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Editem les correspondències que Joan Pons i Massaveu (1850–1918) va trametre 
des de Barcelona a la revista de Buenos Aires “L’Aureneta” (1878–1880), la 
publicació dirigida i editada per Antoni de P. Aleu, ànima, altrament, del Centre 
Català de Buenos Aires. El nostre objecte és de fer manejables un conjunt 
de textos que resulten útils per al coneixement de la societat catalana, i més 
concretament la barcelonina, dels primers anys de la restauració: ofereixen, a 
través de la mirada de Pons, una gran varietat de notícies sobre la vida privada 
i social, sobre els usos culturals, els lleures, els gustos, etc. També, permeten 
l’accés a l’actualitat literària, artística i cultural del catalanisme d’aquell 
moment: el corresponsal Pons, en efecte, pretenia informar de totes les noves 
que afectessin el catalanisme.

Quant a la nostra edició: seguim el criteri de transcriure els textos tot adequant-
los a la norma ortotipogràfica actualment vigent (sense alterar-ne, doncs, ni la 
morfologia, ni el lèxic ni la sintaxi). 

G. P. i A.
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i. Edició

1

Sr. Director de L’Aureneta.
Molt Sr. meu: Complimentant mon propòsit de trametre-li mensualment, per 
més que sia amb l’obligada lleugeresa d’una correspondència, quantes noves 
afectes al catalanisme, del qual es vostè ferm partidari, arribin a mon limitat 
alcanç, emprenc avui ma tasca desitjós de comunicar-li les vàries ocorregudes 
durant lo present mes.

Començaré per la més important; la de la festa celebrada, com és costum, en 
son primer diumenge amb motiu de la solemne distribució dels premis oferts 
en lo cartell de la ja tan arraigada institució Jocs Florals de Barcelona, la qual 
tingué lloc enguany en lo Gran Teatre del Liceu. 

Dit local, profusament il·luminat, decorat amb tan bon gust com esplendidès 
per los germans Vilanova1 i ple de gom a gom per una lluïdíssima concurrència, 
presentava un conjunt molt digne de la general atenció.

A la una ben tocada i un cop hagueren ocupat sos respectius sitials les 
comissions que representaven a l’Excma. Diputació Provincial i Excm. 
Ajuntament, protectors de la festa que ens ocupa, lo Sr. Governador, declarà 
la sessió oberta, solemnisant primer aquest acte amb un breu discurs.

Poc aprés llegí lo seu lo Sr. Pons i Gallarza, president del Consistori de 
Mantenedors, que fou interromput vàries vegades pels ingènuos aplaussos que 
la majoria dels oients dedicaven aixís a la bellesa de ses frases com a lo profundo 
de son fons i més especialment a l’esperit catalanesc que s’espargia de cada un 
de sos preuats conceptes.

Finit aquest, lo Sr. Secretari del Consitori, Sr. Guimerà, después d’una breu 
ressenya donant compte dels treballs entrats en concurs i d’algunes sentides 
frases dedicades an aquells catalanistes arrebatats per la mort durant lo any, llegí 
en alta veu lo nom del Sr. Martí Genís, de Vic, guanyador de la Flor Natural, de 
la qual ne féu ofrena a la Sra. Carme de Domingo, qui ocupà lo siti presidencial 
entre els aplaussos de tothom.

Après de llegida “Lo Criat major”, que aixís es titulava la poesia mereixedora 
del premi dedicat a la gentilesa, s’obriren los demés plecs resultant premiades 
amb lo primer accèssit “La poesia”, del Sr. Martí Folguera, i “Afany”, d’autor 
desconegut, amb lo segon. 

1 Els adornistes Anton i Emili Vilanova. 
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D. Damàs Calvet guanyà l’Englantina d’Or amb un fragment de son poema 
Mallorca cristiana, essent proclamat luego Mestre en Gai Saber, per reunir lo 
número de premis ordinaris que a l’efecte pertoca.

Lo Sr. Martí Folguera s’endugué lo primer accèssit a l’Englantina amb sa 
poesia “Serps del cor” i la Sra. Dolors Montserdà de Macià lo segon amb “La 
comtessa Mahalta”.

Fou adjudicada la Viola d’Or i Plata a la poesia “La filla de Jehpté” del Sr. 
Torres i Reyató, obtenint lo primer accèssit “L’àngel caigut”, d’autor anònim, 
i lo segon la titulada “Tardor”, de D. Josep Franquesa i Gomis.

Les poesies guanyadores de premis extraordinaris foren: “Armengol de 
Gerp”, de D. Josep Martí i Folguera, que s’endugué el Lliri de plata; “Lo 
canal d’Urgell”, de D. Artur Gallart, a la qual s’adjudicà un accèssit; obtenint 
un Pensament d’Or i Plata per sa poesia “La llegenda de la pàtria” D. Mateu 
Obrador Bennàssar; un accèssit lo Sr. Martí i Folguera per la titulada: “La 
corona”; una Rosa d’Or i Plata el mateix autor per “La cançó del treball” i una 
Agulla de Pit d’Or l’anomenat Sr. Martí per sa poesia “Empúries” i un Brot 
de Roure de Plata “La primavera” que resultà ser d’autor anònim; guanyant 
son primer i segon accèssit les titulades “Oh pàtria!” i “La cançó de la mare” 
del tantes voltes citat D. Josep Martí.

La Tombaga d’Or oferta a la mellor novel·la de costums foranes, fou concedida 
al dit D. Martí i Genís2, per son treball La Mercè de Bellamata.

Lo premi ofert3 per la revista “La Renaixença” al mellor episodi (prosa) no 
s’adjudicà.

Lo Sr. Soler (Pitarra) despedí a l’entusiasta concurrència amb una ben 
inspirada poesia.

Tres hores més tard un bon número de poetes es reunia en lo restaurant de 
París, en qual lloc, junt lo dinar dedicat com cada any als escriptors premiats, 
llegiren excel·lentes composicions los Srs. Bartrina, Roca i Roca, Serra i 
Campdelacreu4, Martí i Genís, Martí i Folguera, Vilanova, Reventós, Guimerà, 
Gallard, Careta i altres; molts dels quals ho feren de nou en altre dinar celebrat 
lo divendres propsegüent amb obsequi als senyors mantenedors.

Com ho acostuma d’alguns anys, l’Associació Catalanista donà sa vetllada 
l’endemà de la festa dels Jocs Florals en l’històric Saló de Cent.

La concurrència an aquest acte fou tan lluïda com numerosa. A l’entrar en lo 
dit Saló ademés del consabut pom de flors, rebia cada noia dels joves, a l’efecte 
disposats, Un pom de flors, magnífica col·lecció de poesies amoroses, curiosament 

2 Imprès “al dit A. Martí y Genís”.
3 Imprès “oferta”.
4 Imprès “Campdelaceu”.
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estampades en los acreditats tallers de “La Renaixensa”, que alguns poetes 
dedicaven a les noies catalanes.5

Unes tres hores durà la sessió, que fou presidida enguany per D. Jacinto 
Torres, llegint-se en ella, a més d’una bona part de les composicions distingides 
en lo certamen dels Jocs Florals, moltes altres de diferents autors, que foren 
estrepitosament aplaudides per l’escollit auditori que omplenava el Saló. 

M’abstenc de parlar-li del certamen celebrat per lo Centre Recreatiu Catalanesc 
perquè, com han transcorregut bastants dies des del fixat per la repartició dels 
premis, el suposo a vostè ja completament enterat de sos detalls. En canvi li 
anticipo la nova d’haver sortit llorejats6 en lo celebrat en Montpeller, del qual 
ne tendrà antecedents, sens dubte, els coneguts escriptors Matheu, Reventós, 
Coca, Balaguer i Merino, Montserrat, Ubach, Careta i Riera.

En ma pròxima carta tindré ocasió de parlar-li d’altres certàmens que estan 
a punt d’efectuar-se, aixís com d’alguns llibres que veuran la llum dintre de 
poc, entre ells lo Llibre d’or que publicarà per regalar a sos soscriptors per un 
any “La Renaixensa”7, Íntimes de D. M. Palà i Escenes de costums muntanyeses 
de D. Joaquim Riera i Bertran.

Referint-me a produccions dramàtiques, dec donar a vostè compte d’haver-
se estrenat La força de la raó, drama en tres actes i en vers de D. Salvador Cort; 
una peça en un acte, La barretina, d’autor anònim; i una comèdia en dos actes 
i en vers titulada Un fill de Carles d’Espanya o De la taverna al palau, de Don 
Jaume Piquet8; que dan en estudi en lo teatre Romea la comèdia en un acte Les 
opinions del papa.

Ademés, i segons lo cartell publicat per l’empresa del teatre i jardins del Bon 
Retiro, que té contractada bona part de la companyia catalana que durant aquest 
hivern ha fet les delícies dels concurrents al Romea, es posaran en escena les 
següents obres: La cua de palla, L’hàbit no fa al monjo i Entre poc i massa, d’en Pitarra; 
Barretines i caputxes, de n’Ubach i Vinyeta; Cofis i mofis i Lo mestre de minyons, 
d’en Feliu i Codina; Un orgue de gats, d’en Riera i Bertran; De Nadal a Sant 
Esteve, d’en Molas, i altres dels senyors Arnau, Roure, Campmany9, Coloma, etc.

També corren anunciades dues comèdies de màgia: La dona d’aigua i Lo 
rellotge de Montseny, quals decoracions està pintant l’eminent escenògrafo Sr. 
Solé i Rovirosa: de totes procuraré parlar-n’hi oportunament.

Per les noves procedents espero apreciarà vostè la importància del moviment 
literari catalanista en lo transcurs de l’època a què em refereixo. Queda’m sols 

5 Es refereix al recull Un Pom de flors a las noyas catalanas. Vetllada del 6 de maig de 1878 (Imp. 
La Renaixensa, Barcelona, s. d.).

6 Imprès “lloregats”.
7 Llibre d’or de la moderna poesía catalana (La Renaixensa, Barcelona, 1878).
8 Imprès “Piqué”.
9 Imprès “Campany”.
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per agregar-hi la notícia d’haver-se presentat en l’Acadèmia de Belles Lletres10 
una proposta pel nombrament d’una comissió que treballi la formació d’una 
gramàtica i un diccionari català, quals treballs Déu vulga i els homes facen 
que s’emprenguen tan prompte i amb l’activitat que la carència de tals obres 
reclama; la d’haver donat a conèixer lo Sr. Pella i Forgas un fragment de la 
Història de l’Empordà que fa temps que està escrivint, i l’ha de llegir en català lo 
Sr. Tobella, en l’última conferència tinguda en l’Institut Agrícola, sa memòria 
Aplicacions de la pita en general i molt especialment com a poderós auxiliar per a 
la cria del bestiar, que fou escoltada amb religiosa atenció.

Lo moviment artístic no es queda enrere.
Els reputats Srs. Vallmitjana han exposat per uns dies en lo saló Parés una 

magnífica estàtua de màrmol representant a Hernán Cortés, amb lo trajo militar 
de la seva època, qual obra, com totes les eixides de son taller, ha merescut 
l’aprovació de quants intel·ligents l’han vista. Sosté a dita estàtua un ben treballat 
sòcal de preciosa fusta amb incrustacions de metall delicadament combinades, 
executat pels acreditats germans Srs. Masriera.

També lo conegut escultor N. Fuxà acaba de moldar11 per a fer-la en pedra i sa 
corresponent grandària una de les estàtues que li té encarregades l’Ajuntament 
per a adornar la cascada del Parc, quals obres, si bé molt a poc segons los desitjos 
dels barcelonins, adelanten de dia en dia.

Espero llegirà amb gust la nova d’haver confiat la Diputació de Barcelona a 
son pensionat en Roma lo distingit escultor D. Anton Fabrés una estatueta per a 
fondre-la en bronzo, representant la tragèdia, que té oferta a la mellor producció 
dramàtica que es presenti en lo concurs dels Jocs Florals de l’any vinent; aixís 
com lo de publicar-se ja l’Àlbum pintoresc-monumental de Catalunya a càrrec de 
l’Associació Catalanista d’Excursions Científiques amb lo fi de donar a conèixer, 
valent-se del nou procediment heliogràfic, quants monuments, llocs i paisatges 
més notables inclou nostra benvolguda terra. 

Per últim, i com a darrera nova, em despedeixo de vostè participant-li com 
l’Ajuntament de Madrid ha sol·licitat de la Societat Coral Amics Tintorers sa 
traslació a la vil·la coronada, amb l’objecte de contribuir a fer més amenes les 
festes que allí s’estan preparant.

Sens més que dir-li per avui, queda de V. Affim. i S. S. Q. B. S. M.,

  Joan Pons i Massaveu

Barcelona, 22 de maig de 1878.
[“L’Aureneta”, any I, núm. 4 (30–vi–1878), ps. 100–103.]

10 Es refereix a l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona.
11 moldar: vol dir “treure el motlle”.
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2

Senyor Director de L’Aureneta.
Molt senyor meu:
No hi ha pas dubte que els senyors Parés germans tingueren una laudable i 

profitosa ocurrència a l’instal·lar en son nou magatzem d’estamperia del carrer de 
Petritxol un local amb condicions a propòsit per a servir de permanent exposició. 
A ella devem los aficionats a la pintura lo plaer de contemplar oportunament 
les obres que nostres artistes van produint, axís com la satisfacció de reconèixer 
l’acreditada vàlua de molts d’ells o el progressiu adelanto que en los demés se 
nota. Moltes són les obres que des del dia de sa instal·lació han sigut exposades 
en aquell local, obtenint més tard algunes d’elles honorífiques distincions i 
mereixent bon número d’altres entusiastes elogis de tota la premsa. Gairebé es 
pot dir que hi ha ocupat son respectiu lloc tota forma més o menos coneguda. 

Darrerament m’ha capigut la satisfacció de veure-hi entre altres un bonic 
paisatge de n’Urgell, fet amb aquella vigorositat de tons que li és pròpia; vàrios 
d’en Vayreda, nodrits de sentiment i frescor, cridant l’atenció d’una manera 
especial per sa entonació i perspectiva el que representa un país nevat; un 
d’en Masriera, que deixa molt bona impressió i dos més de n’Armet i Amado 
respectivament, executats amb carinyo i delicadesa. Com a quadros de gènero, 
en Gómez hi ha exposat sa magnífica figureta Carme; una morena d’ulls 
entremaliats, afavorit rostre i proporcionada amb justesa, que es mig recolza 
damunt una vella arca com en actitud meditativa. Vesteix faldilla setí color de 
rosa i té el cos embolicat amb un mocador de crespó groc amb ratlles verdes, 
produint un efecte altament simpàtic son conjunt. De’n Masó hi he vist una 
escena de convent, tocada amb molta intenció i un soldat de cavalleria festejant 
al peu de la reixa d’un jardí, no prou acertat de colorit a mon entendre. Dos 
quadrets d’en Franco representant dos guàrdies civils, l’un muntat en un briós 
cavall blanc i apeant-se l’altre de son cavall roig, m’han agradat axís per lo ben 
dibuixats com pels12 gustos de colors. Del jove Riquer hi he vist dos quadrets, 
un d’ells recomanable, especialment per lo que toca a jardí. 

Fora del saló Parés he contemplat un quadro d’en Comderan que figura un 
alquimista, segons sembla; una bona marina de n’Urgell en l’aparador de casa 
Monter; una al·legoria ben pensada i executada amb facilitat, oferta per son 
autor, senyor Carbonell, com a premi per lo certamen L’Aranya i dos magnífics 
retratos de senyora, un d’en Ferrant, exposat en lo taller Samsó, i un altre del 
jove Masriera, en son propi taller; ambdós donen bella mostra del gust exquisit 
i execució esmerada que relativament posseeixen sos autors. 

12 Imprès “per ls’”.
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Respecte a llibres, hauré de distreure’l menos temps de lo que em pensava. És 
una pena que molts i bons autors s’abstinguen de donar ses obres a la publicitat 
per no trobar-se dispostos al consegüent sacrifici pecuniari. Quan en això es 
pensa, es nota amb prou sentiment que lo círcol del catalanisme és bastant 
reduït encara. Han eixit a llum Flors d’enguany13, col·lecció de poesies d’alguns 
autors, desigual de conjunt, per lo mateix que n’hi ha vàries de prou mèrit; 
Mil i un epigrames catalans14, bonica col·lecció d’aquestes, si alguna de color 
pujat i altres de construcció descuidada no l’enlletgís de tant en tant; Tabal i 
donzaina15, hermosos quadros de costums valencianes, escrits amb fàcils versos 
per coneguts autors de la terra del xé; Íntimes i cantars, del jove M. Palà, tomet 
que conté trenta i tantes composicions, escrites generalment amb correcció i 
bon gust, sorprenent algun dels cantars per sa novetat de pensament i, per últim, 
la memòria sobre el Teatre català, deguda a la ploma del senyor Maluquer i 
Viladot, de la que suposo ne té ja coneixement. La premsa d’aquí ha anunciat 
fa poc l’aparició de l’“Aliança Llatina”16, revista internacional de literatura, 
història, filosofia, ciències i arts, publicació quina transcendència no s’escaparà 
a la penetració de V. i a la qual dirigirà sos més entusiastes aplaussos. En lo 
sumari del primer número, entre vàries molt reputades, s’hi veu la firma d’algun 
jove escriptor d’aquesta capital.

Ja que no abunden les publicacions, els certàmens en canvi estan a l’ordre del 
dia. Després dels que ja li tinc precisats en ma carta anterior, dels vàrios que 
han tingut lloc en Montpeller, a on ademés dels altres poetes ja sabuts obtingué 
vàrios premis en Martí i Folguera; i del celebrat últimament a Lleida, del que 
no en parlo per no haver-hi pres part activa, segons sembla, els escriptors 
catalans, vingué lo del Centro Graciense, qual distribució de premis tingué 
lloc amb tota solemnitat en lo magnífic saló de ball d’aqueixa associació. Per lo 
tomo que dit centre ha repartit i tinc a la vista, han sigut premiats en Eduard 
Vidal Valenciano, qui feu reina de la festa a la senyoreta Clara Camarasa, per 
haver guanyat la Flor Natural, i seguint per l’ordre establert en lo citat tomo: 
lo mateix Vidal, n’Anton Careta, en Francesc Ubach, lo mateix altre volta, na 
Dolors Monserdà, en Enric Franco, en Frederic Soler, en Josep Verdú, lo dit 
Careta, en J. Manel Casademunt, en Josep Garriga, de nou en Soler i lo senyor 
Fontova. L’individuo del jurat Sr. D. Francisco Puigjaner despedí a la triada 
concurrència amb una poesia a propòsit. 

13 Flors d’enguany. Aplech de poesías escullidas dels principals autors llemosins (Alfonso Bassas, 
Barcelona, 1878).

14 Mil y un epigramas catalans. Colecció de los mellors publicats fins avuy y un bon nombre de inédits 
dels principals autors catalans (Miquel Pujol Martinez, Barcelona, 1878).

15 Constantí Llombart, Tabal y Donsayna. Festes, costums y mals vicis pintats á la valensiana per 
varios populars artistes de la terra del CHÉ (Llibreria de D. Manuel Vilar, València,1878).

16 “L’Alliance Latine. Revue internationale, littérature, histoire, philosophie, sciences, poésie 
et arts” (Montpeller, 1878).
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En ma pròxima correspondència procuraré donar-li alguna notícia sobre els 
concursos literaris de Reus i de L’Aranya, que estan molt a punt de celebrar-
se, aixís com del certamen Clavé, qual fallo acaba de ser publicat.

Referint-me a teatros, puc comunicar-li haver-se estrenat en lo de Palamós i 
amb bon èxit Dos i un sastre, producció de D. Francisco d’Assís Marull; en lo 
dels Camps Elíseus Tal se creu dur-la al molí, comèdia en dos actes i en vers, molt 
ben rebuda, de l’autor que es firma Rosa Pich; Quatre soldats i un cabo, també 
en dos actes, en l’Odeon d’autor anònim, per ara; i en Lo Bon Retiro, Un orgue 
de gats i La casa tranquil·la, comèdia en dos actes i en prosa la primera, deguda 
a la ben trempada ploma d’en Joaquim Riera i Bertran, i, en vers i en tres actes, 
l’altre de la que és son autor en Conrad Colomer. Ambdues, arreglades del 
francès, segons manifesten sos autors, entretenen agradablement al nombrós 
públic que concorre an aquell teatre, aixís per ses situacions verament còmiques 
com per estar escrites amb facilitat i amanides a dojo amb xistes de gràcia.

Sens més que contar-li per avui i esperant fer-ho un altre dia, queda seu

  Joan Pons Massaveu
[“L’Aureneta”, any I, núm. 4 (28–vii–1878), ps. 148–151.]
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Senyor director de L’Aureneta.
Molt senyor meu:
La conservació de la popular obra del mestre Clavé no podia caure en més 

bones mans. Aixís ho sostenen los admiradors del músicopoeta des del primer 
concert de cada nova temporada, regoneixent l’entusiasme que anima a sos 
directors los joves Rodoreda i Riera. En efecte; l’atractiva variació que procuren 
donar a sos programes, a on entre les més aplaudides obres d’aquell geni se n’hi 
veuen algunes de ja reputats compositors novells, és suficient incentiu perquè 
lo teatre del Tívoli es trobe concorregut en los dematins de concert. Per altra 
part, la celebració d’un certamen anyal no deixa de contribuir d’una manera 
poderosa al manteniment i fins desarrollo de l’obra d’En Clavé, fomentant per 
medi de l’estímul l’afició a l’estudi de la música catalana. Bé prou ho manifesta 
el que darrerament ha tingut lloc i que passo a ressenyar-li per satisfacció seva.

Formaven lo jurat literari els senyors D. Eduardo Vidal, Damàs Calvet, 
Francisco Maspons i Josep Roca i Roca, deixant d’assistir-hi a causa d’una 
indisposició D. Apel·les Mestres; i, el musical, els senyors D. Mariano Obiols, 
Joan Casamitjana, Gabriel Balart, Pere Tintorer, Climent Cuspinera i Claudi 
Martínez.

Aprés d’un bonic discurs pronunciat per D. Eduard Vidal, president del 
jurat literari, lo secretari del mateix, senyor Roca i Roca, llegí la memòria de 
reglament, descloguent-se més tard los plecs que tancaven los noms dels poetes 
favorescuts i que foren: amb la Rosa de Plata D. Emili Coca i Collado, per sa 
composició “La festa major”; amb un accèssit a la mateixa don Joaquim Riera 
i Bertran, per sa poesia “Lo molí”; i D. Francesc Ubach i Vinyeta amb un altre 
accèssit per “Lo ball de Rams”.

Lo secretari del jurat musical, senyor Martínez, llegí a continuació sa 
corresponent memòria, i desfent desseguit los plecs de les composicions 
premiades, proclamà com autors del coro a veus soles “La festa major”, amb 
lo premi d’un Ram de Roure de Plata a D. Francesc Laporta, director de Lo 
Porvenir de Sants, amb un accèssit al mateix a D. Josep Ribera. Obtingué lo Ram 
de Violetes d’Or i Plata lo dit senyor Ribera per son coro “Lo molí”, concedint-
se un accèssit al senyor D. Eusebi Ferran per “La vídua del soldat” i un altre per 
sa composició “Lo molí” al senyor Laporta. Lo ja citat senyor Ribera guanyà 
la Lira Egípcia d’Or i Plata per sa “Simfonia sobre motius populars catalans”.

Lo triat públic que omplenava l’elegant teatre del Tívoli dedicà un nutrit 
aplausso a cada un dels joves autors premiats.

Ja que parlo de certàmens, li donaré compte dels que estan «en porta», havent 
ja publicat sos cartells los diaris de la capital. Quatre només són: lo degut a la 
iniciativa de l’Acadèmia Bibliogràfica-Mariana, lo convocat per la redacció 
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de la revista “La Bordadora”, periòdic dedicat al bell sexo, l’anual del Col·legi 
Mercantil, que té lloc durant les fires i festes de la Mercè i l’humorístic de la 
Societat Niu i Guerrer.

Per lo que toca a llibres, la collita en aquesta mesada ha sigut, si no abundosa, 
bona. Lo conegut escriptor en Joaquim Riera i Bertran ha donat a llum amb lo 
títol d’Escenes de la vida pagesa una col·lecció de quadros, cuentos i novel·letes 
de costums foranes, qual aparició ja la tinc anunciada en ma carta anterior. 
L’estil fàcil i bonica forma empleada per son autor en ses composicions, aixís 
com l’interès d’alguns de sos arguments, i concisió i veritat en la descripció de 
sos tipos, fan de les Escenes de la vida pagesa un dels escassos tomos en prosa 
que es llegeixen amb més agrado.

A l’últim, i amb l’importància d’un singular aconteixement, ha publicat la 
premsa de la capital la recepció del Llibre d’or de la moderna poesia catalana, 
magnífic tomo que l’empresa de la sempre esperada revista “La Renaixensa” 
regala a cada un de sos abonats que li enviï l’import de sa subscripció fins al 
nou any. Dit tomo, artístic i luxosament enquadernat i imprès amb l’escrupolós 
cuidado que tan bon nom dóna als tallers de “La Renaixensa” amb tipos de 
caràcter elzevirià17, conté entre ses tres-centes i pico de planes seixanta i tantes 
composicions, degudes a igual número de poetes, i formen son conjunt una 
bona mostra de floreixent estat en què es troba la moderna poesia catalana.

També acaba de repartir-se als adjunts dels Jocs Florals de Barcelona lo tomo 
pertanyent al certamen celebrat en lo primer diumenge de maig d’aquest any. 
Estampat en la impremta de “La Renaixensa” en la forma i gust ja reconegut en 
los anteriors, enclou aquest tomo totes les poesies i treballs en prosa, distingits 
amb premi o accèssit per lo concurs indicat a més dels discursos i memòries 
de reglament.

S’ha posat també a la venda lo primer quadern de Flors boscanes, col·lecció 
de poesies que formen la lletra de vàries composicions musicals, degudes a 
l’inspiració de D. Climent Cuspinera. Lo dit quadern conté: “Los segadors”, 

“L’alba”18, “Los gironins” i “La font de l’Escoi”. 
Finalment, lo jove poeta senyor Masriera i Colomer ha publicat en un petit 

fullet tres o quatre poesies que li foren premiades en l’últim certamen celebrat 
per lo Centre Catalanista Recreatiu.

No vull despedir-me d’aquesta secció, dedicada a publicacions, sense deixar 
consignades algunes noves de relativa importància i que guarden més o menos 
analogia amb son objecte.

És la primera que m’acut la d’haver posat en música lo distingit compositor 
català resident a Madrid senyor F. M. Álvarez, entre altres de castellanes, les 

17 Imprès “elzeverià”.
18 Imprès “El alba”.
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cançons del Sr. Balaguer “Desenganyat”, “Cançó cerdana” i “Cançó bressol”, 
ademés de dos molt boniques degudes a n’Artur Gallard, titulada, la ja publicada 
d’aquestes, “Bressant”; per cert ben inspirada en la maternal tendresa.

L’altra és la d’haver demanat a la Societat d’Excursions Científiques establerta 
en París a imitació de la que ja fa temps funciona en nostra capital, permís an 
aquesta última per a reproduir les vistes que publica en son Àlbum pintoresc 
monumental de Catalunya; i la darrera, a part de parlar-li de la nova edició de 
les tragèdies de D. Víctor Balaguer, traduïdes al castellà, per los més anomenats 
poetes d’aquella llengua, cridant la seva atenció envers l’article altament favorable 
a la propagació de les literatures provincianes que publica don Manuel de la 
Revilla en la important “Revista Contemporánea”; contradient-se, per cert, amb 
un altre de no molt llunyana època19. Mes no és estrany tal contradicció si es 
considera l’amplitud que cada dia va alcançant nostre renaixement. Gairebé en 
un mateix dia i mentres D. Ramon Lladró donava lectura en l’Ateneu Obrer 
de València de son poema en català “Llucrècia profanada”, i es fundava en 
la mateixa ciutat una associació amb lo títol de Jocs Florals de València, D. 
Víctor Balaguer, anteriorment ja citat per altres obres, llegia en una de les 
aristocràtiques reunions lliteràries de la Cort sa aplaudida i nova tragèdia Romeo 
i Julieta.

Referint-me a obres d’art, dec començar fent menció de tres escultures dels 
germans Vallmitjana, exposades en l’aparador de l’establiment Al Rhin, un 
parell de manolos en barro no molt notables en lo sentit purament artístic mes 
ben executats, i una reproducció del “Fígaro” que obtingué un dels premis 
oferts per la redacció del periòdic francès que porta son nom en lo certamen 
celebrat a l’aixecar l’original edifici a on se confecciona aquella publicació. Dels 
mateixos Vallmitjana i en lo saló Parés ha sigut favorablement admirada per 
artistes i aficionats una Puríssima Concepció, bonica, molt bonica de proporcions, 
justa és l’expressió de son rostre, conciensudament estudiada al cobrir-la amb 
los delicats ropatges que ostenta i potser una mica massa atrevida en la encara 
que prou esvelta actitud d’enlairar-se.

Dec fer-me eco de les alabances que la premsa de Madrid ha tributat a nostre 
paisà lo jove Nin i Tudó per lo retrato que féu de la difunta reina Mercedes 
en son llit de mort, i trametre-li la nova d’haver-se entès amb lo triomfant 
Sr. Pradilla l’Ajuntament de Saragossa, amb lo fi d’encarregar-li l’execució 
d’una galeria de retratos dels Reis que han cenyit en son front la renomenada 
i gloriosíssima corona aragonesa.

19 El 1876, Manuel de la Revilla havia escrit: “La vida inte lectual de Madrid supera en mucho 
a la de Barcelona, […] que sólo ha pro du cido una raquítica escuela de filosofía derivada de la escuela 
escocesa, ultra-católica y conservadora, y un grupo de imitadores de la poesía provenzal, más 
anticuados que el género que copian” (M. de la Revilla, Críticas. 2a série, Imp. de D. Timoteo Arnáiz, 
Burgos, 1885, ps. 34–35).
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Espero llegirà amb gust aixís mateix que nostre compatrici lo jove D. Medard 
Sanmartí ha guanyat en les oposicions verificades a l’efecte en Madrid una 
plaça de pensionat per escultura en Roma, havent quedat d’una manera brillant 
tant en la interpretació de l’assumpto com en l’execució de l’obra proposta en 
competència.

Respecte a les noves teatrals, poques són per cert les que tinc d’ocupar-me. 
Aprés de la reproducció de Lo castell dels tres dragons, que no obstant el luxo de 
la part d’espectacle20, deguda al justament renomenat senyor Soler i Rovirosa, 
no ha produït lo bon efecte que tots en general esperàvem, sens dubte, com 
si diguéssim, per caure avui son argument, i més que son argument lo rosari 
de xistes que el forma, en pecat d’anacronisme, tres són los estrenos que han 
vingut a traure la monotonia dels programes: La cua dels xuetes, Un cas com un 
cabàs i Lo rellotge de Montseny, aixís se titulen.

Al reputat escriptor senyor Ubach i Vinyeta és deguda la primera de dites 
obres, molt digna d’alabança, apart de ses reconegudes qualitats dramàtiques, 
per combatre son argument d’una manera dura i xocants a voltes l’antagonisme 
de raça que regna encara en Mallorca amb escàndol del sentit comú. Lo senyor 
Ubach ha sabut donar a sa obra tan bona forma i desarrollar-la amb tanta 
maestria que el públic segueix amb deler sos incidents aplaudint-los i cridant 
a l’autor vàries vegades al palco escènic.

Un cas com un cabàs és un joguet fluix d’argument, mes assaonat de xistes 
de tota mena i escrit amb la “vis” còmica a què ses improvisades situacions se 
presten, per quals circumstàncies son autor, senyor Cort, es cridat a l’escena a 
cada representació.

De Lo rellotge de Montseny, lletra dels senyors Molas i Campmany, música 
del senyor Manent i decorat per senyor Rovirosa, com de la major part de les 
produccions del seu gènero, dec fer constar que el públic aplaudeix molt les 
decoracions, l’espectacle, bastant alguns trossos de música i poc la lletra, sense 
que això vulga dir que música i lletra no tinguen son respectiu valor.

I aquí faig punt; que per lo que veig escrit, parlant de les coses de casa faria 
jo com alguns veteranos explicant los espisodis de sa vida pública, que ni es 
permeten lo temps de respirar.

Fins a una altra, pues, queda de V.

  Joan Pons i Massaveu

Barcelona, 28 de juliol de 1878.
[“L’Aureneta”, any I, núm.4 (15–ix–1878), ps. 232–237.]

20 Imprès “espectable”.
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Senyor director de L’Aureneta.
Molt senyor meu:
Tres coses primordialment han atret o preocupat a la majoria dels barcelonins 

en lo transcurs del mes que anem a termenar; els banys, les festes dels pobles 
més o menos a prop i les tradicionals fires de carrer, que sens dubte V. haurà 
enyorat més de quatre vegades.

Fora d’aquells que l’interdicte d’un metge els ne té privats o dels altres que 
tenen la certitud absoluta de l’antic adagi “home de banys etc.”21, pocs són 
los residents a Barcelona que no hagen pretès atenuar les rigorositats de la 
temperatura refrescant-se un cop cada dia, fins a complir almenos lo consabut 
novenari prescrit per la higiene casolana. Tant com la xafogosa temperatura, 
es pot dir que conviden a fer-ho les indisputables conveniències que nostra 
població ofereix per a prendre banys. Directes i fàcils medis de conducció a 
tothora i en los punts més cèntrics de la ciutat; recomanables condicions en 
cada un dels establiments dedicats a l’objecte, inclosos els que amb forma de 
barraques s’aixequen arran de les ones, ribetejant l’extensa platja de Barceloneta; 
serveis per a complimentar les exigències de la persona més atitllada22 i relativa 
baratura en tot circumstàncies són que, dificulto, reunesca cap altre capital 
d’una importància equiparable a la nostra.

Tampoc compto abundin poblacions que, com Barcelona, influesquen amb 
sa presència i d’una manera tan marcada al manteniment de la pompa que 
despleguen los pobles de sa circumscripció al celebrar sa festa anyal. Degut a 
la facilitat en lo trànsit i a les consegüents relacions de tota mena que ell aporta, 
gairebé es pot dir que no hi ha família que no hagi tramès sos representants en 
una de les tantes festes majors com han tingut lloc durant aquest mes. Segons 
notícies, i atribuint-ho molt atinadament a la doble crisis agrícola e industrial 
que per diferents causes s’atravessen, no s’ha conegut enguany aquella ostentació 
de la que la majoria dels pobles tenen cobrada justa i antiga fama; mes, com lo 
principal objecte és divertir-se i el ball, per tant que dolgue confessar-ho, és 
l’element de diversió pel qual té més taleia, una endiastrada taleia, lo conjunt 
de nostre jovent, m’afiguro que molts dels sortits a festa major no s’hauran vist 
contrariats, en quant, no sols hi ha hagut bona demanda de coples, sinó que 
fins entre elles han tingut lloc més de quatre competències.

Tan abundantes com les festes majors han sigut potser les fires instal·lades 
per los carrers de la localitat en lo curs d’aquest mes. Em refereixo an aquelles 
fires a on, en temps més o menos remot, l’hi hauran dut a V., conduït de la 

21 Es referix a l’adagi: “Home de banys, home de pocs anys”.
22 Atitllada: de l’espanyol atildada, per “pulcre”, “elegant”.
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mà i acàs ploriquejant, en busca del timbal que li prometé sa tia quan arribés 
a sapiguer el narro23; an aquelles fires a on, anant lo temps, furgava V. per 
entremig de les esteses d’obres incomplertes i làmines de distint gènere, amb 
lo desig de trobar-hi avantatjós preu alguna novel·la d’en Dumas o Walter Scott, 
encara que fos atapeïda i borrosa sa lletra, per haver-se utilitzat com a folletí 
de periòdic; an aquelles fires, en fi, a on desitjo, sobretot ara que es troba tan 
lluny de sa venerada pàtria, puga més endavant portar-hi, com han fet amb V. 
sos progenitors, aquell bellugadís bé de Déu, que rejoveneix amb sa contínua 
joia l’última etapa de nostra vida. Com ara fa vuit anys, tenen les fires de 
carrer idèntic caràcter. No trobo sinó que han augmentat de número; que se 
n’ha inventat alguna. Per lo demés observen la mateixa disposició un rengle 
de venedors a cada acera; joguets i quincalla en taules a propòsit; llibres vells 
i làmines escampats per terra i la fruita del temps lo millorment aconduïda.

En totes elles dificultosament pot transitar-se per son respectiu carrer de 
tanta concurrència com s’hi troba. Vegi si és arraigada la costum de visitar-les.

Mes permeti’m que abandoni aquestes fires per a tractar-li d’una altra de 
diferent gènero que és un dels elements de mes correspondències.

Al·ludo a les exhibicions artístiques que hi tingut ocasió de veure en los indicats 
aparadors i tallers d’aquesta capital. Seguint l’ordre de mos apuntes, començaré 
per ressenyar-li un quadro de Belli, exposat a casa Manero. Representa el 
fondo d’una taverna; mentres en l’últim terme els parroquians apuren l’última 
gota de l’aixarop de pàmpol, enfront de l’espectador, un xicotàs amb son trajo 
d’estudiant, requiebra amb tota forma a la cepada mossa de la casa. És un 
quadro que es contempla detingudament i amb satisfacció. F. Jiménez n’ostenta 
una altra en un dels aparadors del Call. Una bonica valenciana, asseguda prop 
la porta i airosament ventant-se, compon son assumpto que és pintat amb 
espontània simpatia. En lo saló Parés he vist un deliciós retrato d’una senyoreta 
parisién, degut al senyor Masriera; una rossa, un xic encesa de cara, vestida a 
l’última moda i presentant-se graciosament. La combinació de colors, mitjos 
tons en sa majoria, combinats amb els escassos que llampeguegen24 per la tela, és 
súmmament agradable. De l’Armet hi ha un efecte del llum disposat valguent-
se d’una senyora que es posa la mà damunt la vista per privar-se del sol amb lo 
fi de divisar algun objecte; mes no produeix l’efecte proposat. Un àrabe, de gran 
tamanyo, preparant sa espingarda i una pagesa dels afores de Roma, són els 
dos quadros que als aficionats han pogut contemplar pertanyents a la primera 
remesa del jove n’Enric Serra. Ha enviat ademés, exhibint-se alhora, vàrios 
dibuixos a la ploma i al llapis, dificilíssims estudis del natural tots. No sé si V. 

23 narro: per metonímia, el primer llibre de lectura, en el qual s’aprenia de lletra (contracció de 
Naharro, el cognom de l’autor).

24 Imprès “llampegüejan”.
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sap que aquest jove, enviat a Roma per a continuar sos estudis baix la protecció 
d’alguns particulars, entre ells lo conegut artista senyor Talarn, que és qui el feu 
conèixer, i en qual taller hem vist primer la consignada remesa i anteriorment 
altres de ses obres, és lo mateix jove que s’emportà una distinció per lo boceto 
presentat al concurs convocat per nostra Diputació per a solemnisar les festes 
de la pau; allavors, a la vista del boceto, i atesos sos precedents de notable 
dibuixant25, que ja tenia acreditats, va acentuar-se l’opinió de què l’immortal 
Fortuny trobaria en ell un digne successor. No anaven molt distants de la veritat 
los que tal deien. Sos últims quadros confirmen amb evidència que segueix les 
petjades d’aquella glòria de l’art.

En lo mateix saló he vist un magnífic Cristo del jove Pagès i Serralosa, 
admirable i consciençudament executat; la fotografia del Soldado de Marathón, 
escultura del jove Sanmartí, que, com li deia en una carta anterior, guanyà les 
darreres oposicions celebrades a Madrid per una plaça de pensionat a Roma, i 
una perfecta heliografia de la fatxada de l’iglèsia de Sant Colgat del Vallés, última 
làmina que la Societat d’Excursions Científiques ha repartit a los subscriptors 
a l’Àlbum artístic-monumental de Catalunya.

Referent a escultura, tinc de donar-li, ademès, compte d’un busto d’en 
Vallmitjana, retrato del senyor marquès de Campo; molt parescut, segons he 
sentit dir, i tres barros d’en Tasso, una parella d’antics gustosament modelats 
i un baix relleu executat amb maestria, representant la testa de Wagner, aquest 
geni de la música, que ha fet sorollar a tots los crítics amb ses formes.

Ja que de música li parlo, no vull estar-me de trametre-li algunes noves que 
ocupen son merescut lloc entre els meus esbarriats apuntes. És la primera que 
topo la del concert celebrat en l’Ateneu, a on nostre paisà lo distingit pianista 
senyor Costa, vingut fa poc de l’estranger, donà a conèixer, acompanyat en 
l’harmònium per l’altre professor senyor Barba, ses habilitats i adelantos en lo 
selecte instument a què es dedica. Un altre, i de certa transcendència, donada 
l’apatia que regna entre els aficionats a la música en aquesta capital, és la d’haver-
se constituït baix lo nom de Santa Cecília, i per iniciativa del jove Armet, una 
societat de quartetos, que de quant en quant donarà a conèixer algunes de les 
millors obres del repertori clàssic. Son primer concert, fa poc donat en los salons 
de la casa Bernarreggi, feu concebir molt bones esperances a tots sos assistents. 
Agradable és també la nova d’haver publicat lo senyor Martínez, de temps ja 
ventatjosament conegut, son aplec de composicions religioses. Per una crítica 
que n’he llegit i per constar-me que la majoria d’elles han estat distingides en los 
concursos on han sigut enviades, deduesc l’indubtosa vàlua de son triat conjunt. 
Per últim li escric amb satisfacció haver-se rebut amb entusiasme en lo darrer 
concert del Tívoli, la cançó catalana Marina, lletra del Sr. Obrador i música 

25 Imprès “dibuijant”.
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del Sr. Rodoreda, director dels coros, finint aquesta secció manifestant-li que 
son company d’orquestra Sr. Rivera, és l’autor de la música del ball Climenea, 
que amb esperat bon èxit deu estrenar-se avui precisament en lo concorregut 
teatre Buen Retiro.

Honra i profit sens dubte obtindrà la complimentosa empresa d’aquest teatre 
a l’arribar al terme de sa campanya. Ella procura la variació i novetat ofertes en 
son programa d’apertura. Tant és aixís, que sols del Buen Retiro puc ocupar-
me al referir a V. les noves teatrals ocorregudes des del mes anterior. Tres són 
les produccions estrenades des d’aquella fetxa: Lo mestre de minyons, arreglo 
del castellà, en un acte, d’en Feliu i Codina; La campana de Sant Llop, en dos 
actes, d’en Frederic Soler, i De Nadal a Sant Esteve, també en dos actes, d’en 
Molas. Totes tres produccions, com escrites a propòsit pel numerós públic 
que acudeix afanyós an aquell teatre en busca d’una estona alleugerida per 
agradables impressions de moment i distracció amb més o menos subtilesa 
continuada, són lleugeres i un tant inverosímils per lo que toca a son argument; 
mes com contenen situacions verament còmiques i xocants per lo espontànies, 
estan molt amanides de ditxos, xistes i jocs de paraules epigramàtics o de 
maliciosa oportunitat i sos versos són escrits amb la facilitat que dóna de si una 
reconeguda experiència; lo públic aplaudeix i crida a los autors, no contentant-
se mai en aclamar-los una sola vegada a cada nova representació.

Una trista notícia tinc que donar-li referent al teatro, i és la de la pèrdua del 
conegut autor dramàtic D. F. de Sales Vidal, a qui lo públic d’aquí i de fora 
ha aplaudit algunes vegades en l’escena. Amb lo títol de Jovent del dia s’està 
imprimint una seva comèdia, que ha deixat inèdita, i sembla veurem representar 
en la pròxima temporada d’hivern. Per la mateixa temporada s’anuncia un 
arreglo a l’escena catalana de Hamlet, fet per dos coneguts escriptors d’aquesta 
capital.

En corroboració de lo que li manifestava en una de mes correspondències 
anteriors respecte a la importància del catalanisme, aixís dintre com fora de 
casa, dec consignar-li que són moltes i de vàlua relativa les publicacions que 
avui s’ocupen amb la merescuda atenció de nostre actual renaixement. Gairebé 
coincidint en sa aparició, han vist la llum articles sobre el catalanisme en “La 
Imprenta” firmats per una persona respectable que oculta són nom darrera ses 
inicials; en “Lo Gay Saber” per Eduard Liddfors, en lo “Diari de Barcelona” 
per Mañé i Flaquer i en lo “Jornal do Comercio”, de Lisboa, per Teixeira 
Bastos; estan a punt de sortir-ne d’altres sobre el mateix tema en lo “xix Siècle”, 
“L’Aliança Llatina” i “L’Acadèmia”, il·lustrada revista que cada dia va acreditant-
se més26. Confirma, per altra part, que les aficions per sostenir-lo es desperten, la 
creació de nous centres de propaganda. A València s’ha inaugurat amb la deguda 

26 Es refereix a “La Academia” (Madrid, 1877–1879), dirigida per Francisco M. Tubino. 
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cerimònia Lo Rat Penat, associació fundada per a la consecució de dit objecte; 
a Palafrugell, i amb lo propi fi, acaba d’habilitar-se lo Centre Palafurgellense; i 
a Vilanova i Geltrú i en Vendrell, on han tingut lloc algunes vetllades literàries, 
la llengua catalana ha fet sentir-se amb completa satisfacció.

No sé si vaig dir-li en ma darrera carta que el popular i ben escrit setmanari 
“Lo Nunci”, obeint la invitació del fiscal d’impremta, entusiasmat per una 
caricatura sobre la qüestió del gas, sortí deu dies a fora per rebre l’aire de 
muntanya. Per si no li hagués dit, li manifesto que, son company “Lo Pregoner”, 
que féu dugues crides per son compte amb lo sol interès de complaure a la 
bona amistat, s’ha retirat de nou a casa, tornant a “Lo Nunci” sa molt afinada 
trompeta.

Deixo de cansar-lo, per avui, participant-li que lo conegut i distingit escriptor 
en Josep Martí i Folguera acaba d’unir-se en matrimoni amb la senyoreta Sàbat, 
de Balaguer. 

Seu afectíssim i S. S.

  Joan Pons i Massaveu.

Barcelona 23 d’agost de 1878.
[“L’Aureneta”, any I, núm.4 (6–x–1878), ps. 266–273.]
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5

Senyor Director de L’Aureneta:
Molt senyor meu: vénen succeint-se amb tanta rapidesa los concursos literaris 

d’un quant temps an aquesta part que, personificant-los, gairebé es pot dir que 
s’estalonen. Degut a què per los iniciadors o convocadors d’alguns se prenguin 
com a gènero de moda, purament de rals, o que bonament se facen per a servir 
d’estímul entre els conresadors de nostra literatura, amb lo plausible objecte de 
donar major lluïment a les lletres catalanes, és lo cert que mai puc trametre a 
vostè la meva acostumada mensual correspondència sense ocupar-me de l’un 
o els més certàmens que durant son transcurs han tingut lloc. Tal afluència de 
concursos, aixís se consideri un certamen com a element o medi de propaganda, 
aixís se tinga com a mostra dels avenços que, obeint la indefectible llei del 
progrés, deuen observar-se en nostra literatura, enclou en son fondo, a mon 
entendre, un germen altament perjudicial. 

Atesa la dificultat que s’ofereix a tot autor per la publicació de ses obres, essent 
tant reduït encara el cercle27 catalanista, amb tot i que les platòniques aficions a 
son cult pretenguen demostrar lo contrari i es fundin societats com La Protecció 
Literària que procurin cohonestar aquell impediment d’una manera positiva, 
no hi ha pas dubte que molts autors, avui per avui no troben altre medi encara 
d’avalorar ses composicions que el que facilita tot certamen. Únicament, aixís 
se comprèn que les convocatòries a concursos se vegen acollides sempre amb 
complimentosa forma. Però, és menester confessar-ho, entre els concurrents a 
tot certamen pocs són los que, coneixent sa aptitud i apreciant amb més o menos 
precisió ses forces, hi contribuesquen amb suficient criteri; la majoria, acariciats 
per un mal comprès estímul, envien ses composicions, les més possibles sempre, 
interpretin o no el tema, aixís, a la sort, sense convicció ni confiança, com 
qui té per costum prendre un bitllet cada vuit dies; sorprenent-los a voltes, 
no que no surtin favorescuts sos treballs, sinó que la bona casualitat faça que 
obtinguen alguna escatimada distinció. Sols aixís pot explicar-se que, algunes 
composicions, bastantes, per cert, hagen sigut mereixedores de premi, amb tot i 
mancar-les les meritoses qualitats, que, amb lo sol concepte d’ésser notablement 
distingides, haurien necessàriament de posseir.

D’aquí pot desprendre’s fàcilment lo mal que més amunt tractava de consignar; 
l’obligada tendència a lo dolent en la forma, a la buidor en lo fondo, a l’empobreït 
amanerament, en fi, que no abunden tant els genis perquè es puguen mantenir 
a una altura sempre ascendenta tants i tants certàmens. ¿No fóra millor que es 
reduís son número i, amalgamant aquestos elements que avui se disgreguen 
sols per individualisme, s’oferissen amb prou temps i en alguna època senyalada 

27 Imprès “la cercle”.
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bons premis a temes de transcendència per lo catalanisme, que molts i de 
reconeguda importància en queden per desarrollar, o es tractés de protegir als 
autors per la publicació de ses obres, a imitació de lo que ve fent La Protecció 
Literària o en altra forma més directa si aixís se creia convenient? Jo no dubto 
de que els resultats foren més profitosos.

Però, deixant aquestes i moltes altres consideracions a què es presta l’abús 
de certàmens que d’alguns temps se ve notant, i que mereixen per explanar-se, 
més que un escrit a la lleugera, un detingut i sèrio estudi, permeti’m, senyor 
Director, que entri en lo desempenyo de ma missió sens ressenyar-li els concursos 
celebrats dintre la primera quinzena, puig vostès ja deuen conèixer los resultats. 

Per lo que respecta a llibres, en aquest mes hem estat d’enhorabona. D. 
Constantí Llombart, de València, ha donat a llum un tomo baix lo títol Tipos 
d’auca, agradosa col·lecció de personatges de carrer, arreplegats amb la punta de 
la ploma per los incontorns d’aquella localitat. És un llibre que no pot fullejar-se 
sense que una ingènua rialla desplegui la boca del lector. No puc dir altre tan de 
Ratos perduts, follet degut a R. F.,28 puix entre els cinquanta epigrames que conté 
apenes se’n troba un d’original i ben trobat. Amb tot, distreu sa lectura aixís per 
lo caràcter de les composicions com per estar aquestes cuidadosament rimades. 
Barcelona, ressenya històrica, de D. Antoni Aulèstia i Pijoan, és una obreta que 
entre ses prop de 100 planes, conté, d’acord amb son títol, més d’una manera, 
ben apuntada i súmmament clara i precisa, tota la història de Barcelona, des de 
sos primitius temps fins a l’actualitat; ressortint com a molt notables, tant per la 
tonalitat de color, com pel just moviment que hi dóna, dugues descripcions dels 
costums dels sigles xiv i xvii, que transporta an el lector en aquelles èpoques 
sense adonar-se’n. Brosta es titula lo tomo que D. Antoni Careta i Vidal acaba 
de posar a la venta i és una col·lecció de quadros de costums, novel·les, cuentos, 
fantasies, etc.; algunes d’elles molt aplaudides per haver obtingut premi en los 
Jocs Florals. Poc tinc que dir-li a vostè per lo que toca a son conjunt, ja que té 
conegudes aixís sa propietat en la dicció com sa pulcritud en la forma; sentint 
haver de consignar-li que alguna de les produccions, inèdites fins a la publicació 
de dit tomo, no correspongui amb puresa an aquelles qualitats.

De l’aplec de Balades que D. Francesc Pelai Briz ha donat a llum en un tomo 
luxosament imprès, i amb son retrato fotografiat en la primera plana, res puc 
manifestar-li de nou, puix la majoria de les composicions que el formen són ben 
conegudes i les poques restants conserven la manera de fer i originalitat que el 
bon nom de son autor representa. Molt conciençuda és la memòria publicada 
per D. Josep Fiter i Inglès sobre les Invasions dels alarbs en la Cerdanya i 
reconquista d’aquesta comarca per los cristians. Amb tot i que les cròniques, 

28 R. F., Ratos perduts. Collecció de epigramas catalans inédits (Imp. La Renaixensa, Barcelona, 
1878). 
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per la mateixa fosquedat de l’època, res aclaren d’una manera acceptable, lo 
senyor Fiter n’ha sabut treure bon partit per presentar al lector una sèrie molt 
atinada de consideracions. Per últim, D. Francisco Javier Tobella i Argila, 
director de “L’Art del Pagès”, únic periòdic català de son gènero, ha publicat 
lo calendari de “L’Art del Pagès” per aquest any. Aprés del consegüent Judici, 
de les Festes i fires, almanac, etc. conté alguns estudis dedicats al progressiu 
millorament de l’agricultura, ressenyes de nous procediments d’idèntic caràcter, 
algun article sobre moral i bons costums, termenant amb dotze poesies, una 
referent a cada mes, escrites per altres tants poetes molt coneguts en sa majoria 
entre els conresadors de les lletres catalanes. Han vist ademés la llum pública 
los setmanaris humorístics: “La Degolla” a València, “La Campana de la 
Unió” i “L’Avi” en aquesta capital i una espècie de revista titulada “Rareses 
de Barcelona”.

Amb gust anticipo a vostè que dintre de poc eixiran de l’estampa, segons 
notícies, les següents obres: Història de Vilanova i la Geltrú, de D. Josep Coroleu, 
de la que ja s’ha repartit lo prospecte; Lo reliquiari, col·lecció de poesies amoroses 
de D. Francesc Matheu; la traducció de L’Atlàntida, deguda a la bona ploma del 
senyor Palau; Verol, aplec de composicions poètiques de D. Josep Franquesa; 
Noves tragèdies, de don Víctor Balaguer i, Tres mesos de món. Novel·la, de D. 
Narcís Oller; anunciant-se en preparació un tomo de poesies religioses del 
senyor Verdaguer, un altre tomo, també de poesies, de D. Jeroni Rosselló i les 
de Donya Isabel de Villamartín, que alguns de sos admiradors, junt amb los 
encarregats de conduir les joies obtingudes en certàmens per aquesta senyora, 
al monestir de Montserrat per disposició testamentària, tracten de col·leccionar 
dins breu temps.

No són de molt tan satisfactòries les novetats teatrals que puc ressenyar 
a V. fora de La Guardiola, sarsuela en tres actes, arreglo del francès per los 
senyors Vidal i Valenciano i Carcassona i música de D. Enric Martí i Puig, 
estrenada i repetida amb favorable èxit en lo teatre del Tivolí, cap més succés 
important queda per comunicar-li. Més no té res d’estrany trobant-nos al fi de 
la temporada. Amb tot, i per omplir aquesta secció, diré a V. que a Vilanova 
i en honor al malaguanyat poeta D. Francisco de Sales Vidal se posaren en 
escena ses produccions Una noia com un sol i La malvasia de Sitges, llegint-se 
en los intermedis vàries composicions a propòsit per aquell acte; que La Criada, 
coneguda sarsuela dels senyors Vidal i Valenciano i Roca i Roca, ha fet per 
uns quants dies les delícies d’un numerós públic, amb motiu de cert incident 
ocorregut en lo Bon Retiro, teatre a on s’ha posat en escena, al repetir unes 
cobles al·lusives a la tan embullada qüestió del gas; i per últim que, a València, 
i baix la direcció de l’aplaudit primer actor senyor Roca, està a punt d’actuar-
hi una companyia dramàtica catalana. En ma carta següent espero poder dir-
li alguna cosa de La cua de palla, producció del senyor Soler, per dins pocs 
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dies estrenar-se en lo teatre Romea, on de nou treballen los actors que durant 
la temporada d’estiu han distret agradosament a la respectable concurrència 
afecta al Bon Retiro.

Tan escasses com les teatrals són les noves artístiques que durant aquest mes 
dec enviar-li. Corrent d’aquí per allà he vist un Ecce Homo atribuït a Viladomat, 
primorosament restaurat per D. Alejandro Planella, un paisatge de D. Josep 
Masriera, en los salons Parés, bonic com tots los seus, com que un no es cansa 
de mirar aquella llum i verdor tan encertades i aquella aigua, a on si banyen 
tranquil·lament tota una família de tornassolats ànecs; vàrios bustos, un Esopo 
i un personatge de Shakespeare, de n’Astcher, no prou ben interpretat aquell; 
i alguns medallons d’en Reynés, si mal no recordo, amb los bustos de Rossini, 
Camoens, Wagner i algun altre, executats amb molta destresa.

En los tallers dels senyors Brossa, he vist amb molt gust una rica trona amb 
son respectiu cobertor i conseqüent escalinata que lo acaudalat navier Sr. López, 
destina a l’església de Comillas. Bizantina pura, enginyosament modelada 
i lo esmero i delicadesa reconeguts en aquells senyors, no hi ha dubte que 
causarà l’admiració de quants la vegin, una volta col·locada en lo temple on se 
destina. Finalment, en lo taller de daurats de D. Tomàs Picas, ha sigut exposat 
una imatge de Jesucrist en la Creu, tallada en fusta per dit senyor, la qual se 
recomana per la veritat de sa expressió i singularment per lo exquisit cuidado 
amb que tota ella és acabada.

Pensava estendre’m en aquesta carta descrivint-li l’efecte que produït m’hauria 
nostra exòtica festa major; més la sequedat per un cantó, no obstant los dos 
o tres dies de bona pluja que tardanament hem tingut; la treballosa crisis 
industrial per un altre, i en fi, hasta la històrica qüestió del gas, que no s’ha 
pogut resoldre, a pesar de sostenir en català ses discussions animadíssimes la 
junta de consumidors, m’han excusat completament la contada feina.

Fora de dos molt lluïts envelats en la plaça de Catalunya, que han estat 
summament concorreguts; de les consabudes campanades en la catedral 
assenyalant la festa; de les taules de venta en la Rambla dels Estudis, a semblança 
d’una fira; de les variacions i novetats en los cartells dels teatres a fi d’atraure 
los escassos forasters que, més per mútua correspondència que per l’atractiu de 
la festa, nos han vingut a visitar; de les bullicioses colles de balls de bastons i 
Xiquets del Camp de Tarragona que atravessen los carrers de l’antiga població; 
de la mica de guarniments i escasses il·luminacions de les cases de la Ciutat 
i Diputació Provincial; i en fi, d’anar la tropa de gala i haver tingut lloc amb 
tal motiu l’últim concert Clavé, res més s’ha fet verdaderament extraordinari. 
Omiteixo amb intenció la vetllada que es celebrà lo dilluns últim, amb motiu de 
la repartició dels premis oferts en lo certamen que fa tres anys instituí lo senyor 
Dey, director del reanomenat Col·legi Mercantil, amb l’objecte de trametre-li 
una suscinta ressenya de tal festa. 
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Omplert de gom a gom lo Saló de Cent de les cases consistorials per l’escollida 
concurrència que vingué a donar més realç en aquell acte, lo president del jurat, 
senyor Bofarull, llegí un atinat discurs, ple de profitoses consideracions, que 
produí molt efecte en l’auditori, reprenent-lo de seguida lo senyor secretari, 
D. Carlos Pirozzini, amb un altre ben meditat discurs memòria, aplaudit més 
d’una vegada per les belles frases que contenia. Poc aprés se desclogueren los 
plecs a on constaven los noms dels autors entre calorosos aplaussos cada un dels 
favorescuts. Obtingué la medalla d’or D. Francesc Pelay Briz per sa composició 

“La germana de la Caritat”, i un premi extraordinari, també per “La germana 
de la Caritat”, D. Joaquim Riera i Bertran. Al mateix senyor Riera fou concedit 
lo Pensament de Plata per sa composició dramàtica Lo petit soldat, mereixent 
un premi extraordinari per La venganza en el perdón (comèdia) lo senyor Manel 
Mata. Lo quadre a l’oli lo guanyà el mentat senyor Riera per la novel·la Lo 
pobre de l’Alsinar, adjudicant-se un premi extraordinari a la novel·la del senyor 
Careta Lo voluntari. Lo qui soscriu s’endugué l’Abella d’Or per sa composició 
festiva “Eclipse de lluna”. Obtingué la Ploma de Plata “El Trabajo”, de D. 
Emilio Blanchet, i un premi extraordinari lo senyor Ubach per sa poesia “Al 
treball”. D. Artur Masriera guanyà la Flor Natural per sa composició “La meva 
toia”, mereixent un premi extraordinari les titulades: “Desconhort”, “Esther”, 

“Agonia” i “Jericó”, del senyor Briz la primera, de D. Emili Coca la segona i 
del citat senyor Masriera les últimes. Aprés del discurs de gràcies acostumat, 
la concurrència es retirà del Saló altament complascuda.

A propòsit de certàmens, i per si m’hagués descuidat de consignar-ho en 
la revista o correspondència passada, dec dir-li que en lo celebrat en Tortosa 
sortiren amb premi D. J. Casademunt i D. Joaquim Rubió i Ors.

Prompte tindré de parlar-li de nous concursos literaris, si tenen lloc el que 
es projecta per a solemnisar la Festa Major de la Barceloneta i l’obert, segons 
anunci, per la Societat Catalanista d’Excursions Científiques, oferint lo títol 
de soci honorari i un accèssit consistent en un exemplar de l’obra Recuerdos i 
Bellezas de Catalunya als autors dels dos millors treballs que corresponguin al 
tema: Estudi crític i general del Renaixement catalanista.

A propòsit del catalanisme, dec enterar-lo dels articles que “La Época” i 
amb antelació i més interès o apassionament l’“Imparcial” dediquen a nostre 
renaixement en conjunt considerant-lo com a viva demostració d’una per ells 
somniada idea separatista que diuen nos atormenta de continuo per trobar-se 
en la massa de nostra sang. Com coincideixen aquells escrits amb los articles 
que sobre la matèria ve conciençudament publicant lo distingit escriptor D. 
Joan Manyé i Flaquer en lo “Diario de Barcelona” i fins amb una demanda 
de premis per a publicar en nostra capital un diari escrit en català, sostenint 
la descentralisació per tema fonamental, no fóra estrany que aquells periòdics 
madrilenyos antes que espanyols en tot cas, tractessin de desvirtuar amb 



Grup d’Estudi sobre la Literatura del Vuit-cents (GELIV) · http://www.geliv.udl.cat · Arxiu 24

malicioses interpretacions i rebuscades reticències lo verdader caràcter de nostre 
renaixement, amb l’únic fi d’atacar les idees sobre provincialitats que d’un 
quant temps ençà van generalitzant-se.

Espero llegirà amb gust haver sigut traduïdes al portuguès per l’apreciable 
senyor Teixeira Bastos dugues composicions del català, una del senyor Balaguer 
i del senyor Soler (Pitarra) l’altra. D. Luciano García del Real també ha publicat 
en “La Academia” la traducció d’un altra composició poètica del senyor Balaguer, 
havent vist aixís mateix la llum en la revista mentada un notable article sobre 
la poesia catalana, ple d’erudició i meditats conceptes, degut a la ploma del 
reputat Mestre en Gai Saber, D. Adolf Blanch.

També compto li serà agradosa la nova d’haver sigut l’Ateneu Libre de 
Catalunya, establert en Barcelona, la primera corporació que ha fet experiments 
pràctics en l’assombrós invent del nord-americà Edison, lo “fonògrafo”, aixís 
com l’altra d’haver-se trobat en la biblioteca del Sultà un tractat sobre la navegació 
del mediterrà i una descripció de les illes de l’arxipèlag, escrits en llengua catalana 
i marcada aquesta última amb la nota de molt notable.

Faig punt a ma correspondència manifestant-li que lo director del col·legi de S. 
Lluís Gonzaga ha agregat a les classes, amb lo fi de contribuir a la propagació 
de les idees catalanistes, la de Literatura Catalana i la d’Història de Catalunya. 
Molts i aprofitats deixebles li desitjo après de trametre-li la més entusiasta 
enhorabona. 

Fins a un altre queda de vostè affm. i S. S. Q. B. S. M.

  Joan Pons Massaveu

Barcelona 9 d’octubre de 1877.
[“L’Aureneta”, any I, núm. 4 (10–xi–1878), ps. 325–332.]
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6

Sr. Director de L’Aureneta.
Molt senyor meu:
L’astuta e insidiosa forma de combatre la premsa madrilenya les idees sobre 

el catalanisme, amb més o menos integritat exposades en la sèrie d’articles que 
sobre tan transcendental assunto han vingut i continuen publicant-se en aquesta 
capital, ja comença a produir lo desditxat efecte que era de suposar. Sobtant 
precauciosament la pública atenció amb ses capcioses maneres de revestir 
aquest esprit de provincialisme que per la potenta fossa29 de la necessitat cada 
dia ve accentuant-se; descobrint amb lo lente de sa migrada conveniència un 
element de pertorbació allí on sols existeix lo germen d’un benestar general 
i puerilment entretenint-se trastocant amb sotilesa lo nom de manifestació 
tan declarada, en lloc de fer-me un consciençut estudi, com és propi, quan se 
tracta d’esclarèixer lo fonament de tota cosa; no és estrany que la premsa de 
la cort, genuïna representació en aquest cas d’aquella massa flotant que sols 
viu i es desarrolla a l’escalf d’una viciada política i que segons cert periòdic és 
composta per lo bo i millor que les províncies compten en cada casa, haja tocat lo 
xiulet d’alarma fins al punt d’estigmatisar lo catalanisme com una tendència 
altament amenaçant. 

Coneguts tals precedents, no ha sigut tot sorpresa lo que han causat en 
l’ànim dels catalanistes les dos denúncies respectivament i amb poc intérvalo 
dictades contra el periòdic “La Imprenta” i la revista “La Renaixensa”, ambdues 
condemnades conforme lo pediment fiscal. Res han valgut per atenuar la pena 
il·luminant amb profusos i aclaritoris datos lo criteri del jurat les dues justes i 
sentides defenses, eloqüentment pronunciades per lo distingit i expert advocat 
D. Gonzalo Serraclara; com si estés escrit, segons la més optimista i esclavisadora 
de les preocupacions, ha caigut sobre les publicacions citades tota la rigorositat 
de la llei. Axís, pues, i per lo que toca a sa germana “La Renaixensa”, deu mesos, 
nada menos que deu mesos, tardarà “L’Aureneta” en rebre sa carinyosa visita, 
salvo que arribi fins a ella lo decret d’amnistia que en favor de la premsa sospesa 
de poc temps en ençà ha de promulgar-se, segons un telegrama recient. Mes 
molt serà que en l’entretant no es fundi una nova revista que procuri, a imitació 
de “La Renaixensa”, lo progressiu desarrollo de les tendències representades per 
son nom; evitant així que el mal de l’enyorament cundeixe entre els aficionats 
al cultiu de les lletres catalanes. 

Molt contents poden estar los editors de “La Renaixensa” del manifest 
entusiasme que regna entre els concurrents al sopar improvisat en honor a D. 
Gonzalo Serraclara, amb motiu de sa magnífica peroració al defendre aquella 

29 fossa: imprès “fosa”.
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revista, aixís com de la demostració solemne que, a part del digne acolliment 
de la part premsa catalana, els feren moltíssimes i respectables persones, ben 
conegudes la major part d’elles en los centres d’aquesta capital, oferint-se d’una 
manera oberta a penes fou sabuda aquella contrarietat, amb lo recomanable 
intent d’aminorar-la. 

No hi ha pas dubte que els afectes a la idea simbolitzada per lo catalanisme 
augmenten visiblement. Una lleugera ullada envers los fets ocorreguts des de 
ma última pot ser suficient per a donar-ne compte. Per una part surten periòdics 
com “El Guixolense”, de Sant Feliu; “El Eco de Hostalrich”, de la població 
que trau son nom, el “Boletín de la Semana”, de Figueres, i un altre que no 
recordo, dedicats exclusivament a defendre els interessos de ses respectives 
localitats; s’obre en Cornellà una escola de instrucció primària sostinguda per 
una agrupació de pares de família, amb l’objecte de que sos fills puguen rebre 
d’una manera certa l’educació de dia en dia més necessària per la existència 
social; repartint la societat Solipedo Bovinera escrits en català, sos prospectes 
anunciant la tarifa de primes, classes demandades, condicions etc.; per altra part, 
es funden centres com La Gralla amb pretensions catalanistes, Lo Rat Penat 
de València, que acaba de nombrar socis30 honoraris als coneguts escriptors 
srs. Briz i Matheu; Lo Progrés Literari, abans Jocs Florals de Catalunya, 
dispost a contribuir d’una manera decidida al foment de nostra renaixença, i 
la Societat d’Excursiones Catalanas, que es proposa obrir en lo terreno de les 
lletres noves i dilatades vies amb l’intent de propagar les aficions a determinats 
estudis; finalment, i concordant amb lo mateix tema, lo director del Col·legi 
Mercantil; la Societat d’Excursions Científiques, que continua publicant son 
Àlbum monumental, celebra una sessió extraordinària per honrar la memòria de 
nostre compatriota en Francisco Xavier Parcerisa; lo Sr. Balaguer, prosseguint 
en la Acadèmia sa introducció històrica a l’estudi del dret civil català, publica 
[a] “La Imprenta” treballs tan oportuns i sèrios com lo dedicat a les riqueses 
inertes de Catalunya i a son aprofitament; llegint-se en l’obra Estudios poéticos 
de l’erudit Sr. Menéndez Pelayo dues magnífiques traduccions d’altre número 

“d’odes” d’en Rubió i Ors, una d’elles, la “A Barcelona”, ben coneguda, i veient-
se en l’últim número de “La Academia” lo retrato del més fecundo i popular 
de nostres dramàtics, en Frederic Soler, acompanyat d’una biografia feta per 
E. Passarell amb molt just criteri embastada. 

Secundant a son modo aquest moviment, si bé no amb lo número i relativa 
importància que en un dels pàrrafos de ma darrera li deixava traslluir, amb 
plena satisfacció per lo que a mi m’atany, han vist la llum durant lo mes que 
termina les següents obres: El feudalismo y la servidumbre de la gleva en Cataluña, 
per D. Josep Coroleu, interessantíssim i ben dispost treball, recompensat per 

30 socis: imprès “sous”.
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l’Associació Literària de Girona en lo concurs celebrat recientment; Escritos 
catalanistas31, col·lecció d’articles responent tots al títol de l’obra i ja coneguts 
en sa majoria, figurant entre aquestos la sèrie publicada en “La Impremta” baix 
lo nom de Catalanisme, que motivà la denúncia i suspensió, segons fallo, del 
periòdic; “La Comedia del Dante” traduïda en català per M. Andreu Febrer 
amb correccions i notes del reputat escriptor D. Gaetà Vidal i Valenciano, que 
l’ha donada a llum en una magnífica i curiosa edició de bibliòfils; Niu Guerrer 
aplec de les poesies i treballs de caràcter humorístic premiats o distingits en lo 
certamen del mateix nom del qual ja n’hi tinc feta oportuna relació; lo tomo de 
l’últim certamen de l’Associació Literària de Girona que no he pogut fullejar 
encara, i els segon i tercer quaderns del Llibre de les costums escrites de la Ciutat 
de Tortosa que en profit de les lletres continua publicant-se. 

Més escassos són encara los aconteixements teatrals. Fora de l’estreno de La 
cua de palla, comèdia en tres actes deguda a la inagotable vena de D. Frederic 
Soler i que si bé amb prevenció en un principi, per la novetat del gènero, 
fa que pretén acomodar en ella la factura de sos tan aplaudits singlots, fou 
simpàticament rebuda al final, res més me queda per contar-li. Amb tot, puc 
dir-li que segueixen o estan per posar-se en estudi: Dos hòmens sols d’un conegut 
autor; Lo siti de Girona, drama històric, segons diuen del autor del altre: El 
padre de los catalanes, moltes vegades representat en L’Odeón; La Timba també 
drama; La falç dels senyors Briz i Soler, per estrenar-se al Romea; Un full de 
paper, de D. Pere A. Torres i la comèdia en tres actes La pentinadora i un drama 
quin títol no recordo, que es posaran en escena en un dels teatros de València. 

De cap obra artística puc donar-li compte com a cosa de novedat aquesta 
vegada. Han cridat l’atenció: un “Ecce-homo” original de Morales, lo diví; 
una “Marina” de Salvator Rosa; un bonic paisatge d’en Benavent, que no 
necessita de la firma per regonèixer l’originalitat i bona factura que l’autor té 
acreditades: dugues noves restauracions del senyor A. Planella; un retrato del 
nou bisbe senyor Urquinaona, fet per la senyoreta Morros, i en una escultura 
dos barros “una parella gitana” ampul·losa de formes, executada per lo senyor 
Font. En lo saló Parés sols hi he vist des del mes passat una curiosa col·lecció 
d’artístics objectes de ceràmica japonesa. Es coneix que l’exposició de pintures 
que ha tingut lloc a Olot, ha sigut en bona part causa de que en dit establiment 
hi faltessen novetats en lo transcurs d’aquesta temporada.

Agradable impressió i ferm desig de que es continuï han deixat los magnífics 
concerts que la deguda Societat Quarteto ha vingut donant en lo teatre de 
Novetats. Quants tenen predilecta afició a la bona música i en particular a la 
de Wagner, han aplaudit amb l’ardor de l’entusiasme més espontàneo totes les 

31 A. Z. [Valentí Almirall]: Escritos catalanistas. El renacimiento catalán; las leyes forales y el carlismo 
en Cataluña. Artículos, Imprenta de Pedro Casanovas, Barcelona, 1868 [1878].
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obres del repertori executat, interpretades d’una manera brillantíssima, com 
poques vegades s’hagen sentit en Barcelona. Amb fervent eco, no puc menos que 
demostrar a vostè ma satisfacció en vista de l’airós moviment que ve observant-
se en lo món musical de nostra localitat. Ja és hora de procurar los medis de 
que Barcelona dintre no llarg temps, ocupi l’honrós lloc que indudablement li 
pertoca en lo temple del diví art, ateses ses relacions i importància. Prompte 
espero tenir ocasió de parlar-li d’una nova societat de quartetos que acaba de 
constituir-se, amb l’intent de donar-nos a conèixer lo més selecte del repertori 
clàssic, aixís com algun dia desitjo haver de manifestar-li els progressos de la 
societat coral Trio, que fa poc s’ha fundat en lo veí poble de l’Hospitalet. Entre 
les obres musicals que han vist la llum des de ma darrera ni figuren vàries de 
compositors catalans, entre elles del senyor Rivera i Rodoreda, com la cançó 

“Marina” d’aquest últim, de la qual ja ni digué alguna cosa en son estreno. 
Dintre poc compto dir-li algo de la col·lecció de cançons que amb lo títol Cants 
de ma terra està a punt de publicar-se a València, deguda a els senyors Penella 
i Transo. 

Han obtingut premis en lo certamen que acaba de celebrar-se en Lleida les 
senyores Massanés i Moncerdà i els senyors Omar, Bassegoda, Rivas i Fuentes. 
Al jove senyor Laporta, director de la societat coral El Porvenir de Sants, que 
guanyà el premi musical ofert en l’últim concurs Clavé, ha sigut entregat lo 
premi consistent en una lira d’or i plata ofert a la mellor composició per a coro 
de tiples adjudicant-se al senyor Moncerdà la corona de plata que es concedia 
a la secció de pintura. 

Lo senyor Sanpere i Miquel, que s’endugué el premi ofert per “La Renaixensa”, 
acaba de guanyar-ne un altre en lo certamen celebrat en Cadis. 

A falta de noves que corresponguin al caràcter de ma correspondència, finiré 
ma revista parlant-li dels progressos que vénen notant-se en lo sistema, i avui 
casi bé indústria d’anunciar. Desapercebuts passen pel públic indiferent los 
anuncis que amb molta constància per part de molts interessats vénen reproduint 
los periòdics: greu gaire bé li sap al transeünt el haver-se d’aturar encara que 
un sol moment no més siga, per a recollir un paper, una medalla, una adreça 
de basar amb caricatures, un cromo, etc.; com ningú s’entreté en llegir los 
cartelons d’anuncis col·locats en alguns frontis d’iglesies i moltes cantonades 
ni es para atret per l’abigarrat conjunt que presenten los cotxes anunciadors 
ambulants; és necessari més aparato, més bombo: és precís com lo malaguenyo 
i més de quatre basars, guarnir la fatxada de son establiment amb banderes i 
altres objectes decoratius; és menester com aquests mateixos, llogar una copla 
que passegi pels carrers de la població al compàs d’una estrident americana 
son programa de competència: és necessari com l’Escuder, conegut fabricant 
de màquines de cosir, i un dels que millor han sabut explotar aquell gènero de 
propaganda, construir ara un verdader bombo mònstruo que atrega al públic 
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amb son soroll esgarrapant; ara una màquina pneumàtica que amb forma de 
canó dispara contra l’apinyada curiosa multitud infinitat de prospectes, en 
forma de bitllet, enllepolint-la amb l’oferta d’una de les seves màquines a 
l’afortunat per la sort; ara instal·lant un fenomenal rellotge ple de figures idònies 
al caràcter de son estament industrial, com acaba de fer-ho en l’establiment 
que n lo bulliciós carrer de l’Hospital fa poc ha obert. No es queda enrere en 
Singer, son competidor. Amb tot lujo i a tot gasto ofereix al públic sa nova casa 
del carrer de Fernando, una de les del passatge de l’Ensenyança, inaugurant-
la amb músiques, suculents plats i pans pels pobres amb la prodigalitat pròpia 
d’aquella casa, idea que voldria que fos imitada per molts. 

Fent punt aquí, es despedeix de V. son affm. i S. S., 

  J. Pons i Massaveu

Barcelona, 18 de novembre de 1877.
[“L’Aureneta”, any I, núm. 4 (22–xii–1878), ps. 402–407.]
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7

Sr. Director de l’aureneta.
Molt senyor meu:
No sé si en algun dels primers dies d’aquest mes devia xiular-li l’orella esquerra, 

l’anunciadora de favorables noves, segons la vulgar superstició; mes és lo positiu 
que vaig pensar amb V. bon número de vegades. Si és que sí, com jo crec, no 
dubto que nostres pensaments van estar en comunicació algunes estones, pues 
vaig adonar-me del mateix fenòmeno. I res més probable que fos vritat aquesta 
misteriosa relació. Què més propi que V., desterrat per la sort a tantes llegües de 
sa pàtria, enyorés en aquells dies les consuetudinàries costums de nostra terra; 
i què més just que jo, sentint vibrar la corda de l’amistat, me recordés de V., per 
a trametre-li ma simpatia, com a lleuger atenuant a s’anyorança?… Respectant, 
pues, tal coincidència, vull començar ma Revista posant-li de manifest la notable 
transformació que d’alguns anys ve notant-se en dites costums. 

Efecte d’una disposició municipal, fa dos o tres anys posta en pràctica, ha 
desaparescut de les vies públiques més cèntriques aquell atontador burgit i avalot 
de mil dimonis promogut per lo gentiu que formiguejava enfront les rengleres 
de tauletes que rifaven coloms, conills, gallines, oques, ànecs i pastes de tota 
mena, en les quals primer que una arna s’hi veia lo solc d’alguna complerta 
dentadura. Aquells crits eixordadors dels barateros casolans, “Qui no posa no 
treu”, “Per dos quartos un gall d’indi” i “Qui el pela, al pobre l’eret?”. Com si 
tots se diguessen aquest nom, ja no malmeten cap orella… Allò que, unes voltes 
recurs més o menos justificat, distracció de tothom les més i vici algunes, havia 
arribat a fer-se necessari a certa classe de gent, per l’atractiva potència d’una 
simpàtica costum, no té ja cabuda en lo dietari de les consuetuds de la populosa 
Barcelona. Mes no és que s’haja perdut en l’essència, no; és sols que son esprit 
ha sofert una transformació més adoptada a la manera de viure en l’actualitat… 
Aquelles taules, que ahir eren desiguals, de fusta rònega i despintada, avui són 
de màrmol, ovalades o rodones i amb peus de ferro bronzejat; aquell bombo de 
palla en forma d’àmfora que s’ha canviat per un altre bombo de filferro daurat 
amb moviment automàtic: les oques, els galls, els conills i viram d’altre mena, 
en lloc de veure’s espuçant-se dintre ses gàbies es miren ara amb ulls golosament 
codiciosos a punt de servir-se en ses amanides plates; els números en sorteig 
no es contemplen en un grosser carteló, escrits per una mà poc avesada, sinó 
que els donen impresos darrere un elegant cromo, per distreure a l’imponent 
amb sa joguinosa caricatura; en fi, no és avui l’emperatriu de la rifa la rovellada 
peça de dos, sinó la mirallosa pesseta. No és la barretina, la gorra o el mocador 
de pita, lo que impedeix als nois veure el contingut de la taula, sinó el lluent 
barret de copa, l’hongo elegant, o el sombrero amb plumes i llaços.
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Tampoc se conserva amb sa primitiva puresa aquell àpat de la vetlla de Tots 
Sants, que coneixem per la Castanyada. No són numeroses les famílies que 
avui observin encara aquella antiga costum, i, amb tot, dins d’elles mateixes la 
transformació és notòria. Algunes n’hi ha que diuen amb tot respecte les tres 
parts del rosari mentre lo noi de la casa o la minyona, si té més virtut, cova el 
cabasset de castanyes mal cuites; mes la majoria s’acontenta amb una part i 
altres lo suprimeixen prometent resar-lo un altre any. Mirat baix altre aspecte, 
és menester consignar també que no són tot castanyes, lo que saboregen; lo 
moviment excepcional de les confiteries ho diu bé prou. Abans, dos o tres 
picotins de castanyes componien l’àpat d’una escassa família; ara, perquè passi 
una castanya per la gola és menester acompanyar-la de dos panellets, i perquè 
passin los dos panellets, precisa rossegar algun bon tall de confitura… Ademés 
allò del vi del Priorat, o de pesseta, se’n recorda d’aquell vi de pesseta de totes 
les festes casolanes?… Doncs bé, allò de vi de pesseta havent-hi marrasquí, 
rom, noió32… no li busqui si és que hi tinga aficions, o busqui-li si és que tot 
plegat més li agradi; perquè en cap taula haurà de preguntar si va sol, com un 
desconegut ballador de Prado quant los rigodons ja puntegen. 

També es va extingint aquella frisança per veure el Juan Tenorio. En tots los 
teatros s’ha posat en escena, perseverant en tal costum, mes no s’ha repetit ni de 
molt tant com en altres anys. La generalitat prefereix veure una òpera, sobretot, 
tenint, com tenim ara, dugues companyies, una en lo Liceu i l’altra en lo 
Principal, o passar la vetlla en qualsevol dels magnífics i confortables cafès amb 
que s’engalana el punt més cèntric de Barcelona, la sempre afavorida Rambla. 
Mes no és estrany tal canvi d’ençà que la llumenera ha vingut a augmentar 
amb son número els catàlegs arqueològics. Sí, les costums se transformen a 
mesura que la civilització adelanta. La llumenera i el gas formen dos èpoques 
completament opostes. En totes les esferes tenim mil fets per comprobar-ho… 
Avui les idees d’avançament són les que preocupen a la generalitat… La sortida 
d’un vapor com l’Umberto I, italià, de 6.000 tonelades i 2.800 cavalls, passant 
d’aquest port als de Montevideo i Buenos Aires amb una travessia directa de 18 
dies solament; un llegat a l’Ajuntament, fet per D. Francisco Martorell i Penya, 
de bona recordança, consistint en una rica col·lecció d’objectes arqueològics i 
d’història natural per a formar lo Museu del Parc, ademés d’una quantiosa 
suma quins rendiments han d’adjudicar-se com a premi, en lo precís dia de 
Sant Jordi, patró de Catalunya, a la mellor obra sobre arqueologia distingida 
per un competent jurat: la fundació d’una societat com El Progreso Catalán, 
organisant-se per inaugurar dins breu temps una sèrie de sessions de caràcter 
purament científic; els ensaigs per obtenir la llum elèctrica dividida com per 
lo sistema miraculós Edison, practicats en un dels centres d’aquesta capital; la 

32 noió: del francès noyau. És un licor compost d’aiguardent, sucre i ametlles amargues.
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tendència profitosa d’associacions com la Laboriosidad de Cornellà, per instruir 
a les classes treballadores, ensenyant-les a llegir i a escriure en les més precises 
lliçons, obrint conferències públiques per desarrollar temes de transcendència 
com: necessitat d’instruir-se les classes obreres o dels debers de l’home; i la 
importància de certes noves d’altres gèneros, com la d’encomanar un opulent 
banquer de Madrid a nostre compatriota l’escultor Sunyol l‘execució de sis 
estàtues per a adornar una de les dependències de son palau; la d’haver fet 
proposicions al professor de l’escola de cegos Sr. Molist, autor d’un mètodo per 
a l’ensenyança de la música an aquells desgraciats, a fi d’establir-lo en vàries 
capitals d’Espanya i la de disposar-se a publicar la coneguda casa Montaner i 
Simon, la Història General d’Amèrica escrita per l’acreditada ploma de Don 
Francisco Pi i Margall, això és lo que avui atrau amb més poder nostra atenció; 
això és lo que ens impressiona d’una manera positiva. 

I, seguint la ressenya de les costums pròpies de les diades a les que, més 
amunt, hi fet menció, volia parlar-li de la tradicional visita al cementiri, per 
veure lo lloc on reposen les benvolgudes cendres de nostres antepassats; aquella 
visita feta per la classe treballadora en lo mateix dia de Tots Sants i per la més 
acomodada en la diada pròpia; mes tinc de confessar-li que aquest any no he 
pogut anar-hi per trobar-me de dol; d’un dol molt recient i de tres morts, nada 
menos. Ha sigut l’un “El Eco de Hostalrich”, periòdic que vegé la llum pública 
per defensar los interessos materials de sa localitat, i els altres “La Renaixensa”, 
de qual condemna n’hi tinc ja donat compte, i la “Revista Catalana”, que venia a 
omplir en lo camp de les lletres lo buit que aquella havia deixat. Del primer com 
parent de lluny, no n’hi tingut tan fort sentiment com des altres; per altra part, 
lo constar-me que havia de ressuscitar en nova forma ha atemperat lo meu dolor; 
dels altres i especialment de l’últim, sí que n’hi tingut un verdader desconsol. 
Al fi i al cap, a l’“Eco de Hostalrich” pot vanagloriar-lo en lo que representa 
l’aparició de sos nous col·legues “El Vigía de Urgell”, de Balaguer, “El Teléfono 
Catalán”, de Girona, “El Ampurdanés”, de la Bisbal i el “Diario” de Valls; mes 
a “La Renaixensa” i a la “Revista Catalana”, mentre se llegeixi en periòdics de 
tan aparenta formalitat com “La Política”, de Madrid, recomanacions com les 
que fa al senyor president del Ministeri actual, manifestant-li la conveniència 
que apreti sa mà sobre Catalunya, considerant que el regicida de D. Alfons XII 
era català, pertanyia, segons ell diu, a la Internacional i és també, segons son 
parer, Catalunya un dels focos d’aquella terrible associació; no és d’esperar que 
troben, al menos de prompte, qui dignament los representi en lo món literari 
catalanista. És de preveure, amb tot, que procuraran d’un modo o altre atendre 
los desitjos de sos suscriptors distraient-los amb una publicació mansa; però 
que no omplenarà lo propòsit que s’han fixat al fundar aquella revista, no, ni 
en queda dubte, salvo que vingui més endavant algun invent amb lo qual es 
puguen veure des de lluny, tal com són, mirades amb consciència, sens passió 
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ni interès de cap classe, les coses que passen en Catalunya, que sent moltes 
vegades conseqüència llegítima de bones obres es transformen al comunicar-
se en terribles pecats mortals.

Just és, ja que parlo d’obres, que li digui alguna coseta de les literàries que 
han vist la llum des de ma carta anterior.

Començaré per L’Atlàntida de D. Jacinto Verdaguer, acompanyada de la 
traducció al castellà per D. Melchor del Palau33, aixís per sa importància com per 
haver sigut una de les que s’han fet esperar de debò. Puc excusar-me de parlar-
li de l’original perquè V. coneix de sobres lo valor de tal monument literari; 
mes referint-me a sa traducció, diré a V. que és tot lo ben interpretada que pot 
ésser. L’edició esplèndida com se mereixia i se suposava, reparant només que sa 
luxosa coberta no corresponga al caràcter que s’ha volgut donar al paper i cos de 
l’obra, pues sent moderna aquella, son conjunt ve a representar un anacronisme. 

Del Calendari Català que ha publicat aquest any Don Francesc Pelai i Briz 
amb ajuda de D. Francesc Matheu, llibre que conté entre ses relativament 
escasses planes les firmes més conegudes en nostre renaixement lliterari, puc 
assegurar-li que lo tomo d’enguany sobrepuja a la majoria de la col·lecció per 
lo selecte de ses produccions. Gran cosa és que es noti aital avançament en un 
llibre que, al fi i al cap, ningú dels que hi concorre pretén demostrar amb son 
producció respectiva un progrés en sa capacitat literària!…

Respecte a Lo Reliquiari, col·lecció d’íntimes del conegut poeta D. Francesc 
Matheu i Fornells, dec dir-li que és un tomo digne que el posseesquen quants 
tenen aficions a la poesia, i més especialment a la catalana. Acertat en la forma, 
nou en alguns de sos pensaments i sentit en la manera d’expressar-se, imposa 
al lector subjugant-li l’ànim, fins al punt de transportar-lo, com si fos son 
mateix cor que hagués dictat aquells versos. Lo llibre, imprès sobre paper de 
mà amb tipus elzeverians, honra una vegada més als reanomenats tallers de 

“La Renaixensa”.
Ha sortit a llum, ademés, lo primer número del “Butlletí de l’Associació 

d’Excursiones Catalana”, encaminat a publicar los avenços, projectes i noves 
relatives al caràcter d’aquella societat; havent vist també a la venta la sarsuela 
Lo Rellotge de Montseny, de qual música s’ha publicat a part una masurca molt 
aplaudida. 

De les obres d’art que s’han exhibit en los aparadors des de ma revista darrera 
tinc de mencionar-li una nova reproducció de l’Oració de l’Urgell, un paisatge 
d’ell mateix, que té molts punts de contacte a l’Oració dita, preciós de llum i 
colorit; una col·lecció d’altres paisatges del jove Riquer, pintor que ve demostrant 
amb aquestes ses últimes obres tant per lo que toca a l’escolliment dels assuntos 
com a la manera d’executar-los, que té gust, inspiració i acert, apropiant 

33 Imprès “Melchor del Palau”.
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dignament lo temps que emplea en fonamentar son nom; un quadro de costums 
delicadament compost i pintat per lo Sr. Alorda, sobre cabritilla, servint de país 
a un vano que deu regalar-se com a presentalla; algunes escenes de quartel molt 
ben tocades, d’autors vàrios i un quadro d’en Reynés, representant un jardí 
que sembla treballat amb molta pena. Per lo que toca a escultura, he vist sols 
un busto d’en Clarassó, ben parescut, mes modelat amb paciència i, un retrato 
d’en Reynés, testa i cos de senyora, de simpàtica execució i tan valenta manera 
de presentar-lo que només al veure’l se fa aplaudir per sa novetat. 

Pocs són los estrenos de produccions dramàtiques relativament als que era 
de preveure. El sitio de Gerona, d’en Josep O. Molgosa, i El sitio de Barcelona, 
d’autor qual nom no recordo, rebudes ambdues amb molt bon èxit per lo públic 
de tarda per lo quin són compostes, i La falç o el cap de colla, dels Srs. Briz i 
Soler, i Lo full de paper, d’en Josep A. Torres. La primera d’aquestes dugues, si 
bé peca una mica d’enrevessada en son argument i aparatosa en son espectacle, 
fou entusiastament aplaudida al final de cada un de sos actes, cridant a sos 
autors vàries vegades al palco escènic. De la segona tinc que dir-li que, com 
totes les de son autor, i sens dubte, sobrepujant-les en conjunt de mèrit, és ben 
portada dins son argument, arrodonida de formes i escrita amb los fàcils, polits 
i harmoniosos versos que acostuma a fer son autor. A València s’ha estrenat 
una comèdia en un acte del Sr. Ovara, Males llengües, d’assunto vulgar, mes 
entretingut i xistós.

Segons notícies, queden per posar en escena a la major brevetat, en l’Odeón 
La casa de Satanàs; Lo combat de Trafalgar, d’en Pere A. Torres, a Novetats, 
segons crec; una comèdia de màgia en lo Prado català composta pels senyors 
Cort i Baruta; i en lo Teatre Espanyol Calentes i grosses, peça en un acte. Finiré 
de donar-li compte de les noves teatrals manifestant-li que la companyia catalana 
que actua en València ha donat amb èxit molt favorable lo drama de Francesc 
Ubach i Vinyeta Honra, Pàtria i Amor, havent-se ocupat extensament aixís 
de les bones qualitats del drama com de la discreta interpretació per part 
d’aquella companyia lo periòdic de dita capital “Las Provincias”, de reconeguda 
suficiència en crítiques literàries34.

El consistori dels vinents Jocs Florals, votat en la última reunió d’adjunts, 
lo formen si mal no recordo los següents senyors: Romaní, Manyé, Serraclara, 
Roca i Farreras, Pella i Forgas, Josep Lasarte i Àngel Guimerà; seguint com a 
suplents i amb probabilitats d’entrar com a mantenedors per renúncia o dimissió 
d’algun d’aquells, los senyors Careta, Ferrer i Yxart.

Per si V. té aficions per la guitarra, li diré que actualment tenim entre nosaltres 
a D. Francisco Tàrrega, compatriota, una de les notabilitats en la matèria que 

34 La crítica literària a “Las Provincias” era aleshores a càrrec de Teodor Llorente.
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més despunten, segons les proves que ha té donades35 en los concerts que han 
tingut lloc a sa iniciativa i en tots los quals han aplaudit sa destresa numerosos 
i entesos concurrentes. 

Sens més que dir-li, per avui, queda de V.

  Joan Pons i Massaveu

Barcelona, 5 de desembre de 1877.
[“L’Aureneta”, any I, núm. 4 (5–i–1879), ps. 425–431.]

35 segons les proves que ha té donades: llegiu-hi “segons les proves que de fa temps té donades”.
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8

Sr. Director de l’aureneta.
Molt senyor meu:
Poc me creia reunir suficient material per la confecció de la tasca que em 

pertoca. La ingrata impressió del fred al visitar-nos, i no d’incògnit com 
mitjançants de novembre, sinó amb caràcter oficial i amb aquell aparato que 
els sastres degudament estimen, jutjant per mi, com és de supondre, me feia 
considerar que durant lo transcurs d’aquest mes la roda de l’activitat ens donarà 
de molt ses revolucions més o menos precisades per reconeguda ausència de 
calòric en son motor. Afortunadament, lo cúmul de notes que tinc a la vista 
vénen a contradir-me d’una manera notòria. Elles donen prou compte de la 
poca influència que ha tingut la vigorositat de l’estació en lo públic entusiasme. 
Reus ha celebrat sa anunciada festa amb motiu de la traslació de sa patrona 
des de la iglésia a on interinament se venerava a son esprés santuari o ermita 
amb tota aquella pompa i magnificència a les que los esplèndids fills de tan 
reanomenada població nos tenen acostumats. Professió36, balls, cavalgates, colles, 
focs artificials, coros i cucanyes, tota mena d’aparatosos espectacles han tingut 
lloc en los tres dies fixats per a la celebració de les festes amb lo fi de deixar als 
habitants del Reus bona memòria de tan singular acte.

Altre tant ha fet lo poble de Vallfogona en commemoració de sa festa anyal, 
mereixent un distingit elogi la comissió dels festeigs per a dita festa per la 
patriòtica idea d’inaugurar en sa diada l’humil monument erigit a costa de la 
població al cisne català lo Sr. Dr. Vicenç Garcia, posant en escena en lo mateix 
vespre d’aquella solemnitat lo conegut drama d’en Frederic Soler que porta el 
nom de Lo Rector de Vallfogona, per a reverdir aixís, amb son espectacle, la 
bona memòria d’un de nostres més populars genis. 

No s’ha quedat enrere la vila d’Igualada.
Escrits en català com lo de Vallfogona, mes en vers i ple de xispa, ha repartit 

son programa de la festa major, amb la profusió de sempre, tentant amb sa 
lectura als forasters que han gosat de la promesa broma una sola vegada. 
De segur que s’hauran divertit molt quants hi hagen concorregut, sobre tot 
ensopegant-se al sermó de l’estisora, puix si la gent de faldilles ha pres a bé la 
imitació del sermonejaire, enguany haurà agotat aquest en son discurs tota la 
potència de sa inspiració. 

Lluïdes han sigut també les festes celebrades en honor a santa Cecília, la 
patrona dels músics. En Lleida, i entre altres produccions, la societat coral La 
Artesana estrenà La bona paraula, del Sr. Sunyer. En Girona quedà constituïda, 
després de les funcions de costum, una nova societat coral, titulada Santa 

36 Professió: sic, per “processó”.
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Cecília, i aquí, font37 tan concorreguda la festa music-religiosa que tingué lloc 
en la iglésia de Sant Jaume, que a excepció dels diumenges i demés festes de 
guardar, en la missa de moda, o de les dotze, en poques diades s’haurà vist 
aquell temple animat per tant numerosa assistència. 

Com li deia en lo començ de ma carta, per la majoria dels barcelonins ha 
transcorregut lo mes de desembre sens que es recordessen ni de la monotonia 
de la naturalesa, que es reflecta d’una manera sensible en la vida social, ni de 
ses incòmodes extravagàncies. A les contínues distraccions que s’han ofert deu 
atribuir-se aquesta anormalitat. En los primers dies ha sigut la cèlebre Ristori 
qui en lo teatre nos ha fet oblidar de tot, concentrant-se nostres esperits només 
que en admirar-la. Amb tot i la seva edat, demostra encara son prestigi en la 
tragèdia. Acert en la direcció, dominació en escena, propietat en lo espectacle i 
vestuari, justesa en ses actituds i moviments, entonació oportuna i imposanta, 
tot en ella s’enclou; com que sembla que s’entretinga fent palpitar lo cor de 
cada espectador a sa voluntat: ara commovent-lo a la vista de la desgràcia, ara 
sublevant-lo davant del despreci; ara encongint-lo mogut per la repugnància 
amb més realitat representada. Fora la Ristori, D. Eugeni Sellés, ha sigut qui 
ens ha fet ocupar una butaca amb sa producció en castellà Lo Nudo Gordiano. 
No cal dir que fossen justos los precedents que teníem de tal obra, ja que la 
majoria dels crítics l’han titllada com un aconteixement literari. 

En efecte, valguent-se d’un argument senzill, si vol, mes treballat amb galanura 
i consciència, presenta l’autor a la societat la solució dels problemes que més la 
preocupen en son fondo, l’adulteri. La delicadesa del llenguatge, la brillantès i 
novedat dels conceptes i la precisió de ses escenes cautiven a l’espectador fins 
al punt de demostrar son entusiasme amb un persistent aplausso. 

A part de les companyies d’òpera que amb tan bon èxit actuen en lo Liceu 
i Principal, permetent-nos apreciar de nou les partitures dels més coneguts 
mestres, donant-nos a conèixer de tant en tant alguna d’autor modern, hem 
tingut també com a novetats teatrals les següents produccions: Bertoldo o Lo 
Rústic Bertoldo, dels Srs. Soler i Feliu i Codina, obra de gran espectacle, que 
està fent furor entre els concurrents al Buen Retiro per la riquesa en lo que 
toca a l’aparato i vestuari i per lo ben escrita que que és sa relació, calcada com 
V. pot supondre, amb la coneguda fàbula d’a on treu lo nom; Los tres-cents 
del Bruc estrenada en Lo Espanyol, d’autors vàrios, producció a propòsit per 
entusiasmar al públic que assisteix an aquell teatre en les tardes dels diumenges, 
ferint-los contínuament la corda de l’amor patri, i Nit de Sant Joan, que és 
aquella tradició coneguda per “la dona d’aigua” arreglada i posada en escena 
per D. Vicenç Baruta i Valls.

37 font: per “fou”.
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Més afortunat ha sigut durant aquest mes lo públic de València: referint-
se a produccions catalanes, pues que ha pogut apreciar les belleses de Decrets 
de la Providència, drama en tres actes i en vers, original del conegut escriptor 
Sr. Palanca; Lo Bort, comèdia en tres actes també estrenada en lo teatre de la 
Princesa, Lo mestre d’escola, peça valenciana, arreglo del castellà, un altre drama, 
Lo pecat de l’enveja, rebut amb èxit favorable, com les produccions anteriors, i 
La primera nit de maig, obra recomanable, segons notícies. Dintre poc temps 
espero dir-li alguna cosa de la nova comèdia de costums que el Sr. Soler disposa 
per a representar-se amb lo títol: Les estisores.

Com preveia, les exposicions artístiques han estat més nombroses en lo 
transcurs d’aquest mes, atraient la pública atenció d’una manera favorable. 
En Vayreda ha exhibit en lo saló Parés una col·lecció de paisatges, entre ells 
tres de grans dimensions, oferint en alguns certa novedat en la presentació de 
l’assumpto i tenint marcats tots en son conjunt i simpàtica factura aquell sello 
que el distingeix fins al punt d’individualisar-lo; amb ells hi he vist ademés un 
quadret de costums amb dos figures magníficament pintades. Dels germans 
Masriera tres han sigut los quadros que s’hi ha contemplat. 

De l’un, en Josep, un paisatge bo com los que en poc temps li han valgut 
honorosa anomenada, i tant o més atractiu en la manera de veure’l, i d’en 
Francisco dos; l’un representa son propi taller, pintat potser amb massa carinyo, 
i l’altre una escena de jardí omplerta per una figura deliciosament feta. En F. 
Miralles ha exhibit en lo mateix saló tres de ses obres. En totes hi havien dones, 
i no cal res més a dir en alabança de ses testes, perquè sa destresa en pintar-les 
és ja reconeguda. Per últim, i en lo mateix lloc, he pogut veure un nou paisatge 
del reputat Urgell i un quadro del Sr. Martí que ha cridat molt l’atenció. Fora 
d’aquell local, m’he adonat sols d’un altre quadro d’Urgell, representant un 
carrer, que si fos possible me l’haguera enduta casa amb una mirada; una 
aquarel·la molt bonica del jove Morell, venuda als pocs dies d’exposta. És 
una cubana distraient-se amb un papagall des de sa hamaca, bonica de llum 
especialment, i una col·lecció de barros dels coneguts Vallmitjana, que no sé 
com ne queden per posar-los a l’aparador, puix tots los haurien de vendre, en 
mon concepte.

En obres literàries sí que s’ha sentit l’influència de l’atmosfera, tinc que dir-
ho per més que siga una contradicció al tema que més amunt sentava. Poncelles, 
petita col·lecció de poesies degudes a la pluma de D. N. Escudé i corregides per 
n’Eduard Aulés, i Impressions, folleto de 50 planes contenint composicions en 
vers escrites per D. Juan i Gaspar; veliaquí tot, que per cert és ben poca cosa. 
Han vist la llum “El Teléfono”, que ha vingut a substituir a “La Imprenta”; i 
“L’Excursionista” eco de la Societat d’Excursions Científiques, la qual continua 
publicant amb general aplausso son Àlbum Monumental de Catalunya, havent 
donat fa poc vàries vetllades, una d’elles en honor als catalanistes difunts curt 
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temps an aquesta part, als que darrerament s’hi agregà lo jove poeta de Girona 
n’Anton Vila i Fuytó, desconsol per més de les lletres catalanes. En canvi, dels 
periòdics que han vist la llum, se n’han anat al regne de les forques, per ordre 
governativa, “La Campana de la Unió”, “L’Avi”, “El Mapa Mundi”, un altre 
que sortia amb lo títol “Memòries de l’air” i “El Archivo”, vagi contant, havent 
sigut denunciada “La Campana de Gràcia” corresponent al dissabte passat.

No crec que per aquestes contrarietats haja deixat ningú de menjar lo gall 
amb tota satisfacció ni de prendre part en la grossa de Nadal. Al menos aixís 
ho suposava l’aspecte que oferia Barcelona de sant Tomàs a sant Esteve. Tots 
aquells dies que enclou lo citat parèntesis han sigut com una successió de festes, 
o millor dit, com una sola festa.

Començà lo de sant Tomàs amb sos balls d’any, lluïts i concorreguts, com 
sempre; vingueren los següents amb les rifes en los cafès, les fires de pessebres 
en la plaça de Santa Maria i les de tota mena de gèneros en la rambla de Santa 
Mònica, omplint-se d’esteses d’aviram la de Canaletes i passeig d’enfront del 
parque i de galls especialment lo resto de l’Esplanada, en qual lloc se dóna 
cita durant aquells dies l’elegància de Barcelona; i s’endiumenjaren tots los 
aparadors de l’Argenteria, carrer de Fernando i d’altres establiments situats 
en distints punts més importants en joieria o quincalla, contribuint finalment 
a la pública distracció lo estrident crit de la loteria, la grossa, que molts castells 
de cartes formats a còpia d’esprémer la fantasia en moltes hores d’insomni van 
anar a terra amb una sola mirada. Arriba a semblar mentida la suma que juga 
Barcelona en lo sorteig dit de Nadal. Gairebé es pot dir que no hi ha ningú que 
deixi de posar-hi, com que fins s’imprimeixen papeletes talonàries i es donen 
cromos com a resguardos per a subdividir lo import d’un bitllet o fracció, a 
voltes entre una infinitat de persones… Lo que és bo és que tothom, si juga, 
és només per la primera… i jo que m’acontentava amb la segona i no he tingut 
sisquera ni una miserable aproximació ni un maleït reintegro… Mes… són 
tants los que amb mi fan coro!… Per acabar de consolar-me, deixi que com la 
majoria giri mos ulls envers a Madrid per llegir lo número de la que es treu 
demà, si no m’enganyo.

Les que verdaderament tragueren fa alguns dies una rifeta, foren aquelles 
persones a les qui otorgà la Societat Barcelonesa de Amigos del País, sos virtuts 
i quant s’ho mereixien les afortunà! Això sí que deuria reproduir-se sovint!…

Repassant lo escrit m’adono de que no li he parlat del nou retaule de la iglèsia 
de la Concepció de l’ensantxe, construït a espenses d’una acaudalada família. 
És de gust gòtic, tallat amb primorositat, mes sens recargament i sostingut per 
un sòcal de figura octògona fet amb jaspi de Castellar. La combinació de l’or 
mate amb los llistons i llemes d’or brunyit produeix tant més efecte com més 
llum rep. Adornen sos costats harmonitzant més son conjunt vàries imatges, 
aixecant-se de son centre la verge que té per patrona aquella parròquia.
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Finalment, me despedeixo de V. anunciant-li la breu aparició d’un tomo 
titulat La Renaixensa, contenint en sos 200 planes de text treballs en vers i en 
prosa dels escriptors més coneguts, obra que l’empresa de l’antiga revista de 
son mateix nom passarà als suscriptors d’aquesta en compensació dels números 
no sortits, acatant sa suspensió; manifestant-li al mateix temps que ha sigut 
otorgat lo premi ofert per nostra Diputació al millor projecte per l’aixecament 
d’un edifici destinat a institut [als] joves arquitectos Srs. Vilaseca i Domènech.

Seu i fins a un altre any.

  Joan Pons Massaveu

Buenos Aires, 31 desembre 1878.
[“L’Aureneta”, any I, núm. 4 (9–ii–1879), ps. 485–490.]
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Sr. Director de l’aureneta.
Molt senyor meu: si bé els magatzemistes de joguets s’hauran vist amb més 

d’una contrarietat buscant un bon medi per il·luminar sos aparadors en la 
setmana de Reis i, especialment en sa vigília, és ben segur que la influència 
d’aquella no s’ha deixat sentir en lo món de la menuda gent. És cert que los 
aparadors dels establiments més indicats no presentaven de nit lo llamatiu 
aspecte de ses mateixes anteriors diades amb motiu de continuar-se la ja 
històrica huelga del gas, mes no hi ha dubte que el giro no ha sigut de menos 
importància, apreciant-lo per l’animació observada en los citats establiments 
i demés botigues de segon ordre. Com per la gent menuda no hi ha crisis ni 
huelgues que valguin, los reis s’han vist obligats a adquirir tots los encàrrecs 
que aquella amb ses concises cartetes los demanava desapareixent aixís dels 
aparadors, i amb molta pressa, amb tot i no trobar-se il·luminats amb l’abundor 
de llum d’altres anys, bona part dels moltíssims i alguns ben enginyosos joguets, 
artísticament col·locats en sos prestatges de cristall o penjats del sostre, segons 
convenia al bon efecte de son conjunt. 

Atinat estigué lo conegut fabricant de màquines de cosir de la Barceloneta 
en aprofitar l’entusiasme d’aquella diada, per anunciar una vegada més i d’una 
manera nova sa fabricació. Si l’objecte dels anuncis s’enclou en la publicitat, 
satisfet devia escoltar lo senyor Escuder, com repetien son nom les mil persones 
que assistiren al curs de la bonica i original cavalgata per ell projectada. 
Precedien-la los municipals de cavall, vestits de gala, seguia una comparsa a 
peu i entre atxes seguit dels reis, sens dubte; venien aquests luego, muntats i 
vestint son corresponent trajo, mes seguit altra volta: acompanyat d’una música, 
un gran carro guarnit tot ell de joguines, damunt del qual s’hi asseia un moro a 
tall de moro i, finalment, un luxós cotxe, tirat per quatre cavalls, ostentant en sa 
testera l’anvers i revers de la medalla que l’enginyós industrial acaba d’obtenir 
en l’exposició darrera. 

No ha sigut menos lluïda aquest any la festa de Sant Anton. Los tradicionals 
“tres tombs” han tingut lloc amb la solemnitat de costum. Numeroses cavalgates 
o colles de cotxeros, vestits d’etiqueta i muntats en sos cavalls, guarnits alguns 
amb riques gualdrapes i enflocats tots des de les orelles a la cua, han recorregut 
lo curs respectiu i prèviament anunciat, al so de la banda que seguia darrere 
cada abanderado. Els que es recorden dels “tres tombs” d’alguns anys passats, 
senten molt que es disseminin fins a formar tan migrades colles. No hi ha 
dubte, com alguns observen, que aixís l’animació es fa més general, puesto 
que, en conjunt, és més extens lo curs que donen, però és positiu també que 
son aspecte, és molt més raquític degut a l’escassíssima concurrència que en 
cada una d’elles se nota. Lo número imposa sempre. ¡Com que si sapigués lo 
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de tortells que es van coure per aquella diada, crec que no tindria prou boca 
per a demostrar la meva admiració. Sort que devien pair-los luego amb lo trot 
de les polques o el trontoll del schotisch, que en la mateixa nit varen ballar-se… 
que sinó… quina ganga dels metges!

Mes lo que serà per V. una ganga, a no dubtar-ho, serà veure com se desvia 
el curs de ma correspondència, fins a portar-la al vertader punt de sa missió. 
Vaig a complaure’l.

Referint-me a publicacions, han vist la llum per ordre de sa importància: 
Lo Renaixement, voluminós tomo que ha repartit a sos suscriptors l’empresa 
de la suprimida “Renaixensa”, contenint apreciables treballs en prosa i vers 
de bona pila de coneguts escriptors catalans; Croquis del natural, escrits per 
D. Narcís Oller, bonic tomo d’unes cent cinquanta planes, recomanable en 
son conjunt per la facilitat de sa dicció, ensopegada forma i escollit llenguatge, 
sobresortint-ne, emperò, les narracions que duen per títol Lo vailet del pa i Lo 
transplantat; Abells i abellerols tomet de graciosos epigrames, amanits per en 
Constantí Llombart, de València; un aplec de les composicions en prosa i vers 
llegides en la inauguració de la societat literària Lo Rat Penat, i els almanacs de 

“La Campana de Gràcia”, del “Nunci”, “Lo Rat Penat”, a on s’hi llegeixen les 
firmes dels més coneguts escriptors i del Llonguet de proporció miniaturada38; 
havent-se ademés cridat lo periòdic “La Esquella de la Torratxa” que sembla 
ve a omplir lo buit que ha deixat “La Campana de Gràcia” al suspendre-la39 
per quinze dies, i la fulla segona de Rareses de la capital.

També s’han publicat, i de molt interés per los aficionats a les lletres 
catalanes, Barcelona en tiempo de D. Juan I, curiós i complert treball de les 
costums d’aquella època, mai amb prou consciència tractada, degut a la ploma 
del distingit escriptor D. Salvador Sampere i Miquel, i lo segon tomo de la 
important Historia política y literaria de los trovadores en España que ve escrivint 
lo competent i afanyós catalanista D. Víctor Balaguer. Finalment, han sortit 
o s’ha anunciat per la venda de les següents produccions dramàtiques: La falç 
o el cap de colla, dels Srs. Soler i Briz, mestres en Gai Saber. Lo full de paper, 
drama de l’inspirat D. Pere A. Torres i, en València, Un aprenent de llatí, peça 
en un acte, escrita per lo Sr. Vara i estrenada amb bon èxit ara fa dos anys. 

Ja que parlo d’obres teatrals, els donaré notícia de les estrenades en aquest 
mes. No obstant i ser poc exíguo son número, tinc de consignar-li, com en 
ma passada correspondència, que els dramaturgos valencians han demostrat 
més activitat que no els de casa. Aquí únicament s’han donat a conèixer, que 
jo recordi, La sala de rebre, peça de rebuscat argument, mes escrita amb triat 

38 Es refereix a Lo Llonguet. Almanach en miniatura […] dedicat a tots els que menjan pa y escrit 
per Salvi Salvat y Salvany, Barcelona, 1879.

39 Imprès “sorprendrela”.
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llenguatge i tota ella graciosa, de D. Miquel M. Palà; Màgica bufa, dels Srs. 
Baruta i Cort, deslligada de conjunt i grollera de dicció, defectes dels que no 
s’adona lo públic de tarda, per al qui està feta l’obra, admirant sens dubte 
la vertadera esplendidès de sa part decorativa, i La beta dels calçotets, peça 
o sainete estrenat en la veïna població de Gràcia, que sols conec de nom. A 
València s’han posat en escena: Un tio sinse nebots, en un acte; Lo Potinquero, 
de D. Ricardo Castés, també en un acte, i els drames en tres actes Lo tonto del 
passerot i Barres de ferro i sang, del senyor Roig, lo primer i del senyor Torromé, 
l’altre, essent totes aquestes produccions rebudes amb èxit favorable, segons 
conten los periòdics de la localitat. 

En ma pròxima correspondència espero fer-li més agradosa aquesta secció, 
si, com suposo, s’estrenen algunes de les següents obres que queden en estudi, 
a saber: Béns de mort, Ja passa el sereno i Los amors de Marisendra a València; 
Lo secret de l’ametlló, sarsuela, música de D. Josep Aybé i lletra del col·laborador 
d’aquesta revista D. Manuel Ribot, a Sabadell; i aquí els drames Combats del cor 
i Aida, la comèdia d’espectacle Bertoldino, continuació de la trilogia Bertoldo, 
Bertoldino i Cacaseno, i la paròdia d’El Nudo Gordiano titulada Nus de gitano.

Respecte a obres artístiques, dec mencionar-li una marina d’en Benavent, un 
temporal que impressiona amb aspresa; una escena de jardí d’en J. Masriera, 
rica de llum i de color, com les fins ara expostes; dos magnífics paisatges de 
l’Urgell, presentant l’últim d’una manera completament nova, si bé que és 
un tant incert en sa llum, dos bones aquarel·les d’en J. Gómez, singularment 
atractiva la que representa un estudiant; un Nen d’en Macaya, que poc ofereix 
de particular, un jardí de Caspi, dur de color, i quatre quadros del jove Sisteré, 
que fa poc ha arribat de París, li demostren, especialment lo de més dimensions, 
que té acert en la composició i gust en lo colorit. D’obres escultòriques no li 
puc dir res de nou per ara.

De lo que sí tinc de parlar-li és de les vàries vetllades que han tingut lloc 
durant aquest mes.

En ma última li anticipava la nova d’haver vist triomfant lo projecte per a 
l’edificació d’un institut provincial presentat per los joves i reputats arquitectos 
Srs. Vilaseca i Domènech. Pues bé, sos amics, qual número el formen la 
majoria dels artistes i literatos de Barcelona, volent renovar-los sa simpatia en 
ocasió tan favorable, los obsequiaren amb un ben servit àpat llegint-se a son 
final escollidíssimes composicions i pronunciant-se els brindis més patriòtics. 
Corresponent a sa demostració, lo Sr. Domènech va invitar-los en sa casa uns dies 
més tard, oferint-los un lunch esplèndid, termenat lo qual fou convertit aquell 
departament en centre artístic literari; tantes i de tal valia foren les composicions 
que es donaren a conèixer entre els aplaussos d’una concurrència distingida. 

Lleugera aixís i agradable fou l’estona passada en lo Ateneu Barcelonès en 
la vetlla en la que demostrà de nou sos adelantos lo jove pianista Sr. Vidiella. 
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Ben profitosos han estat sos viatges a l’estranger per a perfeccionar-se en la 
dominació de tan delicat instrument. Fóra necessari sentir-lo per a apreciar 
amb justesa fins a quin punt arriba son bon gust. 

Basta dir que ha superat les fundades esperances que tenien en sos avenços 
quants havien tingut la satisfacció de sentir-lo ans d’emprendre sos viatges. 
Contribuïren a fer més amena la vetllada amb la lectura de ses composicions en 
català, que jo recordi, los coneguts escriptors Riera i Bertran, Guimerà i Gallard. 

De distint gènero i més directament profitoses per lo catalanisme són les 
vetllades que vénen donant-se en los centres tantes voltes citats en les columnes de 
“L’Aureneta”: Associació d’Excursions Científiques, Associació d’Excursions 
Catalana i Progrés Literari. La primera, que és la que continua publicant amb 
laudable zel l’Àlbum Monumental de Catalunya, ha obert una sèrie de conferències 
sobre lliteratura catalana, antigua i moderna, havent acabat ses dissertacions 
referents a l’antígua lo Sr. Aulèstia, que ha demostrat, en son desempenyo, facilitat 
de dicció i coneixements profundos sobre el tema en desarrollo, i preparant-se el 
senyor Riera i Bertran per a sa continuació en la part que li correspon. La segona 
de dites associacions dedica també ses vetllades en la difundició de coneixements 
científics o aclaració de punts històrics, com en alguna de ses darreres. Per 
últim, Lo Progrés Literari ha obert entre sos associats dos cursos de gramàtica 
i història general de Catalunya, respectivament, que no deixaran en son temps 
de contribuir en gran manera a l’engrandiment de la literatura catalana. 

Molt poden fer-hi també aquests petits centres que en les poblacions rurals 
van inaugrant-se, com Lo Sant Martí Catalanista, del veí poble de Sant Martí 
de Provençals. ¿No és preferible que es dediquin de quant en quant a l’estudi 
d’assuntos de reconegut interès en lloc de malgastar sempre lo temps sota 
les aranyes del sarau?… Tot ho espero de l’estímul, la gran palanca de l’amor 
propi… Aquest element assegura la sustentació de tants certàmens com aquí 
i fora d’aquí, per més que ja toquin en abús, vénen anunciant-se. A part de 
l’històric dels Jocs Florals, qual cartell s’ha publicat ja, si bé falta complementar-
lo amb les recients ofertes d’algunes corporacions d’aquí i de fora, cinc són los 
que ens acuden de sobte a la memòria. Dos a València, un a Vic, un aquí iniciat 
per La Joventut Catòlica o La Reparadora, una d’aquestes societats que s’han 
fet de moda entre certa classe de jovent, més que per fe per conveniències, i lo 
del periòdic “Lo Nunci”, de caràcter purament festiu. Ja veu, pues, si promet 
ser bona la collita… A menos que ens sobrevinga alguna catàstrofe, com la 
del poble de Vidriera, en lo que s’ensorrà el tetxo de son teatre mentres feien 
Los Pastorets!… Mes no ho conto. Fins lo cel ajuda a procurar-nos-la favorable 
regalant-los des de fa cinc dies una copiosa pluja que ha desarrugat més d’alguna 
cara de pagès desesperançat.

De segur que V., que és tan catalanista, hauria desarrugat també la seva 
(si s’hagués ensopegat de mal humor) sentint lo discurs que pronuncià lo Dr. 
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Letamendi a l’ocupar la càtedra de clínica que obtingué en Madrid, después 
d’unes brillants oposicions. Mereix un de nostres més entussiastes aplaussos. 
Que sentit és son record envers los catalans il·lustres en sa carrera i que l’han 
precedit en son càrrec!…

No deixarà aixís mateix d’agradar-li per sa transcendència la curiosa nova 
d’haver-se dirigit a les corts de Bèlgica una petició demanant que es traduïssin 
i es publiquessin en flamenc les actes de les sessions. No fóra estrany que ho 
obtinguessin, havent-se concedit ja que les deposicions judicials poguessin 
formular-se en aquell llenguatge… Si anés per mi…

Amb lo que conto donar-li bona pena és al despedir-me de V. comunicant-li 
la mort40 del Sr. marquès de casa Brusi, propietari del “Diari de Barcelona”; la 
del pare del nostre comú amic en Guimerà, director de l’entussiasta i acreditada 
revista “La Renaixensa”, ocorreguda a principis del mes que finem.

Saluda a V. com sempre, 

  Joan Pons Massaveu.

Barcelona, 31 gener de 1879. 
[“L’Aureneta”, any I, núm. 4 (9–iii–1879), ps. 532–537.]

40 Imprès “comunicant-li amb la mort”.
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ii. Índex onomàstic

L’Abella d’Or 5
Acadèmia Bibliogràfica-Mariana 

(Lleida) 3
Acadèmia de Bones Lletres de 

Barcelona:1, 6
“Afany” 1
Aida 9
Ajuntament de Madrid 1 
Ajuntament de Saragossa 3
Àlbum pintoresc-monumental de 

Catalunya 1, 3, 4, 6, 8, 9
Alfons XII 7
“L’Aliança Llatina” 2
Almirall, Valentí 6
Alorda 7
Álvarez, F. M 3,
Amado i Bernadet, Ramon 2
Los amors de Marisendra 9
“El Ampurdanés” 7
“L’Àngel caigut” 1 
Aparadors de l’Argenteria 8
Aparadors del Call 4
l’Aranya (certamen) 2

“El Archivo” 8
Armet i Portanell, Josep 2, 4
Arnau i Pasqual, Josep M 1
“L’Art del Pagès” 5
La Artesana 8
Associació Catalanista d’Excursions 

Científiques 1, 9
Associació Catalanista 1
Associació d’Excursions Catalana 9
Associació Literària de Girona 6
Ateneu Barcelonès 4, 9
Ateneu Libre de Catalunya 5
Ateneu Obrer de València 3, 
Aulés i Garriga, Eduard 8
Aulèstia i Pijoan, Antoni 5, 9
 Barcelona, ressenya històrica 5

“L’Aureneta” 6, 9 
“L’Avi” 8
Aybé, Josep 9
Balaguer i Capella, Joan 3
 “Cançó bressol” 3

 “Cançó sardana” 3 
 “Desenganyat” 3
Balaguer, Víctor 3, 5, 6, 9
 Historia política y literaria de los 

trovadores en España 9
 Noves tragèdies 5
 “Romeo i Julieta” 3
Balaguer 7
Balart i Crehuet, Gabriel 3
Barba i Barraco, Anselm 4
Barcelona 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 Ajuntament de Barcelona 1, 7 
 Barceloneta 5, 8 
 Camps Elíseus 2 
 Canaletes 8 
 carrer de Fernando 6, 8 
 carrer de l’Hospital 6 
 carrer Petritxol 2 
 catedral de Barcelona 5 
 església de la Concepció de 

l’ensantxe 8 
 església de Sant Jaume 8 
 Jardins del Bon Retiro 1 
 passatge de l’Ensenyança 6 
 plaça de Catalunya 5 
 plaça de Santa Maria 8 
 platja de la Barceloneta 4 
 Museu del Parc 7
 rambla de Santa Mònica 8 
 rambla dels Estudis 5 
 Rambla 7 
 Restaurant París 1 
 Saló de Cent 1, 5 
Barres de ferro i sang 9
Bartrina i d’Aixemús, Josep Maria 1
Baruta i Valls, Vicenç 8
Bassegoda i Musté, Pere-Jordi 6
Bèlgica 9
Belli, Franco 4
Benavent 6, 9
Béns de mort 9
Bertoldino 9
Bertoldo, Bertoldino i Cacaseno 9
La beta els calçotets 9
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Biblioteca del Sultà 5
Bisbal d’Empordà 7
Blanch, Adolf 5
Blanchet, Emilio 5
 “El Trabajo” 5
Bofarull 5

“La bordadora” 3
Lo Bort 8
Buenos Aires 7

“Butlletí de l’Associació d’Excursions 
Catalanas” 7

Cadis 6
Calendari Català 7
Calentes i grosses 7
Calvet i de Budallès, Damas 1, 3
 Mallorca cristiana 1
Camarasa, Clara 2, 
Camoens, Lluís 5

“La Campana de Gràcia” 8, 9
“ La Campana de la Unió” 5, 8
Campmany i Pahissa, Narcís 1, 3
Campo Pérez, José 4
Cants de ma terra (de Penella i Transo) 6
Carbonell i Huguet, Pere 2
Carcassona, Bartolomé 5
Careta i Vidal, Antoni 1, 2, 5
 Brosta 5
 Lo voluntari 5
Casa Bernarreggi 4
Casa Manero 4
Casa Monter 2
Casademunt i Valldejuli, Joan 

Manuel 2
Casademunt, J. 5
Casamitjana i Alsina, Joan 3
Castellar 8
Castés, Ricardo 9
 Lo Potinquero 9
Centre Catalanesc Recreatiu 1, 3
Centre Palafurgellense 4
Centre Recreatiu Catalanesc:1
Centro Graciense 2
Clarassó, Enric 7
Clavé i Camps, Josep Anselm 1, 3, 5
 Un pom de flors 1
Coca i Collado, Emili 3, 5
 “Esther” 5

 “La festa major” 3
Col·legi Mercantil 3, 5
Coloma 1
Colomer i Rogés, Conrad 2
Combats del cor 9
Comderan (pintor) 2
Comillas (església) 5
Concurs Clavé 6
Cornellà 6
Coroleu i Inglada, Josep 5, 6
 El feudalismo y la servidumbre de la 

gleva en Cataluña 6
 Història de Vilanova i la Geltrú 5
Cort, Salvador 1, 3, 9
 La força de la raó 1
 Un cas com un cabàs 3
Cortés de Monroy i Pizarro, 

Hernán 1
Costa i Noguera, Vicent 4
La Criada (d’Eduard Vidal i Josep 

Roca) 5
Cuspinera i Oller, Climent 3
 Flors boscanes 3
 “L’alba” 3
 “La font de l’Escoi” 3
 “Los gironins” 3
 “Los segadors” 3
Dante 6
 Comèdia, trad. d’Andreu Febrer 6 
De la Revilla i Moreno, Manuel 3
D’Orleans i de Borbó, Maria de les 

Mercès 3
De Palau, Melcior 5, 7
De Sisteré, Antonio 9
De Villamartín i Thomàs, Isabel 5
Decrets de la Providència 8
“La degolla” 5
Descripció de les illes de l’arxipèlag 5
“Diario de Barcelona” 5, 9
“Diario de Valls” 7
Diputació Provincial de Barcelona 1, 2, 

4, 5, 8
Domènech i Montaner, Lluís 8, 9
Domingo, Carme de 1
Don Juan Tenorio (drama de J. 

Zorrilla) 7
La dona d’aigua (comèdia) 1
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Dos hòmens sols 6
Dumas, Alexandre 4

“Eclipse de lluna” 5
“El Eco de Hostalrich” 6, 7
Edison, Thomas A. 5, 7

“La Época” 5
Escritos catalanistas 6
Escudé i Vila, Baldomero 8
 Poncelles 8
Escuder i Castellà, Miquel 6, 9

“La Esquella de la Torratxa” 9
Les estisores 8
“L’Excursionista” 8
Fabrés i Costa, Antoni 1
La falç o el cap de colla (de Francesc Pelai 

i Frederic Soler):6, 7, 9
Farran, Eusebi 3
 “La vídua del soldat” 3
Febrer, Andreu 6
Feliu i Codina, Josep 1, 4, 8
 Bertoldo o Lo rústic Bertoldo (amb 

Frederic Soler) 8
 Cofis i Mofis 1
 Lo mestre de minyons 1
Ferrant i Vázquez, Àngel 2

“Fígaro” 3
Figueres 6
Fiter i Inglès, Josep 5
 Invasions dels alarbs en la Cerdanya 

[…] 5
Flors d’enguany 2 
Font 6
Fontova i Mareca, Lleó 2
Fortuny i de Madrazo, Marià 4
Franco, Enric 2
Franquesa i Gomis, Josep 1, 5
 “Tardor” 1
 Verol 5
Fuentes 6
Fuxà i Leal, Manuel 1
Gallart, Artur 1, 3, 9
 “Bressant” 3
 “Lo canal d’Urgell” 1
Garcia del Real, Luciano 5
Garcia, Francesc Vicenç 8
Garriga, Josep 2
Genís i Aguilar, Martí 1

 La Mercè de Bellamata 1
 “Lo Criat major” 1
Girona 7, 8
Gómez i Polo, Simó 2
 Carme 2
Gómez, J. 9
Gonzaga, Lluís 5 
Gràcia 9

“La Gralla” 6
Gran Teatre del Liceu (Barcelona) 1, 7, 8
La Guardiola (d’Eduard Vidal i 

Bartolomé Carcassona) 5
Guimerà i Jorge, Àngel 1, 7, 9

“El Guixolense” 6
Gumersind i Vidiella, Carles 9
l’Hospitalet de Llobregat 6
Igualada 8
“L’Imparcial” 5
“La Imprenta” 6, 8
Impressions 8
Institut Agrícola
Ja passa el sereno 9
Jiménez, F. 4
Jocs Florals 3, 6, 7, 9
 Agulla de Pit d’Or 1 
 Brot de Roure de Plata 1 
 Consistori de Mantenedors 1 
 Englantina d’or 1 
 Flor Natural 1, 2, 5 
 Lliri de plata 1 
 Mestre en Gai Saber 1, 5 
 Pensament de Plata 5 
 Ploma de Plata 5 
 Ram de Roure de Plata 3 
 Rosa d’Or i Plata 1 
 Tombaga d’or 1 
 Viola d’Or i Plata 1
Jocs Florals de Barcelona 1
Jocs Florals de València 3
La Joventut Catòlica o Reparadora 9
La Timba 6
Laboriosidad de Cornellà 7
Laporta i Mercader, Francesc 3, 6
 “La festa major” 3
 “Lo molí” 3
Lasarte i de janer, Josep Maria 7
Letamendi i Manjarrés, Josep 9
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Lira Egípcia d’Or i Plata 3 
Lladró i Mallí, Ramon 3
 “Llucrècia profanada” 3
Lleida 2, 6, 7
Lo llibre d’or (publicat per la 

Renaixensa) 1
Llibre d’or de la moderna poesia 

catalana 1, 3
Llibre de les costums escrites de la Ciutat 

de Tortosa 6
Llombart, Constantí (pseudònim de 

Carmel Navarro i Llombart) 2, 5, 9
 Tabal i donzaina 2
 Abells i abellerols 9
 Tipos d’auca 5
Lo Llonguet. Almanach 9
Llorente, Teodor 7
López (navilier), Antonio 1
Macaya i Sanfeliu, Lluís 9
Madrid 3, 4, 7, 8, 9
Màgica bufa 9
Mallorca 3, 
Maluquer i Viladot, Joan 2
 Teatre català 2
Manent i Puig, Nicolau 3, 5
Manyé i Flaquer, Joan 5, 7

“El mapa mundi” 8
Martí i Alsina, Ramon 8
Martí i Folguera, Josep 1, 2, 4
 “Armengol de Gerp” 1
 “Empúries” 1
 “La cançó de la mare” 1 
 “La cançó del treball” 1
 “La corona” 1
 “Oh pàtria” 1
 “Serps del cor” 1
Martínez i Cubells, Salvador 4
Martínez i Imbert, Claudi 3
Martorell i Penya, Francisco 7
Marull i Savalls, Francesc d’Assís 2
 Dos i un sastre 2
Masó i de Falp, Felip 2
Maspons i Labrós, Francesc de 

Sales 3, 5 
 Una noia com un sol 5
Masriera i Colomer, Artur 1, 3, 5
 “Agonia” 5

 “Jericó” 5
 “La meva toia” 5
Masriera i Manovens, Francesc 1, 

2, 8
Masriera i Manovens, Josep 1, 2, 5, 

8, 9
Massanés, Maria Josepa 6
Mata, Manel 5
 La venganza en el perdón 5
Matheu i Fornells, Francesc 1, 5, 7
 Lo Reliquiari 5, 7

“Memòries de l’air” 8
Menéndez Pelayo, Ramon 6
 Estudios poéticos 6
Lo mestre d’escola 8
Mestres i Oñós, Apel·les 3
Mil i un epigrames catalans […] (1878) 2
Miralles i Galaup, Francesc 8
Molas i Casas, Joan 1, 3, 4
 De Nadal a Sant Esteve 1 
Molgosa, Josep Oriol 7
 El Sitio de Girona 7
Molist 7
Monestir de Montserrat 5
Monserdà de Macià, Dolors 1, 2, 6
 “La comtessa Mahalta” 1
Montaner i Simon (editorial) 7
Montevideo 7
Montpeller 1, 2 
Morales 6
 Ecce homo 6
Morell i Cornet, Francesc 8
Morros, senyoreta 6
Nin i Tudó, Joaquim 3
Nit de Sant Joan 8
Niu Guerrer 6
“Lo Nunci” 9
Nus de gitano (paròdia d’El Nudo 

Gordiano, d’E. Sellés) 9
Obiols i Tramullas, Marià 3 
Obrador i Bennàssar, Mateu 1, 4
 “La llegenda de la pàtria” 1 
Oller, Narcís 5, 9
 Croquis del natural 9
 Lo transplantat 9
 Lo vailet del pa 9
 Tres mesos de món. Novel·la 5
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Olot 6
Omar i Barrera, Claudi 6
Les opinions del papa (comèdia) 1
Ovara 7
 Males llengües 7
El padre de los catalanes 6
Pagés i Serralosa 4
Palà i Bofill, Miquel 1, 2, 9
 Íntimes i cantars 1, 2
 La sala de rebre 9
Palanca i Hueso, Antoni 8
Parcerisa, Francesc Xavier 6
Parés, sala o saló 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
Parés i Carbonell, Joan Baptista 2
París 3, 9
Passarell, Enric 6
Los Pastorets 9
Lo pecat de l’enveja 8
Pelai i Briz, Francesc 5, 6, 7, 9
 Balades 5
 “Desconort” 5
 “La germana de la Caritat” 5
Pella i Forgas, Josep 1, 7
 Història de l’Empordà 1
Penella i raga, Manuel 6
Picas, Tomàs 5
Pich, Rosa 2
 Tal se creu dur-la al molí 2
Piquet i Piera, Jaume 1
 Un fill de Carles d’Espanya o De la 

taverna al palau 1
Pirozzini, Carles 5
Planella, Alejandro 5, 6
Un Pom de flors a las noyas catalanas […] 

(1878) 1
Pons i Gallarza, Josep Lluís 1
 “La primavera” 1
Pons i Massaveu, Joan 5
Lo Porvenir de Sans (societat) 3, 6
Pradilla, Francisco 3
La primera nit de maig 8
El Progreso Catalán 7 La pentinadora 6
Lo Progrés Literari 6, 9
La Protecció Literària 5

“Las Provincias” (València) 7
Puigjaner i gual, Francisco 2
Rareses 9

“Rareses de Barcelona” 5
Lo Rat Penat 4, 6, 9
Ratos perduts 5
Recuerdos y bellezas de Catalunya (de P. 

Piferrer i F. X. Parcerisa) 5
Lo Renaixement 9
 “La Renaixensa” 1, 3, 6, 7, 8, 9
Reus 2, 8
Reventós i Amiguet, Isidre 1

“La Revista Catalana” 7
“Revista contemporánea” 3 
Reynés i Gurguí, Josep 5, 7
Ribera i Miró, Josep 3
 “Lo molí” 3
 “Simfonia sobre motius populars 

catalans” 3
Ribot i Serra, Manuel 9
Riera i Bertran, Joaquim 1, 2, 3, 5, 9
 Escenes de costums muntanyeses 1
 Escenes de la vida pagesa 3
 La casa tranquil·la 2
 “La germana de la Caritat” 5
 “Lo molí” 3
 Lo petit soldat 5
 Lo pobre de l’Alsinar 5
 Un orgue de gats 1, 2
Riquer i Anglada, Alexandre de 2, 7
Ristori, Adelaide 8
Rivas 6
Roca i Farreras, Josep-Narcís 7
Roca i Roca, Josep 1, 3, 5
Rodoreda, Josep 3, 4
Roma 3, 4
Romaní 7
Rosa, Salvator 6
 “Marina” 6
Rosselló i Ribera, Jeroni 5
Rossini, Gioachino 5
Roure i Bofill, Conrad 1
Rubió i Ors, Joaquim 5, 6
 “A Barcelona” 6
Sabadell 9
Saló de ball del Centro Graciense 2
Salvat i Salvany, Salvi 9
Sampere i Miquel, Salvador 9
 Barcelona en tiempo de D. Juan I 9
Sanmartí i Aguiló, Medard 3, 4
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Sanpere i Miquel, Salvador 6
Sant Cugat del Vallès 4
Sant Feliu de Guíxols 6
Lo Sant Martí Catalanista 9
Sant Martí de Provençals 9
Scott, Walter 4
Lo secret de l’ametlló 9
Sellés, Eugenio 8, 9
 El Nudo Gordiano 8, 9
Serra i Auqué, Enric 4
Serra i Campdelacreu, Josep 1
Serraclara, Gonçal 6, 7
Singer Sargent, John 6
El Sitio de Barcelona 7
Lo siti de Girona 6
Sociedad Barcelonesa de Amigos del 

País 8
Societat Coral Amics Tintorers 1, 
Societat Coral Trio 6
Societat d’Excursions Científiques 3, 4, 

5, 6, 8
Societat de Excursiones Catalanas 6
Societat Niu Guerrer 3, 
Societat Quarteto 6
Societat Santa Cecília 4, 8
Societat Solipedo Bovinera 6
Soler i Hubert, Frederic 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9
 “La Acadèmia” 6
 Bertoldo o Lo rústic Bertoldo (amb 

Josep Feliu i Codina) 8
 Entre poc i massa 1
 La cua de palla 1, 5, 6
 L’hàbit no fa el monjo 1
 Lo castell dels tres dragons 3
 Lo Rector de Vallfogona, Lo 8
 Lo Rellotge de Montseny 1, 3, 7 
Soler i Rovirosa, Francesc 1, 3
Sunyer, Leandre 8 
 La Bona paraula 8
Sunyol i Pujol, Jerònim 7
Tabal i donzaina 2 
Talarn i Ribot, Domènec 4
Taller Masriera 2
Taller Samsó 2
Taller dels senyors Brossa 5
Tàrrega, Francisco 7

Teatre de l’Odeón 2, 6, 7
Teatre del Bon Retiro 1, 2, 4, 5, 8
Teatre del Tívoli 3, 4, 5
Teatre Espanyol 7, 8
Teatre Novetats 6, 7
Teatre Principal 7, 8
Teatre Romea 1, 5, 6
Teixeira Bastos, Francisco José 5
“El Teléfono Catalán” 7, 8
Tintorer i Sagarra, Pere 3, 
Tobella i Argila, Francesc Xavier 5
Tobella i Argila, Josep 1
 Aplicacions de la pita en general […] 1
Lo tonto del passerot 9
Torres, Josep A. 7, 9
Torres i Jordi, Pere Antoni 6, 7
 La Casa de Satanàs 7
 Lo Combat de Trafalgar 7
 Lo full de paper 6, 7, 9
Torres i Reyató, Jacint 1
 “La filla de Jehpté” 1
Torromé, Leandre 9
Tortosa 5
Tractat sobre la navegació del Mediterrà 5
Los tres-cents del Bruc 8
Ubach i Vinyeta, Francesc d’Assís 1, 

2, 3, 5, 7
 “Al treball” 5
 Barretines i caputxes 1
 Honra, pàtria i amor 7
 La cua dels xuetes 3
 “Lo ball de rams” 3
Un tio sinse nebots 9
Urgell, Modest 2, 7, 8
 Oració 7
Urquinaona y Bidot, José María 

de 6
València 5, 6, 7, 8, 9
Vallfogona 8
Vallmitjana i Barbany, Agapit 1, 3, 

4, 8
Vallmitjana i Barbany, Venanci 1, 

3, 4, 8
Valls 7
Vayreda i Vila, Joaquim 2, 8
Verdaguer, Jacint 5, 7
 L’Atlàntida 5, 7
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Verdú i Feliu, Josep 2
Vic 1, 9
Vidal i Torrents, Francesc de 

Sales 4, 5
 La malvasia de Sitges 5 
Vidal i Valenciano, Eduard 2, 3, 5
Vidal i Valenciano, Gaetà 6
Vidriera 9
 “El Vigía de Urgell” 7
Vila i Fuytó, Anton 8

Viladomat, Antoni 5
 Ecce homo 5
Vilanova, Anton 1
Vilanova, Emili 1
Vilanova i la Geltrú 4, 5
Vilaseca i Casanovas, Josep 8, 9
Wagner, Richard 4, 5, 6
Xiquets del Camp de Tarragona 5
Zorrilla, José 7
 Don Juan Tenorio 7


