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El Teatru actual

I
Un article de J. Menéndez Agusty, publicat

en La Vanguardia, 1' altra setmana, m' ha su-
gerit la present Crónica.

En dit article, —que porta per títol el mateix
d' aquestas ratllas, —diu 1' autor, referintse,-
crech qu' exclusivament, —al teatro castellá:
«El teatro actual, llevat de gloriosas escep-
»cions, entre ellas La loca de la casa, es super-
» ficial, menut, cosa lleugera per' afavorir la
»digestió d' un bon burgés ò entretenir 1' ore-
»lla de la gent de lletras per espay de dugas ó
»tres horas. Per lo que toca á trascendencia,
»no cal buscarnhi, perque fora temps perdut.
»Son filigranas vaporosas, monadas d' acer ab
»incrustacions y dibuixets, no obras artísticas,
»macissas, poderosas y de pur metall pre-
» ciós.»

Estém d' acort, sil' autor se refereix exclus-
sivament, com deya avans, al modern teatro
castellá. Y precisament aquesta conformitat d'
apreciació es la que nos ha fet venir desitjos
d' abocetar rápidament una comparació entre
aquell teatro y '1 teatro catalá modern, nat d'
ahir, pero ab forsa y robustesa que promet un
esplendorós floreixement.

Dit paralelo '1 créch beneficiós; no sols per-
que ha de resultar enaltidor per la nostra pro-
ducció artística, sino també perque, essent 1'
Art manifestació eterna de la manera d' esser
íntima d' un poble, de la comparansa n' ha
de ressortir forsosament 1' antitetich estat d'
anima actual de las dugas rassas: 1' una agota-
da, visquent arraulida 1' ensomni de la seva
anterior grandesa, y aislantse de la vida de las
ideas modernas, com si, conscient de la seva fe-
blesa, volgués recullir y restaurar las sevas
forsas en un repós ensonyat; 1' altre, resurgint
á la vida en un renaixement expléndit en tots
els ordres d' ideas, jove y sana d' ánima y de

cos, després d' un aclaparament de vora tres
sigles.

Com diu molt bé el senyor Menéndez Agus-
ty, el teatro actual castellá es superficial, fet
de menudencias. La seva carecterística es un
to discret, mansoy: sembla que'ls autorstingan
por d' alsar la veu intelcctualment, cona si 's
trobessin en 1' habitació d' un malalt de cuy.
dado.

Fugint per temperament d' assumptos tras-
cendentals, s' entretenen presentant escenas
de costúms ó trapasserías de la vida vulgar,
tractadas á la menuda, ab sobra de detalls ac-
cessóris y sense enlayrarse may á considera.
cións d' ordre universal. La moral que 's des•
prén d' aqueixas obras,—parlém de la, moral
grossa, no d' aqueixa moral al menudeig, d'
aplicació inmediata á cassos concrets, —es es-
quifida, cuan n' hi ha, y may ofereix punts de
vista, d' aquells en els que pot encloures tota
la vida.
Las passions dels personatges resultan aygua-

lidas, el conflicte mansoy, y 1' acció casi nula,
—com en els scher os, més ó menos irónichs,
més ó menos intencionats y ab pretensións de
trascendencia d' en Benavente y las eshibi-
cións de tipos dels Quinteros,—ó bé son cassos
morbosos, ab personatges delirants y frases
retóricas desllorigadas, cuan se tracta de con-
cepcións ab vistas filosóficas, com els darrers
dramas de 1' Echegaray.

Escepció feta de dugas ó tres obras d' en
Galdós, veritables dramas moderns, tot lo qu'
ha produhit darrerament el teatro castellá, me
fá 1' efecte d'una melodía cansonera, bona pera
entretenir 1' aburriment d' un públich ensopit,
que no vol res que fassi vibrar els seus nervis,
ni li desvetlli 1' enteniment.

Deixém de banda lo de 1' Echegaray, espec-
tacles semblants á 'n els tours de force del
santón neurótich que s'enfonza claus al ventre
y á la llengua pera . espatarrar á la galería,
perque '1 senyor Echegaray, malgrat que pro-
duheixi actualment y ab tot y els seus simbo-
lismes d' última hora, no se '1 pot considerar
com á dramaturch modern, en el sentit que 'S

dona á 'n aquesta paraula. L' Echegaray ha
sigut, es y serrí un romántich, per més que
probi de fer evolucionar els seus procediments,
y com á tal, tindrém sempre que judicarlo.

Y tornant á'n el assumpto; aquesta nota gri-
senca que. caracterisa al teatro castellá actual,



FI11r5 de ciutat
(I,npresió)

La clavellina allá no hi creix
com al terrat, esgrogahida,
que'! que li sobra es un esqueix
ben fecondant y pié do vida.

Aquí, las plantas ¡quin morí;
mes lent y trist, entafuradas
en l'ombra humida d'un jardí
sense petóns de soleyadasl

Aquí, si esclata casualment
una poncella esblanquehida,
ja neix migrada y macilent
sens l' ufanor y csplei de vida....

Ayres malsans de la ciutat
al respirarlos me neuleixo,
y com las plantas del terrat

moro anyorat
d'un raig de sol que no Iruheixo
¡Si tingués alas, si 'n tingués....
al pich d'un mont me'n asiría
hont oblidar per sempre més
tot aquest baf de malaltía!...
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J. AYNE RABHLL,
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vé complicada, —com apuntavain avans y se-
nyala també en son article el senyor Menéndez
Agusty,—per una falta absoluta d' acció ex-
terna, d' argument, com díu el públich. Aixó
no sería un defecte, si vingués compensada
aquella falta per 1' exuberancia de 1' acció in-
terna, pe '1 desenrotllo y lluyta de las ideas
qu' animan als personatges.

Desgraciadamenf la vida anímica de las di-
tas produccións, es més migrada y esquifida
que llur vida exterior.

En cap d ellas s' hi troba aquesta corrent
heroyca que porta 1' ánima en ascensió pro-
gressiva desde las miserias de la vida actual, á
un estat de vida superior. Aquest aspecte de
la vida moderna, la lluyta entre un ideal que
no ha cristallisat encara y las costúms y pre-
judicis establerts, aquesta lluyta característica
de la nostra época de transició, no 's reflecta
en cap de las obras que produheix el teatro
castellá.

367
En ellas hi manca el fí superior, artístich

y social, que deu perseguir sempre '1 teatro,
quina missió es escencialment educadora, en el
sentit ample de la paraula. En comptes d' aixó
en 1' actual teatro castellá no hi sabém veure
niés que la preocupació de fer pessigollas agra

-dosas al públich panxa-contenta, per alleuge-
rirli els horrors digestius de 1' abundós sopar,
qúe ha engolit avans d' anar al teatro.

Y no es aixó lo pitxor. Darrerament,—ver-
gonya 'ns fil. '1 dirho!—en las últimas produc-
cións d' un autor qu' havia iniciat valentment
á Madrit el teatro modern, ens ha semblat
descubrirhi un mercantilisme desenfrenat, 1'
obsessió de la pesseta y las ganas de sacrilicar-
ho tot sense escrúpul, per' aconseguirla.

Aquest es el cuadro que 'ns ofereix la pro-
ducció teatral castellana moderna.

La setmana entrant estudiarém ilcugera-
ment el nostre teatro actual, comensant pe 'is
iniciadors de la seva renovació.

JOSEPH P1ULA.

La clavellina de ciutat
puja migrada;

jo la so vista en el terrat
esgrogahida y coll -torsada.

En un terrat d'un carré estret
sense '1 plé sol que la conforta
viu en las ombras y sent frec....

está mitj mortal
Sols d'esquilllcntas la claror
hi bat un' hora al cap del día,
per xó 's coll -torsa de tristor
com esperant que l'agonia
no deixi eixirli ni una flor.

Es un mal ayre el de ciutat
tant per las plantas com pels homes;
si entre las flors el sol no hi bat
al cor humá també hi ha bromas.
Bromas espessas d'un gris fort
que no desfá la soleyada,
y mes apar signe de mort

que una boyrada.

¡Vegessiu tota la ufanor
de flors y cors á la montanya,
com morirían de tristor
á la ciutat fosca y estranya!
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Crs1e11 de Casp.

El Parlament de Casp

Planas de la «Historia de Catalunya,>

Al morir el rey En Martí 1' Hurnd en 1410,
sense deixar hereu ]legítim per línia mascle,
el trono dels Comtes de Barcelona quedó ex-
tingit y ab ell la heróyca casa que havía estés
y aixamplat sas glorias per las tres parts del
mon allavors conegudes, fentse temer, admi-
rar y respectar hont vulla Ique onejessen llurs
senyeras. Y com si aquella línia no pogués des-
apareixer sense grans trastorns, tan prompte
com En Martí expiró, va comensar á agitarse
inquiet y desassossegat el reyalme y 's deixá
sentir el sinistre xocar de las armas dels que
acudían á sostenir sos drets, molt avans ja de
que 's trasladessin á Poblet las despullas enca-
ra tébias del darrer monarca de la casa de
Barcelona (1).

Els aspirants á la corona eran sis al ocorrer
la mort d' En Martí, pero tan sols dos d' ells
son els que ocupan moltas planas en la historia

(1) IJalagz er.—Historia de Catalunya. Tom.3. Llib. vii,
Cap. xxxvti.

patria, degut als successos tristíssims en cual
desenrotllo foren protagonistas; aquets eran:

Jaume cl Desditxat, comte d' Urgell, pre-
tendent per dret propi puig qu' era renet en
línia varonil d' un monarca aragonés, y pe'l
dret de sa muller, la comtesa Na Isabel, filla
del rey En Pere el Cerei oniós y de sa cuarta
esposa Na Sibila de Forciá, y per consegtient
germana del rey Martí.

En Ferrán d' Antequera, infant de Castella,
fill de Na Elionor casada ab En Joan de Cas•
tella y filla d' En Pere el Cei'c,notuós y de sa
tercera esposa Na Elionor de Sicilia. Repre-
sentava la segona línia femenina y era, per sa
mare, net d' un monarca d' Aragó.

Tots els pretendents se bellugaren pera ocu-
par el trono vacant per la mort del rey En
Martí sense successió directa, puig aquest da•
rrer monarca catalá morí sense deixar cap fi ll

mascle y sí sois un fill bort d' En Martí el

Jove, rey de Sicilia, fill d' en Martí 1' Hui ná y
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á quin aquest rey volía ]legitimar, cuan la mort
el sorprengué pochs días avans estantse en el
convent de Valldonzella.

La situació, donchs, era difícil de salvar.
"Jamas cap altre poble—diu l' historiador La-
fuente—mostrá una moderació y una pruden-
cia comparables á la de] reyalme d' Aragó al
quedar vacant el trono.,,

Desde la mort del rey En Martí (1410) fins
arrivar al tristement célebre Parlament de
Casp (1412), varen celebrarse varis Parlaments
á Catalunya, Valencia y Aragó. Els bandos
dels aspirants anavan revoltats y Fra Vicens
Ferrer, confessor del Papa Benedicte XIII,.
home de fama envejable y gran renovi, corría
per Castella fent sentir sas predicacións, hont
1' infant Ferrán d' Antequera n'. esdevingué 1'
oyent niés fervorós y el deixeble més su-
mis.

Convocat el Parlament se nombraren nou
compromissaris pera dictar sentencia sobre
quí havia d' esser rey d' Aragó, Els nou jutjes
foren: en representació de Catalunya, En Pere
Zagarriga, Arquebisbe de Tarragona; En Gui-
llotn de Vallseca y En Bernat de Gualbes. Re-
presentaren Aragó, En Domingo Rang , Bisbe
d' -fosca, Fra Franceseh de Aranda y Beren-
guer de Bardají, y representant Valencia hi
havia En Bonifaci Ferrer, prior general de la
Cartuixa, Fra Vicens Ferrer, de 1' Ordre de
Predicadors, germá del anterior y En Ginés
Rabasa, qui avars d' actuar el Parlament fou
substituhit, puig aquéll.s' excusó.

Un cop publicada la elecció dels nou jutjes,
el mateix Parlament nombrá als tres alcaides
qu' havían de manar las forsas destinadas á la
defensa del castell y vila de Casp.

Fins el dia 18 d' Abril de 1412 no quedó ins-
talada en Casp la junta dels nou compromissa-
ris, obrintse aquell día el gran plet dinástich y
nacional. Tot el mes de Maig y part de Juny,
els nou jutjes estigueren en una de las salas
del castell de Casp (quina vista acompanyém)
donant audiencias tan aviat públicas com se-
cretas; després, cuan se cregueren prou ente-
rats se tancaren en el castell pera deliberar y
sentenciar.

Lo que succehí alashoras, es y será sempre
un misteri que may podrá penetrarse, pe '1 se-
cret que se 'n guarda y no haber quedat acta
detallada d' aquellas privadas discussións. Sois
un autor valenció, Martí de Viciana, conta

que haventse promogut gran discórdia entre
'is nou jutjes, Sant Vicens Ferrer va dilshi:
— Mireu, no 's detingau més en acordar sen-
tencia, que la justicia dona el dret al infant
En Ferrón de Castella, y aixó y no altra cosa
`s fará perque del cel prevé y no de la terra.

En Victor Balaguer suposa que si aixó es
cert, Sant Vicens Ferrer abusá, en aquell plet,
de son prestigi de virtut y de sa santetat, fent

-se 1' inspirat del cel en aquella causa. Y quel-
com d' aixó devía ocorrer forsosament si no-
tém la particularíssima circunstancia de haber
sikut éll el primer dels nou en donar son vot
apesar de trobarse presents per onatges cons

-tituhits en tanta dignitat, tals com 1' Arquebis-
be de Tarragona y 'l Bisbe d' Hosca y esser
Vicens Ferrer 1' octau dels jutjes en grau.

Arrivá el 28 de Juny de 1412 y 's doní a co-
neixer al poble la sentencia que llegí Sant Vi-
cens Ferrer després d' una prédica, per quina
sentencia 's declarava: Que'1s parlaments sub-
dits y vassalls de la Corona d'Arag ó debían
prestar sa /idelitat al ilustrissí,n, eticelentís-
sina y poderostssim princep y senyor En Fe-
rrdn, infant de Castella, y á'n ell llavia de
tenir per veritable rey y senyor.

No fou tan general el regositj d' aquest acte
—ha dit 1' historiador Zurita—puig no 's tro

-bavan en aquell lloch molts que 'n tingueren
gran pesar y sentiment, y molts quedaren com
aclaparats de pena, y públicament coniensaren
a queixarse y á murmurar de que s' hagués
preferit un príncep estranger tenintlos natu-
rals y de llegítima successió. Y aixís fou, per
més que 's diga lo contrari. El disgust vá esser
general, y prou ho demostra '1 fet de tenir de
calmar 1' endeniá, el propi Sant Vicens Ferrer,
ab un altre sermó, el descontent públich, puig
el poble comensava á expressarse sorollosa-
ment contra ']s jutjes, á quins acusava en alta
veu de traydors á la patria.

May podrá negarse—diu en Balaguer—que
Sant Vicents Ferrer abusa de son carácter de
santetat pera inclinar b Mínim deis jutjes, fentse
1' inspirat del cel y tractant de donar cert co-
lor providencial ó sobrenatural á lo que era
purament humá y polítich.

Y que'1 Papa Benedicte XIII influí molt per
sa part, no pot negarse tampoch. Ja havém
dit que tenía per confessor á Vicens Ferrer.
A Benedicte li importava molt que 1' infant
Ferrón cenyís la corona, per semblarli que ai_
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Ponla de la Salce d' a »nas del castell hont s'hi celebt•á el Compro,nis de Casp.

xís estaría segur de 1,
obediencia y apoyo dels
reyalmes d'Aragó y de
Castella.

Dir, com va dirse,
que s' elegía á Ferrón
per esser el parent més
próxim del últim rey
En Martí, es un absur-
de. May els germans
han sigut preferits ais
fills en cuestions de pa-
rentíu. El més próxim
parent d' En Martí era
En Fadrich, com fill de
son fill Martí el Jove,
rey de Sicilia, y se '1 re-
butjá per bort sense re-
parar en que Ferrón d'
Antequera era net d'un
altre bort.

La influencia de Sant
Vicens Ferrer en el
Parlament de Casp, va
portar al trono dels
comtes reys d' Aragó y
Catalunya á un rey
foraster, quin regnat
va produhir la mort d'
En Jaume el Desditiat
y ntoltas perturbacions
en el reyalme.

U

Intima
Si 'm miras, dóna adorada,
no se lo que 'ni fas sentí
que ab ta xamosa mirada
dolsament me fas morí.

Mes, si no 'm miras m'anyoro
y sospiro tristement,
y per dintre peno y ploro
y'm migra doble '1 torment.

¿Quin secret lii deus tenir
en tos ulls, dóna estimada?
¿Quin secret te fa ]luhir
ta serena y gran mirada?

Sempre 'm condempna á morí
ta bonesa _, ton rigor:
si no'm miras, pe '1 sofrí,
y cuan me miras, d'amor.

ÁNGEL CABUTI.
Calella, 102
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Narracions de mar

L' AGONÍA DE LA "GAVINA"

Ja que'1 fort mistral de l'altra nit ens ha
llensat sobre la costa de Córcega, deixeume
narrar una de las terribles historias de mar,
de la que'n parlan sovint els pescadors de per'
lli;., no oblidantla may; la casualitat me n'ha
fet sapiguer detalls ben veridichs, una relació
justa.

De tot aixó fá dos ó tres anys.
jo recorría el niar de Cerdenya acompanyat

de set ó vuyt marins aduaners. ¡Deu me valga
quin viatje mes penós pera un novici! En tot el
nies de Mars no varem tenir ni un dia abonan-
sat; el vent del Est ens va agafar de cap d' es-
quita y '1 mar va estar irritat sempre.

Una tarde que fugiam del temporal, nostre
barco aná á refugiarse í la entrada del golf de
Bonifaci, al mitj d'un grupo d' islots, quin as-
pecte no era pas, la vritat, gens temptador.
Grans rocas peladas atapahidas d'aucells, al-
guns brots do flors de donzell (1) matas de len-
tiscus y ens i y enllá, en l'aygua grassa y enllo-
tada, trossos de fusta podrida. Pero encara era
preferible passar la nit en aquellas rocas sinis-
tre que en la sentina d' una barca vella, mitj
estevellada, hont las onas hi entran faci!ment;
y pensant aixó 'ns acontentavam.

Tan bon punt varem desembarcar y mentres
els mariners encenian foch pera condimentarhi
la sopa de peix, el patró va cridarme, y sig-
nantme un petit tancat, tot blanch, fet de ci-
ment, que 's perdia en la boyra al cap d' avall
de la isla, va dirme:

—;Vol venir al cementiri?
—Un cementiri, patró Leonetti? —vareig

contestar sorprés—donchs p ont som?
—En las islas Lavezzi, senyor. Aqui es hont

están enterrats els siscents homes de la Ga-
vina, en el mateix lloch hont se perdé la fraga-
ta, fá deu anys... ¡Pobra gent! No reben pas
gayres visitas... Lo menos que podém fer,
donchs, ja que som aquí, es anarlos d. saludar.

—Ab molt gust, anemhi donchs, patró.

¡Qu' era trist el cementiri de la Gavina!
Encara '1 veig ab sa paret baixa, blanca, la
porta de ferro, rovellada, que costava un bo-
tavant d' obrir, sa capella menuda, silenciosa,

11) Flor antielmintica.

y centenars de creus negras mitj amagadas
per 1' herba exhuberant... ¡Ni una corona de
sempre- vivas, ni cap altre recort, rés; ¡pobres
morts abandonats ¡qui'n fret deuhen tenir en
sas tombis improvisadas!

Alli varem restar un moment agenollats. El
patró resava en alta veu. Unas gavinas grossís-
simas, agegantadas, únichs guardians d'aquell
cementiri, volatejavàn damunt deis nostres
caps, barrejant sos critsenrogullatsab els l^la-
nyivols rugits del mar.

Finida la pregória, ens entornarem triste-
ment cap el recó de 1' isla hont hi havia la
barca amarrada.

Durant la nostra ausencia, els mariners no
havian pas perdut el temps. Ja varem trobar
un foch ben encés al redós d' una roca, y '1 cal-
deró de la minestra fumejant. Varem assen-
tarnos entorn del foch y aviat cada bu tingué
colocada sobre'Is genolls una escudella gran,
de pisa ordinaria, contenint dual llescas de pa
moreno, xopadas abundantment d'una salsa
ben sustanciosa. El desdejuni fou silenciós;
anavam mullats y teníam gayrebé fang , y des-
prés el vehinatge del cementiri... No obstant,
aixís que las escudellas estigueren buydas, s'
encengueren las pipas y's comensá á enraho-
nar una estona. Naturalment, se parlá de la
Gavina.	 -

'—Pero, vaja, expliquéuvos, ¿cúm ocorregué
el naufragi?—vareig preguntar al patró,.qui
ab el cap entre las mans, mirava el calíu del
foch, tot cavilós.

—Que cóm vá ocorrer? —feu 1' home aflui-
xant un suspir gran... ¡ay senyor, ningú en el
mon podría dirho cona vá esser! Tot lo que sa-.
bém es que la Gavina, carregada de . tropas
pera la Crimea, havía sortit de Tolon, el día
avans á la tarde, ab un mal temps... Y al ves-
pre encare 's recargolá més el temporal; el
vent, la pluja, el niar enfurismat com no s' ha-
vía vist may .. L' endemá al matí, vá semblar
que amaynés un xich el vent y la pluja, pero '1
mar seguía ferreny, y a més d' aixó, una Ina-
lehida boyra del diable que no deixava distin

-gir un fanal .í cuatre passos... Aqueixas boy-
ras, senyor, ningú sab lo traydoras que son...
No hi fá res, jo créch que la Gavina degué, al
matí, perdre '1 timó... perque no hi ha boyra
que hi valga. Sense cap avería el capitá no
hauria vingut á estrellarse aquí. Era un mari-
no con, un brau, que tots nosaltres coneixíam,
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y ell sabía, roca per roca, aquesta costa tan bé
cony jo, que no conéch altra cosa.

—Y á quin' hora 's creu que vá naufragar
la Gavina?

—Havía d' enser á. mitjdía; sí senyor, en pié
día... Pero, irepunya]! ab la broma no hi fá
res que sigui de día com de nit; sempre ho es
prou de nit, fosca com una gola de llop... Un
carrabiner de la costa ni' ha contat que aquell
día, per' lloí <t dos cuarts de dotze, havent tin-
gut de sortir de la seva casilla empaytant la
gorra que se li havía endut el vent... oh, y de
cuatre grapas, que vá tenirhi d' anar á. la
cassa... perque '1 vent, ¡mal li, y cóm bufava
el remalehit... y veurá, und gorra costa algún
cuarto!... Donchs, mentres el carrabiner corría
per la platja ai tall de bestia estranya... velia-
quí que alsa '1 cap, y 's vá adonar, aprop d'ell,
y dintre la broma espessa, d' una gran embar-
cació navegant á palpi seco, que corría el vent
per 1' indret de las islas Lavezzi. Aquella em-
barcació navegava tan rápidament qu' ell ni
temps vá tenir d' observarla bé. Tot fá creure,
no obstant, qu' era la Gavina, donchs mitj' ho-
ra més tart el pastor de las islas vá sentir cort
sobre las rocas... Pero, aturis, ara arriba el
pastor de qui li parlava, senyor; ell mateix li
contará...

—Bon día, Llorens—afegígel patró dirigintse
al pastor que s' apropava—vina á sentir la es-
calforeta d, aquest foch, au, no tingas por.

Un home, ab catxutxa y gayato, queja feya
-estona veya jorondar al entorn nostre, y á qui
havía prés per un de la tripulació, perque no
sabía que hi hagués cap pastor á 1' isla, vá
acostarse J. nosaltres ab un posat de timidesa
estranya en un home de son jayent.

Era un vell mitj idiota, víctima de no sé qui
-na malaltía escorbútica que li inflava els llavis

d' una manera horrible. Se li vá fer compen-
dre. no ab pochs treballs, de ]o que 's tractava,
Allavoras, el vell, aixecantse ab un dit el llavi
infeccionat, vá comensar á contarnos que,
efectivament. el día citat pe '1 patró, cap allá
á mitj día, vá sentir de desde dintre son cubert
un cruiximent espantós sobre las rocas. Corn
que la isla estava tota anegada, no havía po-
gut sort r, y sois al endemó, al obrir la porta
de sa cabanya vege la platja coberta de des-
pullas de barco y de cadávres llensats allí pe'l
mar. Espantat, havía fugit corrent ab sa barca
pera dirigirse á l onifaci í demanar aussili.

Cansat de tant enrahonar, el pastor vó as-
seures, y '1 patró torní ( rependre la paraula:

—Si, senyor, aquest pobre vell fou qui vá
venir ft veurem. Estava casi boig de por, y á'n
aquest succés deu 1' haver quedat gayrebé
mit,j boig. Y no n' hi havia pas per menos ...
Figuris ¡siscents morts extesos á la sorra, api-
lotats, trossejats entre mitj de trossos de fus.
taro, velas, botas.... ¡Pobra Gavina! el niar la
havia feta pols en un.santialnen! tant es aixís
que ab sas despullar, el pastor ab prou feynas hi

ha pogut construir una cercat entorn del seu cu
-bert! En cuant als homes, casi tots desfigurats,

destrossats horriblement, feyan llóstima veurels
agafats als uns als altres, com penjarellas de
rahim.... Nosaltres varem trobar al capitáves-
tit de gran uniforme, y al capellá ab sa estola

penjant al coll, en un recó, entre dugas rocas,
y á un gat de mar ab els ulls oberts.... sembla

-va viure encara... pero no, era ben mort .
Estava decretat que no 's salvaría ningú.

Al arrivar aquí el patró va pararse.
—Ey, Faló,—vá .cridar á un dels seus -el

foch s' apaga.	 -
El mariner aludit vá tirar al foch tres ó

cuatre trossos de fustám enquitranat, y el pa-

tró va seguir contant:
Lo mes trist que hi ha, en aquesta historia,

es lo següent: tres setmanas avaras del fet tris-

tíssim, una corbeta que's dirigía á Crimea, com
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la Gavina, havia naufragat de la mateixa ma -
nera, casi en el mateix lloch; sois que alas-
horas poguerem salvar la tripulació, mes, vint
soldats que anavan á- bordo. Aquells pobres
defensors de la patria may se 'n havían vist
de mes frescas, cony vosté pot suposarse. Se'ls
conduhí á Bonifaci y durant dos días vareen
atendrels tot lo millor possible. Un cop ben
aixugats y encoratjats.... ¡adeusiau y bona sort!
se 'n entornaren .í Tolón, desde quin punt,
passat temps, els tornaren á embarcar cap á
1a Crimea.... ¡Y no dirá vosté en quin barco!....
A bordo de la Gavina, senyor. Nosaltres els
vareen trobar á tots vint, entre 'Is morts; en
aquest mateix indret hont soni ara.... Jo matcix
vareig aixecar á un cabo de cavallería, un
minyó jove, el bigoti sedós, un senyoret de
Parïs á qui havía tingut allotjat á casa nieva,
y que tant ens havía fet riure tot aquell temps
ab els seus cuentos.... Al mirarlo estirat se 'ni
vá partir el cor.... Mare de Deu Santísima!

Alashoras, el brau patró, molt emocionat,
 -

espolsí la cendra de sa pipa, s'embolicá ab una
manta y 'm dongué la bona nit.... Els mariners
encara continuaren sas conversas á mitja veu,
fins una bona estona.... Després, una, dugas,
tres, s' apagaren las pipas.... y no's parló nies.
El vell pastor va allunyarse. Y jo vaig quedar
sol, ben sol y despert, pensant un munt de
cosas, entre la tripulació que dormía.

Sugestionat encarit per la impresíó de la
horrorosa escena que acabava de sentir con-
tar, vareig fer els possibles de reconstruir en
mon pensament el pobre barco estavellat, y la
historia d' aquella agonía que tingué per únich
testimoni las gavinas de la costa. Alguns
detalls que m' havían cridat l'atenció, com el
capitá vestit de uniforme de gala, la estola
del capellá, els vint soldats, y un grapat de
menudencias mes, m' ajudavan á endevinar
totas las peripécias del drama.... Jo ja veya la
fragata sortint de Tolón, de nit.... Surt de] port,
el mar está picat; el vent terrible; pero tenen
per capitá á un marino arriscat y valent, y
tots restan tranquils á bordo.

Al endemá dematí s'aixeca la boyra. Comen-
san á inquietarse. El capitá no s' aparta del
pont, ni un minut. En el entrepont, hont hi
han reclosos els pobres soldats, la fosca hi reg-
na per complert... 1' atmósfera es calitjosa...
insoportable. Alguns s' han posat malalts y 's
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recolsan sobre sas motxillas... El barco cabus-
seja horriblement, es impossible estarse dret, ni
caminar... Parlan tots asseguts... per grupos,
agafantse als banchs... es precís cridar pera
ferse entendre... Hi ha qui comensa á tenir por.

—Oh, donchs els naufragis sovintejan molt
per aquí —diu un.

—Aquí estém nosaltres per' assegurarho-
afegeix un cabo, un senyoret parisench, bro-
mista com ell sol. Aquest, ab sas bromas, fá
esborronar als mes tímits.

—¡Un naufragi!... es una cosa molt divertida
un naufragi—diu bó y rient el parisench-
Ens acontentarém prenent un bany fret, y niés
tart ens portarán á Bonifaci... Res, es cuestió
de menjar neros uns cuants dias ab el patró
Leonetti.

Y tots els seus riuhen...
De sopte un cruiximent sinistre... ¿Qu'es

aquest soroll? ¿Que ha passat?...
—S' ha romput el timó—diu un mariner,

mullat de cap á peus, qu'atravesa ('entre -pont
corrent...

—Bon viatje! —crida el cabo—Pero aquella
broma ja no fa riure á ningú.

Corredissas sobre el pont. La boyra priva de
veures els uns ab els altres. Els mariners van
y venen, espantats, á las palpentas... ¡Ja no
hi ha timó! Una maniobra cualsevol es impos-
sible. La Gavina vá á las sevas, corra com el
vent... En aquel] instant es cuan el carrabiner
la veu passar. Son dos cuarts de dotze del
mitj día... A proas' hi sent un soroll com pro•
duit per una canonada... ¡Las rompents! ¡las
rompents!... tot ha acabat, no hi ha esperansa,
van de dret á la costa, á estrellarse... El capitá
baixa á tota pressa al seu camarot... Pochs
moments després torna á ocupar son lloch so-
bre '1 pont... de gran uniforme. Ha volgut en-
galanarse pera morir.

En el entre-pont, els soldats, ansiosos, se
miran sense dirse ni una paraula. Els malalts
provan d' aixecarse... El cabo parisench no
bromeja pas, ara... Llavoras es cuan el capellá
portant 1' estola se presenta á la porta del
camarot:

—Agenolleuvos, tilas meus!
Tots obeheixen. Ab veu atronadora el sa-

cerdot comensa la pregaria dels agonitzants.
Simultániament un xoch formidable, un crit,

un sol crit, un crit inmens... brassos extesos,
mans que s' agafan las unas ab las altras, nir-
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viosament, miradas espantadas per devant de 	 Y allá al lluny, en l'estret, dominava la tem
-las que la visió de la Mort passa com un llamp... pestat. La foguera del vivac aixeribintse pe'l

¡Misericordia!	 bofaruch del vent, quinas fortas ratsadas feyan
escrestar las onas... Y jo, mentrestant sentía

Aixís es com vareig passar tota la nit, evo- ballar la nostra barca á1 peu de las rocas, que
cant, després de deu anys, la fí de la pobra feya gemegar sinistrement 1' amarra que la
fragata quinas despullas me rodejavan. 	 sostenía.

ALFONS DAUDLT

Corrent Per Catalunya

7'. r, 
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Com á curiositat publiquém aquesta vista de la fábrica d en Torres, de Sallent, la primera de filatsy
teixits de cotó que va funcionar á Espanya. A pesar de sortirse el nostre periodich de sa esfera artística y
literaria, no tenim cap mena de reparo en donara coneixer aquest edifici, per tractarse d'una de las moltas
primacías que ha disfrutat Catalunya sobre '1 centralisme. Espanya deu á Catalunya tot el desenrotllo de las
iniciativas civilisadoras, entre ellas, el primer ferrocarril, el primer vapor, la primera Exposició Universal, tot
cuant ha contribuhit á enlayrar la dessídia castellana; Catalunya, per esser el cervell d' Espanya, ho ha do-
nat á coneixer primerament que '1 ventrell que n' ha pahit ab tota calina els elogis, pesi á qui pesi.

Aquells que per gelosía de rassa ho regatejin, serán els ilusos, els espanyolófils per rutina 6 per igno-
rancia, els mateixos, tal vegada, qu' entregaren la font de riquesa de nostras cclonias al só del xim-xim de la
Marcha de Cádiz.

Intima

Del día que 'no vam dir
¡adeul fins á reveure,
que vaig perdut pe'l mou
revoltejant sens esma.
Pe'ls camins plens de sol
seguint, seguint la terra...
Aqui trobo una flor
que sanglotant se queixa;

allá sento un aucell
que canta ben alegre.
Després, un pobre trist
veig en la carretera;
camina ple de pols
treyent un pam de llengua.
Pe 'is margens deis barranchs
pasturan las ovellas,
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mentres que l'aygua, á dolls,
s' esmuny muda y lluhenta.
Al dematí, del sol
m' encisa la naixensa;
la posta 'm fá plorar
al apuntá '1 capvespre.

Y aixís, pié de tristor,
camino per la terra,
pensant tan sols en tú
que del meu cor ets reyna;
pensant sols en el jorn
que 'os tornarém á veure,
y que podré besar
els teus llabïons tendres!	 ••

J. M. a 1^ALLAFRÉ

0
Weuger repá5 de literatura

y r-S pnrtugue5as enntemparánear, ("
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MOUSINHO D' ALBUQUERQUE

Digué Gladstone, el gran home d' estàt in-
glés, que «l' alcohol fá en nostres días niés
víctimas que 'Is tres flagells histórichs: fang,
peste y guerra. Més que la fam y la peste, del-
ma; més que la guerra, mata, y no sols mata,
deshonra!»

L' alcohol degenera la rassa, empobrint y
aniquilant las energías vitals d' un poble, tor-
nantlo inepte pera lluytar y progressar; 1' al-
cohol deixa una marca infamant al desgra-
ciat vensut per aquest monstre.

Un dels problemas que més espantan, una
de las causas primordials del malestar de la
societat que treballa, un dels enemichs més

(1) Vegis els números de CATAS UNIA ARTÍSTICA, del 78 al99 inclusius.
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temibles y asquerosos del poble, que 1' envileix
y '1 degrada, es 1' alcoholisme. Esgarrifa llegir
las estadísticas que 's refereixen á tan estesa
plaga. Entre 'Is processos tenebrosos de la
criminalitat, campeja 1' alcoholisme com un
deu de llorda omnipotencia. La Frnsa ens díu
que 1' onze per cent dels suicidas, en 1891,
eran arrastrats per la destruhidora enfermetat.
La medicina'ns mostra 1' alcohólich com fácil
presa de la tisis. La degeneració intelectual
qu' origina aquest mal hereditari al transme-
tres de pares á fills, y fins, per atavisme, ú
descendents anés llunyáns, ens ensenya 1' hu-
manitat destruhintse combatuda pe '1 terrible
flagell.

Portugal, digne d' estima y llástima: Portu-
gal, nació rutinaria si 's vol, imitadora, pero
fatalment assimilantse sempre lo pitjor, no té
en sos desgabells polítichs, ni en sos daltabai-
xos financiers, ni en el mancament d' homes d'
esfors, la causa del discrédit é indiferentisme
que 1' aclapara: Portugal es un pahís d' alco-
hólichs. Totas las classes de la societat n'están
taradas més ó menys d' aquest mal. No parla-
ré del poble que, desgraciadament, en un estat
de cultura destestable, ha entrat de pié en 1'
alcoholisme. L' alta societat, fins 1' aristocra-
cia no desdenya amagarsen.

Més d' una vegada ensopegantme parlar ab
algúns amichs, al sentir qu' uns ab altres se re-
treyan els sovints accidents ocasionats per 1'
excés de beguda en sos famosos ,ípats, al de-
mostrarlos ma estranyesa devant la poca im-
portancia que lligavan á'n aquets tan censura-
bles fets, he escoltat retreure cínicament las
paraulas dejesús al faritseus: —Qui estiga lliu-
re de pecat que llensi la primera pedra.

¿No indica aquesta sola frase el grau fondís-
sim a que ha arribat l' alcoholisme en el poble
portugués? Y no 's crega que sigan contadas
las localitats que 'n pateixen: els pochs que 's
dolen de sos avensos esmagadors, II donan un
carácter general.

¡Qui estiga lliure de pecat que llensi la pri-
mera pedra!

Que vingan ú ma Pátria; que guaytin la co-
rrúa inmensa d' obrers ab son trajo blau de
festa, fent costat á sas mullers y á sos fills, ca-
mí á las fondaladas y salzaredas, aplegantse
ab familias conegudas, unidas pe 'Is sagrats
llassos del treball, arreglar .í eixida de sol las
esmorzadas y retornar al cap- vespre á ciutat
per' esbargirse per passeigs y jardíns; qu'
aprenguin devant un poble que té 1' intuició del
ordre y del deber, y si d' entre ells algún se 'n
esgarría, perque explotadors indignes el mal-
meten, que'l contemplin embrutit pe'ls carrers,
entremitj dels xiulets de la maynada, escarnit
per sos companys, perseguit com els gossos,
deixantlo aislat, com herba dolenta, allunyant

-lo gayrebé al aculliment de la caritat.
May comprengué com ara lo dignes que som

d enorgullirnos del nom de catalúns. Enlloch
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com á Catalunya las ideas de virtut, del bé, de
1' honra, son tan respectadas y volgudas. Nos-
tre Hoste es un amich, el desvalgut té socors,
ets actes meritosos sovintejan sense fatxenda
ni vanitat, la maldat y l' engany son exacrats
y proscrits de casa nostra.

Ab fonda pena resseguiré, alt per alt, els
fets y'1 carácter d' un home considerat com
una de las glorias anés Ilegítimas del Portugal
contemporani. Mousinho d' Albuquerque fou
un héroe.

GUNGUNHANA, régulo dels cafres
de Lourennço Marques

El gloriós capdill de las campanyas africa-
nas; el vencedor de Gungunhana, (famós ré-
gulo dels cafres, temible per son extraordinari
vigor y exténs poder); aclamat per tot un po-
ble; passejat en triomf y enlayrat als llochs
més distingits fins nomenarlo preceptor del
príncep hereu Lluís Felip, 1' home que tenía
en tot cor portugués un altar de admiració y
de simpatía, 1' exaltat patriota qu exposa ab
fermesa cent cops la vida per la p:ítria y aguan-
ta sense una queixa els rigors d' un clima mor-
tal caminant de victoria en victoria; el distin-
git militar que portava '1 pit creuat per las
distincións dels braus més envejadas, el que fou
valent á la guerra arrostrant perills sens mida,
morí impotent en brassos del fí funest deis po-
bres d' esperit: per suicidi, en 8 de Janer d'
aquest any.

Ni la seva carrera gloriosa, ni 'Is seus fets
heróychs, ni la presa de Chaimite. ni la inter-
minable lluyta qu' ell inmortalisá ab sa brave-
sa, mereixen, al meu entendre, un estudi sé-
rio: las gestas de tots els héroes s' assemblan.
El problema psíquich qu' enclou sa vida esmés
digne d' observació ja que porta inherent un
palpable exemple de perturbació anémica,
efecte d' un vici inveterat.

Esbriném son estat d' ánima.
Musinho d' Albuquerque no era expansíu y

fins semblava alabarse de provocar, per son

carácter retingut y maneras bruscas, barrue-
ras y agresivas, indisposicións y enemistats,Era la seva orgánica y fonamental "i-icapacitat
á sometres, ã subjectarse, d' esclavisarse al
medi, d' arreglar ab comoditat y explendidesa
la vida. Era, en la ciencia, l' efecte de sas na.
diuhas y adquiridas capacitats y aptitus. Mu•
sinho nasqué pera manar, dirigir, dominar,
pera la lluyta, pels afanys; era, ab tot elcaritatiu respecte á sa trágica y dolorosa me•
moria, un animal lliure. Y tant, que pensava
deixar el servey de palau, no perque li man-qués 1' afecte dels sobiráns, no perque deixés
d' experimentar el llegítim orgull al colaborar
en la formació de 1' ánima d' un Rey, sinó per-
qué no era aquest el seu camp d' acció. May
ningú fou menys blanch de la intriga.

Ell no ho amagava, ans pe '1 contrari; més
d' una vegada ho havía donat á compendre.
—El príncep es un noy excelent,— deya. El
Rey me tracta lo millor possible. La Reyna
m' honra essent molt la meva amiga. Pró... jo
no visch bé. Si las circunstancias volguessen
qu' algún día 'm fos ofert el gobern de Mozam•
bique ó encara de la Tndia, aceptava inmedia-
ta ment.

Nerviós, inquiet, impulsiu, ab un izo sé qué
d' entonat, ho repeteixo, era sois pera crearse
enemichs. Desde son retorn de 1' Africa pren

-gué ab coratje sa propia ruina. Mes, fou tan
gran el prestigi qu' allá vá adquirir, eran tan-
tas las sevas cualitats, que tot desapareixía
devant de sos mérits.

El fatal aconteixement que posí terme á sa
gloriosa vida, segons ma opinió, regoneix du•
gas causas: una mediata y altra inmediata,
Aquesta ningú la sab, pero tothom la preveu;
-la coordinació dels fets que 's desenrotllan
després de sa mort ens 1' ensenyan. Sois á tres
personas dons á coneixer son intent; sols tres
foren sas darreras cartas: una á sa mare, al-
tra á sa muller y altra á la Reyna. ¿No es prou
elocuent aquest fet? ¿son necessarias aclara-
cións? ¿no queda fidelment bosquejat el principi
d' una tragedia á la que no es estranya la rea-
lesa? Si aixó no es prou, la véu del poble
jutja.

La causa inmediata es, sense cap mena de
dubte, de primera forsa gravíssima, d' altra
manera no 's comprén en un home possehidor
de facultats intelectuals y próspera y conside-
rada vida, un fí sobtat y illógich. La causa
mediata més coneguda, originaria d' una série
d' alternativas quin acabament no sorpren, fou
1' alcoholisme. Mousinho d' Albuquerque si no
era propiament un viciós, era un buveur apas-
sionat y crónich. Las sotregadas que son or-
ganisme portava rebudas del continuo ús del
alcohol, devían tradulhirse necessariament en
desarreglos corporals y anímichs. Coneguda
aquesta tara, ¿qué té d' estrany que un home
gayrebé felís ó ab medis pera serho, delin-
queixi, se deshonri, 's suicidi? Es consecuencia
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sería incomprensible. Un
exemple niés; una llissó
terrible!

Cuantas dolorosas con-
sideracions podrían ferse
sobre Mousinho d' Albu-
querque! Cuanta respon

-sabilitat cau als pares que
1' esculliren pera precep-
tor del seu fill, majorment
cuan aquest fill es 1' hereu
d' un Rey, árbitre su-
prém dels destins d' un
poble!...

IGNASI DE L.

RIBERA ROVIRA.

Thomar (Portugal) 1902.

VISTA DEL PODLE DE CORBERA. — (Fot. de A. Colilla)

ELDORADO (TEATRO DR CATALUNYA)

• ¿Quina vá ser la intenció del eminent autor dels
Episodios Nacionales y Doña Perfecta al escriurer
sa derrera obra dramática Alma y Vida, que la com

-panyla d' en Thuillier ens ha donat á,coneixer? En el
prólech de 1' obra impresa díu en Pérez Galdós que la
seva intenció vá ser "buydar en els motllos dramá-
tichs una abstracció, un pressentiment més que idea
precisa".

¿Ho ha lograt? Gayrebé; al menos no dona idea per
boca d' en Cienfuegos, el protagonista de l'obra, cuan
en 1' acte últim, dirigintse als partidaris d'en Monegro
que presencian la mort de la duquesa Laura de la
Cerda, la hermosa sobirana, els díu que "son vidas
que han perdut 1' ánima".

De totas maneras, tingas ó no en compte el símbol
acariciat per 1' autor, 1' assumpto de Alma y Vida es
simpátich, consolador y agradívol. L' obra s' escolta
ab gust y l'espectador posa sos afectes á certs perso-
natjes, esperant ab interés el desenrotllo del drama.

Si bé en el decurs de la faula hi sobressurten trossos
llampants, d' aquells d' efecte segur en la 'massa per
la lluhissor de son brilleig, produhint á voltas, aixís
Com una visió melodramática, hi trobém disculpa, tota

vegada que l' obra es d' epoca, y '1 romanticisme d'
antany pot admetrer sempre 1' enlluernament de figu.
ras platónicas y efectes decoratius, cosa que sería im-
perdonable avuy, entatxonarho en produccións mo-
dernas ab vistas á la realitat y que no admeten enfar-
fechs de platonismes. Per més qu' es y será sempre

una preocupació 1' opinar que avuy no pot havcrhi ro-
manticisme y coincidencias que transfigurin un fet de
la vida, de real en inverosímil per lo bucólich. Avuy
també, entre mitj de 1' aspró y'1 positivisme humá hi

surt una égloga ó un madrigal de lo més tendre.

Hem dit que Alnra y Vida, d'en Galdós, es un obra

ben intessant; afegirém encara qu'cstá construhida ab
molta trassa, y que '1 diálech corre fácil y harmoniós

en tot el trascurs del 'drama, corn dialech del ilustre

autor de La loca de la casa.
Contribuhí molt á ser simpática l'obra 1' acabada

interpretació que las senyoretas !Moreno y Ferri hi

dongueren, aixis com entre els actors els senyors

Thuillier y Donato Gimenez.
Del primer hem d'elogiar també ladirecció escénica

Pera avuv está anunciat l'estreno d' un drama d'en

Dicenta denominat Aurora scrit expressament pera

que la companyia l'estreni á Barcelona.
Ja'ns en ocuparém.

NOVETATS

Las flores, 1' última comedieta dels germans Quin-

teros, es una producció tan feble de construcció que á

no ser per la galanura del llenguatge que la vesteix,

ab prou feynas podría aguantarse,—no en els cartells,

que en els cartells un' obra s'hi aguanta sempre que

un empressari es tossut y te ganas de perdre diners —

sinó en las taulas, qu'es allá pont la deixa ó no surar

el públich,
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L'obra en general no es despreciable, ja dihém el
perqué; pero peca de mansoya; es ben poca cosa com
á producció dramática puig que d' interés non té. Es
una monadeta, un objecte vistós d' argentería, molt
pulida, aixó si, molt lluenta (per la dicció) pero que si
unas mans nirviosas 1'apretan, se desfá corn un full de
purpurina. Y la vritat, aquestas cosas trencadissas de
poch esperit y d' empenta migrada, son mes propias
pera articlet literari que per' obra que hagi d'entrete-
nir á un públich sempre compost de temperaments
ben oposats.

TIVOL1

Com anunciavam en nostre número anterior, avuy
debutará en aquest teatro, ab La Bohème, una compa-
ny ía d' ópera italiana dirigida pe '1 Mtre. Baratta,
composta de las tiples Enriqueta Casas, Amalia De-
Roma, Agna Lopeteghi, Angelina Homs, Susagna
Vigier y Josefina Donnay; de las contralts Fidela Gar-
deta y Ketti Chivers; dels tenors Angel Bazzini, Jo-
seph Brotat y Mario E. Pagáni; dels barítons Gus-
tau Claveria, Gayetá àebonato y Alfred Serazzi, y
dels baixos Sebastiá Ciroto, Manel Carbonell y Abul-
ker Leoni.

Durant la temporada, ademés de La Bohènze se can-
tará Mauon Lescaut, del Mtre. Massenet; Mignon, del
altre. Thomas; Hansel et Gretel, de Humperdink,
I Pagliacci, de Leoncavallo; Cavallería rusticana,
de Mascagni, y Carmen, de Bizet,

Els preus son reduhits y es de crenrer que totas las
audicións estarán concorregudes.

Nostre folletí
Ab el present número repartím el PLECH

12. é de la preciosa y popular novela de cos-
tums del nostre temps

LA PAPALLONA
original de] eminent novelista catalá

NE,rcis 011er

Nova edició esmeradament corretjida per 1'
autor, y seguida d'un judici crítich del célebre
novelista francés Emili Zola.

Acabada LA PAPALLONA, seguirá un lli•
bre del genial poeta

Ap18 s i stre

titulat

CANSONS
que ha deixat jà complertament llest son eximi
autor.

Nostre segon petit Concure

Definitivament fins en el vinent número no
podrém fer públich el veredicte del Jurat cali.
ficador.

Compreném la impaciencia que han de sen-
tir els autors dels treballs que han entrat en
el Concurs, pero s' ha de tenir també en comp.
te que la serietat de las personas notables de
fora casa que componen el Jurat exigeix eme-
trer un fallo just y ensopegat.

Al compaginar en la imprempta el número de la
setmana passada, va escaparse una línia d'una colum-
na á l'altra qu' enfosqueix un bon xich el sentit del
paragraf del lapsus.

En l'article titulat: Excursions per l'Aragó catald,
plana 357, columna 1. a hi sobra la ratlla 27 que diu:
sas costums; izo hi ha casa en que hi falti la, quina
ratlla tindria d'estar colocada després de la 25 en la
segona columna. D'aquesta manera, qu'es com corres-
pón, queda'ab el veritable sentit l'últim paragraf del
article, que comensa: Catalana es sa llengua, cata-
lanas moltas de... (y aqui la ratlla 27 que sobra en la
primera columna).

Fém aquesta aclaració á fi de que el llegidor euga
trobar en dit article tot el bon sentit que ha de tenir.

El distingit literat y autor dramátich mallorqui don
Joan Torrendell, posará, dintre de pochs dias, á la
venda, en las llibrerías d'aquesta ciutat, sonnou drama
inédit Els dos esperits que per circunstancias Margas
d'explicar —segons ens diu 1' autor—no fou estrenat la
temporada que acaba de finir en el Teatro Romea,

¿Quí 1' empeny que tant rodola, á El Imparcial, de
Madrit? ¿No saben lo que deya 1' altre día?

Llegeixin:

"Inglaterra ha hecho siempre justicia al heroismo
español".
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¿A qué vé ara aquesta raspallada? Vagin llegint:
"Inglaterra no incurrirá en el error de Napoleón"...

(¡Bufa!) '`porque sabe que el día del conflicto"...
(¿quin?) "todos nos juntaríamos contra el enemigo co-
mún, y que primero se hundirá España antes no piso-
téen nuestra dignidad los extranjeros".

¡Bufa, bufa y rebufa!
Aixó es á tall de Guzmán el Bueno.
¡Vés quina manera de fer obrir els ulls y las urpas

de la rapinya! N' hi há un vagó d" aquets rotativos pa-
trioteros.

Herodes vá quedarse curt.

Després de la campanya del Transvaal, en Devet se
'n tornará á casa seva pont rependrá las sevas tascas
agrícolas.

En un altre pahís que jo sé, tots els generals des-
prés d' una campanya, per desastrosa que hagi sigut
per ells, se fan donar creus pensionadas y xuclan el
pressupost com si aquell pahís fermés els gossos ab
llangonissas.

¡Quina barra tenen els guerreros en aquell pahís que
jo sé! ¿Oy?

S' han publicat els cartells deis Jochs Florals de
Manlleu y de Gracia, convocats per l'Associació Cata
lanista "En Rafel de Casanova" els primers, y els se-
gons pe '1 "Centre Catalanista Graciench", quinas fes
tas tindrán lloch, respectivament, els días 16 y 15 del
próxim Agost.

En el cartell dels Jochs Florals de Manlleu, s' ofe-
reixen XV premis á diterents temas, entre ells un
ofert per nostre periódich; poguentse enviar els tre-
balls fins el 27 del vinent Juliol al Secretari del jurat,
Vora del Ter, 19, Manlleu.

Forman el Jurat calificador: Mossén Jacinto Verda-
guer, President d' honor; D. Anton de P. Campmany,
D. Angel Guimerá, nostre Director D. Joaquím Ayné
Rabel!, D. Emili Vilanova, D. Anton Busquets y Pun-
set, Vocals; y D. Lluís Coll y Espadaler, Secretari.

EI cartell dels Jochs Florals de Gracia, está com-
post de XVII premis. Forman el Jurat calificador: don
FrederichPujulá y Vallés, President; D. Antoni Bori
y Fontestá, D. J. Pujol Brull, D. Miquel Laporta, Vo-
cals; y D. Joseph M." Folch y Torres, Secretari;
essentue també President d' honor M1Iossén Jacinto
Verdaguer.

Tots els treballs s' haurán de dirigir al domicili so-
cial riel "Centre Catalanista Graciench', Santa Aga-
la, 40, Gracia, avans del 5 d' Agost.

Per las dimensións d' abdós cartells ens abstenim de
publicarlos integres, pero 'Is teníni en nostra Redac-
ció á disposició de qui vulga enterarse'n.

Bustos del Dr. Robert
El florejat esculptor en Joseph Pagés y

Horta ha executat un busto del anyorat patri-
ci Dr. D. Bartomeu Robert, de quina obra

n'ha fet reproduccións expressament pera
CATALUNYA ARTISTICA.

Reducció del busto que oferim

Preu del busto: 7 pessetas.—Embalatge y

ports, 4 PESSETAS.

Tots els encárrechs á 1' Administració de

CATALUNYA ARTISTICA.

Aquets bustos están exposats en els esta-

bliments de Barcelona: carrer de Aviñó, 21;
carrer d'Escudellers, 51; Plassa del Teatro, 6.

Monument á Prederiel Soler

Suscripció pública destinada á aumentar els
ingresos pera '1 Monument á FREDERICH SO-
LER (PITARRA),cuals donatius no podrán excedir
de una pesseta, al objecte de donar á la sus-
cripció carácter popular.

De las cantitats recaudadas se'n fará entre-

ga á la Conztssió Executiva del Mlonumenl,
presidida per 1' Alcalde d aquesta ciutat.

Suma anterior. 47`45 ptas.

Don M. LI.	 . . . . . . . 1	 pta.

LI. M. F.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 1	 »
Un admirador. . . . . . . . O'25 »

Total. . 49'70 »

Continúa oberta la suscripció en la Redacció

de L.T 1LUNYA ARTISTICA.

Lopez Robert, impresor, Asalto, 63
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Mort de Moss e- ii Jacinto Verdaguer

A cuarts de sis de la tarde del dimars passat, deixá d' existir el que fou ado-
rat amich nostre y '1 fill mes volgut de la patria catalana.

. Al arrivar á nostra Redacció la notic ia terriblement trista, per mes que la fi
fatal era esperada, ens sentirem com aclaparats per un aixafament físich, y 's que '1
cor s' oprimía, y la ]lengua callava corn trebada pe '1 dolor, y la fortitut del home
reprimía el plor que s' enpujava als ulls frisós d' esclatarhi...

Necessitavam forsas pera deixar passar el primer moment d' emoció fondíssirna
y ja un cop refets, comensar, ab tota la pena que guardarém sempre ál fons de
nostre cor, els treballs preparatoris pera honrar en tot lo que poguém, la bona me-
moria del excels. poeta.

Ab 1' ánima afligida de debó, ab tot el pes del dolor que sentím per haver per-
dut un amich tan estimat nosaltres y Catalunya el fill que mes gloria ha donat á sa

literatura, escribim á corre-cuyta las . p -esents ratllas, sentint no poguer tributar, ja

avuy, 1' homenatge que 's mereix la memoria de nostre genial Mossén Cinto.

No cal dir si CIATAL T.NYA Al TtSTICÁ sabrá honrar en mort á qui tant respec-

tava y estimava en vida.

En totas las manifestacions de dol qué `s fassin al insigne poeta, no hi faltarém,
y nostre vinent número estará per complert dedicat á la colossal figura literaria
que acaba de baixar al sepulcre, portant el dolor en tots els cors catalans y de.
for¿. Catalunya.

CATALUNYA ARTSTCA ' .
SETMANARI IL-LUSTRAT D'ARTS Y LITERATURA

Redacció y Ad7ninistració: — llauricli, 2ò, zIincipal. — (Hi Ica bus.,ó (i la porta.)
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