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lla caygut, y de la manera més vergonyosa
que pot caure un poder per tiránich que sigui.
Per' guanyar en la darrera lluyta, va posar en
joch Iotas las malas arts, tots el recursos de que
disposava; feu us de tocas las armas; acudi á la
violencia; la, falsificació, el robo y.la mentida,
no'l deturaren; y ab tot ha caygut.

Aquella institució malehida que ofegava á
Barcelona; aquell drach, qu'enmatzinava ab el
seu alé 1'ambent de la ciutat, fent que no hi pu-
gués créixer res bó y sá; aquella influencia di-
solguent, culpable d'una selecció al revés, qu'en-

ENCONTORNS^DEL MONTSERRAT

layrava á n'els tarats pe'l sol fet d'ésser gent
més fácil de doblegar á tocas las inmoralitats y
baixesas, ha pasat á millor vida.

Lo que per alguns poruchs era castell de ro-
ca, qu'haví.a de desafiar al temps y als homes,
ha resultat castell de cartas, qu'un buf tira pe:
terra.

Encara'm recorda, cuan varen comensar e!
-primers intents de lluyta contra la omnipotenN.

trinitat que feya tronar y ploure, l'esverament
de molts senyors de sa casa, que no podia,,
compendre com hi hagués ningú de tan poc ;)
seny, pera gosar revolcarse contra aquella auto-
ritat, que tenia á la má la capsa dels llamps,
per fer pols als, atrevits.

Se dongué la primera batalla y l'enemich va
saltar de l'Ateneu. La gent sensata, els pru-
dents, somrigueren de llástíma. Qué significa-
va alió ? Res: ni valia la pena de parlarne: no ha-
vía sigut més qu'una batussa, sense cap tras-
cendencia.

Una vegada guanyada la primera posició, co
mensaren els assalts á las altras, Foment, Eco-

nómica, Cambra de Comers, y cada
nova embestida, era una nova victoria.
Aquells senyors espavilats, ja no feyan
la rialleta d'avans; la cosa ja'ls sembla-
va més seria; peró era lo qu'ells deyan.
—Res; fins avuy, els hi ha anat com
una seda; peró ja veurém cuan vinguin
las eleccions: aquí no hi ha més qu'un
que sápiga guanyarlas. Al fin y al ca-
bo, tot lo fet fins ara, no es res, sense
las eleccions: y lo qu'es aquestas!...-

Y tots se prosternavan als peus del
Jupiter tonant, que'ls hi semblava més
omnipotent y més lonant que may...

Y vingueren las eleccions per di-
putats y la gent previsora, al veure
qu'aquella colla d'atrevits , gosavan
també entrar en la lluyta, pensá rihent
per sota'l nas: — Quina castanya se'ls
hi espera!

Y tingueren rahó; sols que la cas-
tanya, la rebé'l triumvirat qu'ells te-
mían y respectavan, esguerrant els seus
pronóstichs.

Ja ho veyéu, vosaltres els prudents,
els que no allarguéu una cama, que
no tinguéu l'altre peu ben assentat: el
caciquisme es mort, ben mort; ab un
grapat d'homes decidits, n'hi ha hagut
prou per capbussar aquell papu negre
que tanta por vos feya. Y es que vosal-
tres, malgrat la vostra vivesa, no sabiau
compéndrer que tota la forsa, per molta
que sigui, no pot res contra las ideas,
cuan aquestas se sostenen ab fe y va-
lentía.

Y no es que l'adversari, s'hagi per-
dut per escrúpols de cap mena. Desde
fer els possibles per posar l'estat de
siti en ple periodo electoral, fins á

yds.	 buydar la presó, per tenir qui'ls ajudés

1 AS FASIUSA5 , COFAS os COLLBATÓ.

Excursió per l'Interior de las co
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ganivet en má per guanyar l'acta, no s'han des-
cuydat de posar en joch, cap dels recursos de
costúm. Actas robadas, interventors á qui han
exigit la firma ó la vida, ofertas, amenassas, ti-
ros, esvalots, tot el repertori cíe infamias y vi-
lesas, tot ho han agotat. Peró després de come-
sa la malifeta, ells mateixos s'han espantat de la
seva obra y no sentintse ab prou valor per de-
fensarla á cara descoberta, s'han amagat en
l'ombra, com malfactors perseguits per la justi-
cia. May s'havia visi una retirada tant vergo-
nyosa.
• Ara qu'es morta la bestia apocaliptica, tots
aquells senyors, sensats y prudents, qu'avans,
al sentir sols el seu nom, ja tremolavan, aixe-
can el cap ab posat triomfal. —Ja era hora!
Que'n feya de temps, que s'havia de donar
aquesta escombrada! Sempre he dit lo mateix...

Molt hé senyors, molt bé; el seu heroisme po-
día ser més oportú, es cert; peró ab tot, bon
grat els n'hi sabém; no per la cosa en si, sinó
perqu'es la millor prova de que'l llop es ben
mort, cuan las guillas gosin mossegarlo.

Y ara aquells que duptavan, aquells qu'en
nom d'una ridicula puresa, llensavan excomu-
nions arresserats darrera l'arca santa, que pren

-guin exemple. Ab pochs dias de lluyta, s'ha fet
més camí que ab molts anys de rebequerias
platónicas. Per las ideas, lo mateix que pe'ls
homes, el mohiment es la vida; la quietut es la
mori.

Qui dorm no viu, encara que somihi. Visca
qui ha fet deixondir á Barcelona del seu ensopi-
ment. Ara ja esta desperta y s'ha aixecat; po-
seushi al devant per senyalar sa vía: anéu sem-
pre á dret cami, sense giragonsas, ni marra-
das, y tot Barcelona us seguirá y tot Catalunya
ab ella.

JOSEPI-I PIULA.

JJLs diputas pegion4U5tas Ribet t,
Rüsiiol, DoMéneeh y Tohpes.

SONET

Dessota una bandera ben barrada
ha ressonat la veu de tot un poble,
d'una terra que creu, de cor ben noble,
qu'es el Treball sa ensenya benhaurada.

ILa llum de la justicia venerada,
llumena el cós de] caciquisme innoble
com se llumena á un mort; á pas ben doble
floreix com un flor la Patria honrada.

Salut, nobles patricis; valentía,
coratje, íorsa, aló, la Patria espera;
abrasséuse ben bé á nostra bandera,
el cap ben alt y la Rahó per guía.

¡Y enfront del centralisme que'ns devora
no flectéu els genolls... bon pit y foral...

.1. M.' CASTELLET PONT

El Fai t'i major
Poesía premiada en el Certamen Literari de 7arrasse d 189

No hi há gloria, no hi há vida
com la vida del treball.

Dotze anys no tenía encare
cuan en Ton el reculli,
orfe en Pep de pare y mare
en Ton se'n vá compadí.

Va emportarsc'l á la Farga
en calitat d'aprenent
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y la feyna tosca y llarga
va estimá en Pep al moment.

Ab goig passava los días
al taller de Mestre Ton
trobanthi las alegrías
allá més bonas del món.

Els amichs y companys cl'eyna
l'estimavan ab dalit,
era un jínjol per la feyna,
sempre alegre y divertit.

Treballant de nit y día
í .	 ab amor per guanyá'I pá,

Mestre Ton tant lo volia
que'! jornal li vá pujá.

Va ferse home y la taleya
del treball era son fí;
Mestre Ton, que ab goig ho veya
de la Farga'] feu fadrí.

L'orfanet ab pler sens mida
aixís deya, alsant el mall:
—¡No hi há gloria, no hi há vida
com la vida del treball!—

II

Del bon amo la pubilla
•17 aqueixos mots vá sentí,

y son ánima senzilla
va somourers pe'l fadrí.

A sa cara enmascarada
per el fum de la fornal
hi vá veure retratada
la virtut santa y lleal.

L'honra bona y la grandesa
del carácter catalá,
era sols la noble empresa
qu'ell volía conreuhá.

Va saberho la pubilla
y al fadrí vá doná'l cor;
Mestre Ton, que per sa filla
hauria dat vida y or,

va saber també la nova,
va alegrarse'n, com hi há Deu,
puig el cor que'! treball cova
honra y goig del treball veu.

Desd'aquell moment y hora
s'estimaren cls brivalls;
amor veyan á la vora
de l'enclusa y prop els malls.

las guspiras, que llensava
el tort ferro al aplanal;

el baf de las fumaradas,
de la manxa lo cordill,
las brunzentas martelladas
y de la flama'1 pur brill.

¡Tot era amor! tot somreya
al entorn d'aytal amor,
y Mestre Ton, que així ho veya,
¡quina ditxa duya al cor!...

en tant que'1 fadrí sens mida
deya sempre alsant el mall:
—¡No hi há gloria, no hi há vida
com la vida del treball!

Per vellet va retirarse
de la fcyna Mestre Ton;
ja tenía ab que alegrarse,
ja tenía goig al món.

Una filla ben casada
ab un home tot amor,
y un bon nom y fama honrada
tot guanyat ab sa suor.

L'hora aquella benchía
en que al orfe reculli,
y pensava ab alegría
que'¡ treball clu'l goig així.

A sos nets sempre parlava
de la feyna y la virtut,
l'honra santa'ls predicava
qu'es del home'l bell escut;

y aqueixa obra, qu'era seva,
ell mirava satisfet,
—¡Benehida l'obra nieva!-
exclamava'l brau vellet.

Entretant ab la pubilla
el fadrí gosava amor,
que aixó troba qui s'humilla
del treball al empeny fort.

- Abrassava ell á sa esposa,
dava un bés á cada fill.
y sa vida tan ditxosa
benehía ab cor senzill...

mentres deya ab goig sens mida
á son Mestre alsant el mall:
—¡Gracias Ton, m'heu dat la vida
ab la gloria del treball!—

Tot amor els hi semblava;
el foch ruent de la fornal, 	 J. AYNÉ RAaELL.
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Interior
Va sentirse una conversa breu y enérgica...
Després ella llensá un ¡ay! que tancava tot un

poema de dolor; s'aixecá tota digna y's dirigi
sola, ben sola á la cambra. Encara may hi ha-
vía anat sola á la cambra nuvial.

Res! El primer núvol que's veya en el cel
blau dels seus amors...

Passá'l corredor, poch á poch y plorant ma-
gestuosament. Al arribar á la sala, vegé'1 piano
negre, el piano confident de las grans emocions
de sa vida, y passá de llarch.

Be prou hauria buscat consol acariciant las
teclas! Peró ell 1'hauría sentit, y era impossible.
Forsosament entre'ls dos s'imposavan unas ho-
ras de silenci.

Al entrar á la cambra's deixa anar sobre'l ¡lit.
Va cáurer suaument, del mateix modo qu'en
aquella cambra un dia havia caygut als brassos
d'ell.

Peró ¡quina diferencia! Aquell dia, mentres
el cos queya,'s sentia que s'enlayrava l'esperit.._
Avuy, no. Avuy tenia l'esperit abatut... aba-
tut...

Ell va quedarse sol en el menjador.
Encengué un cigarro—el company insepara-

ble de sas horas de s/' leen—y apoyó son front
ample en la má nerviosa.

Y anava passant la tarde.

El corredor alfombrat, era llarch, fosch, si-
lenciós... Els cuadros penjats en la paret—notas
d'art, pa lpitants —semblava que's morissin en
el silenci. Els hi faltava claror, vida!

Sols al mitj del corredor hi havia una finestra
que abocava la claror malalta d'una tarde de No-
vembre... una claror á cada instant més trista...

Y anava passant la tarde.
Del carrer no pujava ni un crit, ni un soroll.

La ciutat guardava la vulgar quietut dels dias
de festa.

Cuan moria'1 día van sentirse passos en la sa-
la, y ell va extremarse y's passá la má pe'1 front,
com si volgués allunyar algún pensament negre.

Era ella, ella que s'acostava, tota trista, tota
blanca, tota magestúosa.

Ell sorti á la entrada del menjador, y may
cona allavoras havia tingut tan pronunciadas las
enérgicas faccions de sa cara morena.

En el corredor ja no hi regnava aquell silen-
ci pesat; el romperen els passos suaus d'ella,
uns passos com aquells que sentíam de petits

en els pahorosos  somnis, cuan un mort se'ns
apropava al llit.

—¡Vida!—de sopte cridá ella:—Tinch por!—
Y arrencá á plorar silenciosament.
Ell hi va anar ab cls brassos oberts.
Ella s'hi va deixar caure com desmayada.

La unió fou devant mateix de la finestra; aque-
lla finestra que abocava una claror migrada.

Allá era una nubada d'amor en mitj d'una
posta de sol, trista, com las del Novembre.

...Van sentirse uns petons vibrants... Després
el passos dels dos que'sdirigian...quisabahónt!

Potser á arrencar notas alegres del piano.
Tal volta á la cambra...

R. SURIÑACH SENTÍES.
(Ilustració de Víctor Serra )

,3S

x
*:

M'han dit que m'has oblidat
y jo ho he posat en dubte:
avuy t'he vist aná ab ell
y he pensat: ¡Jo'n tinch la culpa!

CONRAT LLAN.`Ú ROVIRA.
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Per la plana va I'exótich cavaller,
va perdut, per hont el porta son corcer.
El corcó al sé á la planura

vá y s'atura.

El cavaller veu la plana sense fí,
fa cinch horas que voleya, y en las cinch
sols ha vist homes de guerra

per la serra.

Y á galop d'ells ne fugia per 1'a(rau,
per l'afrau hont hi regnava dolsa pau.
Pró 1'afrau l'acobardía

y'l temía.

Cuan en l'esplendenta plana ha arrivat
ha mitj rigut ab el rostre sercnat.
Y ha contemplat ab dolsura

la planura.

Ab pas lent l'atravessava lo corcer.
Boy mirant arreu, l'exótich cavaller
va descubrirne una noya

bonicoya.

Guardant porchs ella filava tot cantant
cuan el cavaller va dirli ab esglay,
ab l'esglay n'una criatura

y ab pahura:

—Jovincela, jovincela de bon cor,
que pasturas y que guardas els teus porchs,
^hont podría jo aná á raure

pera jaure?

El cansanci'm martiritsa, vinch de lluny,
y la son, la son acluca los meus ulls.
Fa cinch horas que pateixo

y daleixo.—

La minyona, vergonyosa li respón:
—Caminéu, y á mitj-horcta d'aquest vol
un masot deuréu trovarhi

hont estarhi.

282
	

CATALUNYA ARTíSTICA

II

Son avall, camí d'Espanya, son avall,
el corcer de tant com corra sembla un llamp,
son camí avall tot besantse

y abrassantsc.

L'esplendent astre de] día fon sa llum,
en la prada boy per terra jau el fus,
y els porchs qu'arrcu s'entretenen

van y venen.

1II

Y allí al voltant de la serra sonó un crit,
y allá al lluny de la planura un sospir...
y la plana ab melangía

s'adormía ..

A. MASL:RAS

(Dibuix de Biosca.)

4

EL Frec deLs pichs

L'Angela y 1'Enrich s'havian unit, més no per
l'impuls d'un amor apassionat que fond dugas

ánimas en una. Ell eral fill únich d'un marqués

acaudalat y ella nascuda d'un comte dels més

opulents del encontorn. L'Enrich, viciós com

molts joves de sanch blava, havia gastat els seus

més herniosos anys en plahers que l'embrutiren

y'l materialisaren fins casi ferli perdre tota no-
ció d'ideal. Per ell jamay hi hagué res impossi-

ble. Volgué una cosa, ambieioná un capritxo y

tot seguit son desitj se va veure convertit en rea-

litat. La poca lluyta en tot lo d'aquesta vida, II

havia fet provar tot lo que baix el nom de di-
versió se coneix, y aixis es que als vint y cua

-tre anys se trobá ab molt cansanci en el cos y

molta indiferencia en l'ánima. En una de las

moltas reunions aristocráticas que frecuentava

conegué á l'Angela,una noya ni guapa ni lletja,

quelcóm orgullosa de la fortuna de son pare,

Y diguculi á la mestressa que hi trobéu,
que á'n allí jo vos hi envio. Y hi entreu,
pera fcrhi vostra estada

reposada.—

Las dos bocas prest se varen cnmudir
y cls ulls dels dos van trobarse fit á fit
Ylo sol qu'els contemplava

s'amagava...

El cavaller va deixarne lo corcer
y clla'l fus va deixá caure per l'herbey...
El cavaller va mirarla,

va besarla...
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de las joyas qu'ostentava. Aburrit del món, cre
gué l'Enrich que lo millor que podria fer sería
casarse,y com que per altra part á ella tampoch
li desagradó, s'entengueren, passaren 1'época
del festeig, sens que pogués en el cor del mar-
queset renáixer l'amor apagat ó més ben dit
mort en flor per las calaveradas d'una vida mo-
lla. Ella corresponia poch menys que fredament
y tan sols per no quedarse sola y pels consells
dels seus pares havia prés aquella determina-
ció. S'havia educat ab una institutriu y li man-
cavan las caricias de sa mare á la que pocas ve-
gadas veya. L'instrucció rigorosa y metódica
no havia pogut comunicarli aquell entussiasme
que sols las mares ab els arranchs de la passió
y ab el foch deis seus petons, saben fer conéi-
xer en 1'ánima dels seus filis estimats.

Casats ja, ocuparen un palau que] marqués
tenia en la capital,yen els seus salons s'hireunia
lo més granat de la noblesa y aristocracia. En
el vértich del vals ó en l'animació d'una con-
versa interessant, el cor dels joves esposos s'es
bargía un poch, donava un punt més d'extensió
á las fibras de l'alegria...; més, els concurrents
se retiravan, fugia'1 bullici y'1 soroll del piano,
las flors restavan secas sobre 1'alfombra y la in-
diferencia tornava á apoderarse d'aquells dos
sers que nos tenían gota d'afecte y sentían fret.
Vivien junts, més entre ells hi existia un
abim. No hi havia 1'idili etern de dos enamo-
rats, ni'l mormoll de dos llavis que tot sovint se
juntan, venia á interrompre aquell silenci que
glassava. Fins ni intimitat se pot dir qu'entre
ells existia. Se tenían cert respecte, y las plá-
ticas y tot eran insustancials. Els tronchs cl'a-
nyosos pins bé crernavan de debó en l'habitació,
més res.., el fret continuava regnant en aquella
casa hont hi moravan clugas personas enveja

-das de la societat que no coneixia sa desditxa.
Arribó l'estiu, y'1 marqués ordenó á 1'Enrich

que al ensemps que per necessitat per distreu
-res un poch, se trasladés ab la seva esposa á

unas magnificas propietats qu'eil tenía en un
poblet no molt distant de sa residencia. Inútil
es dir que las comoditats modernas estavan reu

-nidas en aquella casa de camp,elegant y sólida,
molt á propósit pera oblidar per un temps la
inquieta vida y ]'atmósfera viciada de la ca-
pital.

Ab la indiferencia habitual aculli l'Enrich
l'ordre del seu pare y hasta ab cert gust, pera
''éurer si podia reviure un poch els seus dormits

sentiments. Arreglat l'equipatje se -lespediren
dels amichs y demés familias conegudas,y mon-
taren en un cotxe molt luxós, arrastrat per dos
cavalls, color canyella, de 1-erfecta semblansa.
Els dos casats se sentaren sobre aquells coixins
de pell fina, trepitxant una alfombra d'un pam
de groixor. Tanta era la indiferencia que's te-

nían,que transcurri una hora de viatje sens ape-
nas dirse res y sols alguns monosilabs que po-
ca cosa significaven. El sol queya ab tota la
forsa dels seus raig de foch sobre la carretera,
y'ls aucells apenas cantavan, secada sa gorja
per la calor que abrasava. Una boyrina de pols
aixecada per el trepiteix del carruatje, omple-
nia'ls cristalls de las finestras que permaneixian
tancadas. El jornaler respirava ab forsa, y ca-
yent per son front las gotas de suor, caminava
feixuch sota aquella pluja de foch que l'astre
del día enviava. Certa modorra, xafagor y dei-
xadés demostravan qu'estavam en la estació de
las nits curtas y del ensopiment. Feya calor en
gran!

El cotxe seguía'1 seu camí en direcció al po-
ble, emportantse las miradas rublertas d'enveja
deis caminants que trobavan, els que jutjavan
als del cotxe com els més felissos mortals. En
un petit turó, arrán de la carretera, estavan as-
sentats un minyó d'uns vint y dos anys, ab 1'am-
ple barret de palla rústega, ab mánigas de cami-
sa y trajo lleuger; ella, hermosa, sens poguerli
pendre la blancor de las sevas gaitas aquell sol
ab l'ardent poder de son centelleix, rossa com
las espigas de la plana, vestida ab un trajo que
deixava entreveure la esplendidés del seu cos y
la serenitat de son rostre, fidel retrato de la sen-
cillés y grandesa de son ánima. S'estimavan:
cada dia en aquella hora, cuan ell se'n anava á
segar y ella tornava de la font ab el canti al cos-
tat, s'aturavan, s'asseyan pera repetirse 10 ma-
teix tots els días, que son amor no minbava; tot
sovint la conversa s'animava y finia per juntar-
se dos llavis que gosavan ab son frech y sens sa-
ber per qué; idili de la serra, ingenuitat la del
amor del terrós que té per testimonis de la seva
puresa la blavor cl'aquell cel tan seré, la farúm
dels roures emportantsen mil escencias de flors
boscanas, la dolsor d'aquella melodia qu'ento-
nan á la vegada els més pintatsaucells. Y'1 mur-
muri de l'aygua que trenca els seus fils de plata
en las rocas, produhint armonias iguals al llen-
guatje de las fadas, ondinas y sers celestials.

Al passar el cotxe devant de la enamorada pa-
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rella, l'Enrich y l'Angela la contemplaren, sen-

tint quelcóm que no sabían explicarse. Ell gira-

va son cap pera contemplarla millor, com enve-

jantlos, y experimentant un buyt en son cor se

miraren ab indiferencia,y l'Enrich, portant á sa

imaginació mil historias senzillas d'amors purs

é ignocents, de cent faulas en que li enrahona-

van de personatjes encantats, doná una mirada

retrospectiva á sa existencia y sols trobá recorts

negres, plahers d'una hora, depravació, fatiga,

tristesa, res que al recordarho pogués causarli

fruició. Sens donarsen compte malehi als seus

pares que no I'havían ensenyat á sentir, y rene-

gá per un instant de sa posició. Després mirá á

l'Angela, experimentá son cor una sensació gla-

cial semblant á las que repetidas vegadas havia

sofert á casa seva, en la orgía, en el vici, en els

seus amors y en la nova vida de casat, y no po-

guent apartar dels seus ulls aquell cuadro de

poesia y de hermosa passió,digué, mentres sem-

blava abrigarse:—¡Tinch fret!... —Y á tot aixó

els transeunts seguian envejantlos, y'1 sol queya

aplanant ab sos raig de foch las pedras de la car-

retera y deixant colltortas las flors que anyora-

van l'aygua.

_.;	 A

Havém rebut:

CURTAS... Y MÉS CURTAS, per Joseplt
Plana y Dorca.— Barcelona. Im-
prempta Fidel Giró.—[9ot.

En un llibre elegantment imprés y verament atractiu, lsa
publicat D. J. Plana una colecció d'entreteniments poétichs
no mancats de certa desinvoltura, lo que acr:.dita que si
l'autor es jove, pot fer quelcóm aprofitable. El senyor Pla-
na no té istil propi; recordara sos ensaijos á altres escrip.
tors, no massa afortunats, lo que indica que dit autor no
estudta'Is bons mestres dintre de la literatura. Al Inefable,
Gethsernaní y algtín'altra son ben vistosas y ab ayre escay
gut. En el prólech l'autor diu cosas que, á tíndrer espay
las hi escatimaríem; en alguns indrets té rahó, en altres está
comp¡artament equivocat, y ademés que per rebátrerli ditas
equivocacions, hauriam d'empleyar arguments ja gastats.

FRANCESCH OLIVES SLHó

íhtitrma.

¿1-lo veus? ja estém casats.
¿Ndt sents ditxosa

d'estarte al meu costat?... Aprópat... ¡míraml...
que desitjo en tos ul s enmirallarme
fins que'm cremi l'ardor de ta mirada.
.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

Aixís; donam las mans.
Ara mos llavis

ab els teus vull juntar una y mil voltas
y després abrassarte y... abrassarte
fins que caygui rendit sota tas plantas.

.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .
¡Qu'ets hermosa, Mercé!

Ta imatje pura
m'ubrïaga de goig y'm roba l'ánima.

Estimam com t'estimo y nostra ditxa
ningú podrá igualar sobre la terra.

!Y juram que ja may, may en la vida
serás de ningú més!...

¡De cap més home!...

J. BALAGUER Y SOLER.

LA CEGUETA, comedia lírica, de coshams catalanas, en un
acte y en prosa, original de Pere Cava/lé, ab música de
Domingo Nogués,—Reus. Imprempta de Ferrando.--
19o1.

L'autor d'aquest llibret, que de passada sía dit, li conei-
xém alguna coseta de més consistencia, ha estat poeta afor
tunat, puig ademés d'imitar á una obra d'autor ben respec-
table y de valúa, no resulta son darrer treball lo que's pro-
posa, 6 sía fer tina comedia de costums catalanas. Nosaltres
no la trobém ben definida la comedia en Pobreta d'en
Cavallé. El llenguatje es trivial en molts indrets. Franca-
ment, de primé'ns creyam que La Ceguela era una parodia
de L'alegria que passa, peró'ns hem equivocat, puig á ser-
ho, l'autor hauría contret algún mérit.

B. Y P.

BIBLIOGRAFÍA ESPAÑOLA. —Revista general de la impren-
ta, de la librería y de las industrias que concurren á la
fabricación del libro.—Número 2.—Madrid 19o1.

Aquesta Revista conté tres seccions: Bibliografía, Cróni-
ca y Anuncis de las principals obras que veuhen la titile
á Espanya y al extranger.

DATOS HISTóRlcos de la Casa A. Cavaillé Coll.—Fábrica
de grandes órganos de iglesia y de salón.—París,

Es un tomo imprés en la imprempta de la Casa de Cari-
tat, sortit de la casa d'aquesta capital Georges Crochet, re-
presentant de la fabricació.

Verament es curiós llegir la llista de las orgas constru-
hidas per la casa Cavaillé Coll, que conta ja dos sigles d'e
xistencia, poguentse un enterar de que, per lo que atany 1
Catalunya, las que tením á Santa María del Mar, cle nostra
ciutat, y las de la Catedral de Lleyda, son obra de la fa-
bricació esmentada



Gracias, dona adorada,

m'has fet felís, felís d'una vegada;
m'has tret del cor el dubte y la recansa,
m'has obert el bell cel de la esperansa.
¡M'has dat el goig, m'has sadollat de vida
cuan jo creya que'l viure era mentida!

Gracias, oh dona hermosa,
has fet al món un'ánima ditxosa;
alentant aquest cor que tant t'adora

d'ell te'n has fet senyora!
L'has inondat d'un goig que ja anhelava,

d'un goig que ja volía,
y que despert y tot fins lo somiava,
y que adormit y tot lo pressentia...

Prenme'1 cor, qu'es ben teu, es vida teva,
y dom l'ánima tu... que també es nieva!
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El tonto Vi adornat ab algues grabats, entre elis el re-

trato del fundador de tan importan t casa.

CANÇONER POPULAR.— El testament de V'Avnelia.-
Cançó VI de las populars catalanas, que ab tant bon acert
y écsit creixent se publican. Dipósit: Rambla de Sant Jo-
seph, [ I, Barcelona.—Se ven cada una á ¡o centitns.

A.

` I A) IZTI

Espléndida promet
resultar la festa artís-
tica que en honor al
eminent mestre italiá
Verdi, tindrá lloch el
día ¡6 del mes entrant
en el palau de Bellas-
Arts.

A ben segur que
será un dels atractíus més vistosos de l'Exposició que ac-
tualment celebra en dit edifici l'Institut Agrícola de Sant
Isidro, prenenthi part la «Escola Municipal de música:, las
societats corals «Orfeó Catalán, e Catalunya novas, algu-
nas bandas militars y la Municipal, ademés (l'una massa
coral de trescents executants y una orquesta de cent tren-
ta professors, baix la entesa direcció del mestre Goula.

S'han ofert gratuitament, entre altr s artistas, las se
nyoras Bordalba, Val- Rossell Carrera, Huguet, Homs,
Dachs y Casals, y'1, senyors Palet, Puiggener, Simoneti,
Escursell, Riera, Aragó, Brotat, Banquells y altres molts no
menos valiosos.

Al acte hi assistirán invitadas las Autoritat,, Cos Con-
sular y la l'rempsa, que ocuparán la galería del Saló Reyna
Regent, adornat com en las solemnitats més suntuosas.

Formará part del programa la Missa de Requient del
ilustre Verdi, quins ensaigs han comensat ja en el teatro
de Novedats.

CONCERT ENGEL–BATIIORI

Divendres passat á la nit assistirem al deliciós concert
que en el Saló Parés donaren els distingits artistas ¡non-
alcor Emili Engel y Mme. Jeanne Bathori, dels concerts
Colonne y Lamoureux de Paris.

El recital de tota la sessió estava dedicat esclusivament á
las obras dels eminents clasichs Schuber y Schumann. Del
primer compositor, la Bathori, ab una delicadesa esquisida
y ab un misticisme tot art, ne cantá una Barcarolle y La re.
ligieuse; després el poema Le vayage d'hivrr, del que sobres-
sortiren els trossos Bonne nuit, Lar mes glacées, La poste,
Le réve de Printemps, Le joueur de vielle, Clseveux blancs
y So, eil d'hiver.

Mr Engel, tant en la cansó de Schuber, Le depart com
rn Les amours du poete, poema d'Enrich Heine ilustrat ab
música de Schumann, ens demostrá qu'es un veritable mes-
[ re y que posseheix tot el talent indispensable pera donar
relleu al romanticisme simpátich de la música del gran
compositor. Inútil es dir que tant Mme. Bathori com Mon

-sieur Engel foren ente: siasticament aplaudits al final de
cada cansó, mes ahont el públich va demostrar mes son
entussiasme fou en els tres duos Cherchons taus deux, 7'a-
6/cate de famille y Sous ta lene/re, que abdós artistas canta-
ren ab una delicadesa extraordinaria.

Ab ánsia esperém el segon recital que'Is notables con-
certistas ens farán fruhir avuy, cual sessió estará dedicada á
la música francesa contemporánea de Godard, Saint-Saens,
Massenet, Bruneau y altres.

P RRE D'A RPUES.	 -- --^--
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Els darrers estrenos de la temporada han sigut: Goig
sense alegría y Mal de moda, dugas produccionetas cómica,
en un acte.

La primera, del senyor Campderrós, entretingué al pú-
blich fentlo riurer sovint. De consistencia no'n té gayre
peró hi há alguna sauació ben ensopegada.

Sense que ningú s'hagi d'ofendrer, dirém que en nostre
concepte, blal de moda está forsa millor. La obreta del
senyor Argila y Font es una comedia en un acte més que
un jugues, perque té'ls seus ribets de idili, si bé un xicli
vulgarisat, regularment conduhit cap al desenllás q te, ab
tot y preveurers desde'l primer moment, causa bona im-
presió. Las situacions cómicas hi abundan, com també els
xis e,, algún d'ells un xich massa carregat de bitxo, més
que per lo que expressan pe'l significat qu'entranyan. Peró
ab tot, el públich va acullir la darrera obra del senyor Ar
gita al) mostras d'aprobació, demanant l'autor al final. En
la execució s'hi distingiren las senyoras Monner y Clemen-
te, la senyoreta Verdier y els senyors Capdevila, Olivé,
Virgili y Manso
", Divendres á la nit, avants del estreno de Mal de

moda, el jove bariton senyor Souteyran cantá•dugas com-
posicions musicals del llorejat mestre Guiteras, L'adeu del
desterrat (barcarola) y Amorosa, que varen ésser aplaudidas
corn també'! cantor

NOVFDATS

Dimecres vinent Iri debutará la companyia del teatro de
la Comedia de Madriz, que dirigeix el primer actor senyor
García Ortega, y de la que forma part la primera actriu
donya Rosari Pino y la senyora Rodríguez y els senyors Ru-
bio, Vallés y Mendiguchia, ben coneguts tots de nostre
públich.

Durant la temporada la companyia ens donará á conéixer
las obras estrenadas ab mes écsit á Madrit, entre ellas Los
Galeotes, dels senyors Quintero, Lo cursi, de Benavente y
Morada histórica, de Ricard Blasco. Ademés un'obra d'en
Benavente, Sacrificios, no estrenada encara, essent el pú
blich barceloní qui primer que cap altre piga jutjarla.

TÍVOLI

Les enramaes, lletra deis senyors Tous y Cerdá ab mú-
sica del mestre Giner, es una sarsueleta d'argument poch
original, empró ben dialogat á trossos, y forsa agradable
en sos passatges musicals, precisament per sa senzillesa.
La festa popular valenciana de Les enramaos te un ayre de
la nostra també típica de Maig, la de la Santa Creu.

En aquesta obreta s'estrenaren dugas decoracions del es-
cenógrafo senyor Alós que produhiren bon efecte.

La execució bastant ajustadeta, distingintse la senyora
Fora, senyoreta Molins y els senyors Angeles, Tomás, Sán-
chiz, Gómez y Ferrando.

Y se m'ocorre preguntar: ¿per qué enguany els hi ha to-
cat en sort als valencians posar en escena obras que acaban
tocas ab ,avinetaes, trabucassos y altres medis de mortan-
dat? Hi ha moments en que'l género se fá un bon xich re-
pulsiu.

Dissapte vir.ent tindrá lloch en el <Centro Lliberal Mo-
nárquich s del districte seté ',teatro Lope de Vega), una
funció extraordinaria á benefici del Conserje, Mestre•pia-
nista y demés dependencias El programa es variat, .puig
ademés de cantarse las tres sarsueletas La Leyénda del
monje, Agua, asucarillos y aguar-di •nte y El Cabo primero,
acabará la vetllada que promet ésser agradable, ab un gran
ball de rams ab orquesta.

En la societat «Jockey Clubs diumenge passat la senyo•
reta Baylo y el senyor Pullés, hi representaren la sarsueleta
Chateaur )llar aux, fent gala abdós joves artistas de cas
bonas cualitats de dicció y de cant. El públich els aplaudí
forsa, ab justicia, obligantlos á repetir el dúo.

La senyoreta Baylo, sobretot, guanya molt de día en día
en cuant á desinvoltura sobre las taulas, y aquesta cualitat
acompanyada de sa bonica veu fará que's reveli de sobte
consumada artista.

El diumenge passat va tenir lloch en el «Casino Artesa-
no» el benefici de l'actriu donya María Casajust, quin pro-
grama estava compost de la tragedia catalana en tres actes
de] malaguanyat don Víctor Balaguer Las esposallas de la
morta y las sarsueletas Como está la sociedad y El teatro
nuevo. IQuín eonrastl
. La interpretació de ditas obras, en conjunt fou bona, dis

tingintse la beneficiada, junt ab els senyors Puig, Galindo,
Pons, Rodas, Mallorquí y altres.

El teatro atestat de gent.

Devant de numerós y escullit públich va ten r lloch en la
distingida societat «Bretóna la represeritació de las sarsue-
letas Con permiso del marido y Entre mi mujer}' el negro.

La execució bastant aceptable, distingintse molt las se'
nyoras Aleu, mare y filla, y'ls senyors Reball y Ravés.

Abdúas produccions foren dirigidas per l'aplaudit artis-
ta senyor Rebull.
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El teatro del Circol aLa Granada, va veures molt con

corregut ab motiu de celeb arse'1 benefici del director del
cuadro dramátich Don Alfred Mer. Se posá en escena el
drama de Pérez Galdós Doña Perfecta que va obtenir un
écsit complert. La interpretació que varen donerli las
senyoras Mallí, Borralleras, Cardalda y Llibre, y'ls senyors
Oliva, Berangé, Nolla, Roig, Escuder Anglada y el bene

-ficiat, va ser justa, rebent tots ells grans y merescuts
aplausos. Després repre>entaren, baix la direcció del senyor
Berangé, el popular saynet Qui... concpra maduixas, quin
desempenyo fou molt aplaudit.

Las obras posadas en escena el diumenge á la nit en
<La Banya Graciensea, foren las sarsueletas La lada del
barba y Lo somni de la Ignocencia, en las que hi reculliren
molts aplausos del públich, tots els artistas que hi pren

-gueren part.
Abdúas obras foren concertadas pe'l distingit pianista

senyor Amat.

EL SI DE LAS NOYAS

Entre tant repartim avuy las 8 planas de la
xistosa comedia.

CARTAS QUE NO LLIGAN

Si al terminarse aquesta no podém encara pu-
blicar El sí de las noyas, que no será per
culpa nostra, oferirúm á nostres volguts favo-
reixedors el primer folletí del drama d'écsit d'en
Rovira y Serra. estrenat á Novedats en la pre-
sent temporada

RIU .AVALL

La Secció Dramática de la distingida societat Centre
Provincial de Lleyda, dirigida pe'l senyor Monclús, posó
en escuna la vetlla del diumenge ultim, las obretas en un
acte EI teniente cura, El Arcediano de San Gil, Tal !ei va
qui no siso creu; quins intérpretes foren molt aplaudits per
la numerosa y distingida concurrencia qu'omplía la sala
d'espectacles.

En el teatro de la «Asociación de Matarifes» s'hi posó
en escena, baix l'entesa direcció del senyor Vilardebó, las
obretas en un acte L'u/tinc inglés, Parada y fonda y Els
grills de las señas, en quina execució s'hi distingiren molt
els aplaudits artistas senyors Vilardebó, Sabater, Estefa,
Curet y Esteva. No cal dir que'¡ publich era numerós y es
collit com de costtím.

Nostres folletins.
Contra la nostra voluntat aplassém la repar-

tici ó de la comedia de don Albert Llanas,

Ab el present número acaba la interessant no-
vela d'Eugeni Muller, traduhida per en Bori y
Fontestá,

LA 1NIION ETTF_

Inmediatament comensarém la publicació de

EL PAS DE LA MORT
novela premiada en nostre primer Certamen,
original d'en Rafel Nogueras y 011er, que es-
tará ilustrada ab dibuixos d'en Ricard Opisso.

Seguirán després las novelas L'Apóstol,
d'en Manel Folch y Torres, Idili, d'en loan
M. Guasch y els cuadros de montanya, Una
nit al Canigó, d'en _(ulesDelponty L'apleeh
de Font- Romeu, d'en Maurici Fius y Pala,
obras totas llorejadas en nostre Certamen.

Hem rebut el següent imprés:
«Vergon ya eterna per tot Catalunya, si no

s'aixeca prompte á Barcelona.el monument del
fundador del teatro catalá y gloria de las lletras
de nostra terra, don Frederich Soler (Pitarra).-
Ronsaní Ca/detonan

Com sia que nosaltres, en el número } de
CATALUNYA ARTÍSTICA del any passat, ab motiu



288	 CATALUNYA ARTISTICA

del aniversari de la mort del poeta, ja pro-
curarem ressucitar l'entussiasme adormit alla-
voras, y ara, á fi de que per qui correspón se
portés á terme la construcció del monument,
tornarém dintre de po.:h á insistir sobre lo ma-
teix, y qui estigui ab nosaltres que s'adhereixi.

¡Ab sis anys no hi ha hagut temps més que de
posar la primera pedra!

SUSCRIPCIÓ PÚBLICA

destinada á aumentar els ingresos peral R'lonu-
ment á FRLDERICII SoeER, 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 Comissió Executiva del Monument.

Total: 2560 ptas.

(Continúa oberta la suscripció.)

Per excés de material, ja compost, deixém de
publicar en aquest número la ressenya del pri-
mer concert verificat al Tívoli dilluns passat per
la societat coral (Euterpe», el resultat de l'As -
samblea catalanista ele Tarrasa y la Correspon

-dencia Literaria, lo que farém en el vinent nú-
mero.

La societat coral sLa Lira Vendrellenca, fa una excursió
á n'aquesta ciutat y anuncia pera'l diumenge al teatro Ro-
mea, un espectacle organisat per las seccions dramática y
coral, en el que, ab la cooperació d'alguna  actrius de dit
teatro, se posarán en escena las obras La malvasia de Sit-
ges y En Pau de la gralla.

Ademés, la secció coral executará el segtient programa:
Primera part: Los Pescadors, J. A. Clavé. — Ciar de

lluna, J. Ramón. Pau Casals. — Lo Prometa je, C. Cuspi-
uera.

a)
 Segona part: Los mesos, Apeles Mestres, Pau Casals.

Cansó de Mars. b) Cansó d'Abril. — Matinal de Prima-
vera, R. Ramón. B. Dini. — Los xiquets de halls, J. A.
Clavé.

El famós dramaturg noruech Enrich Ibsen se troba
gravíssimament malalt á consecuencia de dos ó tres atachs
de feridura que ha sofert en poch temps, en termes que
no's té esperansa de salvarlo.

Voldríam quéls pronósticlis médichs no soitissen en-
certats.

A tots els que presentin en l'Administració de CATALU-
NYA ARTÍSTICA els folletins en bon estat de la joguina
Un eclipse de !huna, se'ls entregará un exemplar encuader-
nat mitjansant l'import de to céntims de pesseta.

En aquesta administració se ven al preu de 15 céntims

J
l'exemplar, la joguina cómica en 1 acte, original de don
oseph Graells, titulada Celos de !'Escolástica.

CATALUNYA ARTISTICA se ven á París, Boulevard Mont.
martre, Kiosque ntfm. 50, de Mme. Scheneider.

Com se Fa urpa xarac{^

IDEM.

Aquell que tinga estonas vagativas
y vulga sapiguer de fer xaradas
que vingui ab mi, que jo ab molt pocas tota

li ensenyaré la práctica.
Re hi fá que siga sabi ó molt ha-tersa

e] qui vulga una estona encaparrarse,
puig es bo per aquestas tonterías

cualsevol papanatas.
Si es pare de familia, cuart primeras

cosas que ha de fé es treure la canalla
y tancarse en un cuarto, ahont no puga

entrarhi ni una rata.
Procurá avans menjar un tros de Prinza,

que anant tip es més fácil inspirarse,
y pe'l que puga ser, beu un bon trago

de vi (que no hi hagi aygua).
Suposant que tindrá taula y cadira

s'assenta á la cadira (no á la taula);
se treu uns cuants papers... d'allá hont ne tingui.

y prest la ploma agafa.
Es convenient que á n'el tinté que suca

hi hagi tinta, ó sinó fa un cataplasma;
cuan ja ho té tot á punt, atenció hu-dugas

y va per la xarada.
Comcnsa per escríurer... lo que vulgui

explicant lo que Ii dongui la gana,
combina lo que més convenient tingui

fins que arriba á cansarse.
Busca silabas, mots, frases que lliguin

perque cuart solucións sigan exactas,
procurant de que sempre juguint totas

una ó dugas vegades.
Un cop llesta, la envía á un peiïódich

esperant (assentat) l'altra setmana,
pera veure si en la correspondencia
Ii diuhen... que no fassi més desgracias.

J. STARAMSA.

LOGOGRIFO

1	 2 3 4	 5 6 Metge catalá.
3 2645 Ofici.

1	 2 3	 2 Acte Lleig.
6 4 5 Riu de Catalunya.

5 4 Nota musical.
3 Consonant.

Fidel Giró, impresor.—Carrer Valencia, 3 ti, Barcelona.
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SETMANARI IL-LUSTRAT de Literatura, Arts y Teatros.

t'edacció y _; dmimstració: — /Raurich, 2d, principal. — ()(i ha bussó á la aorta.)

12 planas de text degut als millors prosistas, poetas y crítichs regionals. — 4 de novela ilustrada.— 8 de
folleti dramátich. — Grabats y dibuixos de notables artistas.— Cubertas eu paper de seda.

PREUS DE SUSCRIPCIÓ: BARCELONA, trimestre 2 pessetas. — FORA, mitj any 4 pessetas. — EXTRANGER

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

FABRICADE SONIBREROS
de totas classes y formas	 yF"

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

HOSPITAL, núm. 16. — BARCELONA

Vendas al engrós y al detall.

PREUS DE FÁBRICA

Casa exclussiva e=
GENEROS aE PUT

DE

	

_G.	
CoH ALO COMELLA6

	

i^-	 CARDENAL CABAÑAS (AYants Riera del Pí). núm. 10.

BARCELONA

Marca registrada. 	 vw^	 w
TANCAT ELS DIAS FESTIUS

GaLeN LÍ iCh D TtiCa Reg^oh ^.

DESPATX Y ARXIU: Raurich, 20 principal
Aquests nova Galeria montada luxosament, ofereix als senyors autors dramátichs y músichs compositors de Cata-

lunya, Balears y Valencia, condicions ventatjosíssimas.
Respón del cobro de propietat, conta ab un escullit servey de Corresponsals, percibeix tau sols un 10 per 200

dintre Barcelona y un 15 per 100 per tot Catalunya y regions indicadas, inscríu gratuitament en el Regis-
tre de la Propietat Intelectual las obras dels autors que representa, liquida al cap del mes y defensa la drets
d'autor sense retribució devant de Centres gubernatius, económichs y judicials.

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

GALERÍA LÍRICH-DRAMÁTICA REGIONAL
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