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UN PUNT

DE

MEDITACIO

EN EL NOSTRE ANIVERSAR1
fa

ARA
quantes
acaben d'

un

any que ardits

ens

emprenguerem

evolucions vers el cami de les

esser

tem de vida— ha

mai de difinitives!

sigut

aquesta

coses

tasca.

difinitives.

De allavors ensá

¡I

les

coses

El nostre començ— que 's aquest any

no

que

ho

por

tanteig, com tots els començos fets d' una manera honra
paraula simbol. Un tanteig fet amb amor. El pere
sós se sent difinitiu. L' inquiet cerca i recerca jamai content de lo
que les mans
seves han forjat i acariciat. Nosaltres—francament, —no n' estem pas contents de
un

da—UN TANTEIG heusaqui la

l'obra que deixem endarrera
fecció i la estimen
nostres

El

mes

l'estimem perque és feta amb

inefablement perque

am

maravella l' hem

amor

i

cura

de per

vista naixer de les

mans.
creure

i el

practicar

l' auto-crítica,

ens

fará coneixer el valor

just

de l'obra

empresa i avui que CIUTAT fa l' any: MEDITEM i EXAMINEM...

Aquest

és el preu del nostre

de lo que te d'

esser un

temple,

vent la bandera de Gloria.

pal

mes

repós.
no

Manquen

No

engarlandém

am

`ris coroném les testes

dies

encar

perque

murtra els fonaments

de

aquesta

llorer,

ni alcém

bandera

oneji

en

al
el

alt de la bastida.

CIUTAT ha nascut, ha comensat. Peró el més gran valor
la SANTA

CONTINUACIÓ.

2

d'aquest aniversari,

és

•-7

Retrat de Xenius
per

Josep Clará

ELS

DOLSOS

DIBUIXOS

DE
E S

TORNE
QU I U S

el
que la Providencia ens mira benignament. Surt
dias
els
número de Nadal-Reis d' aqueixa noble revista, i surt als mateixos
«Dolços indrets de Catalunya» del artista exquisit i subtil que's diu Torné Esquius.
llibre ascetic, llibre de devoció devant de les esta
Llibre
Ilibre

V

IVIM

en un s

moments

en

mistic,

espiritual,

quals la divina ániina de nostre Mare Cata
dilectes—pera ser adorada.
lunya se digna
Les aparicions sobrenaturals, segons interpretació vulgar de la cristiana tradi
ció, esculleixen pera ser tnellor rebudes, ánimas ingénuas. Per aquest cas, en Tor
né Esquius és, segons com el mirem, un ingenuu: aixis als ulls vulgars quedará cou
firmada un cop més la tradició. Més nostres ulls saben que la ingenuitat alba i
candorosa del artista, és en realitat un reflexe, un regrés á la ingenuitat del noi
preadolescent.No, no aquellas ratIlas aquells perfils, no són pas fets sense torment;
sens
resistencia. A major preu
no, no, la Natura i las cosas no s' han donat á ell
de
la
Natura
en no deixar-se cop
del esperit del artista, major empenyo del esperit
ha
de
las
cosas,
tingut de posar-hi, al
sar. Més, aqueix exquisit intervencionista
virtut
d'
cantitat
d'
amor.
I
aqueix amor la conquesta
assalt de la Natura, major
per
i
les
coses
han
esclavisadas,
per l' artista qui las
ha sigut finida
sigut subjectadas,
viva.
No heu de veure en
sols
l'essencia
de
tota
banalitat
deixant-ne
ha expremudes
cions-misteris, llocs abscondits

en

mostrarse —sols á

Torné

Esquius

un

sincer, sinó

nn

els

sos

arbitrari,

no

un

horhe manat del art, sinó

un

home

ingenuitat, no és una hipocresía, és á
aquest
regrés
qui
la cosa,
una esquema, és la figuració de la essencia de
és
una
és
no
afectació,
dir,
és una sintetisació precisa i plena d'esperit, cálida i palpitanta.
I com que las nostres cosas, els nostres recons dels vells pobles forans, els
closos
xiprers i els horts de les ermites i de les montanyas, i els barrris i els jardins
mana.

I per aixó

sabi

á la

i els balcons de ciutat i les cuines pageses i les cambres rusticament comfortables
són rublerts de dolcesa, de tebi calor maternal pera els fills de la terra que ens
catalana de tant
arracerem al voltant d' un d'aqueixos viacrucis de mística devoció

epissodi de carrer rustic devingut tema vigorós, vetaquí que els dibuixos de Torné
Esquius venen tots amarats de la dolcesa mateixa am que nostre esperit se marida
am
esperit de les coses.
Aquesta dolcesa fa convertir en un poema, i en una balada, cada dibuix den
Torné- Esquius. Oh, recort, servat com perfums en capsa tancada, dels jorns d'in
fantesa passats al dols jardi, á la vella casa pairal terrassenca—la casa dels avis
vora '1 surtidor hont els peixos de colors solcaven la quietut de
l'aigua, amb els ge
rros de las
grans i oloroses camelias, amb els bancs de fusta llistonada i pintada de
vert, sota 'Is eucaliptus magestuosos. Oh reculliment d' aquelles parets cobertes
d' eura, la remor del brollador, el lleu xerricar de la sorra al
trepitj, oreig que
mou les fulles,... i al darrera, al altre banda de la casa, hont el
gran menjador, so
lemne, tancat en convenienta foscor, s' embaumava els dematins d' un mansissim
aroma de xocolata patriarcal, hont
l'augusta cambra dels avis, esto.-ada d' espart
donava á la galeria d'austeres columnes; l'hort ple de sol, hont cada
gota de rosada
era una maduixa; la
glorieta al cap d' avall; el safreig hont jugava sens pará la Iltun
i
aigua, el barri tot sonor dels parrupeig del colomar...
Si, si, vet` aqui un llibre tot á proposit pera ser gustat á Terrassa. Aquest am
bent de beatific repós, de claustre-jardi, d' hort de convent, que la vella ciutat
conserva, el veiem.—com diré: dibuixat, transpuntat,
cissims dibuixos den Torné Esquius.
En ells ha triomfat de
—com

ja

ha dit

nea, hi sentiu

en

anecdota, del

Maragall—l'
percibiu

únic i

olor i hi

la

ver

remor

epissodi,
sentit.

del

Fil ha

amarat, arrebassat als dol

paisatge.
en

ells

Ne dóna 'I sentit,
la li

la linea, i ab

ténue; ni 'I color hi fa

ja

falta. Sols

en

Artista Ii ha subjectat, no pas per prurit verista, sino per
pocs dels dibuixos
complernent decoratiu. purament per arbitri. I les siluetes de las casas se tornen
trémulas, talment com si s' entendrissin de tant amor. Fuig tota rigidesa, i els

uns

caires s'ens tornen suavitat...

Ah, que no m` en descuidi; que no us en descuideu amics, que tan bons heu
estat per mi: al CIUTAT NADAL de
any que vé, no poden faltar-hi dibuixos de
Torné-Esquius. Jo us juro qu' ells serán més apreciats pels nens, car son més de
honora— que molts impresionismes pedagogic-literaris.
ja 'Is infants. Un llibre de cansons, per ell ilustrat, ho
diu ben alt. Per sos dibuixos, sobre tot pels últims dibuixos, pels «Dolços indrets de
Catalunya» nostres infants amarán las cosas de la terra y n' apendrán llur contorn.
La passió del perfil, tan humanament arrelada i desperta en el nen, per ells renai
xerá d' un injust banniment. I aixó será altament felís. Car, al cap d' avall, i pro
fundisant-ho molt, el perfil es la definició de les coses. La impresió, n' és
exterior
El
és
La
és
la
El
és
classic.
La
ropatje.
perfil
imperi.
impresió
subjecció.
perfil
és
romántica.
El
és
aristocracia.
La
és
democracia.—Per
impresió
perfil
impresió
doneu-me, oh Xenius, si decas uso temerariament de vostres einas de treball. —
debó infantivols,--i aixó els
En Torné

Esquius

ha amat

4

I á nosaltres, oh grecs, oh llatins, el perfil ens durá altre vegada la gracia dels va
sos decorats, de la maravellosa cerámica ilustrada amb escenas mitológicas y herói
cas;

aquella gracia,

de Barcelona

grat
d'

un

de la qual está tan

lluny el cartell amb que la democrática ciutat
exposició d' art, qual figura de dóna, mal
de que está voltada, és d' aquelles que, segons la frasse
professor parisenc, se coneix desseguida que acaben de

convida á correcuita á la

anecdotisme grec
critic y

espiritual

deixar la roba demunt d'

una

cadira.
GLADIUS.

A UNA SOF'ERBA DONA BELLA
Devant del teu somriure, dona hermosa,
apar la nit tornar-se bulliciosa
i al bes que al infinit ton llavi envia
tot

Quin poder
que
i

plé

aire sembla

impura

quin poder

que al

té la teva
fá la
ton

de traidorfa.
carn

rosada

prudent mirada
gest plé de delicia
mes

pensament

fa naixer la malicia!

Mous els teus dits i la sobtil conversa,

jo

no se

gires

com, devé al moment

i tota voluntat

gires

grácia
contorbada;

la testa, ab tanta

el

cos

es

al caminar

Goig als

ornada,

lleugera

i tot el món t'admira i te

Oh dóna, dóna, dóna,

perversa;

venera.

corre, cuita!

sentits del hom

un

jorn la fruita.

JOHN MILL.

5

LES OQUES
1

mitjdiada d'istiu. En Joan petit s' anava adormint á la
falda de la seva mare, devant de la porta del corral á
ombra
fresca de enramada del pou. Les gallines cloquejaven per
era i
les opulentes oques discutien perfidiosa i insubstancialment.
En Joan petit sentia com se Ii allargava '1 coll i els llabis se Ii
estiraven en forma de béc. La roba se Ii tornava borrissol de plomes
i á la palma del peu, els dits se u unien com les presoneres branilles
d' un vano. Quan va mirar d' allargar els brassos, es va trobar amb
un parell de blanques i portentoses ales.
¡Quina alegria que va tenir de ser oca! de totes les que hi habia
en el corral era la més blanca i la més hermosa
Quan s' estarrufava
de goig el borrissol de plomes, es movia en esgarrifances frevoles i

ERA

les ales

una

extenien tremoloses amb un timit intent de volar.
Una vehina se les enmená totes al riu. En Joan petit no gosava
á ficarse al aigua, mentres les altres oques, s'hi rebejaven am deli
ri, fins que al entrar de peus en una flomba que no hauria dit mai la
s'

fondaria que tenia,
la bonaventura d'
duia.

sentir sospesat á flor de riu i s' abandoná á
dolça corrent que á totes les oques se n'en

es va

una

Una amiga que tenia un bellissim cercol de foc al entorn dels
ulls, P ensinistrá en la manya de capbuçar-se i de pescar per sota
els peixos
ties que les oques

aigua

minúsculs, els insectes, els

cucs

i les

altres bes

gurmandes solen menjar.
Joan petit entre mitj de les oques opulentes va deixar
portar-se riu avall, capbuçant-se amb els ulls oberts á dins de les
aigues, portant amb el béc la frescor á sota les ales, estarrufant-se
historia de la cargola enamorada
per mullar-se millor, xerrotejant
en la nova i mai contada delicia de la seva transfiguració.
Aixis

en

6

II
trobar una illa marave
A prop de la posta
el Sol inflamava d' estirades faixes mitja volta del cel. En Joan petit
i les seves companyes s' internaren en
illa per una suau corrent.
Els arbres tenien les fulles i les branques cobertes d' or. Era
com si la rosada de la nit s' hagués gelat en aquella pols riquíssima.
En Joan va sortir de
aigua i se 'n va daurar el bec i les palmes
dels peus. La seva amiga se '1 mirava badoca de dins estant dels
ulls auriolats d' un cercol de foc.
Les fruites de aquells arbres eren pomes vermelles com la
herba humida, la terra estava claferta de cargolins,
sang. A sota
que la seva closca era més bona que la bresca i la seva carn més
dolsa que la mel. Les oques enllepolides allargaren el coll i cloque
jaren amb insubstancial admiració.
La suau corrent de illa venia d' una font enrondada de Ilado
ners. En Joan petit, á copia de mirar les fulles i les branques daura
des, no s' habia adonat encare de que la corrent i la font eren de
blanca i dolsa llet. ¡Quines gorjades se 'n van beure!
¿Qui se'n recorda de la pobre tristesa del corral quan se te '1
bec i les palmes dels peus daurades, i es neda sobre rius de llet i á
sota
herba la terra está claferta de cargols que tenen la closca
més bona que la bresca i la carn més dolsa que la mel? Les oques
empeltreides com senyorasses, s' estarrufaven sota '1 borrissol de
ploma i desitjaven portar-se riu avall alegres i orgulloses de nadar
entre tantes maravelles.

riu, aigues avall,
mitj
oques
ALllosa
tota coberta de lleu polsina d'
del

les

van

or.

111

I

vehina que se les havia enmenat al riu, les cercava á la tarda
per portar-les á joc.
—Liues! liues! éHont heu anat, verdaixes? ¡Liues! ¡liues!
La seva veu tarda i esllanguida es perdia com una vaga lamen

A

7

-••■•-

tació per les

llunyanes solituts. Les canyes que tot ho sabien,
sejaven burletes i enjogassades brandant per brassats de

fres
una

banda á P altre.
—Li...u..es! ¡1i...u....es!
Mentrestant les oques s' habien ficat a una cova qne hi entrava
aigua del riu. Potser alli dins hi trobarian una reconada de brossa
seca per ajocarse á racés del ventja
començaven d' anyorar-se, quan
Van veure que de dins de la cova en venia roja i furienta claretat.
Les oques sedaceres van estirar el coll i acabaren de ficar-se
endins xerrotejant insubstancialment. La cova s' anava fent tant
gran que semblava 1. entrada d' un altre mon de fantasioses quime
res. Per terra hi
serpejava el rierol per hont havien entrat nedant
les oques i cap enlaire les puntes de les pedres treien fulgurantes

resplendors.

Mentres les oques s' ajocaven, anaven deixondint-se els gegants
que romanien estesos sobre herba. Eren tant grans que per ells les
oques devien ser unes grasses papellones. La roja claror que tot ho
abrandava venia d' una inmensa fornal que 'Is gegants atiaven tirant
hi roques negres, com petites montanyes. Semblava que allí dins hi
hagués devallat el Sol ponent.
A sobre una inmensa enclusa de diamant els gegants, que bran
daven malls i martells de la seva mida, es posaren ¿forjar els llamps.
Els seus crits i les seves martellades eren els bruels misteriosos que
pujen de les entranyes de la terra. Treien de la fornal una tira ence
sa i espurnejenta i la forjaven á
cops de mall sobre enclusa. Quan
el llamp era trempat al rierol, les aigües xiulaven i bullien; quan el
llençaven forjat per terra, ressonava '1 tró.
Les oques que s' habien ajocat mortes de són, sobre un jas de
brossa, quan sentiren el terratremol del tir, es deixondien i cloqueja
ven esbarades. La dolça escalfor de la caverna convidava al
repós, i
aviat s' acostumaren als bruels dels gegants que eran massa forts
per referir-se an elles.
8

1
Al acabarse la

nit,

aná

minvant la

roja

claror de la fornal i els

gegants deixaren caure 'Is malls i s' ajassaven en la borniassa de la
són, per sobre herba. La caverna devenía fosca i negra com gola
de

i una remor acompassada i estridenta lliscava per les roques
com runflets de gegants. Per una escletxa fonda entrava la
vaga cla
ror de les primeres albes, i les oques, mortes de
hi
van
corre
clo
por,
amb
insubstancial alegria.
quejant

llop

Iv
hora

sol morir. Ni un alé d' aire
removia les fulles, ni un cant d' aucell sorgia en la pau de les
amples i obertes solituts. A punta de dia les oques sortiren de la ca
verna per una altra gola que donava á les aigues tranquiles d' un es
tany. En Joan petit jugava am la seva amiga, la que tenia en torn
dels ulls un cercol de foc.
Les canyes i '1s olms i els salzers de les riberes es reflectian
sobre les aigues del estany i tots i totes deien á les oques:
—Mireu-me á mí! No guaiteu al estany! Mireu-me á mi!
Les oques trobaven graciós que les canyes, i els olms i els sal
zers parlessin i allarguessin el coll com si volguessin
engullir la seva
admiració, tot comunicant-se esbalotadament la badoca alegria que
sentien. Pro com que tenien gana, començaren á capbuçarse en bus
ca dels cucs i dels minusculs peixos i dels insectes de cada dia.
Encara no obriren els ulls á sota l'aigua, que tot el borrissol de
plomes se '1s hi esgarrifá. Mes nna vegada en Joan petit hi havia
pensat en lo que deuen veure les oques capbussades al riu. Pro mai
hauria dit que hi poguessin veure terribles batalles.
Les oques treien el cap enfora i s' arrossegaven en la pau de
les amples i obertes solituts. Tot estava en repos: semblava que les
primeres albes del dia haguessin sorprés la terra en pasme original.
An en Joan petit Ii agradaven les batalles, i no se 'n sabia avenir de

ERA

aquella

capbusar-se

sota les

quieta

en

que

se

aigues del estany.
9

Alli els joves caballers lluitaven eternalment i es traspassaven
potenta espasa. No devian ser de carn, sino de la materia de
que se 'n fan les ombres, perque ni 's dessangraven i, després de
am

la

caure, s aixecaven i tornaven á batallar. Els ulls els hi espurnaven
d' ira, el fresseig de les armes i de les corasses s' assemblava al
batre del mar contra les roques.
Per tot allí hont arrivava la vista s' extenía el camp de batalla i
els caballers s' acometien sense repós. Aquí els peons s' embestien
armats de llargues y lluentes llances, allí topavan dos esquadrons
que marxaven amb els caballs desbocats, i
espai retrunyia dels
clams dels ferits i amb els bruels frisants dels triomfadors.
Les oques no trobaven rés per menjar i el padré abans tan
ben proveit, se 'is hi aprimava. Per totes les riberes del estany les
punxes no deixaven anar per terra. ¿Com ho farien per sortir d' allí?
Les oques no més veien la gola de la caverna y no gosaven tornar-hi.
Una d' elles va probar de volar i totes la seguiren enlaire.

V
ES oques volaven allargant el coll am la força tant sospirada de
les seves ales. A la vora del riu, quan la vehina les perseguía
amb una canya llarga, moltes vegades habfen aixecat el vol. Pro
aviat el panteig i la por les tornaven en terra. Perxó are no se 'n
cançaven de volar, i en Joan petit que duia al costat la dolça amiga
del cercol de foc al entorn dels ulls, mai hauría dit que la terra fos
tant hermosa.
Aixís arribaren á les portes de llevant d'allí hont surt el Sol i va

I

amb una ala de plomas en el botó
de cada roda. Les oques s' hi varen aturar alabant-se fatuament de
la seva volada. ¡Conteu com devien cloquejar insubstancialment les
oques reposant sobre la carrossa de Aurora!
Una noia de rossa cabellera, ulls blaus com el cel i portentosa
hermosura va lligar les oques am cintes de seda al entorn del coll i
ren veure una carrossa

de

plata

10

pujant ella
en
espai

á dalt de la carrossa se les enmená com á corcers á obrir
les portes del dia. Quan van aixecar el vol, la rossa cabe
llera de la noia va extendre-s per
l'ample firmament com els primers
del
Sol
Ilevant.
raigs
torn

En Joan petit sentía com se Ii aixamplava el cor mentres al
de la carrossa començava á oir-hi la música de maravelloses

pes. Per ser del tot felís va pensar que no més Ii
que 'I pogués veure volar aixís la seva mare.

mancava

en
ar

una cosa:

¡Pobre

mare! ¿Que devía pensar? Encare no va tenir
aquest
pensament que 'n Joan petit va començar á transfigurar-se. Va sentir
com se Ii escursava `1 coll, com Ii
queia el borrissol de plomes, com
el béc se Ii reduía als carnosos Ilabis i al obrir els
ulls, es va trobar
en la falda de la mare,
agafantse-li am les mans crispades á la roba
per por de caure de molt alt.
tens fill meu? Ii preguntá la mare dolçament.
I en Joan petit que cercava vanament amb els ulls la carrossa
de plata de Aurora, i que anyorava la
voladora de les ales

força
perdudes, va trencar un plor sense consol i apartant la vista del mon,
s'amagava en la falda de la mare i no's cançava de demanar-li plorant:
—Mare! Jo voldría ser oca!
PERE COROMINAS.
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LA CANSO POPULAR RUSSA

música

LAgracies

russa

ja

tóm cita i molts coneixen

kowsky.

sapigut guanyar-se per tot arreu fervents admiradors i
simpaties, aduc llurs noms barbres to
Rimsky-Korsakof, Rakhrnaninof, Liadof, Borodine, Mosz

ha

á molt sinceres i molt actives

etc.

La música

russa

's

diferencia i 's diferenciará sempre de les altres,

nascut en condicions absolutament

úniques.

En els demés

paissos

d'

perqué ha
Europa, la mú

sica s'ha desarrollat, per dir-ho aixis, com la parla's desarrolla en un infant. Ha co
mensat per aquest confegiment pueril i genial que son les primitives
cançons nas
cudes de la terra, expressions simples i espontanies de les primel es emocions in

Després s' ha creat una llengua de més en més parfecta per la
necessitat d' expressar sentiments de més en més complexes i emocions de més en
en més conscientes. I es més tart
que han nascut regles, al comensament estretes,
conscientes d' art.

enutjoses fins que aparegueren grans i purament belles com formes naturals
creades pro per fi compreses.
La música russa no ha tingut aquets comensaments. Els que haurien degut ser
ho s' han trobat per un cantó molt aprop d' aquets confegiments que són les cançons
i sovint
no

populars,

i. de l' altre, enfront del resultat de la evolució dels altres pobles. De
gueren aixi coneixer i compendre les formes d' una música ja tan avensada i ine
vitablement sometre's-hi. 1 ha esdevingut que la música russa que, per la forma. te

perfecció de les demés, és pel fons, plena de forces vives i joves, preses
directament de la font hont begueren els primitius. I es per aixó qu' existeixen á
la mateixa
Russia

una

cantitat d' obres musicals que no tenen pas altres temes que les melo
fresques del camp. I com que l' amor de la música és prodigiosa

dies senzilles i

poble rus, i com encara avui neix constantment, al fons de
estepes
ignorades, amb aquets admirables i armoniosos crits de tristesa, de
d`
amor
ó
de
dolor, la música russa junta á tota la forsa d' espressió artística,
joia,
tota la potencia natural i comunicativa de la cançó popular.
Es desgraciadament dificil l' estudiar ab qualque cura en un breu article, les
produccions espontánies de l' ánima popular russa, car la Russia es inmensa i l' ha
biten pobles ben diferents. Les cançons dels Petits-Russos ó dels Polonesos,
aquets favorescuts, qui viuen en un clima casi dols en mitj d` una natura riallera, no
s'assemblen de rés á les dels Finlandesos ó dels Lapons; un no podria pas compa
rar les doloroses i simples melopees dels Siberians amb els cants heroics, apassio
nats, selvatges i ja més complexes dels Tartres, dels Lesglús i dels Circassians.
Cap d' aquets pobles s' assemblen en fi als veritables Russos, als qui viuen en
les riberes del Volga.
ment innat
les

en

el

cor

del

mes
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La sola

aquesta
és dels

marca

necessitat

comuna

es

potser

entre tots ells, és una intensa necessitat de cantar. 1
la més característica dels Russos com la del ballar ho

Espanyols.

Els pagesos russos atribueixen á llurs angels una actitut
significativa. Ells no
dansen, pro en llurs robes d' or rigit i constelat, hierátiques figures d' una et- rna
apoteosis, canten; canten melodies sense fi ahont la dolsa i resignada tristesa s' ex
tén i 's converteix á voltes en un himne d una calma felicitat. I
quan el mujik, laç
de cansament i de cops, somia aquet Paradis, la
joia inefable de oir les belles veus
dels angels Ii sembla
única i justa recompensa de tota una vida de dolors.
Encara que 'I príncipal carácter de tota cançó popular
sigui una espontaneitat
qui sembla excluir tota altre classificació, se pot, per lo menys,distingir les cansons
russes entre elles per llur
origen ó llur finalitat. D' aquet modo hi ha: els cants ri
tuals, les cançons heróiques, les cançons d' amor, les de la natura i fins les cançons
militars.
Pro veritablement és

en
les cançons hont el rústic rus proba d'
espressar la
exala de la terra, i que va recorrent les inmenses estepes nevades i
fites, com una solitut seus esperansa, hont s' es tancat tota Nnima russa.
el mujik contempla am sos ulls blaus i fixos
irremediable melangia de la

tristesa que
sense

Quan

qui envolta, hont se sent tan sol, tan allunyat de tot socor, de tota
també de tota finalitat, Ilavors el cant desolat que floreix en sos llavis
la vera, la gran bellesa. Després la tristesa 's torna massa feixuga i una

naturalesa

joia, fins
posseeix
mena

pita

de follia s'

de més

crit hont el

en
cor

apodera

artista inconscient, la mesura s' acelera, i 's
salvatge, tot seguit insostenible, que 's resol
sembla trencar-se.

més

en un

de l

ritme

R. BENEZECH.

JAUME QUINTANA trad.
Barcelona XIV—XII—MCMX.
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-

preci
en

un

De fes gris

deff grtistey

gnirodacció ó fes
idias

us

vol

parlar

de

les

coses

dels

erónigaes

artistes i de

són els ariistes

com

qui

les creen us ne vol parlar ab gran Ilealtat. Més Fidias no promet pas esser
imparcial, car ell no creu que existeixi la imparcialitat. «Jo puc prometre esser
Ileal—diu Goethe—mes no imparcial» Fleusaqui el principi de les meves cróniques

paraules

LA LLEALTAT.Eiles contindran

paraules

de respecte,

ça. Fidias cercará en un obra les virtuts, les cualitats, dirá
Pero en tot aixó Madona Ironia no deixará d' exercir-hi el

potser

no

sigui

massa

eclectic, per la rahó de que

reconeixen

tart els defectes...

seu

dolç imperi. Fidias
imparcial, será

podrá

no

de

mes

esser

aviat sistemátic.

mes

Potser direu que Fidias
una cosa

que

no

va tan escassa...

qualitats per judicar
peró, que voieu dir que
te

als artistes. Aixó amics
no

és

una

qualitat

es

l'esser

Lleal?...

(5-milfi 21-beniz

69cposició

gndrea, q-Cesior
Darcefona: 9aferies def T-aians eatafá

(7{...

efinament, graciosa superficialitat, potser excés
conjunt

de la

na, han decorat les sales d•

qu'

es una

verdadera

sació ben lloable,

en

tan

e.

xarona com

sat á

can

p.
Parés.

d'

Esposició

aquets joves.

exibició de

una

de

elegancia, veusaqui

el

Ells sortint-se de la habitual ruti

manera

adecuada, han fet un catálec

representa un esfors d' organi
esquisitat tipográfica,
els
artistes
donen
fé de vida d'una manera
aquesta época qu'
l esposició que «La Societat Artistica i Literaria» ha organi
tot aixó

Aquet moure-s de jove es una gran lliçó que aquets refinats acaben de donar
als artistes, car han presentat les seves obres de una manera que feia molts anys
Nosaltres, al parlar am tota sinceritat
no s' habia fet á Barcelona (potser mai).
de la exposició un xic d'austeritat.Potser hi ha massa
hi trobém á faltar en el
conjunt

abundó
coses

d'elegancia..

Ens passa

un

d'aquesta
despren de casi

dolces.Ademés

salons i que es
es decadent i pervers. Fidias

no

fenomen semblant al que succeeix al fer
d'austeritat que sura per l' ambient

manca

totes les

obstant

exces

de

d'aquells
obres esposades. l'esperit de la esposició
creu innecessari un auto de fé,car cap dels

14

joves expositors pot aspirá al
les barcelonines brunes, han
un

honor de

martir. Xenius

me

perdoni, peró moltes
exposició i en lloc

admirat les ob.es de la darrera

auto de fe inmerescut, han demanat

ta dels seus bells retrats que semblen

una

medalla

esculptures

d

pel nostre
en

Oscar Wilde,

en

de
de
vis

Cardona.

No obstant nostre minuscul heterodoxe i dibuixant del

¡Ca-eut! al fer bibelots
posseeix una graciosa coquetería, que es la seva forsa i que el fa un artista. Ade
més de «Salomé» í alguna altre ben hermosa figurina, sobresurt el cap d' en Mila i
Fontanals el cual ja coneixiam. Are vist ab mes bones condicions habem pogut
Smith es el que posseiex
apreciar millor les seves qualitats. Sense cap dupte
la gracia mes exquisita de tots els expositors.
La senyoreta Laura Albeniz i
Andreu ab llurs dibuixos ens diuen que
art
de la frivolitat es també un art, L' Albeniz es potser 1` expositor mes mascle,—en
car que sembli una paradoxa—L'Andreu ens ha dit qu' era
un
home d' ofici ab la
seva obra d' esmaltaria eixida d' aquella mufla elegantment austera, ont crema la
pira que potser un dia fará abrandar el cor d' en Nestor. Car nosaltres creiem que
'Is que han trovat la vera orientació son
Andreu ab
esmalteria i
Smith ab els
bibelots. Els joves expositors posseiexen grans cualitats d' homes d' ofici, per
aquesta causa crec que en Nestor deuria dedicar les seves energies al treball del

esmaltador,

car

ventatje

ab el maravellós metier que posseieix en la
á cap una veritable obra d' orfebrería.

per portar
L' obra d' en Nestor te

pintura

te

una

gran

relatiu, el gran valor de la trassa; jo crec
home capás de fer una copia de «Epitalami».
que
Catalunya
Pero Fidias no creu pas que aixó sigui el valor absolut de la pintura, ni molt menys.
En Nestor es l'home de les maravelles de la tecnica empírica, pero la seva linea no
pcsseiex la flexibilitat ni gracia dela linea del Smith, i es mancada la seva obra de tot
valor pictoric. Cal no mes remembrar la pintura dels venecians ó la dels impresio
nistes pera que de tot aquell enfassis literari en resti ben poca cosa. Ademés en els
encar que
seus cuadres hi manca unitat, son mancats del gran acort,
posseexin
parts ben armoniques. En Nestor no ha viscut el conjunt de les composicions i s'ha
enamorat massa prompte dels collarets de perles i amatistes... de les anells, dels ru
bis i esmeragdes... 1 aquesta es la pintura d' en Nestor car cuant ha volgut dir una
en

unitat

tot

com en

no

gués

una

valor

un

el cuadre del cavall, el caballer i la dama

lo dels demés cuadres
Per

un

trobariem

aquestes
mufla

no

ha fet

mes

que expressar

empobrit.

d'ofici si encen
crec que 'n Nestor seria un gran home
1' Andreu i abanchnés per sempre aquelles apariencies trascen

rahons

com

dentals que te avui la

seva obra.

FIDIAS.
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CRONIQUES MUSICALS
rebre el numero de la Revista Musical Catalana corresponent als
de
novembre i desembre de 1910, en els quals hi ha continguts serio
mesos
sos articles. N'obstant ens ha cridat poderosament la atenció, el resúm i impresió
d' en F. Lliurat, sobre '1 llibre Musique ancienne que ha publicat á Paris l' honrada

VAREM

interpretadora classicista Wanda Landowska. Es tan veritat, tan de bona fé, i tan
sá, que no`ns podém resistir de copiar-ne un fragment que tracta—després d' haver
parlat de la modernitat de la Música, del despreci envers els antics, de les concep
cions estétiques del segle XVIII. del Romanticisme, de la forsa de la sonoritat
etc.—dels Transcriptors. Aquet capitol—diu en Lliurat—conté frases d' aquelles
escriure els vers artistes.
que sols poden sentir i que sols poden
un
dia
el
clabicémbal
á
casa d' en Rodin, que és un gran aimador
«Vaig tocar
bondat d' ensenyar-me 'I seu museu
El
mestre
l'
extrema
de Música antiga.
tingué
d' escultura antiga. Era de veure com s' aturava amb amor devant de cada obra, i
tors
com acariciava voluptuosament cada troçet de marbre. S' extasiá devant d' un
de dóna malmès pels segles. «—Miri, senyora, la delicadesa, la flexibilitat d'aques
«Per qué, car mes
tes linies! Ah! quina Ilástima que li manqnin algúns troços!...»
tre, no probeu de reconstituir-los?—vaig dir-li per curiositat. Me mirá amb estranye
era necessari ser
sa. Se sentia que jamai aquest pensament li havia passat pel cap:
Músic pera trobar una idea semblant. «—Peró, senyora... no me'n sento pas capaç;
i, encara que ho fos, mai intentaría fer-ho.» I afegeix ab bella indignació, 1. escru
escriptora: <I jo pensava en tota aquella xurma de virtuosos i de peons de

pulosa
compositor, que 's llancen furiosament sobre les nostres obres més sublims, no
sobre produccions imcompletes, sino damunt de particions intactes, pera mutilar
les, esguerrar-les, i desfigurar-les- Si no tenen el geni de Rodin tenen més desa
prensió: s'atreveixen á tot. Corretgeixen á Bach, á Mozart, á Hándel i, després d'

al
haber calumniat les més grans obres d'art, gosen estampar els llurs noms obscurs
costat dels dels nostres més grans mestres.» «Qué dirien—afegeix encara—si
transformar la Venus de Milo ó torçar el nas d' Apol
manobre

qualque

pretengués

pera donar-li més carácter?»
*.*

La mateixa Wanda Landowska, de

qui

he

parlat,

havém de dir—donant dos concerts selectes al Palau

ens

de la

ha favorescut—aixis ho
«Música Catalana»

de

la pot considerar com el model bastant acabat de la
Barcelona. Verdaderament
am
vera artista no virtuosa. Veti el fons, la sana emoció de les obres dels clássics,
la seva inteligeucia l'arrenca i,am la seva pulcritut, bon gust i simplicitat la trasmet
Trobém—com en Xenius,— que les obres romántiques, Chopin, Ber
an el
se

públic.
lioz-Liszt, no

escauen an

el

seu

temperament
16

refinat de classicista. Com també per

1

nosaltres

á la seva austeritat el tocar de memoria. En aixó II trobém en
resquicia de virtuosisime, que donada la seva personalitat i la seva forsa
de carácter per tot lo pur i sá, es una Ilástima
que no imposi aquesta innovació,
rematant aixis una costum tan perniciosa en tots els
no escau

cara una

mentar lo que

Nin traduit per

«Siguém
tres:
una

grans virtuosos. Pera argu

copio

dic,

sols aquests paragrafs del llibre Pour I` art d
J. M. Folch i Torres:

en

sincers! Tocar de memoria és, sovint,
pública d' una serie d' esforsos,

en

Joaquim

de molestia pera nosal
evocació honrada i bella d'

causa

la realisació

obra d' art?

Mendelssohn

observar,

participava

un

día á

una

audició del

seu

Trio

en re

menor, i va

quan ja
que faltava la part de piano, es á dir, la que
ell había d' executar, i que se sabia de memoria. Aixis i tot refusá tocar en
aques
tes condicións, per temor, deia ell, de passar per vanitós; pero accedí baix condi
ció de que II coloquessin en el piano una partitura
qualsevulga i que á intervals II
giressin el full, á fi de que '1 public no s' adones de que tocava de memoria»
Seguiría copiant altres conceptes, pro com que aquest exemple es prou eloquent,
desisteixo de fer-ho.
anava

á començar,

s'entengui amb aixó que nosaltres volguém criticar á Mme. Landowska. La
insuperable. y aduc convinguém que per honrat que se sigui, es molt dificil
substreures totalment de totes les males corrents del
sigle. Mai li podrém recom
pensar d' haver-nos fet gustar com ho féu ella, el Concert italiá de Bach i la sona
No

trobém

ta

en re

de Mozart.
*

*

Sabém per part certa que '1 genial Strauss está posant música á
obra Andró
nica del nostre gran Guimerá. La Bellincionni quan estigué á Barcelona per les
representacións del Salomé al Liceo, va enamorar-se de obra i previ permís del
autor 1` enviá á en Ricart Strauss. Deu fassi que 'n poguém fruir les primicies.
*

Avui
minuet
bell.

us

es

la

dono

primera
mon

una

volta que us parlo volguts Ilegidors de CIUTAT i am gest de
En les meves paraules hi ha tan sols un gran amor á lo

salut.

llegeixes
simpatía.

Tu que 'm

duc tota

*

n' ets

potser

també

un

enamorat?... Oh si és aixis
LISANDRE.

Barcelona

Janer MCMXI.
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EFIGRAMES
UNA JOVE CASADETA,

A

Us vui

pregâ

una cosa

que

no

missenyora

'm mireu aixi

amb el riure tan fi,
que 'm feu pensar que al
aixi
i

em

ve una idea

per incert

boja, temptadora,

no

al

amic traidora

feri,

vareu

i per

Que

meu

xo us

ho he de di:

enamoressiu alhora
amic i á mi!

meu

***
Us

jur que

aneu

Aquest vestit

de

mudada.

plecs

Sereu la més hermosa

os cau

molt be.

¡festejada

de tota la Soiré.
Tant sols

me

torba

un

xic, dona estimada,

i noble
que sent tan alta

estigueu
de dur

un

com vos

tan cofada
vestit

nou.
•
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sou,

AMIGA

CRONIQUES I
COMENTARIS
Retallém de "El Eco Tarrasense"

particular amigo y distinguido correligionario, el señor Venancio, está
organizando una gira campestre en las inmediaciones del Ubach. Por buen conduc
to sabemos, que han sido invitados á dicha fiesta
algunos de nuestros intelectuales,
los cuales piensan assistir á la misma para disfrutar de la compatlia de tan amable
patricio y para saborear el clásico arroz por él compuesto, debajo de los corpulen
«Nuestro

tos arboles de la Font del Truncó.
»El senyorVenancio satisfecho del

meritorios, está
ahora.

dispuesto

A dicho efecto

los miembros
consiste

en un

inventor de

un

se

ingreso en las filas de su colla, de hombres tan
á cambiar el nombre de la misma, un poco familiar, hasta
celebrará un concurso, para el cual han sido nombrados

jurado que será presidido por nuestro digno
magnífico objeto de arte de la casa Cardellach

del

nombre humorístico á la par que

vinculado

con

director. El

y será

premio
entregado al

la historia de Ta

rrasa.»

Mes

coses

bones de CIUTAT

I quina rialla ressonanta i quin somriure pit endintre
quan ens donguerem
compte de que CIUTAT tenia enemics, com totes les tasques fortes i serioses. Si al
guna volta habiem duptat de la nostra obra, ara se'ns han esvait tots els duptes. Ara
quan habem tingut noves de conspiracions cavernoses, quan ens han arribat les
remors
de la fantasia mes infantil i candorosa al brollant dels dolços llavis lascius
de jovenets de vasta corpora, quina rialla i quin somriure al ovirar la convergen
cia de criteri entre homes meritoris i joves romantics que s educaren l esperit en
les

remors

d' envelat....

***
equival
***

Els nostres

cuatre

págines

suscriptors poden

estar

satisfets

car

CIUTAT te enemics. Lo que

ha dir que CIUTAT viurá la vida mes prospera.
Per suplir la manca del número ordinari de
mes

Desembre, s' aumentarán ab
corresponents als dos primers trimestres.
progecte administratiu per la Revista el cual será portat

els nombres ordinaris

*** Al ensemps tenim un
práctica pel nostre actiu Administrador en Bonaventura Fornells.
*** Els nostres suscriptors que posseexin tots els numeros del any MCMX i vul
guin encuadernar-los, els poden remetré als tallers de tipografia i encuadernacions
Marcet i Figueras. Sant Joan, 14, Terrassa, adjuntant la cantitat de 3`50 pessetes
enquadernat am tapes de tela i 5 pessetes am tapes pergamí.
*
El nombre extraordinari Nadal-Reis ha sigut un exit artistic: cuasi tota la
**
prempsa catalana sa n' ha ocupat ab ver elogi per lo qual está molt agraida aquesta
á la

Redacció.
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"Les

oques"

amablement enviat
L' hermos conte Les oques d en Pere Corominas, va esser
com fou rebut quant dit número estaba imprimint-se
número
de
Nadal-Reis,
pero
pel
ara.
no han pogut gustarlo els nostres llegidors fins

"Cataluíía"
Desde

començament d'any

La Catalutia

la revista

s'

anomena

Catalurza.

El

primer nombre de la mateixa es en extrem interessant i tracta del «ideal i la activi
mes eminentes. Esta
tat de la Joventut catalana». Hi colaboren les personalitats
blim ab

gust

el cambi.

Lluites entre lo rural i lo civil
La «Escola Coral» de Terrassa está preparant
propvinent Cuaresma, en els salons de 1 «Agrupació

Concerts

Selectes per la

Regionalista». Eis terrassencs
podrán gustar de audició de Goyescas
qui
—
(De chor i or
i Valsos poelics de Granados, interpretades pel gran pianista.
—
La
Creació
n.°
I
de
Beethoven.
(frac
Sinfonia
questa.— Sinfonia de Haydn.
la
Escola
Coral
es probable que
audicions
de
Com
á
primeras
ment) de Haydn.
entre altres se cantin les segúents: Ave maria i Domine non secundum de Cesar
fruexen ab les sublimitats de la Música

Franck.—Credo de Palestrina.
son

—

Ave Maria i Benedictus d'

Sols ab molta musica 's purificarán les naus de la vella
profanades, per la cridoría plebeya dels salta-taulells i

en

Morera.

«Agrupació»,
pel xaronisme

que avuy
de cassi

patriarcal «Agrupació» i son exclusiu amor per
belles i cultes,distintius que l'hi donaven tots els preclars atributs de casal
d' alcurnia nobiliaria; son substituits per
abigarrament. CIUTAT s'en dol, s'en dol.
ab tota 1` anima! Car 1` «Agrupació» fou la creadora i 1` impulsadora de tota la for
imperi de la casa
sa cultural de la ciutat nostra. Pero avui no deuria abandonar
no

les

vilatá. La noble austeritat de la
coses

al ruralisme que vol matar totes les llurs nobles activitats, sumantla en 1` infinit
nombre de cassinets plebeus. Sols la «Escola Coral» pot salvarla d' una tan greu
malaltia ab la tenacitat de llurs cants i ab la constant organisació de concerts se

lectes,

com

els que 's

preparen.A1

ensemps fent-ho aixis fará remembrar la oblidada

historia á la vella «Agrupació». Car es trist comfessár-ho, els homes nous, els joves
obra qne am tan dolor i amor, els vells
catalanistes; no han sigut continuadors de
habien deixat fonamentada.

Imp.

MARCET

Y

FIGUERAS, Sant

Joan,

14 i Nou,

20

57,—Teléfono, 857.—TERRASSA.

1
REVISTF\ MENSUFIL

drts, Ciencies i Literatura
SOSCRIPCIÓ

(Crimestre: gina pesseict.
dmero sofi:

Redacció i Mdministració:
Gran assotttitde pentuques

çspecialitat

en

postissos

PERA SENYORETES

PREUS ECONOMICS
(--■/«"5

Francesc flIfonso
Pantano, 74, - TERRASSA

Cinquanta

cénfims.

5. Joan,14.-TERRFSSFI

CIVTAT
Revista Mensual

de Literatura

i

Art

Ab la colaboració dels mellors literats
i artistes

Preus
fl

de

Catalunya.

fIl restant

?Il

de

Catalunya

suscripció
.

.

.

d'Espanya

extranger.

.

.

1100 Pesseta trimestre
4'50

lf

l' any

500

fl

l' any

Número solt: 50 céntims
Per encárrecs

dirigirse

á

en

Bonaventura

Fornells, administrador de CIVTAT. Sant

Joan, 14, Terrassa.

