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'CATALUNYA 'ARTÍSTICA

Veritables, veritables, alió que 's diu ben be auten-
tichs, jo estich que á Barcelona de barris no més n'hi
ha cinch: els barris de Santa María, els barris de Sant
Just, els barris de Sant Culgat, els barris de Santa Ca-
terina y els barris de Sant Pere.

Vulguernhi afegir de nous será tal volta afalaga-
dor pera la gent fantasiosa que voldría darse el to
d' equiparar el seu barri advenedís ab els clássichs
barris que de tals tenen no sols el nom, sino els feis yla nissaga; peró jo créch com article de fe qu' una
afegidura semblant restará sempre postissa y enman-
llevada, perque tant pera'ls individuos cona pera las
agrupacións socials, y fins urbanas, 1' historia, las
tradicíóns y la fama no s' improvisan ni molt menys.
Pera que un barri sigui barri, no n' hi ha prou ab que1' Ajuntament vingui un día tot cert y malmandat y
decreti que d' aquest indret de Barcelona n' hem dedir Narri tal ó barri cual. Aixó tot lo més, serán barrisnominals, denominacións oficinescas, mots pera enten-
dres á Cala Ciutat, demarcacións administrativas que
res tenen que veure ab aquellas entitats naturals y
históricas que per sa il-lustre velluria, ambent corró,
vida íntima y fesómía propia, es distingeixen y fan
llinatge apart, com els barris autentichs que ara cita-
va, tant pochs en nombre que ab els dits d' una má po-
den comptarse.

Arrambadets tots cinch al nort -est del casco vell, ymirant de cara á Ribera, constitttheixen pacilclts y
humils, ab els seus munyochs y giragonsas de voltasy
plassetas, travessías y carrerons, la part més espessi-da de la població y com la sa y a y moll de l'ós de la
Barcelona clássica, de la Barcelona de l' antigor, dela cité augusta y per mil y mil gestes veneranda, áduc
sense tenir en compte las épicas batallas entre els delPortal Nou y els del Portal de Mar qu II-lustraren
aquells encontorns en 1' época famosa de lleons y decendrosos.

Totas las literaturas han tingut els seus homes que,enamorats de lo indígena y lo tipich, han cercat pelsantichs recons de las grans ciutats els tresors de poe-
sía que pera la pintura artística de la vida brollan á
dolls d' aquets vehinats historichs abans de quel'urba-
nisació moderna, ab la seva uniformitat rectilínia yamplitut de comunicacións, vingués á arrencarlos elsegell de la seva personalitat pintoresca. Si hi hahagut un Dickens per trasladans al Whitechapel y al
Marylebone del Londres vell, y François Coppée peradescriure els come més retirats de París, abans de laseva lzaussnzazzisació, y un Mesonero Romanos que
pintés Las Vislillas y el Cerrillo de San Blas del Ma-drit del tiempo viejo, no havian de mancar en nostre

Renaixement literari prosistas distingits que ab elco.lor del seu istil fixessin per sempre la característica d'aquets indrets barcelonins. Un dia van ser en RobertRobert y l' Anton Altadill, després 1' Argullol y enManel Pau, ó en Careta y en Capella, els qui ab e! seuenginy y inspiració van cantar els ditxosos barris dèRibera, esplendit realme literari que al cap-de-vall s'han recompartit com bons germans l' Emili Vilanovay en Joan Pons y Massaveu,
No cal pas (lir quin efecte, quina simpatía, hacían

de produirme ano mí, que de Ribera so fill, que tinchel baptisme á Santa María y que visch á la parroquia
de Sant Pere, las no veletas, cuadros y narracións d'
en Pons y Massaveu, que jo tincó pel més ingenuo,més escrupulós y més sentit dels nostres escriptors decostums populars. Cap d' entre ells m' ha procurat las
agredolsas impresions, aixeridas uns cops, altres ben
tendres, y agrisadas cuasi sempre per una boyra de
tristesa resignada, com las que hi sentit cuan ell mepinta las futesas d'aqnell món, no per petit menys di g -ne d' investigació; puig tant en arts com en lletras,
res que arrenqui de la vida humana 6 de la vida de la
Naturalesa pot motejarse d' insignificant.

Intimitats y indiscrecions

Ja fa anys que 'm vaig fer passar el desitj que sen-
tía de coneixe'l.

Era una nit d' estreno al Teatro Catalá. Durant unentreacte 1' etzar ens va reunir dintre un rotllo degent de 1' ofici, que discutía ab caler la superioritat ó
inferioritat del segon acte sobre el primer de 1' obra
que aquella nit se posava per primera vegada.

Un amich comú va presentarnos.
—Pons y Massaveu
Vam estrenye'ns las mans ab efusió, y mentres ens

passavam mutuament las frases de cortesía que feyan
al cas, jo contemplava ab interés aquell senyorbaixet
y de modest vestir, ab aquella barbeta allavoras en-
cara pobre y sal que festonejava una cara ovalada de
color fi, torrat y verdosench com de patina de cuadro
antich; me fixava en aquellas faccions quelcom embo-
tornadas, en aquell perfil de nas ornitológich, lleuge-
rament cargolat en las aletas, que 's plantava ferm
entre uns ulls d'un terbol gris, surtits, grossos, negats
y de mirada dolsament ovina.

Pié de bondat y senzillesa, anava manifestantme el
gut que tenía de coneixe'm personalment, expresant-
se ab un tó monóton y recullit de melosa confidencia,
cota una salmodia seguida, molt seguida, que 'm feya
l'efecte d'una veueta baixa de confés que no li agrada
ser interromput. Va trencar als pochs moments nos.
tia conversa el repich d' un timbre que 'os anunciava
el comensament del tercer acte.

Oferintnos amistosament nostras casas respectivas,
vam fer cap a la platea, boy somrient 1' un y 1' altre
de la casualitat de trobarnos cuasi cuasi vehins, gayre
be del mateix barri.

Transitanthi. sovint, com jo hi transito, no és pas
dificil topar al nostre home al bell mitj del seu terreno,
és á dir, veure'l en pié exercici de las sevas funcions
de novelista, ara cassant el tipo, ara pescant l'escena,
ó be apuntantse en un cuacderu, no gayre més gros que

Gent nutabl de Catalunya

Joan jo t ý JYlassaueu
PER R. CASELLAS

Els barris de Ribera
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unllibret de fumar, el verb expressiu, el mot típich,
a frase característica ó el modisme pintoresch. Y

Inés d'un cop (ja ho créch), y més de dos, li he apolle-
cat mentros confessava ab insinuant dolçura á un indi

-,iduu d' aquets que li contan per pescas menudas tots
els ets y uts de la seva vida y els seus miracles, que,
convertits en article, podrán llegir 1' endemá en las
planas d' un diari ó revista catalana.

Donchs d' aquest detingut estudi del llenguatge (á
voltas immoderat en l'aplicació) d'aquesta investigació
constant del document (que molts cops deixata massa
al servirse'n), d' aquesta saturació intima, amorosa y
de llarga data ab el medi que descriu, n'han sortit
planejadas á cop calent, á 1' escalfor d' una febreta
creadora y melancólica, las escenas d' aquell teatret
de la vida de barri, hont desempenyan el seu paper
els personatjes més humils de l' estament menestral.
A n' aquest bras anómini, penúltim grahó de 1' escala
social, s'enquibeixen els héroes obscurs de la comedia
humana, que en Pons fa surtir de la classe propietaria
més modesta, 6 de la més infima de la burocrática, ó
de la petita industria que s'está morint, ó dels menuts
oficis que's van acabant: el propietari infinitesimal y

empleyat de poch sou, el pixa-tinters neulit y la mi-
litara pobra, el calcinayre y el carboner, 1'ataconador
y el sastrinyoli, el betas y fils y el plats y ollas, el ta-
verner y 1' adrogueret, 1' adova-vanos y 1' aucellayre,
Pherbolari y el caixes -de -mort. Enamorat de lo típich
d' unas costums que van perdentse, ens retreu, enter -
nit y maliciós, ab aquell caririyo de rector que 's re-
corda de cuan era escolà, ara las sortijas de carrer ó
els cops de pedras del glacis, las monas d' ous de la
Pascua ó els neulers dels Ignocents, la comedia d' afi-
cionats ó las penas de 1' aprenantatge, la xacolata del
bateig ó els confits del casori, sense oblidar els do-
massos de la professó, ni els fochs de Sant Joan, ni la
ginesta del Corpus, ni las rosetas de Sant Jordi, ni el
palmó del Diumenge de Rams.

Tot ulls y tot orellas, y esperonat per 1' habit bon
xich xafarder de 1' observació, ens ha .;o p tat com un
xiu-xiu de xerrameca, els rebomboris del vehinat, els
e,candols del safreig, els cuentos de rebotiga, las
murmuracions de porteta, las conversas de balcó á
balcó y las barallas de replà á replà; y, tot cor y sen-
timent, d' una desgracia al barri n' ha fet una trage-
dia; un idili, de 1' amor de dos joves del carrer; y una
elegia, de la mort d'un estadant benvolgut.

«La Colla del carrer », «Quadros en prosa »,

etc., etc.

Encara que no tota publicada en volums apart, no
deixa de ser extensa la obra del nostre escriptor cos

-tumista. De las nombrosas poesías que en periodichs
ó revistas ha tret á 11um, sols unas cuantas (que jo sé

-piga) van ser colleccionadas en un tomet ab el títul
de Menudalla. Altre tant succeheix ab las narracions,
n ouvelles ó articles de costums, que constituheixen la
part més abundant, més caracteristica y fins més sa-
borosa de la cullita literaria d' en Pons y Massaveu.
Ans que tot, y sobre tot, cal afirmar en rodó que tant
en proa com en vers, l'obra, tota ella, pel carácter de

realisme típich y sentiment local que 1' informan, en-
tra de plé á plé en el període del nostre Renaixe-
ment que 1' Yxart vá magistralment calificar d' apo-
logetich.

Home sincer y enemich de poses, no 's cuyda pas
nostre autor de dissimular l'amor y entussiasme pe'l
seu medi, per aquell barri, que troba gayre be poetich
sin,') que procura fer ressurtir "lo molt que l'apassio-
nan y encisar son carrer y son vehinal". Aixís, diu en
QUADROS EN PROSA (1878): Fins conto e,n,nalaltirnze
de anyoran:ent si un día (Deu no Izo vn(la) me veig
condemnat á ostracisme, és d dir d mludarme. ilion
carrer es pera mi aquella mitja vida d la cual ens
referiria d l'ala bar las:conveniencias de la passió
qu'ens atrau. En LA COILA DEL CARRER (1887), tot y
regoneixent pels adorats barris vells la necessitat de
renovació que forsosament imposan el bon gust y 1'
importancia que Barcelona adquireix, lamenta, adolo
rit, el no poguer escorre rara lldgrin:a contemplant
el lloch ahont gronxaren son bressol, y de que s'
hagi d'aconhortar, corn molts fills de aquells encon-
torns, exclamant: —Aquí era nia casa.,, Ymés avall,
playentse de la vida postissa y desassossegada d'avuy
día, troba á any ora la natural y quieta d'altre temps,
en companyia d'aquells vehins que formavan com una
sola y no,nbrosa familia, una íntima germanor y
en certs moments de calamitats públicas la niés cris-
liana de las comunitats.

Bé's veu bé prou, per aquestas citas, que la descrip-
ció dels llochs que primer van tancar la joya de la
seva joventut y més tart l'anyorament de tota sa vida;
que la pintura d'aquella bona gent, sanch de la seva
sanch y entranya de la propia entranya, no podía en
Pons Perlas á tall d'analista fret ó anatomich curiós
qu'opera in anima vili, sinó com home emocionat y
entussiasta que plora y riu devant las miserias y ridi-
culesas d'aquest petit món, del cual podría dir, com el
poeta, quceque ipsa j,niserrima vidi et quorrm: pans
magna fui!

Més també es de justicia fer observar com aquest
encomiastich d'identificació ab el medi que retrata y
fa reviure el novelista, va sempre dantse las mans ab
cert esperit crítich, entre tristor y condescendent,
que, ademés d'innegable delicadesa, dóna al cuadro
prou trasllat de la vida tal com és. Res d'optimismes

de bonifaci, d'aquets que tant abundan en las ignocen-
tas narracions de bona cosa de novelistas de casa;
rés, tampoch, de pallassadas pseudohumoristicas ó
esplets xavacans y convencionals, brillants á voltas,

á voltas embafadors, y cuasi may convincents per
falta de sinceritat, peró que, apesar de tot, han de ter
la fama, per mi inmerescuda, de certs articulistas de
costums. No: ni ceguera optimista, ni humorisme de

vidre volador: una observació de la vida, si no fonda
y vasta, escrupulosa y sincera, que no arriba ni de
bon tros á las alturas de lo impersonal, per restar
sempre influida per una afecció interior. Més com
aquesta és tristament reflexiva, qu' és com dir pessi-

mista, ó, més ben dit, vident, el trasllat, quelcom sub-

jectiu, de las investigacions naturals y humanas té

prou valor plastich y psicológich per Pernos l'ilusió de
lo viscut.

Recordant no més el daltabaix horrible, 1' impressió
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macabra ab que conclou l'esmentada Colla del carrer,
ja n'hi ha de sobras pera fixar el negre pessimisme
d'aquell desenllás, com á característica del tempera-
ment d'un escriptor.

«Trascant per les serres»

Donchs aquest pessimisme de que parlo s'accentúa
ab tal vigor en l'obra que en Pons y Massaveu va pu-
blicar ]'any 1892, qu'en alguns d'aquells cuadros de la
Segarra, com Et pas del bord, L'anada al molí ó
A la borla de Dérr, pren tot 1' aspecte d'un fatalisme
determinista. Las volicions y las accions humanas s'
acotan sempre, ó cuasi sempre, sota el jou aclapara-
dor del medi, del temperament ó de las circunstancias.
Els sentimentalismes un Poch femelletes qu' hem vist
eixir manyachs en els cuadros barcelonins, se tornan
á voltas, en els sagarrenchs ironías crudels, crudelís-
simas, com reflectint aquella inplacable indiferencia
de la Naturalesa, que, majestuosa en tot, no ha pas de
deturar sa marxa triomfal y eterna per las petitas mi-
serias de la vida humana.

¿D'ahont, donclis, dimanan aquesta amplitut de con-
cepte, aquesta intensitat de comprensió, aquesta visió
més justa y més serena de las modalitats psicológicas?
Per mi, de dugas causas principals: una, las actuals
direccions de las literaturas extrangeras, que forso-
sament havían de determinar en la nostra una evolu-
ció paralela, ab doble motiu cuan se tracta d'un illus-
trat autor com el qu'analiso, que procura sempre estar
al corrent de lo que's passa áfóra casa: y segona, la
més aventat,josa posició qu'aquesta vegada va haver
de pendre 1' artista devant del nou model á reprodu-
hir, ¡a que devant del vell, atret pe'l carinyo que Ií
inspirava, s' hi acostava en desmasía, y tal proximi-
tat no li consentía veure elconjunt ab 1' independen-
cia que '1 veu ara, colorat á distancia convenient.
Aqucts dos motius, 1' un de carácter general y 1' altre
de particular, fan que la obra rural d'en Pons s' ay a-Ioni d' una forsa de vibració, que sols en 1' incubació
d' un estat potencial havíam trasllui.t en las anteriors.

Perqué deu ferse notar que "Trascant per les se-
rres" vé á representar com un desenrotllo y desen

-congiment de las condicións inicials de 1' autor, tanten el sentit de las cualitats com ( desgraciadament) en
el de las deficiencias. Tot lo que creix, per una banda,el criteri literari, que, com acabém de veure, presi-deix á la concepció, prenen peu, per 1' altra, certas
enfadosas tendencias á la ditusió narrativa, á la
raresa del llenguatge, y al e nrevessament del estil.
Mes son en tal nombre las bellesas de sentiment, y d'observació que aquells Cuadros de la Segarra atre-soran, que un passa molts cops sense adonarsen perentre els enfargechs y las insistencias y las dilucións
de la narració.

¡Es tan tendra, tan corprenedora, en El pas delbord, la pintura deis improperis que passa la pobracriatura filla del etzar, al ser enmenada, de poble enpoble, fins á la borderi.a de Cervera! ¡Es tan vigorós,en El ,Secret den L'alfrrs, el cuadro de la vida ferrenyay aspra deis carboners montanyenchs! ¡Es tan en-ternidor y feréstech alhora, 1' idili, contat en A la bo -na de Dees, entre els nens y nenas mendicants_ que

recorren la comarca! ¡Es, sobre tot, tan punyent eldrama L' aliada al 'dolí que, si no fossin las deficieu-cias d' estil, no 's desdenyaria de firmarlo el mateixGuy de Maupassant.
Una dóna camperola y una somera son las protago-

nistas d'aquesta hermosa narració: las dugas son ma-
res y las dugas se veuen forsadas per la necessitat ácomplir el penós trevall d anar y venir del molí, dei-xant abandonats fi casa als sens petits. ¡Quina ánsiano.passan per ells durant la llarga ausencia! ¡Cuan
pesat se'ls fa esperar que la molta estiga llesta! per fi, arriba 1' hora de tornar á casa. Una fu
riosa tempesta las sorpren.. Per fortuna poden passarel torrent abans de que vingui fort; peró la nit se 'Is
en ve á sobre, y entre las ten ebras, no Iluny de la casa
la somera esperonada pel instint maternal, empren lamarxa á corre-cuyta, llensant demunt d'un fangar á lapo l ra camperola que duya á sobre del bast. L' homede la camperola, surt alarmat en busca ele sa muller,
y mentres la somera dona mamar al seu pollí, y el Ile.pa tota alegroya, la pobra camperola, febrosenca y
xopa d'ayga fins al moll de l'os, se desespera de no po-
der donar el pit al seu fill y cau inalalta y mor al cap
de pochs días. Cuan 1' enterro surt de la casa, la so-
mera juga ab el pollí, ajassada en un prat de vora P
estada dels desgraciats camperols...

Després d' aquesta obra, que á pesar del seu llen-
guatge no sempre espontani p i sempre natural, y de
certas fadigosas diluóíóns, pot posarse al primer ren.
gle entr e els millors cuadros dels nostres pintors ru-
rals, en Pons ha produit.una llarga serie de novele-
tas, de contes, d' escenas foranas y ciutadanas, dela
que sols s' ha publicat en volími apart la colecció ti-
tulada A luatadegolla, constituida per piatorescos y
interessants epissodis de brigandatge y de guerra
civil á Catalunya, plens alguns d' ells de forsa des-
criptiva y d' emoció.

R. CASELLAS.

Nocturna

La nit extén sas amplas alas
demunt ]a vall plena de flors,
dórman, ta estona, las cigalas
per els socall dels seus amors.

Dórman els peixos en sas baumas,
dórman lás aus y las cansóns;
sols, com una ona d'esperansa
súran pe'l bosch las oracións.

Y cau la nit tota somorta
cuan se.,t l'al.,sa empendre'1 vol,
del Mas humil s' obra la porta, ...
pe'l carenar traspunta'l sol.

J . NoVELLAS DE MOLINS
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DESdE '1 MEU 'Ðbsrutnpj

Avesat á no fer cas del esvatots frecuentís-
sims ab que Is atrevits disfressats de crítich
amenisan cis aconteixemenis lit'raris, he arri-
bat ä la següent reflexió, qu' entrego á la fam
deis mercaders del saber universal: 1' éxit d'
una obra, artística 6 literaria, no esti, per re-
gla general, en relaciô ab el seu mérit, sinó en
rellació ab las excentrjcjtats del seu autor y ab
las circunstancias en que s' exhibeix.

Aplaudir 6 combatre á un autor á qui ningú
hajutjat ab la calma y sinceritat degudas, es
cosa que vesteix molt en aquestos temps en
que, ö s' ha de censurar ab violencia, ô s' ha
d'alabar servil y exageradament. S' han abolit
els termes mitjos, la neutraljtat en la emissió
de las opiniöns, la fldelitat y rectitut en 1' ad-
ministi-ació de la justicia literaria, y per axó '1
criteri se confecciona segons sia 1' interés ex-
tern que '1 demani. Un con vencionalisme espe-
cial, puig que no ho sembla, facilita als nanos
del Art y de la Literatura dissjmu!ar y decorar
la seva raquítica condició mitjansant 1' ús de
talons alts y barret de copa. Y aixís vivim fora
de la realitat, unas vegadas sense sospitarho y
altras per propia deliberaciô y egoisme.

Aixó 'm recorda que, moltas vegadas s' ha
discutit si la exhibicíò, representació ó publica-
ció de una obra ha sigut un éxit 6 un fracás.
Entre 'lis mateixos espectadors 6 llegidors no
están d acort els parers. ¿Côrn es? Donchs
molt senzilil: entre 'Js crítichs n' hi han mis que
tenen ulis y no hi veuhen, y altres que no te-
flan ulis y hi reuben massa.

Els primers están préviament decidits á ai-
xecar á un autor contra tots els resultats de la
exhibició, execució 6 publicacjó de l'obra, y 'Issegons portan la consigna d' enfonzarla. Els
que sostenen l' éxit 1' atribuheixen als mëritspositius del autor; els que afirman el íracãs
negan aquestos mérits. ¿Quí está en lo cert?Pera mí 'Is que callan y saben riurers deis
baladrers de una y altra colla.

El soroll es element utilissjm pera obtenir y
donar notorietat y fama, y no es estrany que s'enlayren rnolts autors á só de tabalis. Repicar
fort, ab una 6 altra intenció, es lo que interes-sa, y cuan á consecuencia del soroll s' ha con

-seguit notabilitat, ja no es possible treure I'es.cambeli al sant.
La senyora Pardo Bzmn diu que no hi ha

jdicí crítich inés expressju que cosirse la
boca, pero aixó no saben ferho tota aqueixa
colla d' articulistas inflats y petulants queno escriuhen sense que di horas Iluny še'ls hiconegan la recomendació, la parcjatat ó -1
tráfech de conciencias També assegura el
P. Feijóo que la ciencia te 'Is seus hipócritas lo
mateix que la virtut, y en la rebotiga literaria
y artística ¡son tants el que cridan y fingeixt.n
suficiencia! Entre is crítichs nioderns el que
més empeny es el que més s' esgargameila ha-
ladrejant jcaballeros, no empuiari Y es que
en la Babel en qu' estëm s' hi parlan Iotas las
lenguas, menos la de lareritaty la justicia.

Per altra banda sería curiós averigusr si
guarda relació el gros número de ¡libres que's
publican ab la suma de pers-uas aptas pera ¡le-
girios com sería igualment curiós esbrinar -i
tots eis autors al publicar sas obras posan de
sa part tots els medís adecuats pera proprcio-
narse un éxit reguilar Creure que '1 públich ha
de aceptar ab entussiasme cuantas obras se li
ofereixin, y que n' hi ha pron pera donar vida
á un ]libre enriarne uns cuants exemplars als
periôdichs y algunas dotzenas á las llibrerfas,
es un de tants somnis ab que 'ns recreárn des-
de molt antich. Es necessarj deixar la tribuna
y baixar al camp ras, ahont els negocis se co-
tisan, y aquesta es la inmensa ventatja que
portan als autors de guant blanth las empre-
sas edtoriaIs que coneixen ais coixos assen-
tat:s.

La ja citada senyora Pardo Bazán escrigué
un día que: «l' escriptor aspira no sois á no
arruinarse en edjciôns y á treure renda de] ca-
pital invertit, sinó á obrir val! ahont veja ger-
minar quelcom, á ésser entés, estimat, inter-
pretat, y si no aprobat, sérament discutib.
Es cert. Aixfs parlan tots els autors, tots, des-
de '1 més novell y humil al més enlayrat, per-
que á tots ens arriba la vanitat de creure'Il nos-
tre trevali superior, very fine. Mes no's repara
que aixó en rigor es moral y materiahnent im-
possible; parque no pujan á tant els productes
de la vinya, ni 1' humor del culliter.

La decadencia literaria, si avuy existeix,
que jo no ho créch, no arranca de la major ó
menor difussió deis llibres, ni del major ó me-
nor enlayrament deis autors, sinó que prové
del excés de fullaraca en las llibrerias. Apart de
que certas obras tenen una esfera de propaga-
ció rnolt limitada, no den oblidarse tanpoch

.7
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que per lo que 's rerereix al exercici de la crí-

tica, aquesta s' ha vulgarisat de tal modo que

ha sofert una grandíssima depreciació. El pú-
blich comensa ja á escamarse de algunas exhi-
bicións de ingeni; la inconsciencia y buydor ab

que s' escriu y 1' inmensa pila de planas estam-
padas que per tot arreu s' escampan, sembran
la indiferencia en els esperits y provocan el

cansanci y'1 mareig entre 'Is compradors.

Per altra banda, havém con vingut en que no

sempre un éxit es proba plena de la bondat d'

una producció, encara que no hi ha dubte que

sobra gent que troban justificació á tots els éxits
ab la primera tontería que se'ls hi ocorre. Y

no obstant, abundan qu' es una delícia els en-

tussiasmes ficticis y las aclamacións per conta-

gi, per la irracional pruitja de seguir la co-
rrent. Si á la venda d' exemplars ens concre-

téssem, segurament trobaríam que 'is editors

de Perez Escrich feren majors negocis que 'Is
d' en Valera, y si enlondíssem un poch més

veuríam la falta de base ab que en Zorrilla so-
brepujá á Garcia Gutierrez y á Tamayo.
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No hi ha decadencia literaria . 6, artística, si -

per tal s' ha d' entendre falta de mercat pera'

las obras de mérit. La decadencia está en que
aquestas obras son rara avis, y que fins mol-

tas que passan per superiors no arriban á la

mida. Pero aixfs com ara ja apenas pot parlar-

se en sério de la moral médica, de la mateixa

manera es per demés parlar enn sério de moral
literaria, donchs cada autor,--y dit sía ab per-

dó de totas las excepcións honrosas—camina
pe'ls viaranys que li son més agradables, ab

las passións desencadenadas y fent més indus-

tria que literatura.
En una paraula: no es el públich el desa

-fecte á las obras; son els autors els que desa

-creditan el género y fan malbé el mercat.

La culpa no la té la parroquia, sinó '1 fon-

dista: cuan aquest serveixi més reduhit núme-

ro de plats, pero més nets, niés nutritius y

millor guisats, alashoras els parroquians om

-plirán totas las taulas, totas, y acabarán gus-
tosament ab las viandas.

CLAUDI OMAR Y BARRERA.

ha última plana

Ben suirat, es un llibre nóslra vida:

cada dia que passa, es una plana...

Un silenci complert regna en la cambra;

sois se sent el tích-tach d'un vell rellotje,

y á la molt feble llum d'una xinxeta
borrós relleu, confós, prenen els mobles.

Un baf de medicina

s'escampa per l'entorn de la malalta;

y ab desordre ignorat, xicras y ampollas

ah receptas del metje, omplen la taula.

Un breu sospir s'enlayra

lleuger com el volar de papallona;

y com la pacïent sos llavis xucla,

la que vetlla, ab un drap mulla sa boca.

—Si pot atrapá't són,

será bona senyal —há dit el metje;

per xó tothom camina de puntetas

y fins el respirar sentir no 's deixa.

La nit, éntant fá via,

el temps transcorregut l'agulla marca;

per entre els porticons d' una finestra

se veu el clarejar de nova aubada.
S'amagan las estrellas;

la matinal claror arreu s'escampa;
y apoch brilleja el Sol, y per ]'arbreda

se senten las cansóns de 1'aucellada

Ab las parpellas Glosas,
inmóvil resta el cós de la malalta....

¡Ja s'ha tancat el llibre de sa vida!

¡Es que ha finit breument, la última plana!

Lau,s TATAS Y CARRE.
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l'acsincil de la iavtlac i.

Exp®5ieió de Cartells en el "Circo9 Artístieh"
Organisada per 1' entussiasta col-leccionista

en Lluis Plandiura, qui ja n' havia celebrat
un' altra en el «Círcol de Sant Lluch» d' aques-
ta ciutat, el día 18 del corrent mes tindré lloch
en els espayosos salóns del « Circol Artístich»
la inauguració d' una Exposició de cartel's á
quia mes triat y digne de veurers, figuranthi
las firmas deis mes notables artistas en aquest
ram d' affichage, tant de casa com estrangers.

Entre aquets hi trobarán els amateurs en
aytal ram, las firmas dels inglesos Jhon ilassall
y Cecil Aldín; dels francesos Cappiello, Stein-
len, Cheret J.ossot, Mucha y altres; deis belgas
IIenry Cassiers, IIenry Meunier, Privat, Li-
vemont, Donnay y Berchmans; dels italiáns
Hohenstein, Villa, Metlicoww-itz, Dudovich, Ma

-taloni y Carpanetio; dels nort-americans Wi-
lliam H. Bradley, C. J. Rhead, E. B. Bird,
Maxfield Parrisch y miss Ethel Reed, y 

dels
catalans en Ramón Casas, 1' Alexandre de Ri-
quer, A. Utrillo, Miquel Utrillo, Llaverías y
F. de Cidon.

Veritablement, manifestacións artísticascom
la próxima í inaugurarse, son sempre dignes de
Iloa y ben d' estimar á son principal factor en
Lluis Plandiura, qui, ab un desprendiment y una
devoció ben manifestas trevalla de ferm pera
propagar un art, que, encara que senzill, es
important sempre, ja que avuy son desenrotllo
ha atret 1' atenció dels artistas mes notables
que no s' han donat pas de menos'en conreuar-
lo y enaltirlo, segurs com están de la dificultat
que ofereix sempre precisament ]a seva sen-
zillesa dintre del Art en general.

Com á mostra de lo que ha de ser la vinenta
Exposició de Cartells artístichs, oferim el fac-
símil de la invitació al acte, obra expressa-
ment feta per 1' artista inglés Jhon Hassall y
pulcrement tirada á duas tintas per la casa del
Anton Gavaldá.

També oferim el retrato d' en Lluis Plandiu-
ra qui, com á organisador de un acte tan Iba

-ble, bé mereix aytal distinció.

J. liIBERA.



miséria!

El dia es gris. Las campanas tocan mages-
tuosament escampant arreu llurs sons armo-
niosos, que la ponentada s' emporta ab fíu-ia,
esvahintlos per l'Infinit.

La pluja cau seguida, produhint armonías
estranyas al batrer demunt de las teuladas, y
formant viu desacort ab las vibracions deis fils
elé,trlchs, que la ventada remou ab forsa.

Els carrers están deserts... Tan sols, de tant
en tant, el pas d' algun carruatje torba '1 ca-
yent monóton y acompassat de la pluja.

Els arbres, tots tristos, ensenyan llurs despu-
Ilas, y encara, á trossos, restan coberts de neu
que'ls esmortuhits raigs del
sol hivernench no han pogut
fondrer, gelantse allí y fent -
se forta com un roch.

Els llums de gas, ab llur
claror feble, acaban de donar
la nota trista, perduts entre
la espessa boyra que ho en-
volcalla tot.

¡Quin hivern mes fret y
mes crudel!

Els trevalls están para'i-
sats, y arreu vá extenentse
]a nmiséria...

Pe' ï carrer no s' ovira un'
lnima viventa. . De promp-
te, d'una casa de pobra apa-
riencia, d' una d' aqueixas
casas que mes aviat semblan
formiguers, de tanta munió
de gent que hi viu, se '-n veu
sortir una atina d' aspecte
malaltís vestida ab cuatre
pellingots. Son rostre ullerós
mostra una grogor igual á
la palidesa d' un cadávre; y
en sos ulls rogénchs y pio
rosos, s'hi marca ]a senyal
del sofriment, ó bé '1 sagell
imprés per moltas nits passa
das en vetlla.

La pobra dina, portant
unpetit objecte à la ma, surt
de la escala, ab recansa,
com si allí deixés quelcom
molt estimat d' ella; y, per	 ni,o-a11 çadne

q5
fi, adalerada, sense res al cap, malgrat el vent
y ]a. pluja, segueix uns cuants carrers ab fri-
sansa, com si la perseguissin.

A l'últim, s' atura devant d' una casa de
modest aspecte: y, després d' esguardar á son
entorn, com tement que algú 1' espiés, boy
aixugantse una ]lágrima que li rodolava cara
avall, se fica resoltament á l'escala.

Al balcó d' aqueixa casa hi havía un retol
que deya: Caja de Préstamos.

ERICI-I PAZ Y MARCALLÓ.

iI

1N LLU1S PLANDIURA

ple la iwóxiuta Fxtiosició de Car/ells Artístirhç



46	 CATALUNYA ARTÍSTICA

A SO^aS
íde cuantas te podrás riurer
si algún aixis n' arreplegas! ...

—Ja que has complert catorz' anys, Si un jorn un d' aquets te'n plou,

y ab un pam més de cretona ja cal que '1 mantingas tou

ta pantorrilla grassona
fins que t pregunti per mi...

presservas deis ulls estranys;
Sabs, filla, lo que vull dí?....

ja que rebutjas la nina —Prou.... Prou....

y etgegas la fira al diantxa Un cop d' ell dugas el nom,
distreta ah la clavellina, no sial "tant -se- me'n -dona":
el	 et ó la planxa;q ue t aixis com 1' hom tá la dona
ja que tot té vé de non també la dona fá 1' hom.
com si ara eixisses de! ou, Férmal curt, si '1 vols tegú;
mos bons concells has d'ohir. peixa'l bé, si '1 llús te fá;
Sabs, filla, lo que vull dir'..... que pensi á tothora ab túl....

—Prou .. Prou ... que sempre posi'l peu plá!..

En 1' e.cenari del mon Y si un jorn el pany te clou..

júgahi el paper de Tóni ans tot ho etzivi en renou

¿Qué t' obran el bech?.... —Muxoni si un bés te'l pot ablanir....

¿Qué 't trucan al cor?.... —No hi son! ... Sabs, filla, lo que vull dir ?...

Que un esparverot rebéch — Prou.... Prou....

creyente ignocent coloma
Com el diable de la Creuse t' arrisca fréch á fréch fuig de conxorxas antigas:estan ufantse la ploma...:
"Qui té amigas tés"....Séria, corn jutge sens sou,
un home, filla, y un Deu.

Deu

te '1 miras ab ulls de bou,
La qu' es llépola de mena¿y si gosa, entents? ... ni així....
y fresseja y tempta y furga,Sabs, filla, lo que vull dí?....
fá com tú cuan erats nena,—Prou ... Prou....
per cada enfit una purga.

Rés de mocadors y anells; Si may el dubte 't conmon,

rés de fe 'i mut ab els dits; rumia bé, ton seny óu,

rés de redolins florits del perill allúnyat.... y....

ni de munyochs de cabells. -	 Sabs, filla, lo que vull dí?....;

Si, enamorat de ton ayre, —Prou.... Prou ...

t' ensenya 'ls goigs del amor Y cuan, ja bona casada,
algún mosquit rondinayre Deu te donga la ventura
d' aquets que tot élls son cor, de véuret una criatura....
venta'l 1.... No 't deixis seduhí.... una, no més, per anyada;
Mosquit, al cap y á la fí cuan dins ta riolera gávia
pica, y lo que pica cou....  ens enrondin tos pollet
Sabs, filla, lo que vull dí. ... barbotejant "mama" y "ávia"

—Prou.... Prou.... enjogassats y distrets;

Com tú.... ¡no rigasl.... ets maca, cuan ja ré 't vinga de nou

y no sents fret ni calor, y guaytis, serena, '1 pou

ab temps pots trobar amor hont totas cayém al fi....

y.... lo que se'n diu, butxaca. Sabs, filla, lo que vull di?

Rés de gelos ni amohíno —Prou.... Prou....

per si tals ó cuals pubillas
Mes.... qué tens ?.... Qué 't cau? !I	 arel....varían de letxuguino

á cada tom de faldillas. Flors.... cabells ... una carteta....

De cent, una ierá 'l jou .Mi Arturo.... ¡Bona 1 hem feta!....

de éllas, las noranta nou ¿Aixó es lo que 't diu ta mare?..,.

capunas han de morir ._ ¡A catorz' anys festejar!....

Sabs, fila, lo que vull dir?.... ¡Anant de curt!.... !Donya Ré!....

— Prou.... Prou ... ¡Si 'm sembla que no pot sél...
¡Si no m' ho puch empassar!...

Fixat ab un: un sol, sents?.... ¡Ay, Senyor!...Jo era als dinou

Ni guapot ni lleig, tal cual; y... mira... 't feré un cap nou

per home lo principal sinó torsas de camí...

es que no li falti ... entents?.... Sabs, filla, lo que vull di?...

En tenint pinyons, el viurer —Proul.., Proul...

es tot lo bonich que 't cregas, JOAN PONS Y MASSAVEtT
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U^n pastor de LA ROCA
(Fot. de foro Surroca)

L roc
El vehinat de La Roca, poblet distant una mitja

hora de Camprodon y qu'era en la Edat Mitja un cas-
tell inexpugnable, de notable situació estratégica,
pertanyent á la casa Descatllar y quin senyor se titu-
lava comte de Santa Coloma, marqués de Besora y
senyor de Rocabruna, es avuy un poblet en extrém
original y pintoresch.

Responent á son nom, está assentat al cim d'un ma-
cís y escarpat penyal, enlayrat á uns 1.140 metros so-
bre el nivell del mar y situat entremitj del riu Ter y
del Riberal d' Abella. La Roca 's compon de 30 ó 35
casas, ab 110 habitants, essent aquets d'una complexió
ferrenya, actius y escardalenchs, senzills y amables de
carácter y sobre tot molt aymants del terrer que con-
reuhan, y de quins productes ne viuhen, dedicanise es•
pecialment á la cría de burros. Las casas, d'un segell
rónech y miserable, ofereixen la particularitat d'estar
totas ellas esglahonadas, notantse en una que altra,
marcadas reminiscencias d antiguas murallas del
temps feudal, reconeixentshi avuy mateix d' entre las
runas d' un castell, un groixut y sumptuós portal de
pedra; els carrers, que certament no respiran cap
elegancia ni riquesa, forman precipitadas y escabro-
sas pendents y son tots ells, á més d' estrets y torts,
encrostats de grossas pedras, d' entre 'Guals intersti-
cis brota una verdenca y espessa molsa. L'ig:esia cm-
plassada dalt del poble, si bé no presenta cap detall

interessant , resulta petita y aixerida, essent sa fat-
xada de pedra picada d' un color roigench adquirit
pe '1 curs del teuips; cono qu' es sufragánia del in-
mediat poble de Vilallonga, solsament s' hi celebra
missa eu dita capella un cop 1' any, qu' es el día del
aplech, que te lloch el primer diumenge de Setembre
de cada any. S'hi pot anar desde aquí Camprodon per
dos camins; un, el més proper, es el que pasa pe '1 po-
blet de Llanás y 1' altre el d' Espinauga que per falde-
jar la vora dreta del Ter, es el mes poétich y frecuen-
tat pe'Is barceionins que venen á estiuejar en la fresca
y xamosa vila de Camprodon .

De dalt de La Roca pot disfrutar 1' espectador de
dos espléndits y afalagadors cops de vista: en tot
temps, se li descapdella al seu devant y per tots cos-
tats, grans y esgarrifosos precipicis, en perill d'estim-
barse al mes petit descuyt, produhint tot ell un efecte
imponent y gayrebé eslerehidur; y al estiu, l'observa-
dor gaudeix d' un panorama per demés interessant,
qu'entranya un verdade: devassall de sublimitats,
totas ellas de la més encisadora poesía: las extensas
valls de Llanás y Vilallonga d' una vegetació exhube-
rant; las verdosas y atapahidas Glosas matisadas d'ex-
quisidasy delicadas Ilors; las frondosas pollancredas,
saulas y verns; tot aixó alograt á la vegada pe '1 innr-
muri de las enjogassadas y cristalhnas onadas del
riu, que besan sos peus y pe'l segut piupejar dels
aucells que, cantant y saltant de branca en branca,
sembla talment formin chor ab el festós xiulet del
xeval pastor qu"atalaya el blanch remat; componen en
conjunt un cuadro, el més inténs y fresch de color, el
que més explaya 1' esperit, el que més hi vessa á dolis
la dolsa y planyívola poesía y el que més destorba al
pinzell pera pintar las indescriptibles bellesas que '1
lloch esmentat enclou.

¡Ah! ¡Quin contrast de color el d' ahir ab el d' avuy!
Ara tot está fret, tot el pahisatje despullat, esmortu-
hit y pié d' entristida poesía, ni la mes ]leu peixada
del tourísta trenca la quietut y la soletat d' aquell
lloch de pau, ahir tan visitat y avuy poch menys que
aislat per las neus y geladas própias del cor del
hivern.

M*

La tradició de aquest poble conta un fet en extrém
curiós: es el següent: L' esmentat castell de La Roca
fou sitiat en temps dels moros per un poderós exércit
d'aquestos, quins vegent qu 'era impossible prénderlo
á viva fursa, atesa sa situació inexpugnable, deter-
minaren tenirlo sitiat fins y á tant que sos defensors
tingue,seu. de rendirse per fam; pero ocorregué que,
cuan pensavan estar á punt de conseguir son objecte,
sortí del castell un missatger, portant una gran pla-
tada de truytas molt grossas y frescas, entrá en el
campament enemich y dcrigintse al capdi11 dels moros
li manifestá que per ordre del senyor del castell li teva
present d' aquellas truytas, que contaba serían del seu
agrado porque els del castell, que tenían costum de
menjarne tots e;s dias, sabían per experiencia qu'eran
excelents; y lo que digué '1 missatger era vritat, per-
que de,de '1 castell baixavon cada dia á pescar al riu
Ter, per un pou que foradava la penya en que aquell
se troba assentat fins á arribar al nivell del ríu, y
desde allí per medi d'una mina, quina boca era molt
dissimulada, sortian al exterior. Qa2dá el capdill dels



j 8	 CATALUNYA ARTÍSTICA

:IRAN TEATRO DEL LICEU
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moros molt sorprés de a } tal present y després de des-
pedir al missatger ab un altçe present pe '1 senyor del
castell, disposá fer un detingut registre per la vora
del riu'á fí de trobar la mina per' ahont els del castell
sortian á pescar; pero com dita mina anava á parar
molt lluny y era forsa amagada, no pogué trobarla,
resultant d'aqui que, desanimat aquell capdill de poder
fer rendir el ;castell per fam y avergonyit de véures
burlat en sos intents, aixecá '1 cit j y abandoná preci-
pitadament tota la comarca, ab gran content de sos

habitants, que no pogueren menys de regoneixer y
publicar que debian sa llibertat al valor y astucia
del defensor de dit castell de La Roca de Palencá,
(aquest es son nom verdader.)

Tal es la llegenda qu' encara contan en la vora del
foch, els avis d' aquell poble en aquestas llargas
vetllas d' hivern, y que jo vaig sentir explicar fa pochs
días en conversa intima, en la llar de la .casa de pagés,
coneguda per "ca'nSau de la Roca.,,

JAUME VILA Y RIERA.
Camprodon, Desembre de 1902.
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PRINCIPAL
Ab la po 7ular comedia de Sardou titulada La Corte

de Napoleon, va despedirse el diumenge últim, la
companyia Tubau-Palencia.

Per ara no s' anuncia cap novetat.—C.

LICEU
LA WALKYRIA, de Wagner

13onich aspecte oferia el Liceu la nit del passat di.
mars.

Plata, pisos inferiors y pisos superiors, tot pié; no
n'hi havía per menos, puig tenía lloch la reprise de
La fV alkyria.

Baix la direcció del Mtre. Mascheroni, sortí una
Waikyria ben ensajada, bon xich pulida y sempre bo-
nica, pero correcta, y la veritable obra de Wagner....

Deixém filosofías apart, y ressenyém, encara que
siga superficialment, lo que 'ns semblá la reprise en
cur_stió.

El Mtre. Mascheroni ha fet tots els possibles pera
oferirnos una Walkpria llampant, y no hi ha dubte
que ha conseguit lo que desitjava; ha lograt dominar
tot el conjunt y 'ns dona tot lo que pot y lo que sab
dintre del drama ó art wagneriá. ¿Podém exigirli
més?

De la part de Brrnchilda se n'ha encarregat 1' admi-
rable artista Srta. Giudicci, que ho fá ab conciencia
y d' una manera molt correcta. A inés d' una figura
plástica y una veu potenta y ben timbrada te condi-
cións molt remarcables tant per la dicció com per la
mímica y 1' accionat. El recort d' altras intérpretes
qu' ha tingut la part de Br,tulrilda, que han desfilat
per las taulas del Liceu, no ha brollat ni ha ressortit
en el públich en general. Per la nostra part, si algún
defecte podém senyalarli es la massa inmovilitat qu'
observa en la primera escena en que apareix, ahont
hauria de mostrarse més walky+ria, aixó es, inés gue-
rrera y coratjosa, y mentres dona'ls crits, bellugarse
y saltar d' una á altra roca, alegroya y fréstega al
ensemps, qu' es tal com han d'ésser lás walkyrias mi-
tológicas, y tal corn las concebí Wagner. Tot lo res-
tant de 1' obra, qu' es lo mès, ho fá, com ja havém dit,
ab notable correcció y sens recorrer á efectismes ni á
detalls exagerats y fora de lloch, per lo qu' es molt
digne d' ésser aplaudida xardorosament.

La part de Siegliuda, á cárrech de la Srta. D'Ar-
neiro, també ha lograt un gran relleu; no altra cosa
esperavam de tan notable artista, á la qu' havém ad-
mirat varias voltas sas bonas cualitats, aixís de e-m-
tant com d actriu. Tota sa part sab brodarla ab bon
frasseig y admirable mimica, donant expressió alta-
ment dramática en els moments culminants de 1'
obra,

Li figura de Siegmund, es interpretada pe '1 tenor
Sr. Vaccari, que fa aplaudirse per la veu ben timbra-
da y dolsa que posseheix y per la bona voluntat ab que
representa. En tot ens ha agradat, relativament,
menys en la escena ó dialech ab Brun/,ilda del segon
acte, ahont no ha estat gens ni mica á la altura deis
detalls altament dramátichs, gayrebé sublíms, que hi
té, en quins pot lluhirse de debó un actor que posse-
heixi fibra.

La curta part de Fricka, que representa la senyora
Giaconia, pot considerarse acceptable, si 's te en
compte la poca intervenció que la esposa de Wotan
té en La JValkyria, encara que siga la causa directa
de tota 1' obra.

El baix Sr. Rossato, en la F art de Hunding, hi fá lo
que pot, pero s' oblida de que representa un drama
musical y no una ópera.

El Sr. La Puma, interpretant al "deu" Wotan, gay-
rebé fá plorar; ni la veu, ni '1 frasseig, ni la mímica 1'
ajudan en rés. La mage,tat propia del personatje que
representa, deu deixársela per forsa darrera 'ls bas-
tidors, puig per las taulas ni una guspira se 'n troba;
el drama moral que 's desenrotlla en l'ánima del "deu"
no 's traslluheix ni endevina en lloch, y la serenitat
de la paraula, la severitat de moviments, la propietat
del accionat, tot equivocat y deplorable en extrém-
La Ilansa, que simbolisa una de las parts complemon-
tarias de la personalitat de Wotan, inherent á sa figu-
ra ó concepció dramática, al Sr. La Puma li fá més
nosa que servey, y en sas mans, en comptes de la lían

-sa sagrada, símbol del poder del "deu ", queda conver-
tida en el vulgar y prosaich xuxo de cualsevol se-
reno.

Las vuyt .calkyrzas, afinadas, ajustadas y ab gran
moviment en la escena, tal com ha d' ésser.

Resumint. Una Walkyria acceptable, y deixant á
salvo els intérpretes femenins, no resulta el veritable
drama musical de Wagner, per 1' empenyo que tenen
els artistas mascles en represeutarne una ópera y no
la segona jornada de la grandiosa Tetralogía L' anell
dt 1 Nibelung.

JOSPPH BARBRRÁ.

1(. TROVATORE

L' anunci de que ab aquesta ópera de Verdi debu-
tava la notable cantatriu Mme. Hariclée Darclée,
portá al teatro, dissapte passat, un allau de públich
desitjós de tornar á sentir á la diva francesa en un'
ópera que per alguns es de fácil execució.

La nit aquella, donchs, el públich va dividirse; molta
part d' ell, wagneriá per excelencia, 's disposá á re-
ventarho tot, perque'1 tot de la serata no feya farúm
de Wagner. Ademés, algú havía dit, y certament
aixís vá resultar, que la Darclée encarregada del pa-
per de Leonora, no era la Darclée de temporadas pa-
sadas, y fina se li censurá l'haver triat pera debut una
ópera verdiana, y per afegidura, gastadíssima.

Els encarregats dels demés principals róles de A <u-
cexa, hlaurico y Cointe de Luna estavan encarre-
gat s á la Srta. Salvador, al tenor Angioletti y al barí-
ton Hernández, respectivament.

Deixant de banda algun-petit incident, degut á la
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intransigencia d'una part de públich, la representació
de Ji Trovatore va resultar ajustada, sobre tot per
part del tenor Angioletti en el "Madre lnfelice" del
tercer acte y en el tercet del primer, hont fou ovacio-
nat, obligantse '1 á fer el bis entre orollosos pica-
ments de mans. També se'l aplaudí molt y ab justicia
després de cantar la serenada del primer acte v fnu
forsa escoltat v ab gust en el grandiós "Miserere" del
cuart.

La Sra. Darclée en el primer acte se 'os mostrá la
cantatriu afiligranada de sempre. No li ocorregué lo
mateix en el "Miserere" hont rebé mo^tras de desa

-probació que, ja dich, trobarem sortidas de la intran-
sigencia de bona part del públich.

Fent la gitana, la Srta. Salvador se 'os mostró una
bona artista en el cant, si bé un xich exagerada en
la mímica; pero aixís y tot els aplausos que esc oltá
foren ben merescuts.

El baríton Sr. Hernández, que debutava aquella nit,
sortí ayrós de son comés, fentnos un conste de Lima
forsa recomanable. Ja hem dit que en unió de la Dar-
clée v del Angioletti tingué que repetir el tercet del
primer acte, y també vá agradar moltís<im al cantar
la romanza del segon y en el duo ab Leo;Zora del
cuart. Escnitá aplaudiments encoratjadors.

La orquesta bé, dirigida ab bastant acert pe'l mes-
tre Mascheroni.

El públich un bon xich irrespectuós ab els artistas
que posavan tota sa bona voluntat en la interpretació
de la ópera.

**
L' endemá diumenge á la nit se repetí 71 Trovatore,

sortint millor a j ustat y arrodonit per part de tots. Y
¿á que fou degut? Primera y principalment á trobarse
mes bé de veu el distingit tenor Angioletti, y després
á no influir el públich descontentadís per sistema, en
1' altra part del públich neutre.

Els aplausos varen ser mes expontanis, logrant la
Darclée y 1' Angioletti es pecialment, ressarcirse del
disgust de la nit passada. Tot vá anar llis com una
seda, degut á la imparcialitat del públich de las altu-
ras, perque lo qu'es 1' aristocratich de palcos y buta-
cas no se'n cuy da poch ni gayre de las óperas. La
cuestió es fer el sabi y poguer molestar als pobres
artistas.—J. A.

ROMEA

Com estava anunciat, dilluns tingué lloch el bene-
fici del primer actor y director de la companyía 1'
Enrich Borrás, vegentse plena á vessar la sala d es-
pectacles d' aquest teatro.

Tant en el primer acte de Lo Ferrer detall d'en Fre
-derich Soler, com en el segon de Terra Baixa d' en

Guimerá y en el tercer de la Alare eterna de 1' Igle-
sias, estigué admirable el primer actor de la nostra
escena, sobre tot en Terra Baixa, que, com ja es
sapigut ne fá una verdadera creació, essent per lo
tant ovacionat ab entussiasme,

A continuació s' estrená'1 monólech Lo prestidigi-
tador, original d'en Santiag) Rusiñol. Aquesta obrela
no té altre objecte que '1 de distreure per un moment
al auditori, y, en part, ho va lograr; fins que 't per-
sonatje colnensa 'ls jochs de mans es una verdadera

filigrana, rues al arribar en aquell lloch, decau tot
l' interés de 1' obra y ab ell l' entussiasme del públich.

No obstant, fou rebuda ab aplauso, tinguent de pre-
sentarse son autor al palco escénich.

En Borrás interpretó Lo prestidigitador d'una
manera acabadíssima, demostrant que també sab exe-
cutar els.pèrsonatjes cómichs.

Entre 'ls presents ab que fu obsequiat el distingit,
actor, recordém un cuadro d' en Rusiñol, una artís-
tíca cartera, un rellotje y altres objectes de valor,

NOVETATS
El dissapte debutá en aquest colisseu una aceptable

,compan ) la de declamació, en la que hi forman part la
majoria deis artistaç que fins fá pochs dias represen.
taren El anillo ;ndgico.

Las obras escullidas pera '1 debut foren la comedia
en dos actes de Vital Aza, Zaragüeta y la persa en
un acte dels germans Alvarez Quintero titulada La
reja. La execució de abduas produccions signé forsa
cuydada distingintse el primer actor senyor Sanchiz.

Pera alternar ab la companyia anomenada, debut á
també la divette 11lle. Albany Debriége; el trevall
d' aquesta artista podrá tenir el mérit que 's vuiga,
pró es necessari fer constar qu' es mes propi d' un
café-concert que d' un teatro com el Novetats, per
ahont han desfilat, ab poch temps, las figuras mes
eminents de 1' art, com ho son la Duse, en Zacconi y
la Vitaliani.
El públich vá rebrer á la Debriége cortesment

fentli repetir, alguns couplets. Segons resan els car-
tells aquesta artista ha sigut contractada per pocas
funcions.

ELDORADO
El por/folio de Eldorado y El prrñao de rosas, son

las obras qu' han fet el gasto durant la derrera set-
mana.

A las funcións hi assisteix molta concurrencia,
sobre tot desde que s' ha estrenat El portfolio, revis-
ta local del senyor Molas y Casas.

Per aquesta setmana s' anuncia 1' estreno de Los
Charros. Están ensajante La Caprichosa y Piquito
de oro.

TIVOLI iCI Reo-ECUESTRE)

Ultimament han tingut lloch en aquest teatro váris
debuts, alguns molt importants dintre '1 género
ecuestre. Reculleixen aplausos tocas las nits, la to

-nambula Rossi, els excéntrichs Crontar y René, la
troupe Ancillotti y els germans Carpi.

S' anuncian mes debuts.

GRANVIA
Ha colnensat á actuar en aquest teatro una com

-panyia de sarsuela petita de la cual forman part la
tiple Pinós y '1 actor Bergès..

Desde dilluns que's fan las funcions per horas.—O.
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Biblio vafla
Llibres y periódlcbs rebuts en aquesta Redacció

ENSAIGS. —Aplech de trevalls en prosa per Enrich
Paz y Marcalló.

Al tancar el derrer full d un ]libre d' autor nnu,
cuan se resumeixen en una eal:ficacié total las impre-
sions rebudas per cada un dels trevalls; cuan un dels
que llegeixen ab amor y ab amor judican, veuhen for-
marse inconscienment la figura del autor de la ter-
minada obra, y, ab major serenitat, fruheixen ó des-
precian la més sobressortint nota de llur ofrena lite-
raria, sembla que hi ha un moment decissiu, com una
forsa interior, que condemna al oblit al autor nou ó
li assegura, ab la més ferma convicció, un pervindre
hermós.

No párlém ja cuan 1' autor non se'ns revela un géni,
com en Víctor Catalá. Allavors no existeix el moment
decissiu, ni 's nota aquella forsa interior; perque tot
el sér se sent ubriacat d' admiració y de Bellesa, y tot
s'ho emporta l'entussiasme.

Donrhs, com abans deya,-6 volía dir, —al tancar el
derrer full d'Ensaigs, se'ns dibuixa la figura del autor
(orsa jovenívola; la nota sobressortint de sa persona-
litat la trobém en la sinceritat,—que de las condicions
d' un autor es de las més estimables, y una caldoreta
d'eçperansa ens ne fa esperar novas produccions, des-
prés (le. nous estudis.

La sinceritat; aquesta es la nota característica dels
trevalis d' en Paz. Son senzills, tal com els ha sentit:
sense afectació; sense reminiscencias d' autors ex•
trangers.

Seus; d' un esperit que's dona tot ell en lo que dona,
d' una delicadesa sense rebuscaments y sense es-
blayms de comedia: veritat que á voltas las pinzella-
das no resultan lien arrencadas de la realitat, pero
s'hi vea sota d' ella la impresió, qu' es bona, y, sobre
tot, la, sinceritat. No pot ésser massa analítica la crí-
tica al qui te la modestia de calificar d' Ensaigs la
seva obra.

- Aixís;--á-vegadas, -en Paz s' oblida de que fa prosa;
y s' abandona massa á sos sentiments que relliscan en
algun punt fins al sentimentalisme, com en Malalta d'
amor, ó al pessimisme més débil, com en algun trós
de La víctima.

Pero, en cambi, en La coixeta dona la delicadesa
intensa y la poesía dolsa. No dubto de calificarlo el
millor trevall del volúm.

Contrast, resulta equivocat: no es assumpto pe 'Is
sentiments d'en Paz. Es la única excepció.

Els vellets y L' anónim, cada un pe '1 seu estil, y, so-
bre tot L' auózzizn, son trevalls ben recomanables.
Igual calificació mereix Miseria, que reprodnhim en
altre indret ael present número.

La vaga també es un articlo bonich. Impressió,sen-
ztll, personal, respirant sinceritat á cada paraula.

Es, en fí, un llibre que 'n demana un altre; son uns
ensaigs que agradan; es una prosa cuydada; una edi-
ció feta ab carinyo, y, abrassantho tot, es un autor
nou de casa á qui doném la benvinguda més afectuosa
y debém estimular,

R. S. S.

Nòstre folletí

Ab el present número rcpartím el p'éch
desé de la primera edició del llibre

POM DE CANSONS
original del genial poeta cata!á

A peles maestres

AVIS
Aquells de nostres llegidors que desitjin en-

cuadernar el volúm de CATALUNYA ARTÍSTICA

corresponent al finit any 1902, poden passar

per aquesta Administració, carrer de Sant Pau,

8, pral., y mitjansant el preu de 2 PESSETA '.

se 'ls hi fard encuadernar ab luxosas tapas

EXPOSICIÓ D' ART ANTICH

Concurs de cópias

Optant als distints premis oferts per la Junta de
Museu-, s' han presentat el següents trevall,:

Número 1.—Anónim.—Memoria, ab el lema •'Luchar
es vivir,, relativa á la secció tercera. (Texilaría.)

Número 2.—Anónirn.-25 dibuixos reproduint coro-
nas (secció segona. Mobiliari), ab el lema "Coronas.

Número 3.—Don Francisco Vela y García.— 25 di-
buixos reproduint objectes de metallistería, joyería,
cerámica, vidriería, etc. (secció segona. Mobiliari`.

Número 4.—Anónim.-4 dibuixos reproduint tei-
xits (secció tercera. Texilería), ah el lema "Colección.
primaria de Tejidos.,,

Número 5.—Don Joan Pinós.— 12 láminas ab 17 di-
buixos reproduint caps (secció quinta. Figura).

Número 6.— Don Eduart 1ló.-12 láminas ab L, di-
buixos reproduint caps (secció quinta. Figura).

Número 7 —Don Antoni Falguera, don Frederich
Brunet y don Joseph Guday-25 dibuixos reproduint
teixits (secció tercera. (Texilería).

Número t;. —Els mateixos. -15 dibuixos reproduint
edificis (secció primera. Arquitectura).

Número 9.—Don Antoni Pons y Palau. -15 dibuix(,
reproduint caps (Secció quinta, Figura).
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Número 10.—Don Francisco Labarta.-15 láminas

ab 25 dituixos reproduint figuras senceras (secció
cuarta. Indumentaria).

Número 11.—Don Mateu Culell y Aznar.-8 láminas
ab 26 dibuixos reproduint teixits(secció tercera. Texi-
lería)

Número 12.—Don Em'.1i Coranty de Guasch. -12 lá-
minas ab 32 dibuixos reproduint texits (seció tercera.
Texilería).

Número 13.—Anónim.-13 láminas ab 13 dibuixos re-
produint caps (secció quinta. Figura), lema: "Ad ma-
jorem artis gloriam•`.

Número 11.—Don Joagaíai Vacarisas.-12 láminas
ab 25 dibuixos reproduint teixits (secció tercera.
Texilería).

Número 15.—Don Eduart Vacarisas.—Sis.láminas
ab 30 dibuixos reproduint armaduras (secció segona.
Mobiliari).

Número 16.—Don Salvador Sampere y Miquel. —Sle-
moria titulada "Los cuatro centistas catalanes".

Número 17.—Don Francisco Labarta. —Deu láminas
ab vint dibuixos redroduint caps y figuras senceras
(succió cuarta. Indumentaria).

Número 18.—Don Joaquim Renart.—Nou láminas ab
setze dibuixos reproduint caps y figuras (secció quin-
ta. Figura).

Número 19.—Anónim — Quinze dibuixos reproduint
paviments (secció primera. Arquitectura), lema "Eh-
rajolat gótich".

Número 20.—Don Isidro Riera y Modolcll. —Set lá-
minas ab quinze dibuixos reproduint caps (secció
quinta. Figura).

Número 21.—Don Dionís Renart.—Sis láminas ab
quinze dibuixos reproduint caps. (secció quinta. Fi-
gura).

Número 22.—Anónim.-18 láminas ab més de 25 di-
buixos reproduint armas (secció segona. Mobiliari),
lema "A."

Número 23. —Danya Rosalía Martí y Llorach.-
25 dibuixos reproduint teixits (secció tercera, Texi-
lería).

Ademés s'han rebut las següents obras que no poden
obtar als premis del concurs per haverlas presentat
en número insuficient els seus autors.

Don Feliu Elías.—Dos dibuixos reproduint figura.
Don Ibo Pascual.—Sis dibuixos reproduint caps.
Don Baldomer Tullot.—Un dibuix reproduint un

cap.
Don Francisco Cánevas. —Deu dibuixos reproduint

caps y figuras.
Don Antoni Valls.—Nou dibuixos reproduint mobi•

liar¡.
Don Joseph Guarro.—Un dibuix reproduint un cap.
Don Pere Montaña.—Vuyt dibuixos reproduint caps.
Don Lluis Bonis.—Un dibuix reproduint un cap.
Avuy deu tenir l l och el repartiment de premis als

artistas que han pré ; part en fer las cópias exposadas.

Estém preparant, y tal vegada siga el vi-
nent, un número interessantíssim dedicat á la
estancia en nostra ciutat del vis- president de
1' Argentina. Dr. Quirno Costa, yespeciainient
á la Exposició que en honor seu organisá la
"Revista Comercial Ibero-Americana"

El vinent dissapte celebrará la Biblioteca Museu
Balaguer de Vilanova y Geltrú, una vetllada ab el fi
de commemorar el segon aniversari de la mort del
que fou estimat amich nostre el malaguanyat poeta,
fundador de 1' avant dita Biblioteca D. Víctor Bala-
guer, en quina sessió necrológica hi pendrán part
ademés de váris individuos de la Junta d' aquell Cen-
tre, alguns distingits literats y artistas.

Se troba malalt nostre estimat amich el notable
pintor•escriptor d' Olot D. Marian Vayreda, quin rá-
pit millorament desitgém de debó.

A. López Robert, impresor, Asalto. 63. — Barcelona

Aquesta Administració fa avinent á. tots els senyors suscriptors y corresponsals de
CATALUNYA ARTÍSTICA, que en lo successiu s' abstingan d' abonar á 1' antigua Empresa del
periódich 1' import de suscripció corront, ja que desde mitjáns del mes passat de Desembre la
publicació corre á cárrech exclusiu de la EMPRESA NOVA, quina, segons escriptura, no 's fá
solidaria de cap deis compromisos contrets, anteriors al 15 del esmentat Desembre de 1902.

(Administració: Carrer de Sent Pau, 8, pral. —Teléfon núm. 1836).

111	 5 flEbrI"I i:i	 es 1'únich Anis que obté'ls primers

premia en tatas las EXPOSICIONS

UNIVERSALS y que e' exporta á
tots els pahissos del mon.

VICENS BOSCH	 BADALONA
Dipósit, Banys Nous, iS - BARCELONA
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