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Quina llástima ha fet á totas las personas de
sá criteri, l'espectacle donat per alguns senyors
del Ajuntament de Barcelona en sa darrera ses-
sió de divendres passat! Si haguessim de for-
mar concepte de lo qu'es el nostre poble, per lo
que son alguns de sos representants, hauriam
de renunciar á tota esperansa de renaixement!
Vegin sinó.

A n'els senyors d'El Liberal, qu'han vingut
expressament de Madrit á descubrirnos y civili-
sarnos, se'ls va ocórrer acabar ab l'estol de po-
bres qu'arreu formigueja pe'ls carrers de la ciu-
tat: el pensament es digne de tota alabansa, y
ha urjan de pujarnos els colors á la cara al pen-
sar que ha tingut d'ésser un foraster qui hi ha
atinat.

Lo que ja no's pot alabar, es la manera de
dur á cap aquest intent. Aixó de volguer curar
una llaga, enverinantne un'altra; de volguer fer
desapareixe'Is captayres dels carrers, duhent al
poble á la plassa de toros, podrá ésser molt na

-tural enllá del Ebro, peró no á Barcelona, ciu-
tat que pensa y que treballa y que té la vista
ficsa cap á Europa, en comptes de mirar envers
l'Africa.

No deu creureho aixis el nostre ilustre Ajun-
tament, per cuan va votar, divendres passat, una
proposició concedint als organisadors de la cor

-rida d'El Liberal dos mil pessetas de subvenció,
á més de tots els objectes dels jardins y depen-
dencias municipals, que pugan servir pera la-
domo de la plassa.

En val senyor Trabal, á qui aplaudim coral-
ment, va oposarshi ab totas las sevas forsas:
vingué la votació y sois cinch concejals, dels§ di-
vuyt qu'hi prengueren part, votaren en contra. Y
no es aixó lo més trist.

Lo que fa més pena, per demostrar lo migrat
concepte en qu'alguns d'aquells senyors tenen
al poble que representan, son las afirmacions
que varen ferse, durant la discussió.

Passém per alt lo de declararar espectacle na-
cional las corridas de toros, en ple consistori y

en el comensament del segle xx: -no'ns ficsém
en lo de que Barcelona no pot tenirse per rebai-
xada de consentir tal espectacle, puig las demés
ciutats d'Espanya no pensan aixís (com si per-
que hi há qui roba, el robo no fos un mal-fet):
deixém lo del boxes- y la cervesa d'altres pahissos,
argument que sols ensenya que alextranger tam-
bé hi há barbarie y vici, sense per aixó estusar
gens ni mica la nostra salvatjería: y aném de
dret á la bofetada que va donar un senyor con-
cejal á tot el poble de Barcelona, al dir las se-
guents paraulas: — « La sola manera de reunir
» una cantitat que correspongui á la grandiosi-
» tat de la empresa que's propasan realisar els
» iniciadors del projecte, es la celebració d'una

corrida de toros; perque creure qu'ab funcions
de teatro, concerts y altres espectacles d'a-

» questa classe, podrían conseguirse'ls rendi-
» ments necessaris,es somiar impossibles. aAixó
va dirse en ple saló. del Consell de Cent, y nin-
gú del públich va protestar!

Sembla extrany qu'aquestas paraulas hagin
pogut sortir de la boca d'un que preten repre-
sentar á Barcelona, aquesta ciutat que sosté una
escola perque'ls seus fills puguin apendre l'art
diví de la música; d'aquesta ciutat qu'ha vist
néixer y florir l'obra feconda d'en Clavé y escam-
pantse la seva llevar per tota la terra catalana,
grillarhi arreu, fent sortir aquestos hermosos
tanys del arbre sagrat que son els chors, com-
postos de fills de] treball, que després d'haver
gastat las energías deis seus muscles en domi-
nar la materia, tenen encara prou forsa per' en-
layrar son esperit cap al cel del Art.

A la ciutat qu'hi há l'esplet de vida intelectual
que tenim á Barcelona: al poble ahont se troban
institucions com l'«Orfeó Catalá). y la ((Filar-
mónica)), sostingudas exclusivament per inicia-
tivas particulars, no se'l pot bofetejar diguentli
que deixará buyts els teatros y salas de concert,
y menos si es per un fi benéfich, per'omplenar
la plassa de toros.

No: el poble catalá, el qu'es d'ánima verament
catalana, sense empelts, ni barnissos d'altres
terrers, no hi va á las corridas de toros; los que
las sostenen son las currúas de forasters que
venen á fernos agafar mal nom, ab las sevas afi-
cions sanguinarias y salvatjes.

Y qui no ho entengui aixis, es sols perque es
digne de que'l vinguin á descubrir y á civilisar
els senyors de El Liberal.

JOSEPH PIULA.
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¡Ayguas blavosas, que las gavinas
creuhan Ilisquentas amunt y avall,
que de las fadas y las ondinas

son el mirall!

¡Ja vindrá l'hora de redressarvos
y ab bruel feréstech l'espay omplir,
d'onas ab onas abrahonarvos

sens defallir!

Cuan s'esbandeixi vostra brumera
sobre las rocas d'escull traydor,
¡Deu protcgesca la nau lleugera

del pescador!

JOSEPH FRANQUET Y SERRA.

Gírona, 1 9or.
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CATALUNYA MONUMENTAL: MURALLAS ROMANAS DE TARRAGONA. - PORTAL DE SANT ANTONI.

M4H11esea. (t)

Allá al cap-vespre cuan mor el día,
cuan el crepúscol va á despuntar,
¡cóm s'hi desperta la melengía

voreta'l mar!

Els bots de prima ja son enfora,
bufa sas velas vent de garbí:
forta es la calma y ensopídora

de] mar llatí.

hi té la tomba, ben oblidada,
tot mariner)

L'alga verdosa son llit li envolta,
li fa de caixa l'encés coral,
mentres li canta la eterna absolta

lo temporal.

¡Oh mar salobre, dels ulls enveja,
que un clos d'arena't manté captíu,
hont fresch I'oratje papalloneja

durant l'est ¡u!

Fins á la platja vola lleugera
la cansoneta del pescador:
¡el jove canta d'una manera

que trenca'l cor!

¡Pot ser las notas d'eixa elegía
son la brotada d'un desengany
ó la salmodia d'una agonía,

d'un greu afany!

¡Prou sab que dintre l'ona salada
que balanceja son bot veler,

(r) D'un aplech de poesías premiadas en el Certa
-nien literari d'Olot, celebrat el día 9 del mes passat.
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AL uesppe ,	 A l pica deL Canigó.
MELODÍA.

Foneuse montanyas de la terra y deixáu el pas
lliure á las tenebras! Que'! cel esborri sa blavor
serena y deixi que las estrellas escampin arreu
sa llum esporuguida! Que las cansons apresas
en la mitjdiada'ns vetllin els somnis d'aquesta
nit y que'ns ressurgeixin tot dormint!

Las montanyas qu'eran dauradas per l'ardent
Sol d'aquesta mitjdiada, han cambiat llurs ves-
tiduras encisadoras. Parant els aucells llurs
cants guaytan inmóvils com va mimvant la cla-
ror del gemat día, la claror que al mimvar dei-
xa en suspens la vida riallera...

Quietas van avansant las estrellas...
Remorosament las ayguas del riu s'escor-

ran...
Movent ab pausa sas brancas, e]s arbres plo-

ran sas fullas grisas...
Las notas impresionantas del silenci, son tren-

cadas solemnialment pe'Is xisclets de las aus
nocturnas, sense repós y sense llar. Comensa la
cansó hermosa de la nit rublerta d'olors y espe-
ransas, la cansó qu'entona el món tot adormint

-se. Y reposant de llurs penas y fadigas...

Foneuse montanyas de la terra y deixáu el
pas lliure á las tenebras! Que'! cel esborri sa
blavor serena y deixi que las estrellas escampin
arreu sa llum esporuguida) Que las cansons
apresas en la mitjdiada'ns vetllin els somnis
d'aquesta nit y que'ns ressurgeixin tot dor-
mint!

(ROSSELLONÉS).

Quatre hores del matí. Desde la jassa deis
Cortaleis hi ha pas més camí; nos n'aném com
un remat, demés d'atapahides talabarderes, de
berdisses espinoses, y de mates de regalicia;
seguím no més que las corrioles que han fet la
pluja y'ls temporals.

La broma encare nos amagava lo sol; lo ter-
mómetre marcava r r°; l'herbám y las romague
res que travessavam eran molls, de la rosada,
nos enfangavam, y trigossavam la perna.

—Som á Prat-Cabrera—va dir en Soler;-
;veyéu aqui, per l'esquerra, tres clots d'aygua,
que n'hi há dos de casi bé sechs? son los Esta-
nyols. ¿Y sobre d'aqueixa montanya, aquí de-
vant, una clapissa al mitg de la boscuria? seria
un mener d'or, que se n'han deixat de treba-
llarhi per lo difícil d'hi anar.-

Eram, allavors. rodejats de remats que pas
-turavan; los vedells s'enfujian, en guimbant,

inentres las vacas no se movían, y nos espiavan
amb una mirada manyaga, y com sorpreses de
véurer ó passar tanta de gent. En Soler ne va
perseguir, per las molsir; mes los vedells ja de-
vían haver ben tetat per esmorsar, ja que ne
pogué hajar qu'un parell de glopades. Aqueixa
llet era sucrada.

—Aixó li vé de la regalicia que se menjan las
vacas —digué en Soler—y que I'estiman!-

Desde Prat-Cabrera, lo paysatge es impo-
nent, més nut y pelat; pas més aybres, pas més
mates, sinó un rocám tot just verdejant d'un
poch de molsa; mes de cada esquerda de la ro-
ca, de cada pam de terra que s'ha enrossegat la
pluja, l'alenada primaveral n'ha fet espellir flo-
retes de tot color.

—Los isarts s'están per aqui—va dir en So -
ler;— poden pas pujar més per alt, pasturan lo
que troban, amagats derrera cels penyals; com
flayren de ]luny, els hi venim pas may per de-
vant, mirém deis contornejar, aixis es que fem
més corrigudes bojes antes de poguer tirar un
cop de fusill...-

Y'n Soler, ja endut per la sena afició de cas
-sayre, feya unas camades de gegant per es-

curcollar los amagatalls y'1 cim dels serrats.
Are lo teníam ben bé al nostre devant, lo cin-

gle enlayrat de Balatg; per baix, hi blanqueja
-van las congestes hont tenían d'anar en Ventura

Y avansa la negror de la nit, la gaya negror
que cova dintre sas grandesas de l'!deyal.

ALFONS SANS Y ROSSELL.

w

Espuhhas.
Ni la gloria ni l'or; res de la terracom el teu dols somrís;

un petó de tos llavis y una llágrima
pera ferme felís.

ti4

Cant d'un aucell que plora dins sa gabia,cant d'un aucell ferit, ferit d'amor;
de "ánima gemech ó crit de rabia...

aixis canta mon cor.
JOSEPH MARÍ REQUENA,
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y'n Domingo; aqueix glas serva per la gran
fondaria hont se troba, dins d'uns gorchs es-
trets com una ampolla: tot just sil sol hi arriba
y'ls llepa un parell d'hores, per Sant Joan y
Sant Pere, tala manera que'1 glas may s'hi
acaba.

Com més pujérn, tot es pedregám; nos enfi-
lém per unes esllavissades sembrades d'unes
moles de molí. Ensertérn la Font de la Perdiu;
es aixuta, aquest istiu. La broma, que sens des-
compassat nos amaga la plana, cap á Rosselló,
y'l primer escaló de la montanya; lo sol, que ha
pujat dins del cel, sembla un cribell de foch,
jitat per l'espay; aucells se veuhen á voletejar,
son perdius y culs •blanchs.

Are som cap al cim-cim del cingle; afanyats

d'arribar, nos hi fem de valent, anant de grati
-pantes; nos arrapém á pertot, ja que la riba es°

casi dreta, feta de gravers rodoladissos, y vore-
jada de timbes; caminém separats, per nos en-
sorrar pas los uns amb els altres. Un estreb, á
pich, nos tapa'l pas; per lo contornejar fem unas
maniobres de gimnaste!

En Soler era al devant; En Désire y jo, lo se-
guíam de prop; la senyora Pellissier, se com-
portava bé, tot s'ajudant amb un pal de ciure;
y'1 senyor Dournergue, que'n podia pas més,
se'n venia xano-xano, al den-era.

Per fi... encare una camada... y sem al
cim... al devant d'un casot de pedres, sobre

BARRACA DE LA PICA DE BALATG. (Dibuix de MY. Ma son.)

d'un espay planejat, ample de quatre passos de
cada ban... cridém tots:—Visca el Canigó!

-Sem á 2.785 metres.
Las set hores, lo termómetre marcava 150.

Nos posém las faixes y'ls mantos, y nos estém
al sol, al reparó del casot; de sopte, la broma
s'esqueixa, y '1 sol resplandeix de debó, y aixó
nos reviscola.

No paravam de contemplar lo paysatge que
teniam á la vista.

Al nostre devant las serralades esqueixades
que forman las des auras picas de Sethomes

y Tretsevents; més á baix, las Esquerdes de Ro-
já, las de Bassibés, y'1 Pla-Guilhém, que se per-
dia á 1'horizó; després, d'esquerra á dreta, la
collada de la Perxa, que es la porta de la Cer-
danya; lo pla de Capcir, sembrat de boscuries;
Mont-Lluis, que s'endevina al cim 'del riberal
de la Tet; las alturas de Mosset, y'ls serrats de
Sournia, que s'embaixavan cap á Rosselló. Als
nostres peus, ]a vall de Cadi, las crestes de Fi-
llols,_rodejades de congostos espadats hont
s'están los isarts; més per baix, veyem los ter-
rats del Vernet, d'Escaro, de Cornella, de Pra-
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des, cada poble amb el seu clap verdejant de

camps y prats. Més lluny, res... qu'una desgra-

ciada broma que nos amagava la plana y la

mar.

Amb quina gana nos varem empassar lo bo-

cinet de pa del sarró! Amb quin goig nos pas

-sejavam al entorn de la barraca, are seguint lo

vol d'algunes aulendres esgarriades per estes

altures; are cullint herbám y floretes, alts com

un agulla y menuts miosotis; are grabant, com

tots los que pujan aqui, lo nostre nom sobre la

pedra.

Vuyt hores. En Soler nos diu que tant se val

que no'ns torném; ell volia contornejar Setho-

mes, per mirar de trobar isarts; quin bon home,

y quin valent aqueix Soler! Nos recava de dei-

xal.

Antes de partir, mirém el termómetre: 13°

dins de la barraca, 260 al sol.

A deu hores eram als Cortalets; donarem les
gracies y l'adeussiau á n'en Cosmes, que nos
regalá una xopina de llet; baixa que baixarás, ti

mitg dia entravam á la Font del Prat, y á una
hora arribavam á A vuyt hores eram á
casa, á Perpinyá.

Ayre tan pur del Canigó, aygues tan ganoses
de Fillols, sou la salut del cos y del esperit; po-
guesseu baixar fins assi! Estimat Canigó, amb
quina rahó los catalans cantan las teuas gales y
ta eterna poesia:

Montanyes regalades,
son las del Canigó,
elles tot l'any floreixen
primavera y tardor.

J. DELPONT.

Perpinyá, 7901.

.LE{eu!

Me digueres, adeu! —ma bella aymada,

me digueres adeu...

y fugires corrent, despiadada,

enduyente'l cor meu.

Y allá'! tens, lluny de mi,—ab tu soleta,

y allá'l tens, lluny de mi:

dins ton cor fará niu, com aureneta

en deliciós jardí;

y mon cor dins ton cor,—aymada meva,

y mon cor dins ton cor,

que s'aymin bé, que s'aymin sense treva,

que gosin del amor.

Y tu escóltal atent!—ma dolsa aymía,

y tu escóltal atent!

de no ferho, es segur que's moriría

d'un fer anyorament.

XAYiER GAMBÚS.

Las doras d'aggua.

Perdémse amor, pe'ls buyts del temple ombrívol

santuari d'aucells de febles alas,

aném, boscos endins, petjant apenas

pera no despertar las donas d'aygua.

Ellas frisan gajosas en la gorga

vorejada de trébols y vidauras,

esperant mitja nit pera rependre

son plascévol romiatge.

Ellas son las que clouhen en silenci

del lliri blanch els olorosos cálzers

y apetonan las herbas que's coll-torsan

y'1 polen xuclan de la flor que's bada.

Ellas son las aymadas misteriosas

que la nit serva dins l'estany de plata;...

aném petjant suaument, videta mía,

pera no despertar las donas d'aygua.

J. NOVELLAS DE MOLINS,
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LA ESCENOGRAFÍA CATALANA

TEATRO ROMEA. - DECORACIÓ DEL TERCER ACTE DE «LLIBERTATD, DELS PINTORS MORAGAS Y ALARMA.

Thadiciól>s de RipoLL

g La VaLL de Ribas. (')

(Contil:uació.)

VIII

EL CRIAT DEL MÓNASTIR.

Miracle atribuhit á Sant Eudali es la tradició
que segueix:

Cuan las despullas d'aquest mártir foren tras-
ladadas al monastir de Ripoll, se colocaren al
altar de la Verge, y un día al dir un criat que
no li semblava bé que aquellas despullas, que
tal vegada eran d'un dolent home, se veneres-
sin al mateix altar de Santa María, se vegé al
instant atacat pe'ls dimonis que, com á Santa
Teresa, se Ii ficaren dintre'1 cos.

Al veure'l sofriment d'aquell criat, els mon-
j os el portaren devant las despullas aquellas
qu'ell no feya molt havia criticat, y quedá curat
al moment.

(I) Végintsé ls números 67 y 71 de CATALUNYA AR-
TÍSTICA.

Ix

LAS CALAVERAS DE SANT PERE.

Tocadas las dotze de la nit, en la iglesia de
Sant Pere, de Ripoll, hi sortian una munió de
fantasmas que ab atxas encesas y ab pas tot
calmós anavan resseguint l'interior de dit tem-
ple.

Arribá airó á oídos d'uns cuants valents, que
sempre'n surten per tot arreu, y feren una apos-
ta sobre quin d'ells, al tocar las dotze, hi aniria.
Un que's va veure ab prou valor va brindars
á ferho.

Un cop tocada la oració de cap-al-tart, s'enca-
miná á la iglesia, y'l sagristá, creyentse que
no hi havia ningú, va tancar, deixantla sola: es
dir sola, ab aquell home dintre.

Tocaren las dotze y comensaren á sortir las
calaveras ab sas corresponentas atxas encesas,
y cuan passaren pe'l devant del confessionari
ahont L'home estava amagat, á n'aquest li vin-
gué l'acudit de preguntar:

—cAhónt erau avans de néixer?
Y ellas, sense parar de caminar, respongueren

totas á la una:
—Al enteniment de Deu.
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x

SANT EUDALT

Las despullas d'aquest sant mártir avuy dia's
veneran en la iglesia que á la vila de Ripoll li
han dedicada. Ditas despullas están ficadas din-
tre lurna de plata que costejá'( Municipi en
l'any 1670. Aquesta, qu'es una preciosa joya
arqueológica, es la imatje del sant mártir,el bus-
to, el nimbo y l'urna. Dintre'l cap s'hi guarda'l
crani y en un reliquiari circular que té al mitj
del pit, s'hi veuhen varis claus ab els que fou
martiritzat.

Cad'any, per la festa major, treuhen el busto
aquest en professó; y al revés de total las altras
que's celebran en aquella vila, no passa pe'l
carrer dels Valls.

I-leusaqui'1 per qué:
Ripoll té gran fama d'haberhi hagut temps

enrera molts clavetayres; aquestos ocupavan
casi tots els baixos de las casas del carrer ja dit;
un any s'aveniren, y en el moment que passava
la professó (avants hi passava) sortiren de sas
botigas empunyant un ferro ruhent cada un y
l'aplicaren al cap del nas de la imatje del sant;
y dihent trenta mil disbarats, se ficaren altre
cop dins llurs botigas.

D'allavors ensá cuantas vegadas han probat
de ferio passar per el ja citat carrer els ha pesat
tant que ningú ha tingut prou forsa pera durlo.

A ben segur que'l sant ha volgut que las no-
vas generacions se recordessin d'aquella jorna-
da, y per aixó, per més esforsos que'ls adminis-
tradors d'aquella iglesia fessin pera tréurerli, no
han pogut fer desapareixe la taca negre que, de
resultas de la cremada, té en el lloch ahont li
aplicaren el ferro aquella colla de depravats.

XI

LAS PEDRAS DEL CATLLAR

Pochs metros avants d'arrivar á l'ermita (avuy
enderrocada) quecorona la encrespada montanya
del Catllar (montanya que s'aixeca al Noroest
de Ripoll) hi há un pilot de pedras del cual els
vells ne contan la següent tradició:

Certa vegada que dugas donas amigas cum-
plian una prometensa, que havian fet, pujant de
genolls, un ciri á la Verge que's venerava en
l'ermita del Catllar (i), una va dir, cuan vegé
que'ls hi faltava poch per'arrivar al temple:

(I) Avuy se venera en la iglesia de Sant Eudalt.

—Aviat hi arrivarém, si Deu ho vol.
—Tant si vol com si no vol—contestó l'altra.
Mes apenas havia acabat de pronunciar las

paraulas aquestas; com que Deu va sentirla, va
dir: —«¿Si?donchs ara no hi arrivarásn,—y efec-
tivament;feu un capgirell com el del conill y va
quedar morta.

La dona aquesta la enterraren en el lloch ma-
teix ahont va morir; y encara avuy dia hi há
persona que cuan puja á visitar la enderrocada
ermita que al cim de la montanya s'aixeca, al
passar per allá ahont hi há enterrat el cos de
la incrédula aquella que anava á cumplir la pro-
metensa, hi tira una pedra, com hi tiravan en
altres temps tots els que per allá passavan.

XII

EL SANT CRIST DEL MONASTIR.

Cuan en l'any 1835 varen ser cremats els con-
vents, va serho també 1'histórich Monastir de
Santa María de Ripoll. En un dels altars del
ditMonastir s'hi veneravalaimatje del Crist que
cad'any per la diada del Dijous Sant els con-
gregants de la Purissima Sanch portan en pro-
fessó.

Segons la tradició, que més d'una vegada
havia sentit de boca de la meva avia, y d'altres
ripollesos, diu que al cremarse'l temple, las fla-
mas varen arrivar á la creu del dit Sant Crist,
carbonisantla per complert, peró que la imatje
no va rebre la més petita cremada y que la seva
perruca, que era de cabell verdader, va quedar
tan intacte que no se'n veya ni un que fos so-
carrimat.

Aquesta imatje, que després de la restauració
del Monastir, any 1888, va portarshi altra vega-
da desde la iglesia de Sant Pere, que es allá
ahont va estar durant el periodo del enruna-
ment, se pot veure en un dels tres altars que hi
han al costat esquer del major, negrós de resul-
tas del fum que va fer la seva creu, clavat en
una creu nova de fusta barnissada.

XIII

EL CAP DE SANT PERE.

Molta gent hi há encara avuy día ques recor-
da del any 183, en que's cremaren els millors
monastirs y convents de nostra terra. Una d'a-
questas personas fou la que'm contá la tradició
que segueix:

Un cabo dels incendiaris va entrar dintre una
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de las celdas ahont hi havia un pobre monjo
qu' estava resant, potser per sos perseguidors.
Era un home de barba blanca, vellet, sa cara
era tota santetat; al trepitj del voluntari, va dei-
xar son res y demaná clemencia á aquell home
que ni per sos pares n'hauria tinguda. Aquella
fera, sens ni sisquera deixarlo acabar d'enraho-
nar, li clavá tal ganivetada al coll que li arrancá
la vida.

Apenas havia comés aquest acte cuan entre'ls
incendiaris corregué la veu de que'l comandant
militar de Berga, al mando de las sevas forsas
venia en persecució d'ells. Tots fugiren y'1 cabo
aquell que acabava d'assessinar al pobre monjo,
al passar per devant de la portalada de dit mo-
nastir veu que s'hi aixecan, sobre simbólichs
pedestals, dugas figuras bizantinas representant
la una á Sant Pau y l'altra á Sant Pere. A n'a-
questa última li sembláveurehi retratada la imat-
je del que acabava d'ésser sa victima, y després
de ferne burla, li clavá tal cop de culata de son
fusell que'! cap caygué, pero ab tan mala sort,
que rebotent li aná á parar sobre'¡ peu deixantli
completament aixafat. A consecuencia de tal
contratemps no pogué seguir á sos demés com

-panys, y arrivada la columna del comandant
de Berga, fou agafat y passat per las armas in-
mediatament.

GENERAL GINESTA PUNSET.

(Seguirán.)
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SALÓ PARÉS

Exposició rMlR.

Sempre hem cregut fermament que, el verda
-der artista, deu apartarse de tota mena de ruti-

nas per arreladas que las trobi y per numerosos
que sían sos apóstols; en altres termes, que deufugir de las imitacions, fent art propi, el més
personal possible, dintre una observació ben
serena, portant á la realitat l'ideal que l'inspira,
ab tota sa materialitat ó bé espiritualitat, per
atrevida que sigui la concepció, may desfigu-
rando, cedint al pressentiment d'una critica
d'escola.

Aixís s'han imposat els grans artistas en totas
las épocas de la vida; sempre altius, guardant
la virginitat de sos ideals, no doblegantse á lasexigencias de las opinions sistemáticas en res
ni per res, conseguint per aytal cami, la pro-
ducció cl'obras ben sevas, que per lo molt per-
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sonalissimas han fet aixecar la veu dels critichsfins á ser l'esca de verdaderas revolucions dintre
del Art.

Pe'l contrari, els d'ánima migrada y vincla-
dissa, seguint per camins gastats de tant ferhivia, han vist reduhidas las sevas produccions á
una vida, que, podriám dirne de pedra, perdent-se son recort, sense deixar el més feble rastre declaror en sa fosquedat despreciable.

Baix el primer punt de vista deuhen estudiar-
se las obras, materia d'aquest article. Totas ellas
presentan un sagell marcadissim que las parti-
cularisa, una personalitat ben definida y un atre-
vimen t que mereix las més grans alabansas.Vint son las notas que forman la colecció; en
nostre concepte está al cap de totas, la que por-
ta el número r2; resulta uncuadro inspiradissim,
d'efecte grandiós en el que s'hi senyala l'anima
oberta del artista-poeta. L'assumpto no pot serniés sugestíu: una vesprada fresquissima ab
flayres de tarongina, en una vall fonda y rocosa
entre montanvas núas, en la deliciosa hora de
arrivarhi las darreras clarors capvesprals. Comhem dit, el sentiment de realitat que l'anima,
es ben apreciable, revelant un talent descriptiu
de primera forsa.

Segueix en mérit la nota de sol, número 12,riquissima en colors, amarada de llum y d'una
vida extraordinaria, veritablement enlluherna-
dora. 

(C
MMolt discutida será la nota de mar, número 9,
ala encantada. En ella s'hi senyala una po-

tencia ben mascle, una gamma de colors atre-
vidissima, ab que l'artista ha pogut comunicarli
la hermosa poesía que despedeix; ara be, al cos-
tat d'aquestas bondats, tal vegada per excés dedetalls, no'1 trobám ab tanta espontaneitat com
altres, sobretot en las crepusculars y de posta,
divinament presas de la realitat més bella.

Son igualment d'hermós efecte, las impresions
costeras, números I, 3 , 6 y 15, [olas d'una veri-
tat superba y un color vibrant y ensopegat.

Y aqueixas son á corre-cuyta nostras limitadas
impresions, després de passar els ulls per las
obras del senyor Mir ab atenta observació; com
hem dit al comensament, totas parlan d'un ma-
teix artista, totas tenen un ayre personalissim,
el pronunciat, devegadas , per emboyrar las
inteligencias rutinarias dels febles d'esperit en
problemas d'Art, donant bona fe totas ellas del
atreviment del pintor que las ha creadas, repro-
duhint las més altas grandiositats de nostra
Mare Natura, gracias á una observació profonda
y aprofitada.

Pe'Is conceptes de nostras opinions, no se'ns
miri com á sistemátichs ab relació á la tenden-
cia del senyor Mir; nosaltres,en materia artísti-
ca, tan sols ho som per lo que respecta á sabondat ó malesa, aixó es, segons s'acosti ó noá la perfecció desitjada y possible dintre la li

-mitació prexistent. Y per aytal motiu dintre del
Art som fervorosos apóstols del radicalisme més
absolut.
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EXPOSICIÓ DEL ((CÍRCOL AR'rÍSTICH»

Baix aquesta mira radicalissima confessém
que ab la exposició del Círcol Artíslich, hem
tingut una complerta desilusió. Nosaltres, que
més d'un cop hem admirat sas valiosas iniciati-
vas y la esplendidés ab que las ha portadas á la
realitat, creyam de bona fe tornar á sentir
aquell entussiasme y repetir las alabansas ben
merescudas d'aquells dias; no hem sigut uns y
altres tan sortosos. La impresió ha estat vulga-
ríssima, sense el més petit relleu; ni una nota
ha llampegat als ulls, ab color prou ensopegat
per atráurels; cap ha fet vibrar l'ánima per sa
bondat profonda; totas las hem vistas dintre un
mateix ambent, malgrat al número y firmas
dels concurrents á la festa.

No se'ns posi de relleu el que hi figurin artis-
tas de tant vol com en Casas, Rusiñol, Raurich,
Ribera y altres, per justificar las opinions su-
perficials dels que la consideran com un acon-
teixement. Esclaus de la veritat, ens atrevim á
dir que, fins aqueixos, dintre la bellesa de las
sevas obras, no han vingut á ser excepcions de
la regla, donchs pera la calitat de las mateixas
no afegirán ni restarán la més petita gloria á sas
personalitats estimadissimas.

Resumint: com á manifestació artistica d'un
estol de joventut, digne d'aplaudirse per la bon-
dat del fi; com á exposició seriosa, una de tan-
tas, quin recort s'esborra ab el temps que á sos
organisadors ha costat el realisarla. —L. NEGRE.

BibLiog a.Fí4.
LLIBRES Y PERIÓDICHS REBUTS EN AQUESTA REDACCIÓ.

BEN-HUR (Una historia de Cristo).—Per Lewis Wallace.-
Versió directa del inglés per 7. Santos Hervás.—llos
tomos.

L'autor d'aquesta interessant obra es yanki, y per xó ens
el presentan com una raresa de la seva rassa práctica; ell
es un somniador, cualitat extranya tractantse d'un fill del
Nort d'América hont unicament se rendeix culte al poderós
tant per cent.

Lewis Wallace, possehint el secret de las arts retrospec.
tivas, ha llensat un cant al cristianisme potser més humá
que'! que llensá Chateaubriand ab sa hermosa obra Geni
del Cristianisme.

L'autor de Ben-Hur ens posa en la seva obra de relleu
l'odi qu'enverinava el cor dels Hebreus alimentats per la
religió de la venjansa, y en ella s'hi estudian las lluytas
políticas que precediren á la Redempció; ens dona curiosas
noticias de )as supersticions dels pobles Romans y Hebreus
posant de manifest el contrast de las lluytas entre l'ideal
Israelita y la sensualitat de la superba (toma

Pero no se'ns mostra unicament el narrador nort anieri-
cá com evocador de ruinas y trovador de grandesas caygu-
das; es també l'artista apassionat que'ns presenta aqueixas
somniadas donas del Orient, de pell finissima, quina trans-
parencia deixa d'amagar la vermellor de la sanch que bull
ardenta y que recorda al gran Víctor Hugo cuan conside-
rava la cantitat de forma femenina que pot tenir un ángel.

En resum: Ben-Hur es un llibre de grans y enlayrats
pieals; un'obra qu'ensenya, en la que s'hi observan transi-

clous crudels, rápidas, terribles, peró humanas, Es d'aquells
llibres que's guardan sempre.

La casa Maucci ha editat aquesta obra, ab el bon gust á
que'ns té acostumats, venentla al preu de una pesseta cada
tomo.

GENTE DE LÉRIDA.—Per Agustí Prim y Tarragó
Es un tomet de 8o planas editat á expensas de la Dipu.

tació Provincial de Lleyda, en el que'¡ seu autor hi ha reu.
nit urt aplech de notas ben curiosas referents al siti que
sostingué la heroica ciutat contra las for,as de Napoleón 1.

Dona gust llegir el llibre del senyor Prim pié de detalls
d'aquella época d'enardiment patrtótich; detalls quinaad.
quisició demostran en el seu autor un gros treball d'inves.
tigació ben digne d' apreciarse.

La prosa es correcte, senzills els conceptes y clara la ex-
planació. De tocas maneras hauríam preferit que una cu

-riositat aixís hagués sigut escrita en catala, en quina líen.
gua segurament l'obra hauria adquirit més relleu.

MONbLECHS.—Siluetas harceloninas.—Per Apeles Mestres.
D'una dotzena de monólechs curts, que molt bé podrían

representarse en nostre Teatro Catala, se compón el tomo,
magníficament edi'at.

Avuy no tenim temps ni espay pera ocuparnos de la dar.
rera obra del ilustre escriptor-artista, ab la importancia que's
mereix sempre tot lo que brolla de sa ploma, lo que farém
en el vinent número.

ELS 'SEGADORS.—Hymne catalá.— Reducció fácil pera pia
-no composta pe 1 senyor sllarraco (fil).

Presentada elegantment s'ha publicat aquesta patriótica
composició, exhumada ab un escut heráldtch de Catalunya
y la hermosa estatua del gran Conseller en Cap, Rafel de
Casanova.

Al darrera del hymne hi há un anunci de la acreditada
casa Santasusana.
_Se ven al preu de so céntima de pesseta.

Periódichs nous:
Lo Trángul, periódich catalanista porta-veu de l'Agru.

pació democrática catalanista, que's publica á la Barcelo-
neta.

-El Demonio, semanario atormentador de pecadores y cri-
minales empedernidos, que veu la llum pública á Badajoz.

Queda establert el cambi.

G'

PRINCIPAL

Avuy obra sas portas el degá de nostres colisseus que
per una injusticia del ptiblich barceloní ha (le permanéixer
tancat y barrat durant las tres cuartas parts del any, á no
ser que alguna empresa cinematográfica li fassi donar fe de
vida, que poch deuhen agrahir els veritables symants de sa
brillant historia.

Desd'avuy lit actuará una companyía castellana de vers,
dirigida pe'! senyor Sánchez de León y ele la que forman
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part las actríus senyoras Lamadrid, Luna, Palma, Agosti,
Blasco, Martí, Medina, RiafIo y els actors senyors Gonzá-
lez, Sala Julien, Valcárcel, Díaz, Domínguez y altres.

La empresa rependrá las hermosas obras El cura de
Longueval, El amigo Fritz, Lat Ranzau, Miel de la Alca-
rria, Las personas decentes, Sin familia, estrenantne moltas
de reputats autors.

CATALÁ.—ROMEA

Continúan ab écsit las representacions de la comedia
d'en Rusiñol, ¡Llibertat/

Dilluns va estrenarse el saynet Lluyta de cacichs ó las
eleccions de regidors, original del senyor Ramón y Vidales.
La nova producció es una sátira contra las enganyifas y
trapisondas que presideixen las eleccions en els pobles ru
rals... y á dintre las ciutats, qu'es una malaltía que té els
mateixos síntomas per tot arreu. L'autor ab molt humoris-
me denomina el saynet de malas coitums, y es una vritat
cona una catedral.

Lluyta de cacichs es una obreta ben construhida y ingi-
nyosament desenrotl l ada, en la que hi intervenen una cur
rúa de tipos ben apuntats del natural; el diálech es fácil y
xistós.

Las bonas cualitats del saynet va fer que'1 públich l'a-
plaudís forsa, demanant el nom del autor.

Tots els artistas que hi treballan interpretan bé sos pa-
pers,

NOVEDATS

La companyia cómich-dramática castellana y catalana
que dirigeixen els primers actors senyors Piera y Buxens,
comensa avuy la temporada ab la bonica producció El
Coronel Esteban.
I La Empresa, que té'l propósit de donar preferencia á las
grans obras del repertori més selecte antich y modern,
també n'estrenará algunas de bons autors d'aquesta ciutat.

Veurém ab gust que la temporada resulti fructífera.

Nostres folletins.
Ab el present número repartint el nové

plech de 8 planas del poema

CANIGÓ

una de las obras més genials del gran poeta
MOSSÉN JACINTO VERDAGUER, quina primera
edició catalana está agotada.

Al oferir al públich la nova edició d'aquest
poema, joya de las lletras patrias, recordém á
nostres suscriptors antichs y als que vingan á
serho desde'! número 64 fins á la terminació
de l'obra, la promesa que ferem de regalar
pera la encuadernació del tomo unas luxosas
tapas en pasta y dorat.
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Al final donarém las Notas explicativas y el

retrato del autor.

També repartim ab el número cl'avuy, el plech
desé de la bonica novela-epistolar

L ` APos oT.
original d'en Manel Folch y Torres, premiada
en el primer Certamen de CATALUNYA ARTísTICA
celebrat enguany.

SUSCRIPCIÓ PÚBLICA
destinada á aumentar els ingresos pera'! Monu
ment á FREDERICI SOLER, cuals donatius no
podrán excedir de una pesseta, al objecte de
donar á la suscripció carácter popular.

De las cantitats recaudadas se'n fará entrega
á la Cosnissió Execuliva del Monument.

Total, 3120 ptas.
Continúa oberta la suscripció en la Redacció

de CATALUNYA ARTÍSTICA.

Agrahím a nostre estimat company Lo Somatent, de
Reus, las mostras d'atenció de que feu objecte á CATA-
LUNYA ARTíS'rICA en la persona de nostre volgut company
en Ramón Milá, durant la estada d'aquest en aquella his-
tórica ciutat, bressol d'homes eminents.

Reunida dissapte passat en l'Ateneu Barcelonés la Co-
missió abolicionista de las corridas de toros, prengué entre
altres els següents acorts:

Que constés en acta el disgust que li havía produhit la
resolució del nostre Ajuntament subvencionant ab 2000
pessetas la corrida de toros organisada per El Liberal de
Barcelona.

Felicitar xardorosament al Tinent d'Alcalde don Jaume
Trabal y Martorell per son brillant discurs pronunciat en
consistori de 18 d'aluest mes, oposantse a que's concedís
aquella subvenció pera un acte d'embrutiment del poble
catalá.

Demanar al senyor Alcalde que cedeixi el Palau de Be-
llas Arts y la banda municipal pera celebrar dita Comis.
sió una festa artística á favor dels pobres, y instar del Ajun-
tament una subvenció de 4.000 pessetas pera aténdrer als

j
gastos que aquella festa culte reportin, per quína celebració
a's contan ab valiosos elements artistichs de Barcelona.

Tots els acorts foren presos ab consolador entussiasme.

Agradable y esperansadora resultá la vetllada que donó
en la nit del dissapte l'Associació c Art y Patria.

Llegiren preciosos treballs en prosa, en els que hi p al -
pitava la forsa de joventut, l'amor á la Patria y l'adoració
al art, nostre volgut company senyor 011er y Rabassa (de
la secció de Literatura), senyor Galí (de la de Pintura) y
don Francisco Figueras (de la de Música).

Tancá la festa un garbós parlament sobre cArt y Patrias
del President, nostre estimat amich y colaborador en Rafel
Folch y Capdevila.

Pe'l día dels Morts se prepara un'altra vetllada.
Avant)

Seguint la hermosa costám d'anys anteriors, nostre par-
ticular amich en Rafel Albareda, Alcalde primer del barri
del Banch d'aquesta ciutat, ab motiu d'ésser avuy la diada
del seu Sant, repartirá als pobres del seu barri pans de tres
¡liaras, pera quia adquisició va remétrens cinch bonos
que han sigut entregáis á personas necessitadas.
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ENTRETENIMENTS

Ur mala roLieia.

XARADA

Senyor don Pau Maricel.
Plassa del Nort. —Buenos Ayres.
Amich Pauet: El motiu
d'escríuret aquesta carta
es pera ferte saber
ó millor dit, anunciarte
la mort d'aquella xicota
que tu tant te la estimavas.
La pobreta's va morir
l'altre total; el dissapte
á las hu del demati
cuan d'esmorsar acabava.

Segons diuhen, al morirs
á n'en Pauet demanava,
peró no á tu, sinó á un gos
que té la seva cunyada.

La seva dugas-segona
plorava que feya llástima;
com la iglesia duras-tres
diumenge van enterrarla,
y aquells que la concixían
tots ab calor comentavan
qu'encar qu'era tres-tercera
era una noya molt maca,

	

La casa coneguda de Joseph Dammann,	 comprenent, per'xó, que tots
	de Hamburg, ens informa que la nova Lotería	 hem de morí un día ó altre.

	

de Hamburg, va á comensar dintre de poch.	 . . . . . . .	 .

	

La sort de guanyar en la mateixa, essent molt	 Postdata. No creguis res

	

important, ofereix la fortuna á la má, en la casa	 de lo que't dich en la carta

	

de Joseph Dammann. Aquesta casa establerta	 que ho he fet sols pera engi-

	

desde 185 r s'ha fet acreedora al regoneixement 	 ponarme ag festa xarada.

	

per sos pagos satisfets ab puntualitat; ultima-	 J. STAHA MSA.
ment entre varis premis que ha pagat en Espa-
nya

	 .1.

	

 n'hi ha hagut un de 50.000 y un'altre de	 :;: Y:
65.c,00 marchs.	 .

	

Acompanyém el prospecte de dita Lotería en	 $oLUCjtI aL del r- úme¡'o pass .
la present edició.

	Prospectes gratis y franchs de port á qui'ls	 Xarada: Ca-mi-na-da.
demani.

Fidel Giró, impresor.— Carrer Valencia. 31!, Barcelona.

C TAL.UNYA ARTUSTICA
SETMANARI IL-LUSTRAT de Literatura, Arts y Teatros.

Redacció y administració: — ¡aurich, 20, principal. — ( i ha bussó á la porta.)
DIRECTOR: J. AYNÉ RABELL. — ADMINISTRADOR: BARTOMEU LLURÓ

12 planas de text degut als millors prosistas, poetas y crítichs regionals. —4 de novela ilustrada.
8 de folletí literari. — Grabats y dibuixos de notables artistas.

PREUS DE SUSCRIPCIÓ: BARCELONA, trimestre 2 pessetas. — FORA, mitj any 4 pessetas.
EXTRANGER un any 12 franchs. — NÚMERO coRREWr, 15 céntims. — NÚMERO ATxnhsA •r, 20 oéntims.

Aquest vespre, á casa de tan filantrópich amich nostre,
s'hi celebrará una vetllada literari -musical que promet véu

-rers molt concorreguda per sos amichs y companys.

El Consell directíu de l'Associació democrática estala-
nista Lo Soncatent, ha quedat enguany constituhit en la se-
güent forma:

President: Geroni Estrany. —Vis-president: Joan Soler y
Plá. — Secretari: Narcís Deop. — Vis secretar¡: Santiago
Folch. —Tresorer: Francesch Alfonso.— Bibliotecari: Jau

-me Durany.—Vocal: Joseph Codina.
Además els cárrechs de Vis.president, Vis- secretari, Bi-

bliotecari y Vocal, portan aparellats els de Presidents de
las comissions de propaganda oral, publicacions, instrucció
y esbarjo, creadas pera atendre á las necessitats que l'avens
de l'Associació reclaman.

Dissapte, en el carrer de Tantarantana, 8, I,er, va inau-
gurarse una Societat coral recreativa denominada <Cau
rovellats, ab quin motiu s'hi celebrá una funció lírica com

-posta de la humorada de nostre estimat colaborador litera
ni don Conrat Roure, La marmota, y de la sarsuela Priour
jo..., en cual desempenyo s'hi distingiren lasenyoreta Sal-
vadó y els senyors Brunet, Canut, Torrellas, Méndez, Vi-
lardebó y el coro del <Cau rovellat» en la primera obreta.

l)esprés seguí la lectura de treballs en vers y l'estreno
de una composició musical, lletra del senyor Baró y música
del mestre Xuclá, escrita expressament pera l'objecte de
tan simpática Societat, á la que pronostiquém molta vida.

CATALUNYA ARTtsTICA se ven á París, lioulevard Mont
-martre, Ktosque nom 50, de Mme. Scheneider.
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