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CATALUNYA ARTTS'FICA

i(rasi que vac(ebo

L'home may pot estar tranquil: cuán no té un
sis, té un as que li don desfici.

Vegin á un servidor, ara que l'empleyo'm do
na pe'l passament, qui m'hauria d'empetar la
basa? Per quins set sous, tinch de darme mal
temps, poguent estar com el peix á l'aygua?,

Donchs nosenyors! Per més qu'un ho veu y ho
compre,n, el magí sempre barrina y un se ne-
guiteja, per cosas que no li van ni li venen. Ja
veurán com es ben cert, que qui no te mals-de-
cap, se'n busca.

Fará cosa d'un mes, que vaig comensar á sen-
tirme ala- trencat. No era gran cosa: deixament,
migranyas, sense com val ni com costa; ben
garbellat, res. Un servidor pensava; «ja't passa

-rá», y non feya cabal. Peró, ¡ay fillets! lo que
passavan eran els días; mes aquella malura,
com més anava, més s'ensenyoría de la meva
persona.

L'un, judicava si seria un mal ayre; l'altre,
que potser me pervenia del fetje; cadascú hi de-
ya la seva y tothóm m'aconsellava remeys, que
m'havían de curar, com qui posa oli en un llum.
Si'n vaig probar de potingas! Olí de llangar-
daix, caldo de rata, greix de sargantanas... ni
ho sé, lo qu'hi va passar pe'l meu cos! Res va
valguerhi; com més remeys feya, més mala-
ment me trobava.

Y lo que'm tenía encaparrat, era un buyt
que'm sentia aquí, assota la post del pit; un
buyt estrany, com si'm faltés alguna roda, de la
maquinaria que tenim á la caixa. Fins vaig arri

-var á pensarme, que potser tenía rahó aquell
beneyt que va dirme, si se'm perdia la melca.
Sort que, per tenirne'l cor net, vaig consultar-
ho desseguida ab un metje molt entés y va asse-
gurarme que tenía totas las pessas que'm cor

-responían, sense que n'hi hagués cap de malme-
sa Per aquet cantó vaig quedar tranquil: peró,
¿y aquell buyt que'm sentía?

Que'm faltaba alguna cosa, era clar com 1'ay
gua; no hi havia que darhi voltas. Peró enda
vinarho, qu'es cas! Si será aixó, si será allá
rumia que rumiarás, per més que cercaba, n
podía atinarhi.

—¿Per qué no vas á trobar una sonámbula?-
 la gent del barri. —A tal carrer n'hi ha un

qu'ho endevina tot; el qu'es y'l que no es. —Ui
servidor volia y dolía. Perque la vritat, aixó d
que una persona endormiscada, hi vegi mé

clar que'! guayte de Montjuich despert, sempre
m'ha fet farúm de bruixeria y no m'agrada ju-
garhi. Peró al ultim veyent que perdía la son y
res me feya profit, vaig determinar de ferme ti-
rar las cartas.

Un demati'm mudo, agafo la capa y'1 barret
y escalas avall cap al carrer. Cuan velsiaqu¡ que
tot baixant per la Rambla, topo ab un anunci
que deya: «El regenerador del cabello.» No
vaig pas llegir res mes: fou com si un llamp
m'hagués illuminat y vaig dirme:—Ja'1 tinch!

Saben lo que'm tenía malmirós y capficat?
Que'ls diaris no resin paraula d'aquella ditxosa
Regeneració, que'ns havia de fer felissos. Está
clar: un hom s'havia tant acostumat á pendre
xacolata ab Regeneració, á menjarne al mitj-día
y á somiarhi al vespre, qu'ara ho troba á faltar;
com aquells que no tenen gana,'1 dia que no
prenen absentha. ¡Malaventurat cuan s'agafa un
vici!

Encara qu'un servidó, cuan conech qu'una
cosa no'm convé, me n'estich, per més que'1 cor
se me'n hi vagi. Aixís es, qu'una volta sapigut
de que'm pervenia tot aquell desfici, vaig dir -
me:—Aném á pams, Joseph: si'Is diaris s'han
cansat d'aquesta tonada, que'n treurás de darte
neguit? Posat en repós y passate'n: qu'altras
cosas te farían més menester y te'n payras.

Y tal dit tal fet: aquell mateix vespre vaig
sortir á veure las disfressas qu'entravan al Li-
ceu, per comensar á distreurem de la meva dé-
ria y al cap de pochs días ni me'n recordava.

Peró, ja'ls dich jo que vaig lluírme! Un cop
fora del cap aquella ceba, á forchs varen grí-
llarmhi. Quinas nits he passat! Lo mateix era
ficarme al llit, que'1 cervell me comensava á
traballar,•y qu'es cas d'adormirme! La vritat si-
ga dita, que ja n'hi havia per perdre la son.

.¿Que n'hem tret de totas aquellas receptas,
qu'havían de curarnos en un tres y no res?—
pensaba. De que han servit aquells feixos d'ar-
ticles, que ben bé n'hi hauría hagut per'recene-
rar tot Europa, si aqueixos miracles se fessin
ab unas cuantas arrobas de paper y alguns por-
rons de tinta? Y vingan duptes y més duptes,
y d'una cosa á l'altra,'m passaba tantas nits ab
els ulls oberts, que fins vaig tenir por de trasto-
carme.

—Ay—me deya entre mi mateix—las cosas
d'Espanya no tenen cura. Una vegada hem ben
garlat de lo que'ns convindría, ja ho doném per
fet, y ningú se'n recorda més. Bé se n'ha parlat
che Regeneració! Bé s'han esbrinat els nostres

nmals! Bé s&t'han dit de remeys! Y tot segueix
com avans... ó pitjor!

-	 ^Vostes potser creurán que tenía rahó? ¿Si?
Donchs van molt errats d'oscas.

o	 A la cuenta, aixó de la regeneració es per Pis-
til dels ulls de poll. Vostes viuhen molt tran-

— quils, els peus no'ls'hi fan mal per res, y un día
a sense sapiguer com, ní perque,'s troban que'ls
 n'hi han sortit mitja dotzena y no poden donar
e un pas. Lo mateix que'ns hem anat regenerant
s	 sense sentirnosen: l'ull de ., poll treballava á la
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LA ORACIO EN Ei DESERT. (Cuadro de Benjamí Constant).

quieta y ningú n'ha tingut esment, fins que'ns
ha fet veure las estrellas.

¿Quenoho volen creure? Els castellans diuhen
que ab un botó n'hi há prou per mostra: vaig á
donárlosin dos, per deixarlos més convensuts.

Primer botó.—L'altre día llegeixo:
«El Col-legi d'advocats de Bilbao, ha decidit

que no era convenient, se fes us de las (lenguas
regionals, en los judicis.»

CQue'ls ne sembla? Un servidor desseguida's
va posar á cantar l'himne de Cadiz, sense dar-
sen compte.

Bé per els esgarrapa •plets de Bilbao! Molt bé!
Aixis se fan aquestas cosas! Que vol dir qu'ab
un pagés de Vizcaya ó de Galicia, se l'hagi de
preguntar en gallego ó vizcahí? No senyors:.
en castellá! Y si no l'entén, que n'aprengui! Y
si'1 condepnan perque'ls jutjes no saben lo que
respón, millor! Aixis l'ensenyarán de no haver
nascut á la terra dels sigrons.

Ja veurán com l'administració de justicia,
que segons malas (lenguas, estava deixada de
la má de Deu, anirá més dreta qu'un ciri, d'aquí
endevant. No hi la res qu'algún pobre dimoni
que no sápiga llegir ni escriure, vagi á presiri
per un mal entés. Que's perdi tot mentres se
salvi la inconsutíbilitat y las demés requincallas
que deya en Castelar, qu'al cel sigui.

Y creguin qu'estavam en perill; perque, tot
es el comensar de las cosas. Quí's deixa pendre
un dit, li agafan la má: qui avuy demana que li
parlin en la llengua qu'enten, demá, qui sab lo

que demanaria! Esgarrifa'l pensarhi! No, no:
qui no entengui'l castellá, que vagi á estudi: y
si ]'acumulan d'algún mal -fet, á jaure á la pre-
s ó ; la justicia no es pas feta pe'ls que no parlan
en cristiano. Visca l'harmoniosa lengua de Cer-
vantes! Viscan els advocats de Bilbao qu'han
sortit á la seva defensa!

Y ab tot 1'entussiasme del cas, proposo al Mi-
nistre del ramo, la creació d'una creu especial,
pera recompensar el patriotisme d'aquells se-
nyors. La insignia, ja me la tinch pensada: una
albarda, ab una corona d'aufals al entorn y'l le-
ma:– «Honni soit, qui no parli castellá.»—Un
servidor s'apunta per un ral, si volen regalar-
loshi lliure de gastos.

Segón botó.— Com saben vostés molt bé, una
de las cosas pitjors, entre las moltas dolentas
que teníam, era, al dir de tothóm, la marina de
guerra. Peró d'alguna cosa havían de servir els
escarments rebuts: l'adagi diu, que gat escaldat
aygua tebia tém: y si avans els nostres barcos
no eran bons ni per ferro vell, avuv... En fí, ja
sabeu la planxa que'ns ha fet fer el Carlos V, y
es inútil que'ls hi conti al detall.

Resultat que tothom se'n feya creus, de que
encara'n tinguessim algún que pogués caminar
per sobre l'aygua! —Aixó si qu'es un Ministre!
—deya la gent.—Ell no sab fer discursos, perú
per lo que toca del seu ram!...

Al endemá'l barco tornava á port ab las cal-
deras espatlladas.

Y's díu qu'aviat sortirá un real decret, manant
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;Fugimne de ciutat, estimada meva!
¡Fugimne oen lluny, que la xardor del vici

las alenadas dels homes plenas de verí, m'o
fegan !

Fugimne d'aquesta vida ficticia, d'aquest
carrers enllotats, de la farám de civilisador.
que forman aquesta societat tan inicua y em
brutida !

¡Deixemla aquesta vida enlluhernadora d
ciutat, aquesta vida d'artifici creada per l'home

que tots els barcos del Estat se duguin á Madrit
per'ficarlos dintre una escaparata del Museu na-
val. Contan qu'aixís, no hi haurá perill que's
malmetin.

Y ara diguin: ¿no es vritat que'ns regenerém?
cl-lo veuhen com ara va de bo? Ho veuhen com

tot lo que deyan els diaris temps endarrera, ha
fet el seu efecte?

Per la meva part, declaro formalment que'm
repenedeixo detots els duptesy mals pensaments

qu'he tingut fins avuy, y faig professió de fé,
dihent:

—Crech en la nostra regeneració, lo mateix

qu'ara plouen figas.

JOSEPH PIULA

W

L"espect4cle hweiortaL

SONET

Una plassa molt gran y molt rodona:

molta de gent que crida entussiasmada;
un concejal... que reb una xiulada,

y un sol calent que á tots els assahona.

Un barret que's passeja molta estona,

tronat y ab l'ala gayrebé estripada;

algún renech de boca mal parlada

y un concurrent que ab altre s'abrahona.

Uns cuanta ximples que mostran las elxuras;

una fera corrent com un mal ayre,
que'ls agafa y els tira tots enlayre,
y un galeno que fa primeras curas.
Retratat ab pocha mots aquí vos deixo...

l'espectacle més cafre que coneixo!

M. GAIC.

E

aném al camp á buscar el repós, á gosar de lo
que la Natura'ns dona!

Allí tot lo que veurém será gran, tot cuant
distingirém sera vritat, tot fill de la mateixa Na-
tura; l'ayre que respirarém será pur, saturat
únicament de las aromas que enlayrin las flors
boscanas.

A ciutat la veritable vida no's coneix; la Na-
turalesa no s'hi pot estudiar, perque sempre es
tot igual; sempre la mateixa corrent del vici em-
penyent al home, l'afany del diner, qu'enmatzi-
na la humanitat... sempre crits, molt soroll... y
molt poch repós...

En el camp veurás el sol que sortint com co-
rona de foch de la planúria del mar ens donará
el bon día, daurant ab sos raigs postras caras.
Ab son bon día veurás despertar la Naturalesa
del tranquil somni de la nit. L'alosa ab sos
cants respondrá al seu saludo, els demés auce-
llets contents y alegroys sortirán del seu niu y
els veurás passar per devant nostre, deixant sos
cants un echo que repercutirá armoniós en pos-
tras orellas; y en mitj d'aquestas bellesas, viu-
rém els dos, junts... molt junts; sens encongi-
ment, y ab veu ferma, sortida dels fons de nos-
tr'ánima, parlarém del amor nostre... gosarém
ab ell... y'l tancarém dins del pit, sellantlo ab
besos que s'esclafiran en nostres llabis febroso-
sos y bullents com foch.

Per companys tindrém las flors que acaricia-
rán nostres peus y'ls aucellets que ab sos cants
ens inspirarán y'ns farán conéixer fins l'escen-
cia del mateix amor...

Y aixis passarém las horas falagueras del día
fins cap el tart cuan el sol anirá amagantse dar-
rera las montanyas y'ls aucellets tornarán bo
y xarrotejant á buscar el niu que'l mati haurán
deixat.

Vindrá la nit... Els aucells ja no cantarán!...
La Natura tota dormirá!... Allavors també nos-
altres descansarém. Iluminats per un aplech
d'estels que del espay penjarán, tots dos acos-
tadets, recolsant tu'l teu pit sobre']. meu, ba-
tent á l'una nostres cors, com els aucellets tam-
bé anirém á cercar nostre niu... á reposar, com
ells... y al seu costat, que s'hi está més bé que
ab els homes...

¡Quin somni tan deliciós!...
Cuan nosaltres dormirém, 'en nostre entorn

tot dormirá. Aquells crits, aquellas alenadas
del vici no'ns despertarán.

A'n allí coneixerás la hermosura del día y la
basarda de la nit!

A'n allí veurás l'alosa aixerida, com cada día
y vindrá á despertarnos ab sos dolsos cants, y al

ferho, al obrir els ulls, veurém un cel pur... un
cel blau... y un baf de vida que'ns convidará á

s estar ab ella, quin baf no respirarém may á ciu-

tat...
-	 ¡Anemhi, vida meva, al camp... Anemhi llum

dels meus ullls .. anemhi, que á'n allí tindrém
e	 molt d'ayre... molta vida... molt amor!

F. SANTIGOSA MARTI. -
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Resposta...

... Y bé, amich meu, lo que á tu't passa li	 1

passa á tothóm... Prentho ab calma y prepárat
á usar bonas dóssis de filosofia.

Ens hi hem trobat molts ab aixó de saber per
tercera persona que de darrera parla mal de tu
aquell ab qui't descansas creyentlo un amich...
Es un mal vell. Jo crech que l'home ja hi neix

ab aquest instint, com si l'engendressin una

serpent y un escorsó...
Creume, no t'hi enfondis, que deya aquell...

J a sé que—y ho dich perque couech la teva no-
blesa de carácter—ja sé que dirás: «Lo que vul-
gan dirme que m'ho diguin á la cara y'm defen-
saré ó'ls arrencaré la llengua»... ¡Ay ignocent,
més que ignocentl La maledicencia s'amaga

sempre; las llenguas verinosas no mossegan pas

á pié sol, sinó en las ombras de la nit... Aquei-

xos que de darrera's mofan de tu perque't veu -
hen enlayre, cuan se troban devant teu t'afala-
gan perque't necessitar; te miran y t'amoixan
com ho farían ab una dona per férsela seva pri-
mer y després deshonrarla...

¿Qué't creus que te la donarán may la cara?...
Es dir, si; te la presentarán plena de rialletas
d'aprobació á las tevas obras y fins al teu modo
de pensar... te la presentarán alegra y aixeribi-
da, que tu dirás: «Qué n'es de bondatosa aquei.
xa expressin!»... Mes ¡si la vegessis aquella
cara tant bon punt s'ha apartat de ta preséncia
y s'ha reunit ab altras!

f'escruixiras de véurela!
L'afabilitat d'un moment avans s'ha conver-

tit en contracció verinosa; la bonhomia qu'ex-
pressava s'ha tornat expressió d'ira, de burla,
de desprecia la rialleta aprobatoria dels teus

actes que havías vist en aquells llavis, escu-
meig d'odi; las paraulas que dictava aquella
llengua elástica, manejada á capritxo de la situa-
ció, s'baurán convertit en improperis, en in-
sults, en calumnias contra tu enjegadas. En una
paraula: aquell amich se't vendría per cosa de
més poch valor que'l plat de llentías dels ger-
mans de Joseph...

Aquell amich es un enemich teu, pitjor que'ls
que tu ja ho sabs que ho son, molt pitjor, per-
que d'aquets ja te'n guardas y en I'amich hi

tens confiansa... ;Qu'es més criminal que 1'ene-
mich que ab rahó ó sense rahó t'ha declarat la
guerra?... ¡Ja ho crech! Del enemich n'esperas
tot lo dolent y vius previngut: del amich que
t'afalaga n'esperas un bé y t'hi confias... y vas
refiat... t'hi entregas... y ell impunement pot

clavarte l'arma... ¡Y ben endins que te la clava!
L'arma enemiga no fa pas el mal de l'arma es-
grimida per l'amistat... falsa; l'arma del ene-
mich també pot desviarse á temps, y si. t'arre -
glega ab prou feynas t'atravessa la pell, men-
tres que la del amich te destruheix tots els tei-
xits de las entranyas per poch que la seva ma

s'hi repenji..,

No'n fássis cabal, perxó; es innat.en l'home
'afany de trahir. Sería un miracle del cel—y ara
Lo se'n fan—que un amich arrivés á compendre
o que significa la paraula amistat. Diuhen que
avans era sagrada, mes jo sé que sempre han
existit las traydorías...

A mi mateix me passa lo que á tu't passa, y,
com te dich al comensar, passa á tothóm... No
tant perxó als pillos com á la gent de bé...

¿Vols que t'insultin ab més coratge y't rebai-
xin ab més rábia?... Donchs ocupa un lloch des-
de ahont puguis afavorir á molts... Ja veurás ja
quinas niaradas criarás de víboras!... Mentres
te necessitarán tot serás tu: senyor Fulano per'a-
quí, .senyor Fulano per'allá... Y vingan agasat-

j os, y forsas adulacions, y á cada pas obsequis...
¡Oh, el fingiment! Tot aixó mentres accedirás
á lo qu'ells pretenguin, sigui ó no just... Peró'l
dia que't neguis á compláurer la més petita de
sas exigencias... serás un ximple, un ignorant,
un fátuo, un tonto, cualsevol cosa menos un
home sincer y bondatós com realment se-
rás...

¡Y la serpent y l'escorsó haurán engendrat

aquell detractor que per, sarcasme de la Natura-
lesas dirá semblant de Deu!

Menos mal encara cuan t'esmenussa un des-
conegut... Oh, lo pitjor es cuan t'infama un fa-
vorescut á la mitj'hora de rebre'l favor. tQu'es
la enveja que'l domina? Y es clar! Peró es que'l
sentir enveja es tan censurable com el ser ca-
lumniador y desagrahit... Sí que tens rahó que
aqueixos son els més abundosos. Perxó mateix,

j a que ho sabs, válten... Y no fassis cas de lo
que't diguin, es dir, de lo que't contan que diu

-hen, perque las calumnias y'ls insults surten de
las ombras de la nit... y'ls sers indignes que las
llensan, al ésser de dia s'amagan con ratas-pi-
nyadas... ¡Veuhen que'l Sol es la veritat de la
Naturalesa y'ls hi fa vergonya mirarlo, qu'ells
no hi van neixe á ple sol, sinó en el cau de la
serpent y l'escorsó!... Temen que'l foch viu del
Sol els rostís la llengua...

....« Cobarts, més que cobarts; ho son uns co-
barts els calumniadors(... m'escribias en l'altra
carta referinte á tos falsos a,nichs, als enemichs
encoberts... Peró amich meu --inosaltres si que
podém dírnosho amichs!—.No veus que si no
hi haguessin cobarts s'acabaría'l món?... ¿Qu'es
el món sinó una cobardía que may s'acaba?...

tViurian esclaus els pobles; s'aguantaria el fuet
del. dictador; acotarian el cap els homes de-
vant de la ignorancia coronada d'or, sinó fossin

tots, alts y xichs, humils y soperbis un remat
d'ovellas que s'espantan al burgit més lleu d'u-

na pedra?

Adeu, adeu; m'extendría massa y escupiría la
fel que m'han servit en copas dauradas molts
deis que també's diuhen amichs meus... ¡Els

falsos! ...
J. AYNÉ RABELL.
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BELLAS ARTS — GLADIADORS ROMANS.

EL Casal de La Cuj>rett

Voltat de rampas y escabrosas serias,
d'escarpats codols y de fondas'' timbas,
el casal pahorós allí s'amaga,
ombrejat per abets, roures y alzinas.

Esparvers. corbs, falcons, duchs y olivardaspe'l entorn del casal, niuhen y volath,'
y á la nit las guineus hi cercan presa'
y 1s 1lopots famolenchs, flayran la porta.

Dins d'aquell casalot d'esguart tan lábrech,no hi habita ningú. Sois hi acorrala
un pastor son remat de xays y ovellas
á sol post, cuan la nit es arribada.

Y del baf del bestiar sentint el flayre,
llops, guineus y xacals, tots hi acudeixen...
y allí furgan, udolan y esgarrapan
y los uns ab els altres s'escometen.

JAUME BALAGUER Y SOLER,
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pebrer
Els arbres sense fallas guardan al món de las

visions somniosas dels mals esperits, y cada vol-

ta que mitj doblegan llur tronch trencadis, llen-

san el sospir de 1'ánima esglayada que veu al

seu entorn camps erms y montanyas nevadas, y

enlayre, ben enlayre, un cel gris y seré, d'un

blau molt blau que sembla la visió de lo ignorat,

que bufa ab un vent fort qu'esglaya els ossos...

Y la posta s'apropa calmosament. El cel en-

nuvolat y el carro del mágich Sol que va fentse

fonadís á poch á poch, empenyen la tramontana

cap al mar... el mar fidel y compassíu, que bra-

ma suaument y ab calma sempiterna, com aren-

gant poch á poch á las platjes y á las rocas, per
aquell bramul gegant, atronador, ab que vol fer

fonedissa la rassa dels humans...

La carretera molla y fangosa va serpejant ab
sas grapadas negras, per l'abrupte montanya...

Y enllá, la plana verda's veu aixamplantse y en

fonzantse, ab las plantas mortas y els arbres

despullats, ab la terra flonja y esterilisada per

l'humitat d'aquella atmósfera impura que com

un núvol d'esperits en dansa pulula per damunt

d'aquella plana verdosa, d'un verd-blau malal-

tis qu'espera l'estiu per convertirse ab el color

del Sol, d'aquell Sol fervent qu'alímenta á las

forsas inconscients que 1'adoran y 1'anyoran...

Y el regarot va desgelantse passiblement...

va trencant la cansó de las geladas, va trencant

la verge forma de las ayguas sempiternas que

fugen y tornan com un nuvolot d'estiu que va

vagant pels cels. Es el vel de lo que serán els

plors de la terra, es una llágrima d'una monta-

nya gegant, una llágrima que destrena'ls seus

mals y els seus pesars, lo matéix que'l vent des-

trena cuan ens porta'ls ecos rotundans dels al-

tres astres, els companys nostres, germans ex-

patriats com nosaltres del bell caliu hont dor-

miam el somni dols de las verges...

Els arbres sense Pullas guardan al món de las

visions somniosas dels mals esperits, y com es-

quelets inmóvils guardan l'etern repós de las

planas ermas... guardan las llegendas y els som-

nis d'aqueixas tombas, perque la plana es la

tomba dels somnis del cels... Y els cels calmo-

sament traspassar sobre llurs liosas sense i.ns-

cripció... Lo més que tenen es una llágrima de

pluja ó una rialla de Sol...
A. MASERAS,

Cap al. vesphe

El calad abanc(oiat
Jo'n conéch un camí

que sempre que'l vegí
m'encisá forsa:

es un camí ignorat
un camí abandonat

que'! cor anyora...
Fou let per passáhi reys
y comtes ab sas greys

molts anys enrera;
des que no hi han passat
que al camí abandonat

hi creixen herbas...
L'aygám lo ha invadit
el fanch hi es eixit,

s'hi fa la molsa
y ab tot y ser tan brut
y tan soliu y mut

m cncisá forsa...
Els arbres dels costats
hi están entrellassats

ab las llurs brancas,
formantne ab sa ufanor
arcadas de verdor

arcadas triomfantaS.
Els tendres rossinyols
s'hi veuhen ben bé á vols

cantant festosos;
y els esquerps passarells
entre mitj dels cotells

hi niuhen carinyosos...
Allí en estiu y hivern
s'hi sent un hymne etern,

l'amorosa complanta;
allí en hivern y estíu
la primavera hi ríu

la primavera hi canta.

jo'n conéch un camí
que sempre que'1 vegí

m'encisá forsa:
es un camí ignorat
un camí abandonat

qu'l cor anyora...

IGNACI SOLER Y ESCOFET.

A baix ál ríu las albas bressolavan
els blanchs sospirs de l'aygua silenciosa,
que tot besant la molsa de las pradas
acariciava'ls marges ufanosos,
amarrant las arrels deis arbres joves
de tremolors de vida perfumada,
adormint frescament la blancor verge
dels fajois encantats...
Y'ls rossinyols, cantavan perla fresca
dels esbarsers xemats, y las falzias
acotxavan els grills, que plens de joya,
de dos en dos, teixían á flor d'herva
la complanta serena de la tarde...
Y esguelh.jant las vacas pasturavan
mandrosament pe'ls prats,
y'1 bon pastor somreya
cor-prés de goig, veyentlas tan xamosas,
somreya ignocentment, respirant 1'ayre
pié de sospirs de ríu... Y eixí l'estrella
del cap-al tart per sobre la montanya,
tot arruixant de somnis
las cabelleras rossas de las verges,
acotxant sota un vel de llum sagrada
las brancas refloridas
dels fruyterars espléndits y aromosos...

JOAN M .  GUASCH.

ià
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La IMYasepd.

Passa l'alegra mascarada:

cuanta alegría va vessant!

passa corrent, desenfrenada,

passa rihent, passa cantant,

cantant y rihent

estrepitosament.

A son entorn el goig destria

y la brivalla la segueix;

es una alegra bogería

que pe'ls carrers repercuteix.

Surten las telas viroladas

que fan deforme el cos humá,

y las carotas modeladas

grotescament, per bromejá.

Es una extranya y neguitosa

visió d'un poble empedernit,

es una festa luxuriosa

ahont Momo regna ensoperbit.

La joventut lliure's declara

y desbocada y boja vé;

ab sa alegría tot ho esvara,

truca á las portas del carré.

¡Oh! l'alegria es temptadora,

també á ma porta va trucant,

y veig l'onada engullidora

que ve corrent, que ve cantant,

cantant y rihent

estrepitosament.

MANEL MARINEL-LO.



86
CATALUNYA ARTfSTICA

de 1-lumperdinck, traduhida al catalá y aplicada á la
música per D. Joan Maragali y D. Antoni Ribera.

El llibre, traduhit ab detenció exquisida, ha sigut

editat pe'l periódich Joventut, quina pensada es d'a-

labar.

DISCURS INAUGURAL llegit en la sessió d'obertura

del curs académich de tgoo á tgoi pe'l Dr. D. Jo-
seph Casares Gil, professor de la Facultat de Farma-

cia. El periódich Uníversitat Catalana lo publica en

son darrer número com á suplement.

CANSONS Y CÁNTICHS. La tercera fulla de la colec-

c	 y
cióó conté

té « Loa de
catequistas alS noys», lletra de Costa

^,' ^^flÍy

dos desenganys. La primera es l'obra de dos joves que va-

len, y, per lo tant, no se'ls hi pot ésser gayre exigent.

Si bé l'obra d'en Folch en conjunt es pesada y te cosas

inverossímils,no se li poden negar condicions si no teatrals

literarias. La prosa es molt cuydada. No obstant, en certs

passatges no logra impresionar lo que l'autor se proposava,

y, sabut es, que un tros sentimental deu ésser ben senzill

y espontani pera que impresioni, de lo contrari, pert tot el

seu valor. Hi há en Trista aubada algún tipo ben observat

del natural que'! públich va rébrel carinyosament. Repetím
que l'obra té condicions, peró en conjunt produheix una

impresió freda. No's desanimi en Folch y cónstili que

nosaltres li desitjém un altre día poguerlo aplaudir ab tota

l'ánima.
La música del jove Bartolí revela un temperament d'ar-

tista, peró trobém que fuig massa del ambent de l'obra.

La que no pot anar ni ab rodas es la Nil de Nadal.

Sembla increíble que l'Iglesias, que coneix el teatro y'l

cor humá, hagi admés tina cosa tan buyda. L'autor ha vol-

gut portar á la escena un cuadro de costums d'un poblet,

peró l'ha presentat fals, ridícolment sentimental, sense una

nota d'observació justa, sense tina pinzellada qu'impresio-

ni. El mestre Morera hi ha posat la música, perú sembla

que á la forsa, y aixó en un artista com ell es imperdona-

ble. Lo que sobressurt de la part musical es la sinfonía,

l'obra d'ell, allí ahont no s'ha vist lligat pe'ls estrets lí-

mits de l'obra.
1 a direcció del aTeatre Lírich Catalá» ha sufert ab la

NJt de Nadal una cayguda ben forta.
Ha caygut en Morera posantli música, l'Iglesias adme-

tentla y l'Utrillo (que tením entés que's cuyda de la part

estética de la escena) permetent cosas molt falsas, com

per exemple, aquella gent que's passeja durant tota la re-

presentació pe'l fondo del escenari. Allí hi surt tota la

eomparsería andante, bellugantse ab mal gust, passant á

collas ó ab tota regularitat.
En tota la Nit de Nada/no hi há ni una mica de vida, ni

una mica de veritat, ni una espurna de sentiment artís.

tich.
Pera las cosas fácils—com sembla qu'es l'assumpto de

la Nit de Nadal—se necessita tenir molt esperit d'observa-

ció y molta difícil senzillesa.
Vaja, Sr. Jordá. Confessi que s'ha equivocat, procuri do-

narnos al menys una altra germana de Cors joves, que

vosté pot ferho, y renyi al seus amichs perque no siguentli

clars aquesta vegada no se l'han estimat gayre.

BARCELONA

RoMEA.— Táquila que serém cunyats té per títul un ju-

guet cómich basant aceptable estrenat el divendres en

aquest teatro. L'autor Sr. Vilaplana no's proposá més sinó

fer passar una bona estona al públich y va lograrho, per

cuant aquest hi va ríurer y aplaudí la nova obreta repre-
sentada ab acert per la Sra. Clemente, Srta.jarque, senyors

Goula, Fuentes, Martí y Manso.
v Com havíam anunciat,dilluns celebrá'Iseu benefici

la primera actríu jove D.a Adela Clemente, que's v.ege
agasatjada ab valiosos regalos artístichs y mollas flors,

ofrena de cas amistats y familias admiradoras. El teatro

presentava un bonich aspecte per la distingida concurren-

cia que l'adornava. La beneficiada, junt ab els demés in-

térpretes de las obras que's posaren en escena, escoltaren
mols aplausos.

**, Dilluns vinent li toca'l torn al simpátich Capdevi-

la, ab la comedia de Pitarra Lo drinch del or, y l'estreno

d'una pessa del beneficiat que titula A casa'l sastre.

* Hi há en estudi el drama Carn pe'l llop, de don
w m

P. Colomer.

Tfv0LI (Lírich Catalá).—Dugas obras s'han estrenat la

setmana passada: Trista aubada, lletra d'en Joseph María

Folch y música del Sr. Bartolí, y Nit de Nadal, lletra del

Sr. Jordá ab música del mestre Morera. Dugas obras y...

NOVEDATS.—ZQu'es El Secreto de Elena, drama d'en

Fola ltúrbide, estrenat dijous passat en aquest teatro? Al-

guna han dit qu'era un'obra romántica... Jo entench qu'es

una producció cursi.
¿Qué hi passa? Es tan esfumada la trabasen que no s'a-

rxiva á compendre. ¿Qu'es potser una d'aqueixas obras que

s'han de véurer més d'un cop pera ferse'n cárrech? Mala-

ment; tractantse de El Secreto de Elena, dubto que hi ha-

gi ningú que arrivi á tenir tanta paciencia. Es obra que

vista una vegada... encara un díu: 1Llástima d'horas perdu-
dasl—No vá en lloch ni porta cap fí; es senzillament un

drama com n'hi há molts adornat ab versos bonichs á esto

nas, y pare usted de contar...
Si no Ii es més tácil al Sr. Fola descubrir la cuadratura

del círculo que interessar al públich ab obras aixfs,ja pot

ben dir que té la carrera feta.
¿No li -hauría escaygut més á n'aquest drama el títul de

El sccreto para el público, que'l que porta?
Va véurers que'ts actors hi feyan lo que podían per sal

var la nova producció, perú així y tot no's logró pujarla al

nivell de las obras passadoras.
¿Aném per un'altra, Sr. Fola?
.,ar s Dilluns va estrenarse una comedieta original de

D. Pere de Maldar titulada Al vapor. L'obreta té situacions

cómicas de bon género y conté alguns xistes tots de bona.
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lley. El públich va rébrela ab agrado, demanant al autorque no's presentó.

»' Pera demá divendres s'anuncia l'estreno del dramade l'Iglesias Els primers frecs, exhornat ab ilustracionsmusicals del mestre Morera y ab decoracions dels pintorsMoragas y Alarma.

Nou RRTIRO.—Diumenge á la nit va despedirse del pú.blich d'aquest teatro la companyia dels Sres. Pigrau y Fa-
ges ab el drama d'Echegaray Mancha que limpia y la sego-na representació de la joguina cómica del Sr. Argila yFont, Un cas apurat, que havia sigut estrenada á la tarde.L'obreta del Sr. Argila cumpleix ab l'objecte que han detenir sempre las produccions cómicas; fa riurer, tant perlas situacions cómicas ben buscadas, com pe'ls xistes que
conté; y aixís va demostrarli'l pttblich, obligando á sortir álas taulas dugas vegadas entre molts aplausos.

A la nit també va haverhi demostracions de simpatíape'ls actors que's despediren.

CLAR Y NET.
MATARÓ

En els teatros Principal y Euterpe hi ha debutat una
companyía dramática dirigida pe'ls Srs. Armengod y Mar-
tinez y de la que forma part la primera actriu Srta. San.toncha. Entre dissapte y diumenge posá en escena Redoray Divorciémonos, quin conjunt de companyía agradó moltal públich, que desde fa temps desitjava véurer un cuadrodramátich que valgués la pena. Las obras anornenadas fo-ren posadas ab carinyo, no descuydan t els més petits de-talls, per lo que felicitém ais directors y demés artistas.El Corresponsal.
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La nit del diumenge to, en el sCírculo de la izquierda
del Ensanche» s'hi posá en escena el celebrat y aplauditdrama de Guimerá María Rosa y la comedia Lo que novulgas per tu...

La execució, com aficionats, fou inmillorable.

Devant de una numerosa y distingida concurrencia's
posó en escena el diumenge á la nit, en el a Círculo Colón»
las bonicas obretas Tal hi va qui no s'ho creu, El fantas-
ma de la esquina y La sala de rébrer que foren ben inter-
pretadas per la Srta. Guart y ela Srs. Vivó, Navarro, Do.
dero, Guasch, Fusté, Vela y Bofill.

Próximament se donará una representació del popular
drama de Pitarra, Lo Cont,-amestre.

ACTUALITAT

El segón dels grans balls de disfressas que la societat
a Cervantes» va donar l'últim dissapte en el Novedats
va véurers lluhidíssim, figurant entre la multitut de disfres-
sas que allí's donaren cita, algunas ab trajos vistosos y
elegants.

com en el ball anterior, la concurrencia era obsequiada
al entrar ab bonichs y capritxosos programas.

Mentres durá'l ball en que hi vessá'l bullici y l'alegria,
s'organisaren improvisadas lluytas de confetis y serpenti-
nas.

Pera'l proxim dilluns, día i8, y á benefici també de la
Casa de Lactancia y Cuna, té disposat un altre ball extra•
ordinari, ab la particularitat de repartir artístichs y magni-
fiichs premis entre las disfressas que més se distingeixin per

j

son gust artístich, capritxo y vritat histórica, á judici de unurat nombrat al efecte.

En la societat «La Constancia» representaren Una cala-
verada y Lo primer día, distinginse en son desempenyo la
Sra. Miralles y els Srs. Mas, Fábregas, Palmadary Lastre.

lExl... lY quin mal gust te aquest bullitl...

$OTf CHAS
SUSCRIPCIÓ PUBLICA

destinada á aumentar els ingresos pera'! Monument
á FREDERICH SOLER, cuals donatius no podrán ex-
cedir de una pesseta, al objecte de donar á la
suscripció carácter popular.

De las cantitats recaudadas se'n fará entrega á la
Comissió Executiva del Monument.

Total: 25'6o ptas.
(Continúa oberta la suscripció.)

A tots el que presentin en l'Administració de CA-TALUNYA ARTÍSTICA els folletins en bon estat oeldrama Lo /ull de éaper, se'ls entregará un exemplarencuadernat mitjansant l'import de so céntims depesseta.
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El Consistori dels Jochs Florals de Barcelona ha
publicat el següent cartell extraordinari:

«Després de la Convocatoria suscrita y publicada
per aquest Consistori en 14 de desembre últim, han
sigut oferts pera ésser adjudicats en la festa dels

Jochs Florals d'enguany els següents premis:
Un objecte d'art. ofrena de la Agrupació protecto-

ra de la Ensenyansa Catalana, al autor de la millor

producció dramática en un acte y en vers, de carác-
ter infantil y, per tant, propia per ésser representa-
da per noys, y cual argument estigui basat en un
fet de la Historia de Catalunya ó bé posi de relleu

un fet altament moralisador.
Altre que ofereix el periódich catalanista Joventut,

á la millor composició en prosa quin assumpto se
deixa á la lliure elecció del autor, preferintse en
igualtat de mérit la que tracti ó estudihi alguns dels

aspectes ó problemas de la vida moderna, j a sía en
cuadro de costums, ja en un treball científich ó so-
ciológich.

Pera la adjudicació d'aquets premis se fan exten-
sivas las mateixas prescripcions consignadas en el
cartell de convocatoria de 14 de desembre del any

passat, quedant tancada ab el present extraordinari
la admisió d'altres premis pera'ls Jochs Florals d'en -

gu any.
Barcelona 3 t janer de 1901 .--P. A. del Consistori.

—El secretari, Salvador Vilaregut.»

Hi há interés per part de nostre Alcalde Sr. Coll y
Pujol en que en el Carnaval d'enguany els homes

no usin el trajo de dona. L'intenció es d'aplaudir,

peró creyém que fracassi, porque  avuy en plena de-
generació hi há home que disfruta més vestint unas
faldillas que ostentant las calsas que li pertocan...

sobre tot aquells que se las deixan posar per la
dona.

La edat mascle ha desaparegut, el feminisme s'im-

posa y el món se va disolvent. Es necessari un re-

mey á tall de cura de moro... molta sal de Madrit ó
una carga de Pagliano.

Próximament se posará á la venda una publicació

de cansons populars, que segurament agradará als

amants de las cosas de la terra, per la manera d'és-

ser presentadas y per lo preu económich á qu'es
vendrán. Lo que i ndubtablement será un medi prác-
tich pera propagarlas y tornarlas á popularisar.

El dijous passat en el local de 1'«Associació popu-
lar regionalista» tingué lloch la primera festa litera-
ria de la sórie que ha de dur á cap; aná á cárrech
d'en Modest Urgell, llegint en Busquets y Punset
¡Por!, del eminent artista, donant avans un punt

d'introducció sobre l'esperit del pintor dels capves-
pres misteriosos.

Selecta concurrencia omplía de gom á gom el

local.

tre'ls noys y noyas que assisteixen á las estolas pú-

blicas d'aquesta ciutat, y que festegi á son soci fun-
dador D. Francisco Pí y Margall cuant aquest home

públich vingui á Barcelona.

Deya l'altra día un periódich madrileny que'l jove

C^serta s'ha vist més ple d'honors que Colón per

haver descobert un Mon nou.
Més li hauría valgut al célebre almirant descobrir

una pubilla rica ¿oy?

Decididament Inglaterra prossegueix la seva polí

-tica de camí-ral.
Ara, ab l'escusa d'ajudar als seus llimpiabotas els

p Nouhi^há extendrá Europa e	
.

en consent 
rhoánas..

No estranyin nostres volguts colaboradors que
deixém de contestarlos per la Correspondencia del

periódich. Al nostre enténdrer, val més que'ls tre-

balls que envihin, passin si son aceptables al lloch

de torn que'Is correspongui, y si no son admisibles
estalvihin la feyna d'escríurer la negativa.

¿Qué millor contesta que veurers el treball publi-
cat? Ademés l'espay que ocupa la Correspondencia

podrá destinarse á text interessant que sempre es

més apreciable que las prosaicas contestacions, so-

bre tot si fan olor de carbassa.

Es gayre bé probable que en el vinent número's

publiqui'l veredicte del Jurat de nostre Certamen li

-terari musical.

El notable mestre compositor D. Bonaventura Ba-

yona prepara una sessió íntima pera donar á conéi-
xer una composició sobre lletra de Mossén Verda

-guer. La finesa y delicadesa del mestre Bayona'ns
fa esperar una bona obra, digna germana de las que
ha publicat fins ara.

En la sessió ordinaria del mes corrent, la «Societat

Barcelonina d'Amichs de la Instrucció » acordá cele-
brar una vetllada necrológica dedicada á la bona
memoria del malaguanyat D. Víctor Balaguer, soci

honorari que fou de la Corporació, cbnfiantse'l dis-

curs pera dit acte al soci numerari resident.D. Fran-
cisco Tomás y Estruch.

Entre altres acorts importants, quedá acordat

també que la Corporació celebri la entrada del si-

gle xx concedint varis premis extraordinaris en-

–¿T'agradaría, hermosa, aná hu sarau
en un ball de disfressas del Liceu
y Iluhir entremitj del bé de Deu
el vestit de bebé que tant t'escau?

¿No es vritat que sería del teu gust
per dintre la gran sala passejar
y aquella Iluminaría contemplar
que hi dona lo tercera un to molt just?

¿No es cert que hasta agafada al bras ab dos
pendrías que jo allí t'acompanyés
y ab dos ó tres total tevas, després
aná á fer la brometa á algún gomós?

...Dius que si que tindrías un goig gran
en que t'acompanyés jo allí al Liceu ?...
Si'm pagas un sopar y el títul meu,

au; ja hi estém anant.
T. STARAMSA.

Sol.tteió á L del rl etm passat.

A-ca-lo-ra-da.

Fidel Giró, impresor.— Carrer Valencia, 311, Barcelona.
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Arts Teatros.

SETMANARI IL-LUSTRAT de Literatura,	 y

r

ï edacció y 
6dministració: — / aurich, 20, principal. — (3( ha buscó á la porta.)

12 planas de text degut als millor
Grabats dibuixos 

crítich
 Cubdeeas1en paperld

ilustrada.— 8 de

folleti dramátich .	 y;
mitj any pessetas.

PREUS DE SUSCRIPCIÓ: BARCELONA, trimestre 2 pessetas. -- I' ORA miti an 4 	 —

un any 12 franchs. — NÚMERO CORRENT, 15 céntims. - NÚMERO ATRASSAT, 20 céntïms.

FABRICA DE SOMBREROS
de totas classes y formas

A. GILI
ES DE LAS CASAS QUE VEN AB MES ECONOMIA

HOSPITAL, núm. 16. — BARCELONA

Vendas al engrós y al detall.

PREUS DE FABRICA
m ay,,^u, ,,m.	 nin..... _. 	,.,.

Casa exclusiva en
G .wru OS DE l'

--- DE —

üWL8 cOM^ELLA
CARENAL CABAÑAS (Mants Riera del Pi). lillL 1.

BARCELONA

TANCAT ELS DIAS FESTIUS

r,AjetáA Lit[ch-^D ci Hinca Re®d
DESPATX Y ARXIU: Raurich, 20 principal.

Aquesta nova Galeria montada luxosament, ofereix als senyors autors dramátichs y músichs compositors de Cata•

100
lunya, Balears y Valencia, condicions ventatjosíssimas.

ntre Barcdel 
co

elona	

en el Ii e ls
Respó 

cel na y	 hb un 15 pert 100 pera 	 indicadas, inscríue al cap 	
en per ggi

l 	 '

eix tan sois un

tre de la Propietat Intelectual las obras dels autors que representa, liquida cap del mes y 
defensa dretsls

d'autor sense retribució devant de Centres gubernatius, económich s y j

Poden els senyors autors demanar la Circular que conté las condicions de la nova  

GALERÍA LÍRICH-DRA M T1 A

bf
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