat abans que iot un home combatut per les passions, que sab de tot, que
ha coneguda la ciencia, tota la ciencia de son
temps, y que, a co^ia d'obrir portes al esperit, ha pogut entreveure la Suprema Veritat,
aquella Veritat que per estar per sobre lo
humà cal contemplaria serenament y beata,
pera després tornar a la lluyta, a la Vida;
tal com la propia del nostre autor apareix en
lo que d'ella sabém, plena d'incidents, plena
d'activitat y sobre tot vocada a l'acció conscient y lliure d'un veritable apòstol. Això explica per què en Ramon Lull ha estat ab tanta insistencia acusat d'herètich. y per què sa
franca manera d'argumentar y de discernir
discrepa radicalment dels qui creuen assolir el meteix fi per procediments d'apocament
pensant, d'estancament espiritual, y fan via
vers la fe per camins de fosquedat, en lloch
d'anarhi pels de la claror rutilant com en
L u l l . Kl misticisme d'en Lull ens ha semblat
un misticisme que fins hauria de merèixer el
respecte de molts que's diuen avençats perquè sols coneixen el misticisme que fa política y que devalla al carrer a requesta de Ics
pandilles sorianistes, blasquistes y petardistes, y's confón ab elles per la meleixa oclusió
intelectual que fa de denominador comú.
Tal es la nostra impressió treta del llibre y
ab la qual no volèm ferir la opinió de qui el
llegeixi ab altra disposició d'esperit que no
ha estat la nostra, ja que coincidiriam ab qui
fos que de la Fe tingués l'enlayrat concepte
que nosaltres ne tenim. Ademès hi hem vist
confirmada la idea de les mohissimes coses
que dels clàssichs podèm apendre la majoria
dels qui escrivim en català. La escola d'en
Lull es admirable per la varietat de formes
que presenta'l llenguatge, en el qual hi ha
riqueses encara utilisables en part pera la
literatura renaixentde la nostra terra; donchs
sense caure en la extravagancia de produhir
un llenguatge artificiós y arcaich, hi ha la
possibilitat de reintegrar al idioma formes
d'expressió quina falta serà més sentida com

més el nostre esperit vagi emancipantse de
les influencies que tant l'havien desfigurat.
Lluis D. Nadal.— LA NONADA. — Novela. —
Barcelona, lluslractó Catalana, /904.
Cal que dins la nostra literatura's vagin
produhint cada vegada manifestacions més
variades y's vagin diversificant y caracterisant les escoles y els genres y totes aquelles
gradacions que posen de manifest la complexitat del cor y de l'esperit. Si nosaltres fóssim un poble primitiu, n'hi hauria prou ab
uns quants genres literaris, qu'expressaríen
suficientment el.cercle limitat de nostres elucubracions; emperò som un poble que viu v i da moderna , que confia a sa literatura'l
paper important d'heralt de son desvetllament, y d'això ve qu'en la producció literaria de Catalunya s'hi marquin cada dia més
les diverses orientacions que la complicada'
mentalitat nostra requereix.
La novela d'en Lluis B. Nadal es una obra
que déu ésser classificada dins el genre de la
novela de costums, novela de fàcil comprensió y agradós enireieniment, allunyada per
igual de les obres de tesis y dels minuciosos
estudis psicològichs. Altres podránconreuar
aquestes varietats; en Nadal se limita a fer
un llibre que no té tals pretensions, y que per
lo tant pot convindre a una major part de lle
gidors catalans que demanen no més a la
lectura un suau esplay y una delectació moderada.
No hi manquen per això en la novela a l gunes planes vibrants de sentiment y descripcions ben ensopegades que li donen un
cert color local; mes això resulta naturalment
de la narració, la quina's desenrotlla ab interès creixent y sense digressions enfadoses.
Es un llibre de bona fe y de moralitat exemplar, condicions que han d'ésser més que
suficients pera satisfer la necessitat d'una
producció literaria destinada a una divulgació més gran per la rahò de que ha de venir
a suplantar lo que del meteix genre hem anat
consumint a Castella y a l'estranger en traduccions castellanes més o menys recomana
bles constituhint la secció amena de les Ilustraciones y RevislaS de tota mena destinades
a la lectura en família. Així ha d'anarse introduhint de mica en mica dintre de les nostres classes mitges la costum de llegir en català, reconquerint un mercat que reclama la
cada dia més abundant producció literaria
catalana.
R.

MlQUEI.

Y Pl-ANAS.

TRISTORS, per Enrich de Fuentes.—Biblioteca
Popular de vL'Avençti.—Obra premiada ab
el segón premi en el Concurs de Noveles.
L'Enrich de Fuentes pot envanirse, sense
cap mena de dubte, d'haver escrit una obra
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magistral. Més novetat, si no en l'assumpto,
en sa exposició, més facilitat en el desenrotllo, més humanitat en els.protagonistes
y en els sentiments, no's poden pas exigir.
Les eternes trítton de la dóna borda, mare amantissima d'un fill hagut de son amor
foll ab un miserable que la deixa abandonada, y les punyenles vergonyes y amargures
que mare y fill tenen de soportar a conseqüència dels injustos rigors ab que'l món fa
purgar als fills les faltes comeses pels pares,
nan inspirat a n'en Fuentes una serie d'episodis qu'ha sabut interpretar y escriure d'una
manera inimitable.
Però si ben sentits y calçats resulten els
dos tipos principals de la novela, els dos t i pos desventurats de la Rosa y en Rafel, hi
ha un altre tipo, el del honrat y pacifich M i quel, el del cumplidor y fidel obrer barceloní, qu'en nostre concepte resulta tan arrodonit com els dos primers.
Els dubtes y les vacilacions amoroses de la
fadrina de qui el fill de la borda s"enamora
bojament, les sensacions y els pensaments
qu exposa l'autor en les planes finals y al
descriure'l trajecte nocturn d'en Rafel pel
carrer d ' A r a g ó , la ruptura de ses relacions
ab la Carmela, la descripció de les desgracies de la Rosa avans d'ésser mare, són pàgines que, com la de la visió del pla de Barcelona desde les serralades del Tibidabo,
honren veritablement la nostra literatura catalana. Del humanisme y la força del llenguatge intentarém darne una idea copiant el
següent fragment:
Si ell fos un mal home y l'hagués deshonrada, li
haurien fel casar per força baldamenl fos bort: donchs,
¿per què l'havien de rebutjar essent honrat? E l l lo que
volia era casarshi y que'ls Ml- d'ells poguessin tenir
la sòrt d'anar ah llur pare a tot arreu. ¿Que serien diferentes de les altres les seves criatures? L'afront de la
mare d'ell; la maldat dels pares de llur avia, DO les podia pas tacar; no naixerien pas negres com la gent de
l'Africa, de Fernando Poo, d'aquella terra cap ahont
ell havia enviat tants fardos. Fernando Pool Que vegades hi havia pensat en aquella illa y en el comerç que
hi feyen els amos d'elll Quànts cops se li havia acudit
fugir de Barcelona,enduhentsensa mare, y anar atrevallar allà, en aquella terra de negres, ahont no s'ha de
tenir por del dir de la gtnll E l s tcgresl Si els fills dels
malvats nasquesain negres, quànts se'n veurfenl Y si hi
nasquessin els horts, Déu els estalviaria la vergonya de
tenir de conlessar un dia o altre aquella desgracia, y la
gent que no hi volgués tractes no s'hi acostaria, y ells
no se'n farien may d.'ilusions, y no l'haurien de patir el
dolor del desengany. E l s horts deurien duria » la cara
la negror de llur naixença Que n'hi déu haver de horts
al món! ¡Per què no se junten tols ells, y fan un poble
ahont no hi puguin entrar els que fan pagar als fills els
pecats dels pares?

Nostra enhorabona més incondicional a
l'Enrich de Fuentes, qui ab sa derrera y her
mosissima obra sembla que hagi volgut unir
la seva valiosissima protesta en favor de la
literatura ciutadana, en pro de quin genre

apar que està iniciantse una saludable y
encoratjadora reacció per part d'algúns de
nostres més celebrats novelistes.
BASTIDES Y. PEDRUSCALL, per /. Plana y Dotca.—Fidel Giró, impressor, tgo/f.
Els versos que'l senyor Plana y Dorca presenta en aquest llibre, si bé són correctes y
de forma ben cuydada, adoieixen d'un defecte capdal, puigen tots ells s'hi nota certa falla
d'inspiració. Més que d'un poeta, són obra
d'un erudit.
Sentiriam en l'ànima que'l senyor Plana
volgués veure en aquesta observació que li
fem, la més mínima intenció de censurarlo
en absolut. No, els versos de dit senyor són
mult més perfectes y fins més inspirats que'ls
de la major part d'aqueix estol de pneles rúslichs y urbans, que pel sol fet d'ésser de la
junta de qualsevulga agrupació catalanista o
per haver tingut la sort de/trobar uns quants
companys de causa que'ls ftssin la propaganda, atropellen inconscientment els ufanosos y
delicats jardins de la literatura catalana: res
d'aixó.
Els versos del senyor Plana, si bé DO revelen un esperit poètich de primera força, se'ns
presenten al menyscom frtiytsoriginals d'una
inteligencia ilustrada y observadora, que sens
dubte lluhird molt més ses brillants condicions-fent conèixer al públich ses idees y
ses observacions filosóliquesy socials en prosa corrent, que no pas empenyantse ert donàrleshi un fons y una forma poética que
ni poden tenir elles, ni pot tampoch donàrleshi la inspiració del senyor Plana.

ESTRUCTURA MENTAL Y SIGNIFICACIÓ FILOSÒFICA OE BALMES, per Frederich Glasear,
prébere.— Vich, Estampa de la Viuda Anglada.
Ab el m u l precedent ha publicat el senyor
Glasear un llibiet que c o n t é T discurs que
va llegir en una sessió solemne ab que'ls
catalanistes de "Catalunya Vella» varen commemorar el LVI aniversari del filosop v i gatà.
Es un estudi seiio y fet a conciencia, en
que l'autor analisa'l carácter d'en Balmes y
l'esprit de les seves obres. Y si bé no podém
aplaudir per cap concepte algunes de les
afirmacions que fa'l senyor Clascar, com
per exemple'ls atachs que dirigeix al eximi
Taine, en cambi l'anàlisis que fa de I íromsme y de l'escepticisme cristians de Balmes y
del seu socialisme dogmálich. com l'estudi
que fa de la superioritat del pensador vigatà
sobre'ls tradicionalismes de Reid y d'Hamilton entré is escocesos de Bonald y De Maistrea França y Donoso Cortés a Espanya, són
un trevall eruditissim y revelador d'un critc-
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ri y d'una independencia poch menys que
desconeguts enlre'l clero català.
ARNAU MARTÍNEZ Y SERIÑA
Joan Pons y Massaveu.—EN M ITJA-GALTA.—
Novélela'barcelonina.— Barcelona, lluslració Catalana, /905.
En Pons y Massaveu es un dels pochs autors que han fet veritable novela barcelonina,
si be, a juhí d'algú, d'un modo íncomplert,
puig s'ha limitat a estudiar les costums d'un
sol estament social. Y es qu'en Pons y Massaveu,'lot y essent un novelista modern per
la manera que lé de percebir y descriure la
realitat, no es lo que podnam dirne un novelista a la dernière, ja que no viu la vida
agitada dels presents temps, ab sufragi universal, ab penyes y vetllades d'ateneu, ab
stortmans exòtichs y ab intclcctuals emmatllevats, sinó un'altra vida propia de la Barcelona de quaranta anys enrera, vida d'emocions més casolanes, més migrada, més de
vehinal, que a sos ulls tal volta es més verdadera perquè tant es de aleshores, com
d'avuy. com de sempre.
Lluny de nosaltres l'intent d'analisar quina de les dues Barcelonès fóra més interessant baix el punt de vista artistich. La bellesa
està més en qui la sab veure y feria patent
qu'enl'objecteque'spren per model pera l'obra
artística; en la manera de desenrotllar l'assumplo qu'en l'assumpto meteix. Quan un
Pons y Massaveu se complàu en fer art, les
coses més vulgars esdevenen plenes de poesia; fins gosarém a dir que aquest autor posseheix el secret d'ésser més admirable quant
més vglgar es l'assumpto que'ns ofereix.
Aleshores sa personalitat inconfondible's destaca de tal manera, que a son entorn esdevenen imperceptibles cens cassadors de problemes socials desitjosos de mostrarse artistes
moderns, emperò com a artistes moderns
tristes vulgaritats , veritables insignificancies al costal de l'autor de La colla del carrer
y de L'auca de la Pepa.
E n Mitja Galta es digna germana d'aquestes dues noveles. Desde ses primeres planes ja s'endevinaria la mà de l'autor, encara
que l'obra no ostentés son nom. La meteixa
difícil senzillesa en l'estil, la meteixa força
de realitat, la meteixa trassa en la exquisida
gradació de sentiments, ja idílichs, ja fondament dramàiichs sense gens d'afectació.
Els tipos d'en Miija-Galia, de la Néta v d'en
Met. tenen una plasticitat qu enamoraria descripció del carrer de Petons, l'episodi de
l'apagamenl de fanals, les melangies dels'
tres principals personatges, la fugida frustrada de la Néta y la sangnanta escena final sobre tot, deixen en l'anim una impressió de
realitat inesborrable. Y no cal dir si els personatges secundaris, com els pares d'en Met
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y el lipo de la bruixa, tenen aquella jusiesa
de línies qu'es la caracierislica d'en Pons y
Massaveu.
Feya temps que aquest, dedicat tan sols a
fer anieles d'encàrrech, oblidava la novela
catalana en quin conreu es mestre. Desitjém
no poder tornar a retrèureli en lo successiu.
Acció DEL CATALANISME. Discurs presidencial
llegit en la sessió inaugural de curs de
l'uAssociaao Popular Catalanista», el j del
passat desembre, per Antoni Sayos y Parramon.
El discurs del senyor Sayós y Parramón es
una proba d'erudició no gayrc comú. Com
ja adverteix l'autor, no iotes les idees qu'exposa són originals, però lo que pot afirmarse es qu'en sa majoria esiàn ben assimilades, per més que a volies, mancades de
cohesió, les unes semblin contradir les altres. Segurament l'autor les exposa totes
com pera donar una llissò a iota mena d'exclusivisies de botigueta, que per desgracia
no'ns manquen dintre'l Catalanisme. El senyor Sayós, enemich de la política menuda
y aficionat en cambi a considerar les coses
en ses línies generals, judica de cens recents
esclats del Catalanisme en la següent forma:
Per això han retuluí ridícules parodies actes pomposamenl anunciats, per això bona part de la propaganda
sols ha produhit en els neòfits un enlluhernamer.t momentani, un entusiasme insincer com el valor lictici que
un alcuhòlich adquireix al ingerir un líquit cupirituòs.
Y altra volta han caygut a les urpes dels cacichs y
demés explotadors polltichs.

Abomina dels utilítarisles, però té'l cap
prou clar pera considerar la realitat actual
sens esverarse, ans bé dihent ab joya:
Ésser independeol. E l s esclats del poble, les maquinacions polítiques, el socialisme, l'anarquisme, les iones
neutrals, els concerts econòmichs, Ica lluytes religioses, són expressions de l'ànima de les entitats y de les
classes, són coses reals, quina existencia, per lo tant,
està fonamentada. (Per qat cridar, per qui protestar,
per què enfunsmarse? Ni tractar de destruirho, ni d'esmenarho. Ab l'ull ben obert, les orelles atents, serè y
resolut, astut y valent, aprofitarse d'aquestes coses. Convertiries en elements de vida. Són forces, apoderarse
d'aquestes forces, fins que vingui el dfa que, manejades
per mans poderoses, se tornin armes formidables.

Prenent per mirall la historia pera judicar
de l'acció catalanista, exposa les següents
opinions:
Allavors s'inlroduhiren a Europa les monarquies
centralistes y despòtiques de l'Orient.
Mès lart el cristianisme completà l'obra erirunadora,
acoblant tot» els elements de decadencia, tols els pobres d'esperit, totes les classes baixes, impotents y ene
migues de la vida, y entronisant l'impen de la grada
contra'I de la rahó.
Així jo veig en l'esforç de Catalunya contra l'absorció castellana quelcòm de lea lluytes èpiques de les dos
grans races de la humanitat, aris y semites; veig el cris.
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tUniíme una de les modalilata d'aquesta últims y veig
en la traidoría d'un Vicens Ferrer a son instrument.

Y ab un exquisit sentit iilosòíich, exclama
en altre lloch, referintse a Catalunya:
Per això ha d'abolir les idees abstractes, moral, veritat, virtut, que fonamentantse cn lo desconegut, en lo
extra-lerrè. en la buydor, perverteixen el sentit dels '
pobles y dels individuus L a moral, virtut, justicia, bé,
etcètera, han d'ésser exclusivament els seus, els que
neixin de son organisme, encara que s'oposin ala conceptes universalment acceptats. Així se diferenciari,
constitulunt una varietat ab caràcter propi y essent per
lo tant natural, ja que la naturalesa es precisament rica,
bella y poderosa per l'infinit nombre de varietats que
'ostenta.

E h paràgrafs transcrits, ab els qu'estém
en bona part conformes, ens excusen de fer
un enutjós judici critich del parlament del
senyor Sayos y P a r r a m ó n .
LLUÍS VIA

«

NOVES
Pera compensaria manca del plech de Solilul que deviem repartir aquesta setmana,
ne repartim dos de L'Home contra l'Estat, ab
els quals queda lermenada la publicació
d'aquesta obra, a la que precedirà un pròleg
d'en Trinitat Monegal que repartirém ab
els pròxims números.
La Unió Catalanista ha traslladat, desde'l
dia de cap d'any, son estatge social a la
Ronda de la Universitat, número 15, principal.
A causa d'una rivalitat entre caciquels andalusos, en Romero Robledo, que de cap
manera podia tolerar que ningú li fes ombra
en sos tradicionals dominis, va voler donar
una llissó al Planas y Casals de Sevilla qu'es
el marquis de Ibarra, tractant de ferir la susceptibilitat dels conservadors sevillans ab el
nombrament de governador civil d'aquella
ciutat a favor de son protegit senyor Mestre.
El govern de l'Azcárraga, a qui de cap manera convenia deixar desayrat al marqués de
Ibarra y als ministerials de Sevilla, sembla
que va negarse cn absolut a satisfer les
pretensions d'en Romero Robledo, qui i m mediatament feu pública la ruptura d'hostilitats presentant la seva dimissió dels càrrechs de president de la comissió encarregada d'eregir el monument al rey Alfons X I I y
de president del Congrés ab que Tamo Maura l'havia embotellat.
A totes aquestes patriòtiques causes obeheix la tivantor dc relacions entre conservadors y romeristes.
Nou exemple pera la historia!... Pera la
historia d'Espayna y pera la del gran Romero, que tant de caràcter dóna a Espanyà.

En lo referent als vicis d'administració pública, als empleats morosos qtf'exigeixcn
piopines als ciutadans que han d'anar a raure
a les oficines de l'Estat; en lo referent a corrupcions de tota mena en els organismes
que de l'Estat depenen y qual direcció està
confiada a homes que són bons pera tol y
que pel mer fet d'haverse ficat en la política
lo meteix serveixen pera un ministeri que
pera un altre y lo meteix esguerren un barrido que un /regado; en tot lo referent a
això, dihém, el colós del N o n y cl pigmeu
del Mitjdia d'Europa s'assemblen força; la
corrupció més gran té empestats l'Imperi rus
y l'Estat espanyol; en una pataula, lo d'aquí
està com lo d'allí.
Però en quant a quixotisme, ja es diferent.
Els russos no s'han enardit en furor bèlich fins
al punt de tractar de micos als nipons en l'actual guerra, com els patrioters d'aquí hi
tractaven als filipins sis y set any enrera. Es
natural que'ls russos, més homes que'ls espanyols, sien també més serios.
Bé es cert que hi ha un'altra serietat, la
serietat de la etiqueta, la de la civilisació
moderna (/) que consent la guerra y fa que'ls
beligerants se saludin ensemps carrinclonament. cavallerescament, com en els lances de
honor. Els estats antichs eren senzillament
barbres; els moderns són barbres y cursis alhora, y per lo tant més repugnants y més
execrables en sos procediments. Per'xò en la
conciencia de tot home que pensi per compte
propi, allunyat de les encarcades discussions
de café sobre la guerra, s'aixeca un crit de
protesta contra tanta civilisació y contra tanta infamia. Y aquest crit de protesta's fa sentir en molts dels pobles sotmesos a Rússia,
ahont la guerra dista molt d'ésser tan popular com al J a p ó . . .
A propòsit d'això, a propòsit de la popularitat de la guerra en un y altre dels dos Estats combatents, tenim a pler copiar els següents encertats paràgrafs d'un article que'l
doctor Martí y Julià publicà'l passat divendres a La Renaixensa:
Mentres els homenets penis y de la cara esllanguida
y tristoya, els nipons, van patint y morint a desenes de
milers, alli al Japó. que diuen s'ha civilisat, resten
insensibles per tanta dissort y no'a revolten, ni protesten; van adalcrats derrera'l banzail hanzail, y per'assolirlo, grans y petits, homes y dònes, poderosos y humils, se senten disposau a sacrificar totes les vides
que's necessitin. A Rússia ja no passa així; hi ha protesta y fins rebelió per causa de la guerra; a la força
són portats al quartet soldats reservistes; lots els estaments socials aborreixen la guerra. Hi ha qui diu qu'en
aquesta lluyta'l Japó representa'l progrés y Kussia l'endarreriment, mes jo no sé veure significació de progrés
social en l'enlusiasme y la insensibilitat japonesa, y rebo
impressió de civilisació en la protesta del poble rus contra la guerra. I.cs dònes del Japó despcdinl afollades
d'entusiasme als japonesos que van a.la guerra, són
molt menys civilisadet que les dònes de Polonia que
volen impedir la marxa del Iren que s'endú a la guerra
als homes de llur terrer. E l jovent n u desertant y
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expalrianue, moslra ésser més civiliaal que'l joTent j a ponès que't sent joyós al éaser conduhit a remades a
patir greument y a morir.
L'imperialisme no ei la patria: per la defensa de la
patria natural eijust y lògich llnytar, perquè es defensar l'ambient natural y moral de la propia vida; ara
lluytar per l'imperialiíme, es mostra d'inferioritat, es
éiser inconscient, es reconéixen propietat d'altri, es
accepur la servitut, es contrari a la dignitat humana,
os convertirse en esclau de les oligarquies
Del Japó, malgrat que representi, segom diuen, la
civilisació, no cal espérame res. Són ativichs, són insensibles als dolors, van de gusi a la guerra, volen és-

ser conqueridors... bantail òantail... a morir per la victoria, per la opreasió d'altri, per la oligarquia nipona,
per la perdnració de la infenoriiat colectiva, de l'imperialisme, de la indiferencia per la propia vida... De
KusiU. . qui sabí .. Un viudo ha mori als seus fills pera
estalviàrloihi ell greui lofnmenls de la orianeia; les
dònes s'han agegut demunt la via y devant la màquina
•lel tren que s'enduya homes a la guerra . Quf sabí...
aneu se protesta de la opressió y de la oligarquia sostinguda per l'aulocracia .. arreu se protesta dc la guerra
y'i manifeita'l propòsit de reivindicar drets y llibertati... Potser Rússia mostrarií qu'es més, moll més civilisiula que'l Japó, renunciant a la guerra, y emancipantse de la lernble opressió del imperialisme... Potser
quan se fongain les neus y la vida esclati, veurém començar un nou procés de lliberació colectiva .. Tant de
bo que al venir la desglassada, els dos exèrcits no tornessin a lluytar degul a que'l poble rus hagués esmicolat les cadenes que'l tenen sutapeu de U oligarquia imperialista.

A un Blasco succehi un Soriano,^ un Soriano un Cantero, y asi como suele decirse el
galo al ralo, etc., etc., en Soriano ha posal
com un drap brut a n'en Blasco, en Cantero
posa a n'en Soriano com un drap de cuyna,
y la opinión hi fa brómela, y les persones que
són... persones han d'apartar la vista y taparse les orelles devant de tants fástichs.
La campanya desvergonyida que contra'l
desvergonyit Soriano ha emprés E l Radical
de Madrid, no té precedents ni entre la
prempsa de més baixa estofa, descartant E l
Radical y E l Pueblo de Valencia.
Lo que si té precedents es l'acte del pescater, antigovernamental, despreocupat y bescantador Rodrigo Soriano anant a trobar al
ministre pera suplicarli que fassi cessar aytals campanyes de difamació contra ell, el
difamador y esvalotador d'ofici.
Això si que n té de precedents, y es lo que
sempre s'ha vist. Sempre'ls qui donen patents
són els qui més se queixen de que se'ls judiqui; sempre'ls qui menys escrúpuls han tingut quan s'ha tractat de l'honra dels altres,
són els qui han invocat més el dret a la propia honra. Sembla que a tothóm menys a
n'en Soriano l i estarien bé aytals escrúpuls
de monja: però lo lògich, lo natural, es que
succeheixi al revés. Hi va molta diferencia de
tu a m i .
Mercès a la campanya de E l Radical de
Madrid, la capital d'Espanya va pujant a la

39

categoria de sucursal de Valencia. Cal apuntarho pera'l major crèdit del regim ques està
enfonsant.
Tots trevallan en favor nostre.
En Las Noticias del diumenge passat s'hi
publiquen unes declaracions del diputat senyor
Domènech y Montaner, en les que dit senyor
explica una serie de fets relacionats ab la
vinguda del rey a Barcelona, que posen en
gran compromís l'actitut y la serietat qu'eren
de suposar en la major part dels elements
directors de la «Lliga Regionalista».
En dites declaracions manifesta'l senyor
Domènech els trevalls que, entre bastidors
al principi y públicament després, varen fer
els conspicuus del regionalisme pera preparar éxi/s y en/usiasmcs durant la estada del
rey a Barcelona; referint ab lletra cursiva
episodis que, com el del permís otorgat pel
govern pera parlar ab el monarca y el del
discurs anticipadament convingut, són aclaparants venint com venen d'una personalitat
tan caracterisada com don Lluís Domènech,
y Montaner.
Ab dites declaracions sembla que va a
iniciarse una sene de confidències ab que
tots els elements lliberals distanciáis de la
«Lligau exposarán a la opinió pública les
causes que han determinat la seva separació
de dita entitat regionalista, abandonada exclusivament en mans dels més significats
conservadors y moderats de la casa.
En Domènech y Montaner ha sigut el primer en rompre'l foch; es d'esperar que tots
els seus amichs, que com diu en ses esmentades declaracions «poden y deuen enrahonar», secundarán la campanya per ejl i n i ciada.
Durant els últims dies dc l'any passat y els
del començament d'aquest, s'han celebrat
notables concerts, dels quals, per mancament d'espay, ens limitarèm a donarne senzillament compte. Han celebrat concerts
r«Associació Wagneriana», fent conèixer
obres del mestre Domènech Espanyol, molt
aplaudides; el aCirculo Musical Bohemio», ab
composicions de Mozart, Boely, Saint-Saèns
y Giró, així meteix ab~èxit; l'dOrfeó Canigó», baix la inicligent direcció del mestre
Piqué, en el qual se cantaren obres de Lassus, Bach. Lapevra, Rillé, Mas y Serracant,
Victoria, Gelambi, Piqué, Morera y VVagner. També's donà un concert a l'ctAssociació Popular Catalanista», dedicat a Grieg,
y quals intérpretes mereixen elogis.
Publicacions rebudes:
Canciones de la vida, per Juan Mas y P i .
colccció de poesies, escrites ab llenguatge
vibrant, essent però més recomanables per
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llur sonoritat que per la novetat de les idees
que les inspiren. Formen un elegant volúro
de 70 planes, imprès en els tallers de «El
Deber Cívico», a Melo
Un viatge a Barcelona, mono diàleg eü
vers, original de Salvador Bonavia, ple
d'acudits propis pera excitar la hilaritat del
públich senzill. Preu, 1 ral.
E l Federal, setmanari republicà, porta veu
del partit federal de Sabadell y sa comarca.
Mem rebut el primer número d'aquest periòdich, que ve a lluytar per l'autonomia y per
la república, encara que acceptant l'autoritat
del Consejo Nacional Federalista de Madrid,
del que discrepen tants federals catalans que
són autonomistes avans que tot. Es d'alabar
de totes maneres el bon desilj y l'esperit de
llibertat del nou company, a quina salutació
corresponòm.
Fulles d'Art, revista mensual ilustrada,
dedicada exclusivament a art y literatura.
S'hi llegeixen versos y articles d'en Bori y
Fontestà y d'altres autors joves, figuranthi
ducs ilustracions d'en Dachs.
Agenda-Dietari Com cada cap d'any el
propietari de la Llibreria Parera ha fet a sos
clients un delicat obsequi. El d'enguany consisteix en una agenda-dietari ab la que se
acompanyen varies taules contenint les tarifes telegràfiques, servey postal, pesos y mi-

des, pesos especifiichs, valor de les monedes
en paisos poch coneguts, etc., etc. L'obsequi
resulta, donchs, molt pràciich, essent remarcable no sols la uiilüat, sinó la bona presentació del llibret, enquadernat elegantment.
Almanach anunciador dè la llibreria y t i pografia «L'Avenç». En la tarja hi figura la
reproducció d'una hermosa vinyeta gòtica
del Llibre de les Constitucions de Catalunya.
Tot el santoral està imprès ab magmfichs
tipos gòtichs, a dues tintes. El conjunt es
de molt gust y molt caràcter.
Almanach anunciador de la imprenia Cunill, ab una bonica tarja dibuixada per Apeles Mestres. Es propi pera despatx.
Almanach anunciador del Fosfo Glico-Kola Domènech (B. Domènech farmacèutich.
Sant Pere mès Baix, 7a), també ab elegant
dibuix alusiu en la tarja.
Almanach anunciador de la perfumeria y
saboneria de J. Font y C ' , que'l reparteix
com obsequi a sos clients. Es molt vistos y
elegant.
Almanach anunciador dels tallers de fotogravats de J. Furnells. En la tarja hi figura
un artistich baix relleu d'en E. Arnau, resultant molt serio y moll decoratiu.
Fidel Giró impressor. — Csrrer de Valencia, 233
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