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L A EDUCACIÓ S'IMPOSA
No hi fa res que Catalunya lluyti per la
seva llibertat; no hi fa res que sos fills trevallin pera conquerir l'autonomia, cansats de
las malifetas d'un centralisme absorbent
qu'ofcga las iniciativas dels pobles productius y cultes; no hi fa res que al cercar un
cambi radical en els organismes de la polilica, cerquCm alhora deslliurar a aquesta del
embrutiment y la desmoralisació; no hi fa
res, en f i , que lluytèm en sentit Iliberal y
progressiu. En altres països una lluyta semblant fóra considerada com a molt noble,
mes aqui es vista com una acció brutal, y
sos fins són sempre judicats com atentatoris
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a alts prestigis, o a quelcòm qu'es tingut per
sagrat essent sols imaginari, essent sols vana
ficció dels cervells esquifits dels mangonejadors d'un Estat ja en descrèdit.
Ells.considerarían noble la lluyta sols en
el cas de vóurens predisposats a avinensas;
mes no hem d'oblidar que lluytèm per la l l i bertat de nostra patria, per sa civilisació y
son progrés, y per tant.no podèm acceptar
barrejas sofisticadoras que mermin el nostre
dret y el nostre brahó. El Catalanisme no
aspira com qualsevol partit politich a la d i recció d'un 0 altre poder constiluhit per la
voluntat del poble, sinó qu'es una corrent
mutua de sentiments patriòtichs, que's manifestan a plena llum.
Las classes directoras de la maligna política madrilenya s'espantan de nostra idea
perquè ella es l'afirmació categòrica del regim autonòmich administratiu, politich y social dels pobles. S'espantan del esperit d'autonomia que hi ha a Catalunya, perquè saben
que aquesta es la regió del Estat espanyol
que va sempre a la devantera en tota manifestació progressiva, Y com que també saben
que la causa del progrés es digna d'emulació, y que'l progrés sintetisat en l'autonomia
ve a ésser el picot enderrocador del seu vell
edifici polilich-social, natural es que's defensin, y pera defensarse apelin a la ignorancia
llastimosa de las massas.
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Aquesta feyna es la que'ls ocupa; en ella
reconceniran totas llurs energías, pera forsar
més la màquina que consideran destructora
de toia idea que s'oposi a las sevas, sempre negativas y tiránicas.
El Catalanisme, donchs, t6 molla feyna a
fer per'arribar a la meta de sas nobles y justas aspiracions. Al nostre poble li han sigui
imbuhidas una ideas compleiamenl contrarias a las que deuria acariciar pera la seva
regeneració, y ayials ideas són y han d'ésser un destorb perillosissim pera'l progrés
de nostra causa.
iQué cal fer, donchs, devant d'això? Empendre una campanya essencialment educativa; sanejar el poble, puig las ideas qu'avuy
el preocupan no són altra cosa qu'alenadas
peslilentas vingudas de térras forasteras. II¡
ha haguí homes qu'han vingui aqui ab la
sola missió d'empestar al nostre poble y ferio
desaparece, a fi de substituhirlo després per
un'altra rassa de llevor radicalment oposada
a l'actual; per un'allta rassa eminentment
sumisa, que s avingui a tol, pera que pixia
puguin anar vivint aqueixos polilichs paràssils qu'avuy ens explotan.
El poble en si es ignorant, y sa propia ignorancia ha d'encarrilarlo forsosamenl per
la via perillosa quin final es la negació complerta de la llibertat que li predican.
Instruhimlo bé al nostre poble, senyalemli
constantment el verdader cami. Sens encarrilarlo contra-voluntat, femlo conscient pera
que'ns dongui bons ciutadans aymants de la
llibertat de la seva patria. Kemli veure, educanilo, que'ls pobles tenen personalitat propia com els individuus, y que per ella
deuhen lluytar aquests quan els hi es arrebassada, perquè com a parts integrants que
són de la cotectivitat poble, sense la propia
personalitat el negarían com a tal. Diguemli
que tot bon català déu haver d'estimar a Catalunya, y qu'al ferho no nega la llibertat,
sinó que lluyta per ella, per més que li prediquin lo contrari aqueixas veus de sirena,
aqueixos empedrehits jacobins que trevalian
sempre per compte propi. Kemli present que
la llibertat s'obté, no per la forma governamental ab que sol representarse una idea,
sinó pel fons: perquè lo primeres insubstancial devant de lo segón, y pera donar nom a
una cosa, cal qu avans aqueixa cosa exis-

teixi; el aoíj\ es simplement la forma, es lo
accidental, y ja se sab que'l nom no fa la
cosa.
Y diguemli tot això d'una manera amorosa: no ab prédica barrohera de meeting,
sinó ab paraula reposada, com en comunicació directa de cor a cor.
Ja sé qu'això es feyna una mica llarga:
mes ¿qué hi fa> Cal ferho, perquè tal com
estém fóra inútil lluytar; tota iniciativa
devindria forsosament estéril, puig la massa de nostre poble està sugestionada y fanatisada per las prédicas dels emissaris a
sòu de gpverns que'ns desgovernan y que,
temerosos del progrés de nostra idea, faran
tot lo imaginable pera impedirlo.
Instruhimlo bé al nostre poble, que'l dia
qu'ho estigui de veritat, ja veurém còm la
reivindicació de Catalunya serà un fet, mercès a la cooperació dels mateixos qu'avuy
s'hi oposari.
Si tal cosa logressim, quina ditxa pera
nostra patiial
Amunt, donchs- fcmho!
AOUSTÍ PBDHBT Y MIRÓ

MEDALLA
IMPRESSIONS

Jo me'l escoltava ab un somrís als llabis,
un bon y tranquil somriure nascut de -la
frescor que dinlre'l meu cor anava vessaflt
aquell esgranar de lalagueras esperansas,
aquella fe d'enamorat, aquella joventut hermosa plena de goigs immensos, fets de i u tesas.
Y mentres me contava'ls detalls del imprevist passeig fel el dia avans én la montanya
ab la seva estimada, jo fruhia devant de sa
jova alegria, y'm mirava son cos altissim
arronsat en el sillonet baix de prop de la
meva causeuse, els ulls brillants d'amor,
— com sempre al parlarme d'e//a — , y
flubint de l'ampla y sanitosa boca, sota'l b i goti sedós, aquella descripció de boniquesas, plena de riallas, aquell relat expansiu
d'home segur de qu'es estimat, d'aymanl
que gosa l'amor lliurement, amplament, sola'l cel, a plena llum, per sobre de tol y de
lots.
Escoltanllo. fins oblidava mas caborias
pera compartir inconscientment la seva joya.

JOVENTUT

Ab ell y ella, els dos bells enamorats quins
amors havia vist néixer, pujava la montanya
entre'las ginesteras floridas de grans d'or,
rihent com ells de la mala cara què posavan
la institutriu feréstega y severa y la germana
gran ridículmeot seriosa, que duyan, ab
l'hereu, la contra a n'aquell nuviatge extraoficial encara ((fins que// acabés la carrera».
Sota aquell cel tan blau, hom els oronels
se besavan lliurement batent las alas, lluny
de la vila malvolenta y dels ulls vigilants del
gelós hereu, abdós enamorats se sentían més
valents.
Ella, a casa, tímida, sotmesa, lluny d'ell,
no gosava nomenar In ni al parlar ab sa germana, y eixia d'amagat al balcó—a l'hora
qu'ell voltava pel barri—baténtloshi a abdós
fonament el cor, com si fessin quelcom de
dolent. Mes allí fruhía deliciosament d'aquella llibertat dc sentir prop seu al promès estimat, que, atrevit, tot sovint se li posava
ben a la voreta dihentli paraulas d'incomparable dolsor. Y ell omplia sos ulls d'aquella
jovenívola bellesa, veyent la llum del sól
trencarse en espúmelas dauradas sobre las
onas del hermós cabell, y fins el fons d'aquellas envellutadas ninas tendrás qu'ell besaria
un jorn ab dolsa follia... un jorn... aviat,
quan els que s'oposavan a llur felicitat se
cansessin de dulshi la contra.
Llavors... oh! Ilavorsl... Encara no sabia
ahont la duria a la seva perleta hermosa, a la
estrella dels seus somnis, quan fos seva...
Tot lo del món l i semblava pobre, mesquí,
vulgar pera hostatjar son tresor.
Y el meu pessimisme semblava fondres
escoltantlo. Dintre mon cor sembrat de fullas secas creya sentirhi com un esclat de
brotadas novellas.
Oh, jovent!... oh, amor!... lo millor de la
vida!...
Y llavors, tristament, recordava altras esperansas grans y hermosas com aquellas,
somnis aviat desvanescuts, ilusions falagueras enterradas sota la neu del temps crudelment just, y...
Mes ell, l'enamorat, parlava encara, contanime la passejada, complaventse en els
detalls:
«El cor me deya que aquella tarda ns veuriam, y dc bona hora ja'm vaig posar a rondar la casa. Dejorn eixiren las dugas ger-
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manas y la miss. Alia hont anaren, com sempre, els meus passos las seguiren, d'un xich
lluny mentres fórem a poblat; anant perdent la por com rhés ens apropavam a la
montanya. Jo sols la veya a n'W.'.i. més
fresca y bonica que un roser florit, y no vaig
deturarme en pensar gayre en las dueñas rcganyosas que l'acompanyavan — els meus
enemichs dintre la plassa, — ni en que tal
vegada, més tan, a la tornada, el renys farían eixir llàgrimas d'aquells ulls aymats.
Sols veya qu'era ocasió de gosar aquella
hora d'amor que se'ns presentava, y no volia
deixaria perdre.
»Oh, delicia!... Anava ab ella pel món, y
de las altras ne prescindia complertament bo
y sentint com se comunicavan las impressions de llur desagrado per la meva ardidesa, mes sense gosar imposarse a nosaltres.
»EI cel era ple de llum, las ginesteras embaumavan l'ayre; nostres peus trepiljavan
las flayrosas farigolas, y un mateix raig de
sól ens besava, ens banyava a abdós... El
camí's feya aspre y March...
))Las altras rondinavan. Ella y jo reyam
com dugas criaturas. A voltas havia de donarli la mà pera saltar clots y marges, y els
meus ¿os enemichs tenían d'ajudarsc l'una a
l'altra, llensantme miradas furibondas... Era
la meva venjansa. Y nosaltres reyam cada
cop més.
"Quan serém casats la duré per allí altra
volta, y llavors serém sols, y el meu bras
enrotllarà son cos vincladís, y el camí, aixís,
semblarà més florit y daurat.»
Que són felissos!—pensava jo escoltantlo.
— Oh, jovent!... oh amor!... lo millor de la
vidal —
Parlà encara bella estona l'enamorat, contamine somnis y esperansas. De primer lindrian una nena — havia d'ésser per forsa
una nena pera posarli de nom Roser, com la
mare d'ell. El pis que pendrian tindria
això... y això, y això, y cada any hi afegirian
cosas novas y bonicas. L'hereu, el rapatani
hereu, acabaria per envejar llur felicitat que
duraría sempre, sempre... tota la vida.
La le d'aquell enamorat en l'esdevenir,
aquells mils y mils hermosos projectes, la
seva confiansa cega en la vida — aqueixa
traidorota vida—me feyan bon xich de por...
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Volia... Mes ¿qui es prou crudel pera csfullar aquellas garlandas ab que's vesteix la
primavera del amor? Massa que ve la tardor
a tnarcirlas, y l'hivern proper a esfullarlas ab
sas gebradas... Y recordava las paraulas del
poeta:
... qu'en ff, per méj que digan,
Us follías d'amor »6n lo més terio
qu'hauràs fet en la vida.

—Com os estimeu!—vaig fer sense donarmen compte, instintivament... Deu vulgui
que sigui sempre aixisl
—Sempre, sempre, tota la vida!—respongué en Jordi ab una serenitat infinita.—Ja
ho veurà!—
Y alsantse del sillonct, ab un somriure,
després d'estrenyem la mà, se'n anà corrent,
altre cop vers ella.

Un cos excessivament prim, més que modestament vestit, s'enfonsa com aclaparat en
el sillonet baix que fa una hora apepas vibrava sota'ls moviments expressius del felis
Jordi. Còm ha envellit en poch temps la lilenal Tot just ha tombat els trenta anys, y son
cap es tot cendrós; sos ulls negres brillan
humits dintre las fondas concas, y una rojor
violenta anima sas esblaymades gaitas.
Ab un impuls nirviós salsa y demana ansiosa:
—¿Tens feyna?... ¿Adavas a sortir?... ¿Estás sola?...
—Estich del lot pera tu... ¿Qué tens?íqué't
passa?...—
Agafo las mans de ma companya de jovenesa, y la torno a fer assentar prop meu,
contemplant aquell rostre poch temps enrera
fi, graciós, fresch, somrient, avuy envellit
com si haguessin passat vint anys: desfet,
solcat d'arrugas fondas, emmorenit per la
magror.
Y llavors la escolto. Parla a son torn, parla també, mes esgrana'l rosari de penas y
angoixas que forma la seva vida desde'ls tres
anys qu'es casada
L'home que va enamorarla, que tantas
alegrias y dolsors li va prometre, el cor en
qui ella confià, la llar per la que tant havia
sospirat — ella, orfaneta quasi bé de naixensa, criada entre las blancas, pulidas y fredorosas parets d'un convent — tot allò que tant

havia desitjat, tot era engany y mentida, tot
era fallit'
El modest dot d'ella quedà fos en pochs
mesos sense que sapigués may còm ni de
quina manera. El ptimer fill, sa primera
esperansa, mori avans d'obrir els ulls a las
negrors de la vida. Vingueren temps de malaltia y miseria, després la expatriació en
cerca de trevall; y passà mesos al estranger,
hont ella sola, tota sola, estirant l'agulla o
corrent de llissó en llissó, sostenia la casa,
mentres ell, l'home jove y ple de salut, esperava una colocado fent le ménage, el llit, el
menjar, anant a plassa y fins sisan/ pera poder fumar.
Ella va protestar alguna vegada, però inútilment: la colocació promesa, esperada, no
venia may... E l l se basquejava tan poch pera
trobaria!... Sòrt d'ella, qu'aixis, al menys,
menjavanl
Se.sostingué valentament fins que va tenir
por de que l'infant que duya en las entranyas li nasqués al mitj del carrer.
Per fi vingué al món la petiteta duhent el
pa sota l'aixella ab una colocació pel pare, y
també una boqueta ben oberta pera xuclar
las aixutas mamellas de la trilla y cansada
mare.
Guanyavan molt poch, però vivían, y la
nena, menjàntsela a n'ella, s'anava fent com
una rosa que's bada.
Malgrat las privacions seguiren tirant, fins
el dia en que'l marit perdé la plassa... ¿Cóm?
(Per qué? Tampoch va saberho may.
Què trista la tornada a la terra marel Aqui
era potser pitjor encara... E l l , igualment
apàtich, fluix, sens empenta, acoquinat, poruch, inepte... sempre guapo, ben plantat,
tranquil, esperant en la invisible e ilusoria
Providencia dels temps millors Y ella, desesperada de viure sempre ab aquell dogal de
miseria estrenyentli la existencia, trobant
injust qu'ella, la dóna, ab la criatura agafada al pit nit y dia, tingués de trevallar encara, com avans y com sempre.
No, no, prou! Que'n busqués ell de feyna,
que trevallés ell! Ella no podia mésl
Se feren constants las barallas, nascudas
de la eterna lluyta contra la miseria! Ahí que
n'estava cansada de viure aixisl ¿Era això la
felicitat somniada? Aquella llar sempre fosca, desendressada, tufejant pobresa, que ca-
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da dia veya buydarse d'un objecte o altre
¿era la qu'ella tant havia desitjat, la que sa
fantasia d'enatnorada'splavia en emboniquir,
en guarnir de gentils futesas?...
Y aquell vespre... quina escena de brutalitat!... Per un duro!
Si, per un duro. Klla'l tenia arreconat de
temps, de molt temps; el guardava pera comprar a la nena unas sabatetas y una gorra de
cop, puig semblava que la menuda volia comensar a caminar... Y al anar a treure'l duro
del amagatall... el duro ja no hi era.
Primer ell va negar, després va dir que
l'havia necessitat, callant la forma en que's
fonguó la moneda entre sos dits blanchs de
senyor pobre, nascut en l'abundor.
Y llavors ella va deixar anar el fel qu'anys
ha li omplia l'ànima, y tornantse mitj folla
va retréureli sa cobardía, li va dir gandul y
lladre y mentider, y tot lo que va venirli a
la boca.
Y ell va alsar la mà sobre la esposa, enrogintli las gaitas ab una bofetada de carreter.
Mentres tant la menuda, mitj nua, somreya revolcant sas carns d'angeló rosat per
demunt del llit desfet, y agafantse'ls peuhets
molsuts, se'ls ficava a la boca, inconscient,
satisfeta, fent ab sos llabiets humits la més
gentil de las patarrussas.
— Creume, allò era horrorosament trist!...
Y després, desseguida, he marxat de casa...
No vull tornarhi may més, may mésl — fcya
la pobra Elena espurnejantli els ulls d'ira y
rancúnia... — May mésl may m é s ! — a n a v a
dihent maquinalment, després d'un silenci,
guaylant sense véurelas las estranyas flors
de la califa, hont jeyan els plechs de sa esmirriada faldilla descolorida.
Aquell «may més!« trist com toch de mort,
campanejava dintre'l meu cervell barrejat ab
el ressò gay del «sempre, sempre!» qu'alli
mateix, en el salonet, ressonava una horà
avans; y aquellas dugas veus d'esperansa y
desconhort, unidas, mc feyan mal, un mal
fondo, tan fondo que'm treya l'esma de trobar paraulas de consol per'aquella pobra
dóna... y amargament repetia jo en ma
pensa:
«Oh, la joventut, l'amor!... lo millor de
la vida!... Si duravan!»
— íY la nena? — a la fi vaig fer timidamem, com volent retornarla u la realitat
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poch a poch, ab aquella paraula màgica pera
las mares.
No m va sentir. Anava enrahonant ab l'esguart baix, fit en els fantàstichs fullatges de
vellut, seguint tossudament la séva dèria
— Jo me'n aniré a tirarme a la zanja... o
demanaré'l divorci, qualsevol cosa... M'ha
robat y m'ha pegat!... May més, may més!...
El detesto I . . . ¿ Qué'n déu haver fet del
duro? —
Poch a poch va anarme escoltant; la meva
veu va uñarla assossegant, contantli penas
encara més dolorosas que las sevas... Se
creya que no podia havernhi, y va compendre que si. Vaig trossejarli més el cor pera
que plorés forsa, forsa, y cessés aquella tensió
nirviosa que la feya tremolar, y se li'n anés
en llàgrimas tota l'amargor que la emmalzinava. Després vaig voler parlarli d'esperansa,
de temps millors que vindnan sens dubte
aviat... de lo llarga qu'havia d'ésserloshi la
vida encara ab sas evolucions, que no sempre havian d'ésser dolentas.
Mes ella m'escoltava això ab un trist somris d'incrèdula, de resignada; y ploià molt
encara, aquella desenganyada del amor. •
De sobte va posarse las mans als pits ab
un arronsament d'espatllas, y's mossegà'ls
llabis com presa d'un punyent dolor, l i o vaig
compendre tot. Més que ma eloqüència amistosa, la seva maternitat la cridava a la vida.
La llet, la existència pera sa filla volia obrirse pas, adolorint el si d'aquella dona.
S'alsà més valenta, quasi bé transfigurada.
— Fa tres horas que la nena no ha mamat.
Còm déu plorar, pobreta!... Tinch els pits
que'm fan un mal!... Adeu, adeu y gracias!—
Y li vaig veure baixar la escala depressa,
depressa, corrent a carregarse altre cop la
pesanta creu qu'alli, en sa casa, la esperavt...
Però se n hi anava més tranquila, fins consolada gayre bé, estrenyent ben lligat en un
pany d'aquell mocador vell y surgit, tot moll
encara dels seus plors, las sabatetas y la gorreta de cop pera la nena, única claror de sa
trista existencia.
L . ESCARDOT
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UN REVOLUCIONARI
DESDE ARRIBA

«El Catalanisme es un moviment nacionalista n: aquesta declaració qu'ha vingut a
ésser la síntesis de l'Assamblea Catalanista
de Barcelona, significa lá victoria després
d'una campanya d'esforsos constants y de
trevalls incalculables per part d'aquells elements que desde fa algún temps venían lluylant pera conseguir que'l Catalanisme tingués lots els caràcters d'un veritable moviment social.
Al devant d'aquests elements, es just reconeíxe que desde un principi va destacarshi
la personalitat del actual president de la
Unió Catalanista, en Domingo Marti y Julià.
En el periòdich, en el tneeting, en la conferencia, valentse de lots els medis y de totas las ocasions, en Marti y Julià, secundat
coratjosament per tots aquells catalanistas
que som revolucionaris per temperament,ha
vingut combatent ardit e incansable en pro
de la tendencia nacionalista que s'havia iniciat y quin gloriós final ha sigut el sorollós
triomf obtingut en l'Assamblea de Barcelona.
La modernisació del Catalanisme, l'afirmació de que tots els catalans caben dintre
la nostra causa, la derogació tàcita de determinats principis que, ab tot y no ésser essencials en nostre programa, dificultavan
l'ingrés de molts elements desconfiats y recelosos; l'encaminar el Catalanisme cap a
novas orientacions, apartantlo paulatinament d'encarcarats acorts y de llarchs y dificultosos articulats, obrint las portas de nostre casal a lots els nacionalistas catalans:
héusela aqui l'obra dels revolucionaris catalanistas, héusela aqui la revolució per la que
tant hem trevallat en Marti y Julià y tots
aquells catalanistas que sentim y que vivim
la edat moderna.
Continuém, donchs, la tasca comensada,
continuém nostra patriòtica campanya lots

*

**
Han tret las oliveras lanía flor,
que ñns s'ha esblancahit tot son color.
Desprts la flor sobrera
ja espolsa la olivera,

aquells que sentim y que volém un Catalanisme modern y expansiu, en la esperansa
de que ben prompte s'imposaràn victoriosas
las nostras sanas y vitals conviccions, puig
ben demostrat quedà en la darrera Assam
blca Catalanista que som els més forts y els
que més valém.
No'ns deturin temensas puerils que jamay
deuhen ésser obstacle a la marxa dels esperits serens y forts.
Que no'ns deturi, sobre tot, la ilícita recansa de que nostras afirmacions puguin topar més o menys violenlment ab las conviccions dels ve/A ( i ) del Catalanisme, puig hi
ha vells de mollas menas, y els vells bons
han demostrai sempre, y de sobras demostraren en l'Assamblea de Barcelona, pels
venerables delegats senyors Añón, Arch,
Vidal y Valenciano, Casas, Riera y Bertrán,
Plantada y molts altres, que saben ferse
càrrech de que'ls ideals de la seva época ja
han passat pera no tornar més; y qu'es llcy
de la naturalesa, y per lo tant Uçy fatal y
eterna, que cada época té'ls seus homes y
las sevas ideas, que responen necessàriament a las novas circunstancias y als nous
problemas de la vida.
En quant als ve//$ rapatanis, a las momias,
als vells que pretenen tenir el monopoli de
un ideal tan gran com el Catalanisme, deixemlos estar, no'ns preocupém de sas rebequerías; si no'ns segueixen pitjor pera ells,
y millor pera nosaltres, qu'en cumpliment
d'un dever contret ab nostra patria y ab nostra conciencia, anirém fent tranquilament la
nostra via y emmotllant las aspiracions del
Catalanisme ab las aspiracions y ab las necessitats dels temps que vinguin: únich modo
d'arribar, a no trigar gayre, a assolir els
ideals de patria y de justicia, pels que tant
hem lluytat y que tant desitjém.
ARNAU MARTÍNEZ Y SKRIÑA
( I ) Ab aquest calificaliu de vcfíi hi van compresos
molts joves qne són mo/í vells.
com si serrés pels fruyts de la (ardor
els petons niés sentits de primavera.
E n la nostra vida
de lluyla afanyosa
bi ha, per Unta prosa,
tan poca flondal
GUSTAU GALCERAN
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L A NIMFEA
— Baixèu, donzell , baixéu — deyan veus
misteriosas al entorn del comte. — Guaytúu
las escumosas cascatas que cauheri al fons.
del torrent y lliscan com perlas per sobre'ls
palets y pedras finas... Baixeuhi amorosit,
baixeuhi, comte! Lliscaróu ab las cascatas
fins a baix, com lliscaria vostra febrosa mà
sobre la cabellera d'or d'alguna nimfa jSentiu còm vos crida la filla del torrent? ¿Veyóu
còm la consola l'hermós estol de nimfas que
forman son seguici?—
Al donzell, abstret, li cau al torrent la lira
que polsava.
—Baixiu a cercarla, comte; baixfiu sense
por!—
Aixis li deyan las nimfas fent chor als armoniosos cants qu'eixian de la lira del donzell, copsada per la nimfea. Sas veus cristallinas se confonian ab cl petar de las ayguas
sobre'ls palets. Y els serafins, trenant també
dolsissimas canturías, alsaren una escala pera que hi baixés el comte. Tenia per dosser
arcadas de garlandas, y a banda y banda
bellas y frescas salzaredas; els grahons estavan encatifats de flors cullidas deis vergers millors, y al entorn aucells y papellonas hi voleyavan.
—Baixéu a cercar la vostra lira!...—
Y entre una pluja de flors, y entre un concert de cants, devallà fins al torrent. Quina
hermosura! De lluny del lluny venian las
ayguas joganeras saltant de penya en penya, y per sobre s'hi gronxavan las náyades.
Y de cop las ayguas aixecaren un trono crlstalli, hont el comte y la nimfea s'ajegueren,
servint las náyades de pedestal superb. Y el
comte polsà sa lira, y la nimfea, abrassada
a n'ell, cantà extasiada las melangias del
torrent, mentres el ventijol enjogassat feya
onejar sa cabellera d'or.
De prompte s'esvahi la visió increíble; el
donzell se trobà altra volta a dalt del cingle
y, a la claror rogenca del capvespre, s'adormiren las nimfas del torren!.
ANTÓN

BENAZET
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AM1CHS
Obro d una manera un xich cavalleresca,
però íqué fer. ja que l'amagas com si fugissis de mi, y m'es impossible'l véuret?
í P c r qué aqueix caràcter boudeur, y, sobre tot. tan rancuniós?
j o ' m creya qu'eram dos bon« amichs. que
la nostra bona amistat no's deturaria pas per
qualsevol futilitat; me figurava la teva afecció sens egoismes, consistent, durable... ¿Y
es això lo que retrobo en tu? ;Per qué ferme
veure tant que la teva estimació no't portà
més que a la passió? Puig no l'enfadas més
que quan, creyent que'ns podrém veure Inlimamenl, no compareixo al rendez-vous, imaginante qu'es perquè jo no vull. T u . un
home inteligent, deturarte en semblants futesas!
No preveus res, cap inconvenient; no reflexionas, no pensas que pot sobrevindre un
entrebanch qualsevol, y t'enfadas quan això
arriba perquè creus que soch jo qui n té la
culpa. Això es absurd. Donat ben bé compte
de lo qu'es un cor amich. Jo'l comprench
d'un'altra manera que tu, sigui perquè he
sulert molt, o perquè sé estimar.
Els que com nosalires|són ciniclis—y entén
bé lo que vol dir aquesta bella paraula—no
han d'anar ab miraments, ni ab condicions,
y molt menys encara ab exigencias. En el
nostre cas el rendez-vous es la cosa en que
deuriam pensar menys; la felicitat seria encara més gran quan la ocasió arribés.
Potser no la comprens tu aquesta amistat
a que'm refereixo; potser no la sabs veure
aquesta alecció pura, tranquila, sens apassionaments. T u no m'eslimas pas ab amor,
sinó ab interés; tu veus en mi quelcòm que't
reporta un bé que necessitas, quelcòm que
complàu els desitjós que tu sents...
Avans passavam molt temps sense véurens,
ton humor era sempre'l mateix malgrat ton
gran desitj de passar un moment junts; a
l'hora en que som, quant més ens vcyém,
més voldrias qu'això fos, y si jo refuso l'enfadas. ¿Es just això? ¿No comprens que no
tot va sempre tal com un voldria?
l'a un mes que no'ns vcyém, y tu tan indiferent com si res de comú hi hagués hagut
entre nosaltres. Qu'cts crudcl, amich meul
(Còm pot ésser que t'hagis decidit a acabar ab

4oo

JOVENTUT

mi per una futilitat com aquesta? Vaja, (tizó
no es més qu'enfanlillage, no pot ésser altrament. T u mateix m'ho has confessat moltas
vegadas, y fins a voltas m'has demanat que't
perdonés la teva lleugeresa. Si que te la perdono, y't perdono de bon grat perquè conech el teu caràcter, perquè sé que m'estimas... Però jno't sembla, amich meu, que's
déu perdonar als altres quan un mateix creu
ésser digne de perdó?
XAVIER DE ZENGOTITA

TEATRES
EL

DRAGÓN DE FUEGO. — MADAME FLIRT

Per exemple: Los sobrinos Jet capitán Grani,
en el seu genre es una obra qu'està bé, que
distréu, que fa riure, que fins interessa y que
demostra ingeni y certa cultura. Es una obra
d'espectacle pera entretenir. E l dragón de
fuego pertany a aqueix genre, encara que
l'autor, en Jacinto Benavente, se cregui que
no: ell s'ha pensat fer una obra simbòlica,
filosófica, trascendental.
No s'espantin els lectors: en Benavente ha
volgut portar a las taulas nada menos que a
la pérfida Atbión, y ha volgut satirisar el seus
sistemas de colonisació (i) posant en ridicul,
ademés d'aqueixos sistemas, (a) al clero ^—
protestant, eyl — als militars y als comerciants d'aquell pais (3).
Resultat: que com en Benavente sols coneix— ab Et dragón de /"«e^o ho demostra
— la India, qu'ell ne diu Nirvan, la Inglaterra qu'cll ne diu Sinlandia, y els habitans y
costums d'aquella, y els estaments d'aquesta,
per lo que'n diuhen o n'han dit els periodistas espanyols, y hem quedat que aquests
són uns ignorants, es clar qu'en Benavente
fa gala en sa última obra de la més crasa ignorancia.
Li ha sortit, tot just, l'argument d'una sarsuela. Y com que Deu — no parlo aquí dels
deus del Nirvan, sinó del Deu seu — no li ha
concedit l'enginy ni la imaginació necessaris
pera fer un bon argument de sarsuela, y per
altra part ell s'ha empenyat en fer una obra
seria, que no fes riure, fins com a argumchi
de sarsuela resulta detestable.
Tot això podria demostrarho analisant
(1) Recomano • n'en Benayenlc, entre allre», el llibre «egllenl: Maldonado Marañas: Principios c í n t r a l e !
d i l arle dt la coloniíaciòn. Madrid, Tillo. I S J J . Ab d l
sol se podrà convence <le que, en milj de lot, els sislcmas de colonisació inglesos són els millors.
( ï ) Ab l'espanyol (no mes n'hi ha que un) 110 »"hi
hauria atrevir.
(3) A b e l clero, els militan jr els comerciants espanyols lampoch s'hi hauria atrevit.

l'obra, però no ho faré perquè resultaria tan
pesat com l'obra mateixa. N'hi ha prou ab
notar un fet, qu'es el següent: A pesar de
que, segons diuhen, els senyors GuerreroMendoza s'han gastat déu 0 dotze mil duros
en trajos y decoracions — lo qual es molt
possible puig uns y altras són d'una riquesa
incomparable, els trajos sobre tot, — el públich, tot el públich sense distinció, s'aburri
sobiranament la nit del estreno. Y això que,
com ja es sabut, el públich de la Guerrero,
el públich de moda de la Guerrero, es el públich més insubstancial en art que hi ha a
Barcelona: públich de cintas y llassets, que
mira y no escolta, qu'aplaudeix ab las puntas
dels dits y no sab xiular. Qui sab xiular no
es bien nacido. Donchs bé: figúrinse si's deuria aburrir, l'altra nit, que ni las cintas y
llassets, ni els llampants y fastuosos uniformes dels actors, ni las ricas joyas de la Maria, ni las sedas ni las glassas, ni las armas
ni el decorat, ni els demés accessoris, tot
tan rich y enlluhernador, va servir de res.
No xiularen, això no, que de xiular no'n saben, però sisearon un xich ab la púntela de
la llengua. Fou un verdader desastre.
Y ab això estaria dit tol, si l'espectacle del
divendres passat no sugerís consideracions
ben tristas pera l'art escènich castellà. Evidentment, no'n deuhen tenir d'autors dramàlichs quan dugas personas de talent — no
dich dos actors de talent, dich dugas personas — com són la María y en Fernando,
acceptan una obra aixis, y pera feria empassar s'hi gastan milers de duros.
Afortunadament pera ells, el públich que
va al seu teatre no es tan entero com el que
va als loros, 0 per lo menys no es tan aficionat. Si ho fos, s'hauria repetit l'espectacle
que va donarse días enrera a la Plaza de Toros, y hauríam vist al selecte públich de palcos y butacas invadir la escena exigint otro
toro, un'altra comedia, perqué aquella no era
de recibo. Y hauríam vist suspendres la fund ó , y ens en hauríam anat tots junts — jo
també hi hauria anat — a veure al governador interí, al simpàtich senyor Espinós, y li
hauríam dit: « Senyor governador: ens fa
l'efecte de que'ns hagin robat els quartos; es
necessari que imposi multas y deixi cessants
als veterinaris de la companyia per haver
acceptat un loro que no era de recibo; y en fi,
es necessari que, quan menys, ens rejrendin
la butaca pera poder assistir de franch a una
novillada qualsevol, una novillada dels Quintero o del mateix Benavente, per exemple.»
<Qué hauria fet el simpàtich senyor Espinós, en aquest cas? Perquè s'ha de tenir en
compte que si la companyia Guerrero-Mendoza es una compayía aristocràtica—y segons
diuhen cl simpàtich senyor Espinós se p i m
porta ans/ocrjcía, —tambéentrç'l públich n'hi
havia de marquesos y comtes y gent fina. A
mi, sols al pensar en el conflicte en que hau-
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riam posat al governador inleri, se'm gela la
sang. No ho s6 pas lo qu'hauria fel ell. Qui
crech qu'ho sab es l'Urrecha. Qu'ho digui
l'Urrccha.
La companyia de la Pino. mós ben dit, en
Tirso Escudero qu'es qui en realiíai la manega, no ha estai pas* afortunat al triar, pera
traduhir 0 adaptar a la escena castellana,
Madame Flirt. Tantas com n'hi ha d'obras
cómicas o dramáticas francesas que són verdaderas obras d'art! Sembla qu'esculleixin
expressament las més carrindonas.
A pesar de qu'estich convensut de qu'en
Félix González Llana, qu'es l'adaptador de
Madame Flirt, ho ha fet molt malament, y de
que'ls actors de la companyia donan a l'obra
.una interpretació equivocadissima—especialment els senyors Garcia Ortega, Tallavi,
la Bremón y fins la mateixa Pino —puig ho
fan ab un to masSa elevat y massa serio tractantse d'una comedia lleugera, y a més no li
donan aquella vivesa y entrainemenl que requereix pera que'l públich no's cansi; a pesar de tol això, crech que Madame Flirt es
una comedia massa carrinclona pera emocionar, y massa pesada pera distreure.
El públich, el dia del estreno al Eldorado,
se la escoltà fredament, somrihent de tant en
tant, al trencar un chiste intencionat la monotonia d'una acció convencionàlissima.
Se comprèn que'ls empresaris madrilenys
se cansin de representar obras dolentas d'autors espanyols moderns; però lo que no's
comprèn es que, al acudir al teatre estranger,
trihin lo pitjor.
EMU.I TINTORKK

NOTAS BIBLIOGRAFICAS
LA REVOLUCIÓN DE JULIO. (Episodios Nacio-

nales, cuarta serie). Benito Pérez Galdós.

Es deis tomos d'Episodios Nacionales que
més ens han agradat. En tot el llibre s'hi
veu la mà del mestre, l'esperit d'en Galdós.
La ligura del protagonista viu y sent, com
es lògich que visqui y senti l'home que ocupa una posició social com la seva y a qui
la naturalesa concedí utx criteri clarissim,
una educació refinada y uns ideals progressius y generosos;
Mana Ignacia, la seva muller, ja no es la
noya tímida.y criada a l'antiga, tal com l'autor ens la presenta en Las tormentas del 4 8 .
LI tracte y el talent del seu marit l'han anada secularisanl y li han anat arrencant el
vernís de la encarcarada filla de la rància y
castiza familia dels Emparán.
El cas de la ex-petimetra Virginia Socobio,
fugint del seu marit y anantsen ab Ley y
avenintse satisfeta a arrostrar una vida m i -
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serable y semi-salvatgc, es un xich inverosímil, però està admirablement descrit.
Però'l clou de l'obra, la pàgina mestra del
llibre, es la descripció de la batalla de V i càlvaro. Aquella guerra casera, com la califica en Galdós, aquella lluvia de compares,
aquella revolució feta per gent d'esperit moderat, aquell temor de /ene mal que' tenían
els generals de l'O'Donell y els 4c' govern,
la tranquilitat y l'escepticisme ab que'ls paisans dels poblets dels voltants de Madrid apreciavan el prudent combat, la bullanga en els
carrers de Madrid y la martingala del Programa de Manzanares ab que'ls prohoms del
pronunciament varen revifar el foch de la revolució, qu'amenassava morir d'inanició; tot
això, basta y sobra per'acrcditar per milésima volta la fama d'escriptor, d'observador y
de crítich de que gosa en Pérez Galdós.
Qualitats qu'en La Revolución de Julio
aprofita admirablement l'exími mestre pera
criticar els homev y la política d'aquella
agitada época en que comensaren a figurar
homes e ideas que tots nosaltres hem aconseguit encara, influhint en la política contemporània. En una sola ocasió abusa en Galdós de son esperit crítich, y es en la reventada qvcía. al caràcter vanitós d'en Chateaubriand, reventada justa en el fons, però que
tal vegada resulta un xich massa sangaanta
y despietada.
En una paraula: la trama, el desenrotllo
dels aconteixements que's descriuhen, es veritablement interessant en tot el transcurs
del llibre; tant, que hi ha alguns episodis,
com per exemple la degradació del regicida
Merino, qu'es de lo millor qu'hem llegit d'en
Galdós.
De manera que La Revolución de Julio es
una obra recomanable per tots conceptes y
que déu ésser llegida per tols els aymants
de la bona literatura.
ARNAI' MARTÍNEZ V SERIÍU

EL LIBRO DE LAS FIERRAS VÍRGENES, escrito

por Rudyard Kipling, traducido por Ramón
D. Peres. Ilustraciones de fosé Triado.—
/904. Gustavo Gili, Editor. Barcelona.

Bon servey s'ha fel ab la traducció d'aquest
llibre als espanyols que no coneixen o no
solen llegir l'anglés. El nom del indià K i pling, popular a Anglaterra y també a Fransa, hont tantas edicions s'han publica!Ja de
sas obras traduhidas al francés, es a Espanya quasi enterament desconegut, y ab E l
libro de las tierras vírgenes (The /ungle
Book\ pot comensar sa vulgarisació. Creyém
que l'éxil d'en Kipling en ef món llatí pol
ésser, si no tan gran com l'obtingut entrc'ls
angle saxons, ben imporlani de totas maneras. Kipling es un geni verge, que a una
gran fantasia junta una gran originalitat.
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I.'argumcnl de sas narracions sol desenrotllarse en las selvas de l lndia, y sos pcrsonaiges són bestias de iota mena; mes, aqueixas narracions o fauias, tancari una sàtira
social njolt m^s punycnta ^ue la de las fauias pròpiament ditas, las qüals, en sa majoria, semblan qiienlos blaus i i ah las obras de
Kipling las comparèm avuy, dia.
Kipling no es, de cap manera, un refinat.
Sas narracions, en las que'ls infants hi troban delectació y els madurs una fonda intenció filosòfica, no tenen las bellas proporcions
que s'observan en las de las literaturas greco-llatinas. Són producte espontani d'un artista personalissim, d'un cervell fort qu'exteriorisa sas ideas sense passarlas pel alambi
d'una autocrítica. Molts creuhen que las
obras de Kipling guanyarian en bellesa artística si fossin menvs abundants. Indubtablement, un dels defectes que poden imputarse a aqueix autor tan original, es cl de
produhir en tal excós, que ni temps se dóna
pera repassar sas obras. No hi ha en son estil la pastositat ni la poesia que sovint l'assumpto sembla reclamar. Un trcvall de selecció o de depuració faria sas obras mts
agradables als ulls dels llatins, tan pagats de
la forma potser perquè en el fons no som tan
sencers ni tan originals.
La traducció del senyor Perés ens sembla
més que meritoria, si's tenen en compte las
dificultats qu'ha d'oferir l'original, en certs
passatges quasi intraduhible. Y això ho
dih£m per referencias, puig tampoch coneix¿m lu llengua del autor
Ignacio de Llorens y Ga//arrf. —TOPOGRAFÍA
MÉDICA DK CALAF.—Bjrce/ona. Imprcnla

Elzeveriana de Borràs y Mestres, i q o j .

Aquest extens trevall, qu'en el darrer concurs de l'Academia de Medicina y Cirurgia
de Barcelona valgué a son autor cl titul de
soci corresponent de la mateixa y medalla
d'or, revela bástanla erudició . El doctor Llorens y Gallard demostra sos conei-

xements en aquesta complertissima monografia de Calal, publicant en primer lloch
la historia de dita vila, estenentse després en
instructivas explicacions sobre sas orografia
e hidrografia, pressió de l'atmósfera, llum,
electricitat, clima, productes de la terra,
flora y fauna. etc. l l i afegeix ademés varias
consideracions sobre'ls habitants, fent un
bocet social de Calaf en un capitul especial,
qu'en gran part es dedicat als Jochs Florals qu'en dita íila's celebraren l'any passat.
Són molt interessants els datos estadistichdemogràfichs que's troban en el volum, en
el que hi figuran ademés dos planos, y varias excelents reproduccions d'edificis y llochs
importants de Calaf, quals habitants deuhen
restar ben agrahits al doctor Llorens que tan
bon servey fa a la població ab aytal llibre. '
Aquest consta de prop de 300 páginas,
pulcrament impresas sobre paper superior,
resultant una edició de bon gust.
Pascal. — PENSAMENTS. — Biblioteca Popular de vL'Avenç». Num. 37.
La Biblioteca Popular de «L'Avenc;» acaba d'afegir a la llista de las importants obras
estrangeras ja publicadas, aquesta colecció de
Pensaments del gran pensador francés. Fins
els esperits qu'en religió estiguin forsa distanciats d'en Pascal, admirarán de segur la
potent dialéctica d'aquell cervell privilegiat
que, en els darrers anys de la vida del gran
home, esmersà totas sas energías en una
fervent lloansa de la religió cristiana. Precedeix als Pensaments un excelent pròleg d'en
Manel de Montoliu, qui excita a la joventut
a afrontar sens espant els negres pessimismes d'aquell terrible y sublim enemich de la
vida, segur de que la mateixa joventut, allissonada per tants mals y tantas negrors, sabrà fixar sobre'l món decrèpit que'ns pinta
en Pascal, las bases d'un nou món en que'ls
ideals de vida puguin fer son fet, cn una
lliure acció purificadora.
LLUÍS VÍA

CORRANDA (0
Cnnliret dc vidre,
joguina d'amar,
un* mà rotada
•c'l endd a la fonl.
Cnminal d'herbeUs,
d'herlietaa y flors...
canta la donzella
manyaga cansó.
Cantiret de vidre,
joguina d'amor,
la font que l'omplena
n'es ditxoia font.
(l)

Posada en música per Narcisa Freixas

la mà que l'hi porta
qufn brandar més dols!,
n'apar una rosa
que l'ayre la moo...
Cantirel de vidre,
joguina d'amor,
de lluny ja la ovira
fesiós aymador;
els ulls ja li brillan,
un sali li fa'l cor,
ja'ls llabis li arbora
la sed dc petons .
FRANCESCH SITJX v PINEDA

JOVENTUT
La
NOVAS
En nostre número anterior no poguérem
dar compte del meittng de propaganda catalanista celebrat a Figueras el 13 del actual,
en el que hi parlaren els senyors Malagarri
ga de Figueras, Linares de Palafrugell,
Bonhome de Sant Mani de Provensals, Cardelús d"Olot, Joan Vergés de Palafrugell en
nom de nostra JOVENTUT, Tona de Barcelona, Roca de Barcelona, Folguera y Duràn
de Sabadell, y MartiyJulià de Barcelona, qui
resumi els discursos com a president del
meeling y de la Unió Calalvnisla.
FI teatre estava completament ple, lo que
proba qu'entre'l poble ñguerench té'l Catalanisme forsa adeptes; però no hi faltaren
elements jacobins e ignorants que demostraren sa poca cultura y sa intolerancia assintint al acte ab l'ünich propòsit d'interrompre als oradors y moure escàndol. Fran del
remat dels Salmerón, dels Lerroux y dels
Vallós y Ribot: inconscients que's diuhen
federals y autonomistas tot combatent ais
que no pensan com ells, 0 millor dit, als que
pensan per compte propi. Per sòrt sos m i grats propòsits no'ls reeixiren, a pesar dels
esforsos del diputat senyor Boñll que tant
havia trevallat dias avans pera fer fracassar
el mteting, fent repartir al efecte profusament una fulla impresa.
Al ocuparsen La Renaixensa en son darrer
número, fa las segOents atinadas consideracions;
En el mteting qne celebrà U Unió Catatamila a F i Rucra», alguna republicans donaren probas d'una intolerancia lan exagerada, que boy arribà a las fitas de la
grossería. Y tot perquè se'ls demostrà com dos y sis
fan »uyt que l'ésser federal y tenir per quefe al Santón
de las nia tro unidades es un contrasentit que no té explicació racional.
Res, que'l ciudadano Nerón de l.a Marsellesa queda
petit com un pésol al costat d'alguns baladrers figuerenchs que's pensan ésser republicans
—¿Quina es la República que voléu: la d'en Salmerón 0 la d'en l'i y Margallí — els hi preguntava en
Tona als que l'interrompfan en el meeting de Figueras. Y ells avans de contestar s'hi pensaren, y per últim sc decidiren per la d'en l'i. E l moment de silenci
que passà desde la pregunta a la resposta fou tot un
poema demostratiu de que tenfan las conviccions tan
•rreladas, qn'avans d'escullir dubtavan.
Si tornessin l'Abdón 'ferradas y en Joan Matas, no'ls
coneixerfan pas a alguns dels seus compalricis.

Nostra ciutat compta a la fi ab un establiment penitenciari digne de sa importancia.
a'ls criminals o'ls infelissos a qui's passa
aix el raser d'aquest nom, no hauràn de
permaneixe reclosos en llochs infectes com
la presó del carrer d'Amalia; ja'ls presos estarán instaláis com a personas, isolats els
uns dels altres, sense que'l desgraciat se confongui ab el culpable, sense que la maldat
dels uns contamini l'esperit dels demés.
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nova prfesó de Barcelona, no ben acabada encara, haurá¡co8tat,inclohenthiel valor
del terreno, uns tres milions y mitj de pesse
las. quantitat que resulta sumament mòdica
tenint en compte las admirables condicions
del edifici, y que parla molt alien favor del
bon zel y moralitat de la junta administrativa. Fn cambi, la presó model de Madrid,
descomptant l'import del solar hont s'aixeca,
ha costat més de set milions de pessetas ab
tot y que'l contractista pogué utilivn en sa
construcció, y durant cinch anys, a més de
mil penats. Ho dihém ab orgull per la gent
de nostra terra que saben fer millors obras
ab menys diners, y coralment felicitém a tots
els que ab sos coneixements y son altruisme
han contriSuhit a dotar a Barcelona d'aquesta millora que tant necessitava. Però, moll
particularment, felicitém de cor a nostre
ami, h en Ramon Albó y Marti, a quina activitat y a quins especials coneixements se
déu en part principallssima aquesta obra de
justicia, d'amor y de cultura.

FI passat dijous a la nit tingué lloch la
inauguració del Aleneu Obrer Autonomista
del districte segón.
Fn nom del Ateneu parlà'l senyor Tona,
proclamant la superioritat de las teorías i n dividualistas que tan fondas arrels tenen en
el poble català
Nostre company en Martínez y Seriftà, en
representació de JOVENTUT, explicà l'origen,
la essència y la finalitat del (Catalanisme,
fent una crida a tots els bons catalans pera
que vinguin a engroixir els nostres rengles.
En Santiago Gubern, en nom de la Unió
Calalanista, manifestà que aquesta, sens abdicar de cap de sos principis fonamentals, estaria sempre al costat de tots els elements
nacionalistas de Catalunya, qu'ara més que
may dcuhen anar plegats, sense transigir en
res ab aquells que volen mercadejar baix la
capa dels ideals més nobles.
En delegació dels regidors catalanistas del
districte parlà en Jaume Carner, proclamant
la vitalitat del Catalanisme y anatematisant
l'Estat centralisador quc'ns domina, fent recalcar el menyspreu ab que las nacions europeas consideran als nostres governants.
Al terminar el brillant discurs d'en Carner, algú del públich demanà qu'enrahonés
el regidor senyor Suflol que ocupava una
butaca entre'ls espectadors y's vegé obligat
a improvisar una bellissima peroració enaltint las excelencias de la educació social dels
pobles.
També á instancias del publich se vegé
oblígala pujar a latribuna nostre company en
Trinitat Moncgal, qui feu l'apologia del Catalanisme y, després de censurar l'obra dels
compromisaris de Casp, se declarà fervent
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partidari d'una Catalunya moderna y expansiva.
Finalisà tan entusiasta y profitosa vetllada ab un profond y eloqüent discurs del
president senyor Lluhi y Rissech, qui comparà l'endarreriment que consum als pobles
unitaristas y centralistas ab l'abundor y el
progrés que regnan en els pobles autonomistas com els Estats Units del Nort d'Amèrica.
Tant el discurs del president com els anteriors toren calorosamenl aplaudits pel
nombrosissim públich qu'omplenava l local.
Keya dias que no'ns trobavam ^é; sentiam
basqueig, dolor reumàtich, ens feyan mal
els ulls de poll v patlam estranys somnis.
Somniavam qu'eram condempnats a llegir
perpètuament articles d'en Teodoro Baró,
dramas d' en Pitarra y pláticas del Maleïa
Indulgencias... Somnis horribles!
Y heusaqui que •/ velo se rasga, y apareix
en tota sa horrible nuesa la causa dels nostres mals. Era un solí, ab el que son autor,
(que no pot ésser altre que'l colossal ñiño
Carner), las emprèn desde la revista Catalunya contra'l poeta Apeles Mestres y contra
JOVENTUT fentse un'olla (perdonin el vulgarisme) y dihent aquellas cosas tan estranyas
que sols una cerebració com' la del assessi
d'en Maeterlinck pot inventar.
Créguins, Josepet: deixis de remansos y
no's fiqui a fer 1 homo, que l'hora de ferio
encara no li es arribada. Déixila estar a
JOVBNTUT,

que

ja

li ha

cantat

las

ve-

ritats algunas vegadas y las hi tornarà
a cantar sempre que convingui; y per l'Apeles Mestres no s'amohini, que vostè encara ha de menjar molts plats de monjetas
tendrás si eos vol deixar una obra com la del
autordelsPoemasi'amor, las Baladas yaltras.
Créguins, Josepet: vostè degenera. Ens
agradava més avans, quan confonia Skil ab
Sófocles y matava (que Deu li perdól) a
Maeterlinck, inventantli cosins de passada.
Malhauratl Còm ha perdutl Ara's torna xerrayrot, diu mal de lothòm ab termes que ni
Barrabás l'entendria, y's dedica al chiste trist,
ab graçejo filosòfich y estirabots de criatura
rebeca y endimoniada.
Torni, a fer versos, y fàssils ab la còmica gravetat que tant li escàu; torni a
confondre las Illas Británicas y a exhibirse
al Ateneu, y no'ns fassi enfadar més. ni de
passada disgusti al nostre comú amich senyor Vallés y Roderich, perquè es capàs de
retirar el premi qu'ha ofert pera'ls fochs Florals de Moyà (de quahjochs n'es vostè, com
vostè mateix diu, all y expert mantenedor), y
alluvors no podrà copsarlo n'Arthur Masriera (a) Panillo, a qui de dret li pertoca.
Ja veu si en podria fer de mal!

El distingit escriptor y poeta mallorquí
en Gabriel Alomar donà'l passat dissapte al
Ateneu una notable conferencia, última de
la serie que'ls literats mallorquins han tingut a son càrrech en aquell centre., L'Alomar estudià las manifestacions humanas
dintre las societats baix dos aspectes: el tradicional y l'individualista. Aquest lluyta
sempre contra aquell, y encara que no s'ha
d'oblidar que la tradició es un gran element
de cultura, cal separar la tradició de la llum
de la tradició de la fosca, y en el vincle espiritual quc'ns uneix ab l'ahir, sols podèm
sentirnos germans dels qui, vivint entre societats hostils, enarboraren l'estandan de la
llum y donaren el crit de vida. Cal ésser
futuristas. Els que somnièm en un demà
hermós tenim també nostra tradició, perquè
el futurisme, més que un sistema, es com
una selecció actual y com una anticipada
convivencia ab las generacions qu'han de
venir: es el pressentiment y la precreencia
de las fórmulas futuras. Digué que'l Catalanisme es fill de la revolució, que y al llibertarals individuus plantejà'l problema del deslliurament de las nacionalitats. El Catalanisme no es un retorn ni un retrocés: primerament fou tradicionalista sols per'afirmar la nacionalitat de Catalunya, mes ara
s'ha posat d'acort ab els temps, y si bé
dintre d'ell hi caben desde l'autoritarisme més pur fins a l'ananuia. no mostra encara tots els matisos ultra-lliberals que'ls
esperits avensats ponan en si. Avuy peravuy,
es convenient y es pràctich que'l Catalanisme's mostri tal com el tenim, o sia com a
protesta contra la organisació d'un Estat
inepte pera la modernisació. Aquí s'estengué l'orador en varias consideracions pera
afirmar que las ideas de patria y de nacionalitat són d'ahir, y qu'eacaca qu'avuy defensém els sistemas nacionalistas, som supernacionals y aspirém a una nova encarnació de la idea de patria, adorant, més que a
las tombas dels avis, a la munió desconeguda de fills nostres qu'eternisaràn nostra
obra fentla evolucionar al través de las centurias. La tradició la hem de pendre com a
base per'assentarhi Tarch de Sant Marti que
ha de llensarse entre mitj dels núvols aixoplugant camps y vilas y seguint el germinal
dels pobles a venir, eternament nous y eternament diversos.
Com se veu, en aqueixa serie de conferencias donadas pels mallorquins al Ateneu,
n'hi ha hagudas de caràcter pràctich y de
caràcter ideológich, com la darrera, que no
deixa d'ésser pràctica també, puig ideas hi
ha en ella que no van pas més endevant que
las que s'han escrit diversas voltas en nostre periódichs catalanistas, demustrantse
aixis qu'cn Tautonomisme, méü qu'en cap
altre sistema, hi caben els grans ideals de
llibertat. Mes un poble qu'cs sols idealista
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no es pas avuy com avuy un poble ben civilisat, com éns ho tenen demostrat molts
Estats llatins, y per aixó'l Catalanisme, tenint en compte més que la tradició la realitat social y política actual, ía obra de vida y
llibertat apoyantse en la ciencia sociològica
moderna, que diferencia als pobles segons
llur naturalesa y combat la hegemonia dels
falsos Estats. Aixis nosalties, aspirant a civilisacions millors, fem nostra obra dintre la
civilisació actual.
El president del Ateneu senyor Maragall.
ab hermosas frases, remèreià en nom de
aquesta corporació a lots els literats mallorquins per lo bé qu'han respost a la crida
que se'ls feu, donant a coneixe variats aspectes de la personalitat catalana en sas
conferencias. I·'inalment abrassà al senyor
Alomar com a representant de tots els mallorquins qu'han disertat al Ateneu. Els
senyors Alomar y Maragall foren forsa aplaudits.
Sembla que hi ha desitjós de que'ls nostres literats tornin l'obsequi y la visita als
mallorquins, anant a donar a Palma una
serie de conferencias sobre Catalanisme.
El Colegí de Sant Jordi celebrà'l passat
diumenge al mati, en el teatre de las Arts,
la festa de la distribució de premis als alumnes. Aquests cantaren en massa l'himne a
Sant Jordi acompanyantlos la banda de la
Casa de Caritat, de tan bella manera, que
l'hagueren de repetir a instancias del nombrós públich qu'omplenava'l teatre. Estrenaren també'ls alumnes, ab èxit, la comedia
Qui mal fa... original del director senyor
Klos y Calcat. Després el nen Frederich Flos
representà'l monòleg L'auca d'en Bertran,
acabantse tan agradable festa ab la recitació
de varias poesías y ab el discurs de gracias,
escrit en vers pel senyor Paloma, el qual fou
molt ben recitat pel nen Saltor y Madorell
immediatament després d'haverse fet la repartició de premis als alumnes.
S'acabà l'acte ab el cant de Els Segadors,
entonat per tots els alumnes y escoltat de
peu dret per tota la concorrencia.
A propòsit del Colegi de Sant Jordi:
Ens ha estranyat no veure en la prempsa
diaria catalanista un comunicat que suposém
quc'l senyor en L I . Lladó, mestre de" Cervera, havia enviat pera sa inserció als periòdichs, puig l'ha enviat al nostre. Dada sa
extensió, y creyent que aquesta mena de comunicats es la prempsa diaria qui déu publicarlos, no l'insertém, però no podém menys
de fernos ressò de la protesta que conté, a
fi de que'ls aludits en ella se'n enterin y
puguin donaria per bona 0 rebatre'ls càrrechs
que se'ls fan, si aquests són injustos. •
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El senyor Lladó's queixa d'ilegalitals comesas en ei concurs d'Escriptura Catalana,
Geografia e Historia dc Catalunya celebrat
el dia ra del corrent en cl Colegi dc Sant
Jordi prencnthi part alumnes de tres escolas:
la esmentada de Sant Jordi (dc noys), la de
la Verge de Montserrat (de noyasj, y la de
Cervera (de noy y noyas). Diu que I tribunal
examinador estigué format pels directors de
las dugas primeras, cssentnc cxcluhit cl firmant, qu'ho es de la tercera. Diu que de las
500 pessetas donadas pel senyor Grau pera
ésser repartidas ab tota legalitat, se'n adiudicaren 470 als alumnes y alumnas dels dos
primers colegís, reservantsen sols 30 pera'l
de Cervera. Diu quc'l primer premi concedit
a un alumne del Colegi de Sant Jordi fou de
50 pessetas, mentres que'l primer premi
que's concedí a un alumne de la Escola de
Cervera fou sols dc 35, y que una nena
de Cervera d'onze anys d'edat rebé com a
segón premi ; pessetas, en tant que tota una
senyora mestra que's presentà com a deixebla ne rebia en el mateix concepte 10, a
pesar d'haver dit entre altres disbarats
que'l primer afluhcnt dc la esquerra del
Llobregat era'l Fresser. Explica varias ilegalitats y coaccions que diu que's cometeren al examinar ais alumnes cerveríns. Fa
constar que I senyor Flos acompanyava al
mapa als seus alumnes, als qui en veu
baixa explicava la situació de las comarcas
quan no la sabían, y s'estén en varis altres
detalls.
En el comunicat, qu'arribà a nostras
mans quan ja havia sortit l'anterior número
dc JOVENTUT, cl senyor Lladó invitava al d i rector del Colegi de Sant Jordi senyor Flos
a que'l pròxim diumenge permetés presentar
al teatre de las Arts, ahont se celebrà la festa del Colegi, al alumne cerverí Maginet
Jener, segons ell injustament pretèrit en els
esmentats exàmens, pera que, preguntantli cl
senyor Lladó devant de tothòm, pogués demostrar la injustícia qu'ab ell se va cometre.
Hem cumplen ab nostre devercom a catalanistas y com amants de la justícia fentnos
ressò de las queixas del senyor Lladó en materia tan delicada. Ara no som nosaltres qui
ha dc posar cn clar lo ocorregut, per més
que desitjém qu'aixís se fassi pel bon nom
de la ensenyansa catalana.
El dilluns passat al mati va morir cl conegut autonomista en Valentí Almirall.
Fou el li tur un dels més caracterisats iniciadors del modern moviment catalanista.
En sa joventut milità l'Almirall en el partit
federalista, essent l'ànima d'aquell brillant
estol de joves federals que iniciaren las sorollosas campanyas de /•.' / Estado Catalán, y un
dels que, ansiant veure implantat pràctica-
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ment el federalisme, no parà un instant (ins
que fou una realitat el cèldbre Pacte de Tortosa.
Mes, convensut de que'ls elements directors del federalisme s'apartavan dels ideals
autonomistas de son programa, l'Almirall,
qu'en aquest punt fou sempre intransigent,
va separarse, ab molts de sos amichs, del
partit federal, en el que lins allavors havia
ligurat en primera linia. A aquesta dissidència fou deguda la fundació del «Centre
Català» y del Biari Català, que foren iniciadors de nostre gran desvetllament catalanista.
Sas célebres polémicas ab en Nuñez de
Arce en defensa del Catalanisme, la part
activissima que va pendre en la redacció del
Memorial que las forsas vivas de Barcelona
endressaren al rey don Alfons X l l en 1885,
la presidencia dels Jochs Florals, que ocupà
en 1886, la seva popularissima obra Lo Catalanisme, y el magistral y patriòiich discurs
que llegí en 1896 al ésser nombrat president
del Ateneu Barcelonés, bastan y sobran pera
demostrar que la vida de l'Almirall fou consagrada a la propaganda dels ideals autonomistas y al renaixement de la patria catalana, per quina llibertat va lluytar mentres
son organisme tingué forsas y... mentres sa
clara inteligencia rahonà ab serenitat.
Descansi en pau l'eminent patrici català.
La Unió Catalanista prengué'l bon acort de
recomanar a tols sos adherits l'assistència al
seu enterro que resultà una grau manifestació de dol.
Un tafaner, un anònim, qu'es lo menys
que's pot dir a qui no dóna'l nom, y a qui
un dia vàrem dir tonto, ens pregunta còm
es que no hem orientat a la opinió donant la
nostra ídem sobre l'acort del Ajuntament negantse a subvencionar la professó de Corpus.
Ha sigut per varias rahons.
En primer lloch, no la hem donada perquè
tenim entès qu'en aqueix assumpto hi ha
certas interioritats que cal coneixe de ben a
la vora pera poder tractarlo degudament y
censurar als qu'ho mereixin, sian o no regionalistas, puig ens agrada dir a tothòm la
veritat.
En segón lloch, perquè nostra opinió sobre
semblants qüestions es ben coneguda.
En tercer lloch, perquè no la.hem d'imposar a ningú, més que més tenint nostres lectors opinions propias, al revés del senyor
quc'ns escriu y que, ab tot y ésser un llum,
necessita que l'illuminin.
Y en quart y darrer lloch, perquè al mateix
comunicant potser li hauria semblat una espatotxada la nostra opinió. Peró ja que tant
desitja conèixela, li dirém:
Nosaltres no hi eslém per professons, y

ademés som enemichs de que's, subvencioni
cap acte religiós ab fondos del comú. Però,
per altra part, crcyèm que la professó devia
ferse sols en un cas: en el de que nostre comunicant se prestés a servir de tabernacle.
Llegim:
Los elogios que la prensa de la corte ha consagrado
á Borràs no han sido para nosotros un descubrimiento:
han sido una confirmación más 6 menos calurosa de lo
que ya nosotros habíamos pensado y habíamos dicho.
De este triunfo del notable actor y de su compañía
nos hemos de felicitar los catalanes
De ello nos felicitamos todos, menos aquéllos que por odio al «tirano» restan ya méritos al actor y á las obras representadas; para aquéllos que ante el fracaso de Borràs y del
teatro catalán en Madrid se habrían lanzado airados
contra la prensa madrileña.

Això no ho déu haver redactat cap feriodista catalán: això ho deuhen haver redactat
la Inconsciencia, la Ignorancia y el Servilisme en perdona.
Nosaltres a n'en Borràs sempre l'haviam
alabat per lo que valia; y sempre també l'haviam censurat quan donava probas de mal
gust o... quan ho feya malament. No se'ns
ha confirmat, donchs, lo que no hem pensat
ni dit may d'ell, això es, que sia tota una eminencia, ni molt menys un altre Zacconi. En
aquest sentit no hem fet el jòch a ningú.
Respecte a las obras representadasjqu'hem
de dir que no hàgim dit? ¿Que Terra baixa y
Mar y cel y María Rosa són obras molt hermosas? Donchs ara a Madrid han descuben
que las dugas darreras no ho són? ¿Qué
Üalegria que passa es la millor y més ingenua obra d'en Rusiñol? Donch els crítichs
de Madrid no ho entenen pas aixís. ¡Que E l
Mislich no'ns agrada perqué l'autor se recorda menos del art que deis aplausos del públich? Això ja's va dir en aquestas planas al
estrenarse l'obra a Barcelona. Com s'ha dit
ara que si a la cort no s'ha representat L'Hèroe, ha sigut per la mateixa rahó: la del
aplauso. De manera que una mateixa rahó'l
va fer representar a Barcelona y ha impedit
que's representés a Madrid. Nosaltres hauríam volgut que'l representessin allà, encara que un altre día haguessin donat Els
Jochs Florals de Canprosa, perqué trobém
molt bé qu'en aquesta obra pretengui ridiculisar en Rusiñol lo que verdaderament es r i dícul, sense qu'això vulgui dir que l'obra
artísticament estigui bé, perquè no ho està.
Si a nostre judici ho estés, li alabaríam com
n'hi hem alabadas d'ahras.
Aconsellèm a n'en Borràs que no se'ls cregui a aqueixos catalanes que li diuhen eminente en castellà. Sempre val més que sian
ells y no'ls catalanistas qui posi en ridícul
l'art de la terra. Cregui a qui li vol bé, y si
may torna a sortir de Catalunya, no vagi ab
certas collas que semblan voler monopolisar
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cosas molt respectables y que falsifican el
tremp català. Y ja veurà còm no i criticaròm.
Però la veritat es que ni 3 n en Uorràs ni
a nen Rusiñol hem de dàrloshi cap consell.
Ara ray que ja'ls defensa'l Maleta IndulgenCÍJS/

'

No més els faltava això.
En nostres benvolguts confrares Llevar,
de Sant Feliu de Guíxols, y Germinal, de
Sabadell, hi hem llegit quelcòm que resulta
bastant cohent pera certs federals catalans,
y particularment pera'ls del Consell Regional Federalista de Catalunya que no redacta
en llengua catalana las circulars oficials y
que transigeix ab els Vallés y comparsa.
Resulta cohent, però es veritat.
L'«Associació Wagneriana» celebrà'l I J
del corrent una sessió dedicada a Schumann,
sessió qu'organisà'l mestre Granados ab èi
concurs de la senyora Vidal de Montoliu, la
senyoreta Mercè, y els senyors M . de Montoliu, Frank Marshall y Huguet.
En Montoliu llegi un estudi referent a
Schumann, executant després la senyora V i dal y els senyors Huguet y Granados cl Trio
[op. Oy) pera piano, violi y violoncel; en
Granados las Escenas d'Infanls; la senyoreta
Mercè cinch Heder, y el senyor Marshall una
Noveletle y un Allegro, obras totas ellas del
gran Schumann. La vetllada fou un gran
èxit pera tots els que hi prengueren part.
Com a resultat de la promesa feta per en
Maura quan visità Barcelona acompanyant
al rey, s'ha promulgat un real decret aulorisant l'us de qualsevol dels idiomas o dialectes parlats a Espanya, en las conferencias
telefónicas y en els telefonemas y telègramas
privats interiors, sempre qu'cn alguna de
las estacions comunicants hi hagi personal
capàs de compendre'l llenguatge empleat,
ab cl ben entès de que la direcció general ja
cuydarà de que no falti dit personal en las
estacions en que sia d'esperar el freqQent
empleu de llenguatges no oficials. El llenguatge oficial del Estat deurà usarse en la
correspondencia que no sia privada y en las
comunicacions oficials sobre assumptes administratius, governatius y judicials; com
també deurà usarse en las linias d'empresas
ferroviarias que no utilisin el sistema telegràfich Morse.
Bien, senyor Maura, bien.
De reconeixe y en part sancionar un dret,
a usurparlo miserablement, hi ha un xich de
diferencia: jveritat, senyors Romanónos,
Dato y demés inconsúlils de secà? No som
sistemàtichs: la rahó a un moro. Ara ja veurèm si cl nou decret, posat a la pràctica,"s
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tornarà aygua de borratxas. Que tampoch
.ens vindria de nou.
F-'ins aquí s'ha lograt quelcòm de just, ja
que no tota la justicia, ni de bon tros, a que
tenim dret y que l'Estat espanyol no vol o
no sab reconcixe.
Y ja ho veu en Romanones, ja ho veuhen
tots els lliberals coixos com ell del enteniment, més que de las camas: ni ha trontollat l'Estat, MI han temblado las es/eras. Ells
si que trontollaran de debò'l dia en que'l seu
regim antilliberal y unitarista. el vell regim
dc la P^spanya morta, se'n vagi en orris mercès als nostres esforsos. Pcrque'ns hi esforsarém sense descans.
{Y donchs, que no li diuhcn separatista a
n en Maura? Per cosas semblants ens ho han
dit a nosaltres mil vegadas. Recórdinse de
qu'en Maura es de Mallorca y també'l parla'l nostre dialecto. Al cap y a la f i , en alguna cosa se li ha de coneixe que no es hidalgo
y qu'ab tol y dirse conservador pensa més
ample que molts lliberals. Y ara no's pensin
que li volguèm fer l'apologia, perquè... hem
perdut la fe, y fins a casa nostra hi ha qui
ens té per aleyns empedrehits.
Hem tingut ocasió de visitar el Pabellón
de Verano, ahont hi funcionan els autómatas
mecànichs del senyor Narbón, moderns putxinel·lis qu'apareixen dc cos enter y's
mouhen sobre la escena com a personatges
reals, produhint en certas ocasions, y vistos
a distancia, la ilusió de que's presencia una
obra escènica desempenyada per actors de
debò. L'obra que hi vegerem pecava de monòtona, y es sabut que a semblants espectacles, que deuhen entrar pels ulls, els hi convenen obras d'aparato, y si pot ésser de magia millor. Aixís ho ha entès la empresa,
que darrerament n'ha presentadas ab propietat y bon gust.
El centre catalanista «Gent Nova», de Badalona, ha publicat la convocatoria y cartell
pera un certamen literari que's celebrarà'l
15 del vinent agost, dia de la festa major de
dita ciutat, oferintse dotze premis. Els trevalls deuràn enviarse a nom del secretari del
jurat, en el domicili social de «Gent Nova»,
(carrer d'en Lluch, 51, 53 y 55, Badalona),
avans del 30 de juliol. Forman el jurat calificador els senyors Joan Maragall, president; Joseph M.* Roca, vispresident; J.
Massó y Torrents, Antoni Bori y Fontestà,
Enrich X. Vidal y Valenciano, Víctor Brosa
y Sangerman, vocals; y Joseph M.1 Folch y
Torres, secretari.
Altre certamen literari anuncia la «Lliga
Regionalista» de Santa Coloma de Farnés,
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el qual se celebrarà'l dia 24 del pròxim setembre, en que s'escàu la festa major de dita.
vila En el cartell qu'hem rebut s'ofereixcn
vuyt premis. Els trevalls deuràn ésser remcsos al secretari de la "Lliga Regionalista»
en Joseph M." Bofill (carrer del Beat Dalmau
Moner, 1, Santa Coloma de Parnés), avans
del 2Ò d'agost. Componen el jurat els senyors següents: Marti Genis y Aguilar, president; Joaquim Casas-Carbó, Bonaventura
Bassegoda, Salvador Vilaregut, Ignaci Prim
de Balle, Joseph M.* Bolill y Gaités, vocals;
Antón Busquets y Punsel, secretari.
També I wAgrupació Catalanista» d'Olot
anuncia son quinzè certamen literari, pera l
qual s'ofereixen dinou premis, devent enviarse las composicions al secretari del jurat
en Joan Boada (Plassa de Catalunya, 3 , 2.^"
Barcelona), avans del 15 d'agost vinent. El
jurat calificador estarà compost pels senyors
Erancesch Cambó, president; Joan Pons y
Massaveu, vispresident; mossèn Salvador
Bover, Claudi Planas y Font, Jaume Novellas de Molins, vocals; y Joan Boada, secretari. La celebració del certamen tindrà lloch
durant las festas de la Verge de l'Eura, patrona d'Olot.
La guerra rus-japonesa segueix cl seu curs
sangnant y terrible. Després de la batalla del
Yalu y de la pèrdua de vaixells japonesos
vora Port-Arthur, els exèrcits del Mikado, a
costa d'enormes baixas, sense comptar las
pctitas accions de guerra, han vensul a las
tropas russas en las tremendas batallas de
Kin-Xu y Wan-Yang Tien. La tàctica y el
barbre heroisme deia japonesos han triomfat,
fins ara, de la solidesa del soldat rus. El bloqueig de Port-Arthur va esdevenint de dia
en dia més rigorós, y las tropas del general
baró Stackelberg, destinadas a socorre la
plassa sitiada, acaban de sufrir una terrible
derrota, tenint baixas incalculables y havent
de recular abandonant l'artilleria. Mes la
guarnició de Port-Arthur, secundada pel
foch dels vaixells de guerra de la badia, sab
mantenir a ratlla al enemich. Per sa pan la
esquadra russa de Wladivostock, ab hàbils
sortidas, destruheix aquests días els transports japonesos carregats de mils homes
que's perden en cl fons del mar. S'apropan
matansas horrorosas, indignas del segle xx.
<)uè hi farèml
Per altre cantó, com si al món no hi hagués prou maldecaps, la qüestió del Marroch
s'embolica cada dia més, interveninthi... fins
els Eistats Units d'Amèrica. Espanya no hi
intervé ^er ^ruc/encia, y aixis Fransa y A n glaterra tindràn las mans deslligadas y faràn
lo que volarán.
Ademés els turchs las emprenen de nou
ab els infelissos armenis, y el Tsar de totas
las Russias apreta de valent contra'ls seus

súbdits que no s'entusiasman ab els éxils de
l'Alexieff y d'en Kuropatkine..
¿Y els francesos? Els francesos badan.
Publicacions rebudes:
L J galvanoplastia al alcance de todos, per
Paul Laurencin. traduhit de la quinta edició
francesa per Francisco Novellas. Els senyors
Ribó y Marin, editors d'aquesta ciutat, han
fet un verdader servey a las varias industrias
que tenen per base la galvanoplastia al publicar aquesta notable obra, prou coneguda
dels inteligents en la materia pera que's
fassi necessari cap elogi. La traducció del
senyor Novellas resulta excelent. Forma un
volum de 200 planas, ilustradas ab 3 ; grabáis.
Quatre flors, poesías premiadas de Erancesch Mar ull Fascicle que conté varias composicions premiadas en certàmens celebrats
a Sant Feliu de Guíxols, Barcelona y Olot.
Catàleg 5 dels publicats per en Joan Baptista Batlle, propietari de la llibreria «L'Arxiu», d'aquesta ciutat.
/
Himne grec groc, lletra y música, publicat
per la Junta del "centre humoristich «Els
grecs grocs», de Vilanova y Geltrú.
La dida del infant, cansó popular catalana, lletra y música, ab un dibuix d'en
Moyà y notas folklóricas. Aquesta cansó es
la xxxvi de las publicadas pel «Canijoner
Popular», y's ven com totas a 10 cèntims. Dipòsit, Rambla de Sant Joseph 11, Barcelona.
O'Donnell, per B. Pérez Galdós, Hem rebut un exemplar d'aquesta nova obra del
ilustre novelista, que loi ma'l tomo,35 de sos
Episodios Nacionales y el cinquè de la quarta serie dels mateixos. Ne parlarém oportunament ab la extensió deguda. Preu, a pessetas.
Fidel Girt, imprettor. — Cárrer de Valencii, 233
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