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TREVA
Quan sortirà aquest article, las Cons se
deuràn ja haver tancat. No hi fa res: ab
Corts ó sense, el Govern sempre ha fet lo
que li ha dat la gana. Els conills de guix de
la majoria à lot han dit que si, y las minorias ja sabém qu eran encasilladas.

Diu que van à comensar las repressions;
diu que no podrém dir lo que sentim; diu
que'l Govern posarà à coto aixó d'aqueixa
efervescencia autonomista, regionalista, catalanista, etc., etc., que aqui hi ha. Tant pis
pour lui. Las tendencias fortas ían com el
ferro: se trempan à cops de martell. Tapar
hermèticament una olla que bull, es voler
feria explotar. El foch, al ayre- lliure, s'esbargeix; cobai y comprimit, pot ser explossiu, causa d'incendi. Deus demenlal prius àUos
vuit perderé. Desitjariam que'l Govern no
procedís de manera tan desatentada.
Nosaltres continuarém sent lo qu'hem si-
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gul lins ara, ab ó sense repressió. Avuy alira
vegada afirmarém el nostre programa. Som
s u P E R N A C i o N A L s , perquè defensém un ideal
superior al que s'enclóu en els estrets y
mesquins limits morals de lo qu'avuy se'n
diu aqui nació. Somnidm en una Catalunya
rica y gran, lliure y sabia, ahont tothóm hi
trobi'ls medis de desenrotllar las energías
qu'en son si porta precontingudas, lo mateix
las físicas que las que tendeixen á produhirli
una vida genial y heroica, donchs tendim á
produhir un tipo superior d'home. Volim
qu'en la nostra terra tothóm pugui implantarhi totas las superioritats de tota mena;
que iot ideal hi pugui ser defensat; que cadascú pugui en la seva conciencia adorarhi
la divinitat baix las formas que millor li
sembli, y fins sense cap forma, si troba que
cap forma pot enclóurela.
Volém que hi sigui benvingut tothóm que
Hi arribi ab quelcóm de vital, ab quelcóm
qu'ajudi á la marxa ascendent de la especie
humana. Som inacluals, perquè l'actualitat
no'ns ofereix res de tot aixó, ni dins ni á fora
de la nostra terra. La nostra terra, dominada
fa molts sigles per gents que l'han considerada com a cosa conquistada y explotable,
ha adquirit, gracias à una selecció al revés,
tots el caràcters regressius d'un país oprimit.
Plena de vida. peró decapitada, la seva activitat ha sigut sols una activitat inferior orgànica; y prou els governs centrals s'han cuydat de no apoyar res més que lo que á tal
activitat pogués concorrer.
Aixis s'ha dat protecció sols al manufacturer; se li ha dit al Català en so d'alabansa
qu'era laboriós, industriós, etc., etc., y tot
s'ha enclòs en aquell elogi sarcàstich de la
Balada d'en Ventura Ruiz Aguilera:
Cataluña tiene un hijo,
tiene un hijo menestral.
Si! Un fill menestral sols se l i ha volgut
regonéixer... En cambi. cap fill sabi, cap fill
cavaller...
Donchs la joventut d'avuy qu'esludia y
s'instruheix, que viatja, veu y s'identifica ab
lp que passa à Europa, que no pot contentarse ab certs ideals buyts que fan un so vell
y esquerdat y que serveixen de melodia pera
que segueixin els remats d'altras comarcas,
respón en alta veu:

Catalunya ne l i un F i l l
Cavaller del Ideal,
ne t i un F i l l de sanch heroica,
un F i l l que
L'esdevenir continuarà la Balada segons el
lo ab que l'acompanyin el governs d'Espanya.
PO.MPEYLS G E N E R .

CLAR Y CATALA

'
RESPOSTA k E.
C R Í T I C H (?)

SUSOL,

MUSICAL.

Ab verdader delit he llegit l'article de vostè en que's permet atacarme per primera vegada, endressantme tot un rengle de sas habituals y grosseras brometas, encara que
aparentment no's tracta de mi, sinó d'un tal
Dallonsas, qu'es un senyor que fa riallas de
pena ó áepoca-pena. (i) Vaya, vaya, quin gat
dels frares qu'es el senyor S u ñ o l , alias
Marramaul Vegi: vosté's pensa haver dit una
ocurrencia nova, sent aixis que alló de pocapena ja m'ho va dir à estudi'l mestre una vegada que l i vaig posar la llufa. Bueno: quedém, per tant, en que'ro puch donar per aludit y en que tinch perfecte dret à esbravarme.
Donchs, somhi.
Dech avans advertirli que detesto y detestaré sempre'ls atachs personals, dels quals
sols (per excepció) en faré us quan el que
m'ataca'ls hagi avans empleat ab mi, tomantnhi sempre cent per hú. Y crech que precisament ara'ns trobém en aquest cas. Vostè,
com à paladí perpetuo del senyor Nicolàu,
podia haver combatut els meus articles, (ab
els quals protesto en absolut d'haver volgut
inferir el menor agravi á la personalitat privada d'aquest director); podia, repeteixo, 6
devia, millor, haverlos impugnat ab armas
de lley, ab las únicas armas de la critica, rebatent ab arguments fonamentats cada un
dels que ¡o he empleat pera demostrar, en
cada temps de cada Sinfonía, la desastrosa
execució obtinguda. Aixis ens hauriam entès;
aixis s'hauria pogut entaular una polémica
franca y noble, en la que res hi hauria perdut ningú, ni s'hauria ofès cap sentiment i n (•) L'article de relerencia pot trobarlo el que
bo vulgui en La Veu de Catalunya dels dfas j i
de mars y i"" d'abril, edicions del vespre y cíel
mati respectivament.
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üm; cn ia que jo, tot contestant a vostí, hauria pogut refermar mos arguments ab altres
qu'ara he callat, en part per no ferme pesat
y en part per no ferme'I sabi; y finalment,
potser alashoras, ficantli jo'ls dits a la boca,
(com vulgarment se diu), hauriam conseguit
saber lo que fa tan temps esperém tots, aixó
es, el PER QVÉ resulta tan maravellosa la execució de las Sin/onlas de Beethoven pel senyor Nicoláu, segons Vautorisadci opinió del
seu majordóm, en Suñol, qui en sos xavacans articles, no'ns ha donat may altra rahó
de sas ensabanadas al mestre que l'etern perquè sí, ó sia perqué á mi'm dona la gana de
dirho. MAGISTER D I X I T .
Ben lluny de seguir el noble procediment
qu'acabo de senyalar, n"ha empleat el
senyor Suñol un altre completament oposat, peró en cambi molt més cómodo. Y es
el seu procediment baix de sempre, impropi de tota persona seria y que tingui conviccions. Las cosas (y molt mós els alachs),
s'han de dir front á front, ab el cap ben alt y
sens amagar la cara, anant de dret al fi que
un se proposa. Mes en Marramau, quan no
té d'encensar al seu Deu, embesteix sempre
• de trascantó, ja passejanlse als pobres musichs que no volen combregar en la seva
confraria, ja atacant, molt encubertament,
(pero ab tot se li veu la orella) á las eminencias musicals que del estranger han vingut.
Donchs per aquesta vegada heu errat el tret,
mestre, perquè jo ni soch músich dels que
ab tol y rebre'ls hi convé més callar per mor
de no perdre la vinya, ni soch lampoch cap
eminent director (que jo sàpiga) d'aquells als
que ni tan sols els hi arriban els esquitxos de
vostra baba. Soch senzillament un modest
aficionat que sense pretensions de sabi té la
seba de voler que las creacions musicals s'executin tal com son autor las va concebir,
sense profanacions, y de no voler acceptar,
en qüestions d'Art, els termes mitjos: es á
dir, que ó's fan las cosas tal com se deu, ó
no's fan, perquè cn Art tot lo que no
arriba á bo, es, senzillament, dolent. Soch
dels que, desde que tenim us de rahó, hem
fet del Art una R E L L I G I Ó , y com nous cavallers del Graal vetllarém sempre y ah totas
las forsas per sa eterna pureça, combatent
sense treva ni descans contra la mala fe dels
vividors y la ignorancia del vulgo. Soch tam-
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bé dels qu'han anat á Bayreuth (ja li veig la
mitja rialleta), no pera donarme to com fan
alguns, sinó pera conèixer y capir las sublims
concepcions wagnerianas en tota sa grandiositat y no tornar aqui ab el cap vuyt com un
Bernis ó un Nicoláu. Y soch, per fi, dels que
s'han dedicat durant molts anys, diàriament,
al estudi de las obras de tots els grans mestres de la música, y després de sentirne execucions molt notables en diferents capitals
extrangeras, me disposo ara, aprofitant ia
fundació de periódich tan independent com
J O V E N T U T , à sortir á la palestra ab I L M C I I
MÓVIL de lluytar per l'Art veritable, pesi á
qui pesi, caygui qui caygui. Ademés, no
soch, ni he sigut may, dels pequeños ni dels
grans, dels blanchs ni dels negres, dels d'en
Millet ni dels d'en Morera, dels modernistas
ni dels ami-modernistas: admeto totas las
escolas y tots els grupos, y aplaudiré sempre
lo bo, vingui d'ahont vingui.
Tornant al seu article, senyor Suñol, no
hi ha en tot ell una ratlla, ni una sola paraula, que combati, ni demostri, ni tan sols exposi cap error de cap dels meus escrits, ^ e r ó
si no fa aixó,que fora lo únich serio y decent,
s'entreié en cambi ab una serie de bestiesas
qu'ademés de referirse á actes privats y no á
cap concepte escrit per mi, están per altra
banda completament desprovehidas de fonament. Y qui tal fa, bé pot ser calificat d'embustero. Vostè afirma que jo seguia la execució de la Novena ab la partitura de piano,
lo qual es absolutament fals, y es que vostè,
espiantme continuament, ab la seva sarcàstica rialleta, desde l'altra banda del tercer
pis, me va veure ab un .llibre en octàu als
dits, deduhintne, ab tot el seu perspicás i n geni. que, donat son tamany, tenia d'ésser
forsosament de piano; y sense pendre cap
altre informe té la barra de sostenirho rotundament en Metras de motilo. Donchs, vegi lo
que son las cosas: era una partitura D'ORQ U E S T A , com totas las que tinch de las altras
Sinfonías de Beethoven; y pera que vostè no
tingui cap dupte de lo qu'afirmo, invoco'l
testimoni de nostre comú amich el director
artistich d'aquest periódich. y encara, pera
major fe, el d'un que'n dona públicament y
es també amich de vostè, el senyor Puig
Samper, qu'ha estat varis dias cn mon palco y n'hi pol donar rahó sobrada. Mé, ara
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ao's quedi com un gat escaldat, senyor Marramau, que ja li esplicaré cóm ha sigut aixó.
En las principals nacions civilisadas, musicalment, (aqui encara som en plena barbarie), tothdm, homes y donas, se'n va á
sentir l'obra ab la partitura sota'l bras, fins
ql punt de que al girar full se sent un soroll
casi tan molest com aqui quan estossegan.
Es una seba com qualsevol altra, y vostè
que tambe ha viatjat, bé prou qu'ho deu
saber. Pero lo que no sáb, puig d'altre modo
no hauria fet una planxa semblant, es que
per evitar la molestia de traginar uns protocols tan grossos com els que forman una
partitura d'o'rquesta (majorment tractantse
de la Novena), s'han publicat unas reduccions (de tamanyol en octáu, que se'n diuhen
edicions de butxaca, y que son d'us molt corrent á Alemania 6 Inglaterra, editadas per
las casas Ernst Eulenburg, de Leipzig, y E.
Donajowski, de Londres. {Veritat qu'es curiós aixó? Donchs si vejés la oue ¡o tinch en
quedaria emprenda!, perqu'es tot'una monada. .
I'er lo dem¿s, li agraheixn la intenció ab
que ho ha tret aixó de la partitura, puig encara que realment hagués sigut de piano ¿ab
quin dret s'hi fica vostè en un acte de carácter exclussivament privat? Ademés.aixó de la
seba de dur la partitura no vaig teñirla jo sol;
si vostè no hagués estat tan enfeynat seguint
punt per punt tots els meus moviments, podia haverne vist en el mateix tercer pis una de
ben grossa, de las que semblan un protocol,
y abaix al anfiteatre dugas, que potser si
qu'eran de piano, y que s'hovian de veure
molt bé desde Jas butacas gratis que vosté
té al tercer pis.
Ab aixó de la partitura de piano l i passa
que ha sentit campanas y no sab ahónt. A
vosté li roda pel cap qu'ha vist usarnc alguna fora de lloch y no recorda quán. Veyám
si ¡o n'hi faré memoria. Era al mateix Licéu y
s'ensajava'l Tristan. L'Albeniz que comensá
els ensaigs (sens dupte per equivocació),'s va
veure un dia tip de bregar ab aquella gent
y'ls va etjegar á
passeig. La Empresa,
veyentse perduda, buscava un ditector qualsevol qu'ensajés l'obra fins l'arribada d'en
Colonne, encaia llunyana, y com á últim recurs va contractar un mestre que's diu Nicoláu; no se si vosté'l coneix. Donchs aquest

senyor, sens dupte perqué coneixia massa
l'obra, va tenirne suficient ab una partitura
DE P I A N O , y ab ella dirigí tots els ensaigs.
Alió semblava un camp perdut, ningú sabia
lo que tocava, perquè de indicacions de la
boca del director no n va sortir ni una. Pera
més informes, preguntiho als mateixos musichs y als que com jo varen sentir exclamarse al propi mestre Colonne de lo ben preparada qu'havia trobat la orquesta.
Ja veu com, al volersem rifar á mi, m'ha
fet cçmensar á treurer drapets al sol. En
tinch '.ot'una preciosa colecció que guardo
en cartera y que, si vosté no hi té inconvenient, anirán sortint. Jo no desitjava altra
cosa, l i confesso, perque'n fa molt de temps
que'm reventa en Marramau; peró volia
qu'ell tirés la primera pedra. Vosté hi ha
caygut de pla, peró ha fet una espillada que
ni la dels corns en la Tercera. Nada. ja
ho diuhen els castellans: al piimer tapón,
zurrapa.
Si no'n té prou, torni per un altra, senyor
Suñol, ó senyor Bunyol, perquè jo sempre
estaré á punt. Peró un altra vegada, si vol
un bon consell, avans d'espifiar enguixi.
J O A Q U I M PENA.

LA FILLA DEL MAR
Don Angel Guimerà'ns ha aulorisat pera
publicar dos fragments de son drama / ^ i
filla del mar. que té d'estrenarse demà à
Romea.
També en Maurici Vilomara ha tingut la
galantería de deixarnos reproduhir la decoració que li fou encarregada pera dita obra,
y que correspon als actes primer y tercer.
D'aquesta decoració podém dir, judicant
pel bosset, qü'es molt justa de perspectiva,
y que per sa bonica tonalitat, creyém que
acreditarà una vegada més à son autor com
à excclent colorista.
Respecte al drama, 'ns abstenim de fer
per endevant cap consideració. Els dos fragments à continuació transcrits ja's recomanan per si mateixos.
La J O V E N T U T fa gala avuy de poder oferir á sos llegidors las primicias de l'ullima producció de nostre gran autor dramàlich.
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Decoració d>n Manriri Vilomara.— Actr« I y I I I
A C T E PRIMER -

ESCENA

VII

CATARINA, AUATA, BALTASANET, GREGORI;

FI-

LOMENA,
MÒLLERA

y allras noyas;
y altres minyons.

LLUISETA

LLUISETA. —

.RUFET,

Per a i \ ó t'has tirat avuy á

l'aygua.
A G A T A . — Oy que no, que hi he caygut,
maia negada! {Riu. animantse.)
M Ò L L E R A . — Y que deus haver fel un
xap!... (Riuken tots.)
A G A T A . — Y que si fa no fa hi havia deu
brassas d'aygua. Y que hi estava bé à sota!
Com que veya la leyera d'un ven de mareperla més hermós!... Veuréu, tireushi un
dia vosaltres. {Las altras fan que ng.)
F I L O M E N A . — Si, ves si'ns hi tirarém de
cap à mar nosaltres!
A C A T A , rihent desdenyosa. — Tenen por!
No gosan!
L L U I S E T A . — Y si'ns hi quedavam?
A G A T A , ab entussiasme.— Per sortir, mira:
picas a terra ab el peu, obras els brassos, y
amum! Ara, per no sorlir may més... ajuntas els brassos ben estrets assobre'l pit, com
si estessis sola al món y pera despedirte, no
tenint a ningú á qui abrassar, t'abrassessis
ben fon á tu mateixa... Y no tornarlas may

més assobre l'aygua. May més. May més.
F I L O M E N A . — Dius unas cosas devegadas!..
(L'Agata riu fort.)
L L U I S E T A . — Veuràs, no volém estar iristas nosaltras. T'hi deus haver deixat caure
per broma à l'aygua, tu. {Tolas diuhen que
si rihent y fent gresca.)
A G A T A , cremada, ab violencia de cop. —
Que os he dit que no! Tossudas! Que no!
R U F E T . — Donchs cóm ha estat?
A G A T A . —Haestal... {Poch á poch cambiant, y al últim rihent.) Veuréu cóm ha estat, veuréu. Donchs que al caure las dotze
horas de la nit, en Baliasanet que feya d'arborayre m'ha emprés dihenime: tVeyàm,
veyàm, Agata, ara que comensa l teu gran
dia cóm te lluheixes ab la fitora!» Perquè
avuy hem pescat à la encesa. «Que cóm me
lluheixo? Ja ho veuréu ara!» Jo que m'he
posat dreta á la prova, he engrapat l'eyna,
m'he senyat, y à mirar sota meu dintre de
l'aygua. T o l era quiet; ni una manxada de
vent, y'l mar planer, planer que una hi caminaria per sobre. Vetaqui que al cap d'un
Pare Nosire'm veig venir à la clara de l'aygua, cuejant com una senyorassa, y més
contenta, una surella; y ras, fitora avall; y
ras, fitora amunt: la surella clavada! {Riu.)
Y l'ull viu altre cop! Calléu, calléu, qu'ara
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ve un retxetó més botzo y presumit!... Semblava! senyor notari de vila; y ras! al mitj
de la esquena y al cove! {Moll exaltada: després festosa per lo que va á dir.] Y després
me veig que pujan á la llampa de l'aygua
dos peixets més aixerits, que tan aviat eran
dc plata com d'or, l'un al costat del altre, ab
els capets aprop, que talment semblava que
festejessin y s'anessin dihent cosas bonicas.
Jo que poch à poquet he anat retirant la t i tora perquè no s'espantessin els pobrissons,
y'm deya mirant al més xicarró: «Aquest ets
tu, Agata.» Y mirantme al altre que semblava que fos l'home y que fes l'ullet: «Aquest
es... es...» [Riu ella.)
F I L O M E N A . — S i , si. Qüi't semblava, qui?
AGATA.—L'altre-'... L'altre'l xicot qu'á mi
m'estimarà algun dia, vaja!

A C T E SEGON — ESCENA X
M A R I O N A , PERE M Á R T I R , C i N o t E N A S y A G A T A .

A G A T A , ananthi. — Qué l i deyas à la Mariona? L i parlavas de mi, veritat?
P. M À R T I R . — Si, si; de tu parlavam.
A G A T A . — Oy qu'es maca la Mariona?
M A R I O N A , cremada. — Si, maca! Apartat!
C I N Q U E N A S . — Mariona! (Cridanlla ab imperi.)
M A R I O N A , ananthi.— (Si no la deixa'm tornaré boja!)
A G A T A , .: Per« Mártir. — Sabs aquella cansó? Ja la sé tota, toia.
P. M À R T I R . — Y t'agrada? Digamho que
t'agrada.
A G A T A . — Si m'agrada? C o m que m'has
dit que la teva mare't feya adormir ab ella!
(La Mariona procura apartarse d'en Cinquenas. Aquest l a o U i g á á seure.)
C I N Q U E N A S . — Veuràs, assentém lo qu'hem
pagat. Y fes els comptes quc't diré. {La Mariona mira als altres.) Escriu, dona!
M A R I O N A . — Bueno, jaescrich. {Cremada.)
{En Cinquenas anirà dictant d la Mariona;
en Pere Mártir ha anat seguint baixel el cant
de f Agata, que també cantava haixet).
A G A T A , interrompentse de cop. — A quànta de gent la deus haver ensenyada, oy? ( A i
tristesa.)
P. M Á R T I R . — A ningú. Malviatje'l món

dolent! T'ho jurol Y aixó que sempre l'he
sapiguda; y moltas vegadas, quan he estat
trist y sol, me la he cantada jo mateix, sense
dir res, baixet, sabs? Y m'aconsolava.
. A G A T A , de cop. — Ay! Ara voldria aguantar
à algú, á la Mariona... {Ananthiy tornant enrera.) Pera feria adormir cantantli. {Ànant
d'una banda á l'altra, movent eh brassosy cantant entre dents com si fes adormir á una criatura.)
P. M À R T I R . — (Està llest: avuy es l'ultim
cop que veig à la Mariona. Y ab aquesta m'hi
caso, y prou bojejar.J
AGATA. — T u estàs tristot y jo no vuy qu'ho
estiguis.
P. M À R T I R , emportántsela més lluny d'en
Cinquenas y la Mariona. — Si qu'ho estich,
y es perquè t'estimo tant, tant, Agata, que
no voldria qu'ho sapigués... ningú que t'estimo. {Per la Mariona.)
A G A T A . — Y aixó't posa trist? Donchs à
mi'm dona una alegria més regrossa! Y tant
seme'n dona qu'ho sàpigan. Perque.qui m'ho
havia de dir à mi que vindria un temps en
que m'agradés tant ser al mónl Y aixó que
ara'l món es més petit. Mira. està entre tu y
jo; va d'aqui à aqui, y prou.
P. M À R T I R . — Si. Agata, si; y quan tu't
vas acostant y'ns mirém, ell se va tornant encara més petit; {Acoslantshi ell) y ves ahónt es
el món, y'l cel, y tot entre nosaltres... {Va á
besarla á la boca.)
A G A T A . — No, aixó no. Y no hi tornis. { L i
pega á la boca ab una rosa que té á la má,
rihent).
M A R I O N A . — No escrich ni conto més jo!
C I N Q U E N A S . — Vaja, dona. {Toma á seure
Mariona al veure que'ls altres dos s¡han apartal.)
P. M À R T I R . — Si, si, Agata; si, perdonam;
que ja ho sé que tu no ets com las altras, ni jo
ho vuy ser com era. {Ella milj avergonyida va
arrencant ab els llabis fullas de la rosa ) Que
à mi qui m'ho havia de dir. Agata, que prengués en serio moltas cosas: l'estimar à una
dona... Perqué jo avans no hi veya... ¿cóm
t'ho diré? sinó vanitat en que coneguessin els
meus amors, sabs? Y ja ho sentia à dir jo
que s'estimava d'altra manera que no era pas
la meva, peró jo no ho creya. {Riu ell tot satisfet; ella segueix desfullant la rosa, tirantli
ab els llabis tas fullas á la cara.)

JOVENTUT
Ves dihent, que m'agrada més
AGATA. sentirte!...
P. M Á R T I R . — Y qu'ho sé jo'l que't dich!
Si m'he tornat, de vell qu'era, en un nen petit, petit. Y tan cambial estich, que vuy cambia rho tot desd'ara.
A G A T A . — A qué vols cambiar? A qué?
P. M Á R T I R . — Vuy ser un altre home. Vuy
poderte estimar á tu sola. Agata, estás disposada à tot pera ser la meva dona>
A G A T A , estranyada. — Y sil A tot!
P. M Á R T I R . — En qui tens més confiansa
al poble, pera que't fassi costat y't defensi?
A G A T A . — En la Mariona
P. M Á R T I R . — Oh, no; cap dona.
A G A T A . — E l Baltasanet
P. M Á R T I R . — Si, el Baltasanet. [Át veure
un moviment de ¡a Mariona, que's vol tornar
á alsar.) Y ara, separemnos. {Aparlantse de
ÏAgata.) (Demà jo me'n vaig del poble, y
ella vindrà ab el Baltasanet, y'ns casarém.)
A G A T A , acostantski estranyada. — Peró qué
hi ha, Pere Màrtir?
P. MARTIR.—Que demà.;. {Mirant cap á h
Mationa y contenintse.) No, no. ja ho sabràs
dema mateix, Agata.
AGATA.—Que t'has enfadat ab mi per... lo
petó, potser?
P. MARTIR.—No, Agata, no.

que, si t'has enfadat, fésmel.
F. MARTIR. —Si no es aixó; si t'estimo més
encara.
A G A T A . —Es que si tu no me'l fas te'l faig
jo à tu. Que tantas cansons! Vina! {Agafantlo pel coll y rihent. Fa una estona que se las
heu la Mariona distreta ab en Cinquenas. A l
veure l'acció de l'Agata ho deixa tot, ananthi.)
M A R I O N A , furiosa. — Agata! Agata!
P. M Á R T I R , á Mariona. — Qué vols tu?
Déixans estar à nosaltres! {Apartant á la Mariona.)
AGATA.—Es

A N G E L GUIMERA.

BE PER M A L
Aixó de que al nàixer l'home ja estigui
feta la gracia, aixó de que las criaturas al fer
la seva entrada al món ja portin la seva planeta dessota l'aixella, es una mentida com
una casa.
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No es pas veritat que hi hagi homes que
neixin bons y homes que neixin dolents. Ho
afirmo aixts, en absolut, perquè ho he vist y
ho he tocat. He vist y he tocat que quan el
temperament es débil, las passions també ho
son, y que quan es de gran forsa, aqueixa
mateixa forsa es la que'ns ajuda à fugir del
mal, quan ho fem tot peral fugir ne.
D'aquestos ximples que creuhen, aclucats
d'ulls, que tot está escrit, que totas las desgracias venen perquè han de venir, sense
que poguém ferhi res per esquivarlas, jo'n conech un que may ha volgut dur parayguas ni
chubasquero, y que quan l'arreplega la pluja,
segueix impertèrrit el seu cami, sens anar
més depressa qu'avans de ploure. Aqueix
infelis fatalista diu: «que com que ja está escrit el número de porrons d'aygua que l i han
de caure à sobre mentres serà al món, tots
els qu'ell podria esquivar un dia, ja'ls hi tirarían per sobre un'altre dia.

Aqui tenim en Joanet, que no es bo ni es
dolent, que serà lo que vulgui ésser, segons
els companys que tingui, perquè, pobre xicot,
d'ell no se'n ha cuydat ningú. Sab qu'ha
tingut pares perquè tothom en té de pare y
mare; peró ell ni menos els ha conegut.
Sense saber cóm, cn Joanet, quan tenia
dotze anys, se trobava d'aprenent en la gran
fàbrica de quincalla establerta en- un dels
extrems del Nort de Paris, de la que n'era
amo un tal Mr. Charles X.
En Joanet no tenia cap ocupació determinada, feya lo que li manava'l seu amo, portava recados, regava'ls arbres y las plantas
del jardi que voltava la fábrica, y tenia al seu
cuydado al León, qu'era un gos de Terranova que feya com els altres gossos, acariciava molt més al aprenent qu'à l'amo,
perquè aquest no li donava sinó terrossos de
sucre de tant en tant, y en Joanet li donava
menjar y beure cada dia, cada dia.
Velsaqui que'l pobre León va perdre la
gana tot d'un plegat, y velsaqui que- l'aprenent ho va comunicar à Mr. Charles; y com
qu'aixó va succehir en dissapte, l'amo va
donar l'ordre à n en Joanet de que portés
l'endemà'l gos à casa d'un manescal molt
entès, peró que vivia al Sud de Paris; es á
dir, dugas horas lluny de la fábrica.
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L'ordre verbal de Mr. Charles va ésser
aquesta: n Si'l León té cura, que'l manescal
digui per escrit tot lo que s'ha de fer, y si no
té cura, que se'l quedi; que'l mati si creu
que s'ha de matar.»
—Ay pobra bestia! — va exclamar l'aprenent. L'endemà diumenje un cop va haver
regat l'hort y'l jardí de Mr. Charles, en Joanet va sortir ab el gos, ab el propòsit d'anar
à casa del manescal y ab la esperansa de que
fent lo que manés el veterinari y cuydant
molt à la pobra bestia, la bestias curaria.
Havia caminat cosa d'un quart, quan ¡zas!
se topa ab un trinxerayre d'aquella terra, que
tots els diumenges esperava à n'en Joanet
per anar ab ell á una taberna ahont se reunían una pila de companys, tots ells fills de
bonàs casas, que casi sempre feyan pagar el
gasto à n'en Joanet.
L'aprenent va manifestar al trinxerayre
explotador que de cap manera podia anar
aquell dia à la taberna, perquè entre l'anada
á cal manescal, la estada allí, y la tornada à
la fábrica, ja necessitava tot el demati.
—Peró ¿qué hi vas à fer à cal manescal? —
va dir el trinxeraire.
— A saber si'l gos té cura ó si no'n té,
qu'en aquest cas, potser podré venir més
tart à la taberna.
—Aixó ray, digas al teu amo que'l gos no
en tenía de cura, y deixal estar.
—¡Perqué se'n torni à la fàbrica y ' l meu
amo vegi que no faig lo que'm manan y's
cregui que no estimo al LtónJ
—¿Peró que no ho veus que no té cura
aquesta bestia?
—No que no ho veig, perquè no hi entench.
—¡Jo sí que hi entench! Si tu l'estimessis,
com dius, <sabs lo qu!haurias de fer? Tirarlo al Sena perquè no pateixi més, pobra bestia!—
Kncara qu'en Joanet va comensar horroritzantse ab la proposició del trinxeraire, com
qu'aquest era lo que se'n diu un dimoni, va
acabar per convence al aprenent, y entre tots
dos varen anar à tirar l'animal al riu.
La pobra bestia's va defensar tant com va
poder, peró com qu'eran dos contra un, al
oltim va perdre'l gos, y ¡patatum! va caure al aygua, peró . darrera d'ell també hi va
caure en Joanet.

El trinxeraire, en comptes de donar auxili
al aprenent, ó anar á avisar perque'l salvesin, pera no com prometies, corre que correràs.
En Joanet, à conseqüència del susto, avans
d'arribar à l'aygua ja havia perdut el coneixement.
El pobre gos anava nadant y nadant pera
guanyar una especie de desembarcadero que
hi havia à la dreta del riu, peró quan casi bé
ja hi era, va veure qu'en l'altre costat la
corrent del Sena s'enduya al aprenent.
Desseguida que'l gos va veure à n'en
Joanet flotant sobre l'aygua, va cambiar de
rumbo, y fent esforsos verament heroichs
va poder atrapar al bordegàs, el va poder
agafar per la blusa, y ab l'ajuda .de la gent
que, plena d'entussiasme pe'l gos, havia contemplat tota la escena, va poder posar à salvo
al aprenent.
Un cop en terra, va ésser tan ben cuydat,
que al cap de dugas horas, ab el vestit ben
aixut, perquè l'havian assecat al foch, en
Joanet va tornar à la fàbrica en companyia
del León.
Alli va confessarho tot al seu amo, li va
demanar perdó, que li va ésser concedit ab
la confiansa de que aquesta llissó tan tremenda li serviria d'escarment, y deixaria las
malas companyias per sempre més.
Aquella mateixa tarde en Joanet va dur al
León à casa del manescal, que va donar remey perque'l gos se curés en molt pochs
días.
Desde llavors, l'aprenent va deixar als
mals companys. En comptes d'anar à las
tabernas, se quedava à la fábrica; per entreteniment va apendrer tot sol de llegir; y ' l
seu amo, veyentlo tan bon minyó y tan aplicat, l i va buscar y li va pagar un bon mestre,
que fomentés las aptituts del noy, que d'aprenent va passar à fadrí y de fadrí à majordóm.

En comptes d'un peidut va ésser un home
útil à la societat. Si en l'infern havian escrit
qu'en Joanet seria un home dolent, ho varen haver d'esborrar.
ALBERT

LLANAS. .
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—Si r e n y í s s i m — e l l a ' m
y d'un altre h a g u é s de
m o n á n i m a teva

deja—
ser,

fora,

sols teva y de n i n g ú

més.—

Y a v u y , q u ' e l l a j a es c a s a d a ,
penso sempre q u a n la v e i g :
¿lo^que d i n s d'ella batega,
dc q u i d u r à ' l p e n s a m e n t )

V o l t a d a d e sos

lillets

la v a i g ' c o n t c m p l a r u n
y ' m v a fer u n m a l al
el v e u r e que

dia,

cor

s'enrogial
M A N E L ROCAMORA.

IDIL1
A un r a i g dc sol

filtrantse

en las

falzías,

dos papallona s'han vist y enamorat;
tu hi gosavas m í r á n t e l s y'ls s e g u í a s

INTIMAS

ab l a m i r a d a i n g e n u a
d'un cor

aponccllat.

Rabéjat bé d'amors
s a d ó l l a t b é dc

viure;

no h i pensis m é s en m i ,
q u e ' I m ó n es d e l s q u ' o l v i d a n .

V o l a n t y r e v o l a n t ab d a l é boja,
h a n f u g i t e n d i n s a n t s e e n la f o s c o r ;
l'has tornat, alashoras, tota roja

Desdt'J j o r n en que
v a n e g a n n e ' l seu

l'aymia

amor,

u n p o m e l l de s e m p r e v i v a s
porto sempre sobre'l
u n p o m e l l de

cor;

semprevivas,

p e r q u è son las l l o r s d e l s m o r i s .

Li v a i g pendre d'amagat
el l l i b r e d ' a n a r á m i s s a
y vaig trobar entre'ls fulls
els g a y s secrets de
Una flor que l i vaig

l'aymia.
dar

y ella p r e n g u é

avergonyida,

la carta en q u e

li vaig

q u e ' m m o r o de

melangia...

t o t b a r r e j a t ab

estampas

dir

de S a n t s , y ab p r e g a r í a s m í s t i c a s .
Q u ' h c r n i ó s qu'cs l'amor profà
q u a n la d o n a q u c ' n s e s t i m a
d i v i n i s i ' l s seu

y has a c a l a t la v i s t a . . .
¿ P e r q u é h o has fet, a m o r ?

secrets

dintre'l llibre d'aná á missal
ARNAU MARTINKZ Y SERIMYX.

A . BORI Y FONTESTÁ
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Lliscant desde las puntas del Home y Matagalls, Montseny avall baixa joganercl ventitjol, petonejant arbossos y alzinars, interrompent el silenci sagrat de las montanyas
ab remors amplissims que ressonan de vall
en vall com trench d'onadas.
Retallat per las serras, un cel blau y çrasparent se'n puja volta amunt.
Abaix, sola la vaga humida, s'escorra la
riera blanquinosa, rebullint presonera, anyorant no poder pujar com l'ayre serra amunt
envers cl cel, cantant, cantant plorosa l'himne nostálgich á sa anyorada llibertat. Garsas y gaigs, ludons y merlas, alravessan ravents la fonda vall llit de la riera, xisclant,
cridantse amorosidas, demanant al bosch
paláu pera sos amors, rasser pera son cos...
Y'l sol. l'astre del dia, font de vida y de
llum, desde'l mitj de la emboyrada esfera
envia sos raigs d'or, besant à boca plena'ls
camps sembrats, fikrantse entre las fullas,
amanyagant la herbeta de sota la boscuria,
esclafantse contra'ls rochs, abrassantho tot,
confonentse ab tot, majestuós, alegroy, fecondant la terra...
Com un diamant brilla la hermita emblanquinada, dibuixantse en sas parets l'ombra
blavosa del xipressos del petit cementiri que
volta per un costat i la vella sufragánea. La
nota mis brillant d'aquell quadro de llum, es
aquella capelleta quesurt per clar sobre'l fons
verl-fosch dels alzinars, mitj tapada pels
quatre xipressos majestuosos, altíssims; els
tres envellutats, plens de vida y verdor, ata
pahits com si las fullas se busquessin pera
besarse, guardadoras de nius, gronxantse al
impuls del ventitjol; l'altre, trist, rigit, müj
mort, ab fullas sols en els extrems, ensenyant
sos tronchs magres, morintse poch à poch,
plorant à cada volta que'l vent passa joganer
per entre sos nirvis de fusta. Tots quatre
plegats fan ombra al petit cementiri sense
ninxos ni altres adornos que las margarídoyas que brillan en mitj d'aquella herbeta
sense nom que creix en els llochs tristos.
Per las parets las sargantanas prenen el
sol de dugas en dugas, y las cigalas dalt
dels xipresos llensan sa rítmica tonada, fent
més quieta encara la quictut de la vall...
La Natural reposa, gaudint endormiscada
las caricias del sol, rebent voluptuosa las

aleñadas del vent que rondina en la boscuria.
Després de tocar las nou batalladas la
vella campana deia hermita, anunciant VAngelus del mitj jorn, els pagesos que per
camps y feixas trevallan en silenci, deixan
las eynas y poch à poch buscan sota algün
marje ó baix alguna alzina bona ombra, y,
tranquilament, se posan á dinar sense que'ls
hi falti may lo indispensable per ferho de
gust: bona gana.

Cada dia, a la mateixa hora, cap allá á
tres quarts de dotze, la minyona dCca'n Illa,
vorejant las feixas, rebent sobre la testa
aquell sol calent qu'envoltava sos cabells
com ab una aureola d'or, portava'l dinar als
quatre mossos del mas que recavavan els
blats de moro, arrencavan las ravenissas del
fajol ó espurgavan las patateras.
Al toch d'oració tots deixavan els cávechs,
y plegats se'n anavan á dinar; tots menys en
•Peret, el que feya cinch de la colla. Aquest
no. menjava á la casa: tot sol pujava caminals amunt cap al porxo de la hermita, allà
esperava un ratet y no trigava à veure brillar
entre'ls sembrats el mocador vermell de la
Loretas, la seva dona que, somrihent y ab
la carona vermella com las rosellas, ab el cabás del dinar á la ma, més que caminar,
volava camps à través cap à la hermita. En
arribanthi, tot seguit,/umvj/au/a baix l'ombra d'algun xiprer, sobre la herbeta fosca y
humida d'aquella estancia trista. Y abdós
asseguts cara á cara, dinavan alegroys, xerrotejant, fent la competencia á las cardinas que
cantavan sos amorS entre mitj de las fullas
dels xipressos.
• ' •
Després de dinàr. ell encenia la pipa de
cirerer, y arrambat al tronch del xiprer que
li feya ombra, fumava endormiscat mentres
ella recullin ab cuydado, tot mirant de cua
d'ull á n en Peret, els plats y altres andróminas, ticantho tot dintre I cabás, que tapava ab las estovallas de l l i cru, blancas com
un glop de Uptt.t
Quan era hora de tomarhi, la Loras, ab el
cabás á la má, com una estatua, mirava fil á
fit á n'en Peret; aquest s'hi acostava poch á
poch, ab son nervut bras li voltava'l cos, y
aixis anavan caminant fins prop del porxo
d'entrada.
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— Adéu, Loras; fins á posta de sol! — deya ell.
Y's miravan enamorats, joyosos d'estimarse; y s'acostavan més fins á confondres, y
se sentia un petó aprclat, xardorós y expansiu, ple de plahcrs y d'armonias, que'l vent
afanyós recullia, emportantsel entre sas onas
joganeras.
Y era sublim veure aquell home y aquella
dona besantse apassionats sobre aquella
terra sagrada, bressol d'un'altra vida qui sab
si tomba de sos pares! Era quelcóm qu'alegrava'l cor, y feya cantar y riure!
E.

PELEGRÍ FERRER.

Mil voltas l'havia contemplat l'hermós espectacle del despertar del dia, y ab tol, esperava ansiós que la fosca s'esbahis deixant
pas a las hermosuras precursoras del sol
ixent.
Poch á poch la negror se tornà en un gris
clarissim, y més tart una blavor esmonuhida anà avansant lentament, mitj carminada,
allá baix, al horitzó, com las galtonas d'una
donzella al sentir el primer «t'estim!» deis
llabis del jovincel preferit.
Tolas mas miradas s'hi dirigiren al punt
enrogit, que á cada instant prenia'l to més
encès fins a semblarse á una colossal foguerada qu'eixint d'en ierra s'escampés atrevida
per la volta inmensa.
Ab l'afany de gosar, mos ulls inraóvils
s'eniretenian esguardant aquell espectacle, y
ansiós esperava'l moment en que'l sol apuntés darrera l'alia serralada: lan gran, tan encès, escampant aquells raigs que, ajassantse
per la plana, ara aixamplantse y exienentse
més y més, semblavan un riu de porpra eixit
de mare.
Y'l moment arriba, y tot jo, invadit per una
esgarrifansa d'emoció, tn'adormo, en un éxlassis sublim, v llavors, dominani la inmensa
plana que s'extén á una y altra banda,
m'enorgulleixo d'ésser lestimoni de lan grandiós espectacle, y un desitj esbojarrat, egoista, se'm acut: el de que, quan la humanitat
despeni, el aol s'amaguiá sos ulls y jo llavors
pugui alabarme d'haver estat sol testimoni
d'aquellas hermosuras negadas als demés...
Ab lot, mon cor no'n té prou. L i manca
quelcóm en mitj del goig que fruheix...
Ja ho sé! Anyoro à n'ella. Sento'l desitj de
compartir mos goigs ab els de ma estimada. Oh, si! Goig complert! ü n mati com el
d'avuy, peró ab ella aprop. ben aprop meu;
abdós sentir aquest goig dolcissim y extassiarnos abdós en la contemplació del naixement del dia, y ella, al sentir en son cor el bes
dols de la riolera natura, emocionada y corpresa, atansarse més à mi y arraulirse enmos
brassos, defallida de goig, ubriagada d'amor
y entussiasme y encisada per la llUm esplcndenta del sol ruhent que'ns besaria amorosit
y'ns ajocaria plascent dintre sos raigs, formant inmens dosser estés dessobre nostras
testas. Oh, si! Llavors sí que'l goig fora com-
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plert y la meva ánima somniadora's satisfaria de gosar!
A trench d'auba, ella y jo, agafats del bras,
esperavam delitoses el primer bes del sol.
Com sempre, va encisarme aquell cel ab
aquellas clarors primer porugas. y més tart
fortas y marcadas ab matisos nacrerins que
afalngavan l'ànima.
El sol estava a punt d'eixir.
Klla s'impacientava. Va doldrem. Jo may
m'hi havia impacientat.
Per fi sorti'l sol, voltat de flamas y de boyras encesas y esplendentas.
Conmogut per la ditxa qu'en tot mon ser
sentia, vaig cercar una má d'ella, y entussias
mat, foll d'alegria, vaig exclamar:
—Quánta grandesa!—
Klla'm guaytá somrihent, amanyagantme
ab sa dolsa mirada.
—Quànta grandesa!—vaig refermar jo.
—Si, molthermós—digué ellaà la fi. sense
deixar de mirarme.—Molt hermós...—
Y afegi:
.—¿Estás content? Ja t'he acompanyat. M'ho
pregavas tant... Tinch son; m'he llevat tan
dejorn... Digas, ¿estás content?—tornà.
—Si, si.—
En sos ulls hermosissims vareig endevinarhi un'ánima tan diferenla de la meva!
El sol ja era ben alt, y un de sos r a i ^ . per
befa ó per consol, s'enmiralh en una llàgrima qu'eixia de mos ulls.
JOSEPH

M.'

FOLCH Y TORRES.

HlIíLlOGRAFlA
LES AMANTS D ' A R L E S .

Tal es el titul del poema dramàtich original del jove escriptor provensal Henry Mazel, qu'hem rebut elegantment editat per la
Societat Editorial del Mercure Je France.
L'acció passa en la época de la decadencia
del Imperi Komà, ó siga de la baixa llatinitat, à Arlés y á las voras del Mediterrani.
Encara que la factura del drama es essencialment moderna, ea una reconstrucció, ó
una evocació, d'aquella época, tal com lo
que Flaubert va fer ab Cartago, al escriure
la seva Salambó, Litton Buller ab Els últims diasjde'Pnmpeya. y fa poch ha fet Pierre
Louys ab Aphroditr, que'ns presenta l'imperi grech d'Alexandria.
L'obra está admirablement escrita, perquè
ca Mazel. á més d'ésser poeta que dona color
y rclléu á las cosas, es un pensador que hi

posa l'ànima. Es llibre que's recomana als
que vulguin dedicarse, ó siguin aficionats,
als dramas histórichs. Dona idea clara del
temps, del lloch y de las gents qu'en ell se
mouhen, lo mateix els Imperials cristians
que'l Barbre Gandovald, y'ls altres.
Sentim no poder ésser més extensos, perquè l'espay de que disposém no'ns ho permet, per ser obra digna de tot elogi,
Felicitém à n'en màsél per la seva obra y
li desitjém que continuhi. y qu'en la próxima, en lloch de cantar temps de decadencia,
canti'l Sol y la Vida, que tan espléndida es en
la regió de Provcnsa. germana de la noçtra.
ACTES.

Aixis se titula un curt poemet en vers de
Ivanhoé Rambusson, edició de bibliòfil de
J. Gentil, tirada solzament en número dc
cent exemplars, en paper fort satinal, y deu
en paper d'Holanda, iots numerats.
Es la historia breu d'una crissis de l'ànima
del autor, contada per ell mateix en hermosos y sincers versos. Com diu en VAvantpropos, el poema ha sigut escrit ab un gran
esfors d'ingenuitat, y nosaltres el respectém
com tol lo qu'es ingenuo, encara qu'enclogui
sentiments é ideas que no son els nostres.
Sembla qu'aquest poeta no destina'l seu
poema á la venda, sinó á dar compte á algunas ánimas escullidas de la crissis perqué
ha passat la seva. Admirém al cristià sincer
qu'entre'ls cent à qui esculleix pera contarlos
com va sublimarse en la fe per un esfors de
lá voluntat, ens hi ha contat á nosaltres, dedicantnos personalment Vexemplar 8o, constantli com li constan la* nostras ideas filosóficas, ben diferemas del seu misticisme.
Mil gracias per la gentilesa, estimat confrare.
Acabém de rebre'l volúm de critica filosófica, editat pel Mercure de France, titulat De
Kanl á Xielzsche, degut á la ploma del intelligentissim crilich T. de Gaultier.
Ens en ocuparém com se mereix obra de
tal importancia, en el número próxim.
P.

GENER.

ELS CONCERTS D E L LICEU
V Y ÚLTIM

Y per major escarni li posaren I N R I .
Si; perquè en el verdader Calvari qu'han
tingut de passar las Sinfonías dc Beethoven
destrossadas sense pietat pel senyor Nicoláu,
hi faltava'l darrer sacrifici, la més grollera y
sarirástica de las mofas, la escupinada al geni
inmortal; y tot aixó s'ha cumplert plenament
ab la execució de la Sovena, no ja feta mal-
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b¿, no profanada com deyam dé las anteriors,
sinó que, aplicanthi el verdader mot, hem de
dir qu'ha sigut prosiituhida.
F3ncara'ns sembla qu'ho somniém. A voltas no'ns acabém de convencer de la realitat
de tan monstruós atreviment, perqué sembla
impossible que hi hagi qui's tingui per mestre, ó per músico concienzudo, com li diuhen
els seus turiferaris, y no tingui sentit comú
pera capir que lo que fa ab las obras de Beethoven es iota una iniquitat tan sois tolerable per la ignorancia de bona part del auditori; que de profanació en profanació, el geni, personificat en sas concepcions, ha sigut
afrontosament arrossegat fins al capdemunt
d'aquest nou Gólgota, y qu'el dia Jauslo ( 3 0
de mars) del estreno de la Sinfonía ab coros,
fou crucificat en nostre Liceu l'inmonal deu
Beelhoven, que, ab Wagner y Bach, constituheix la trinitat augusta en la relligió del
Art musical.
No hem de venir ara á fer d'apóstols de la
creació mis grandiosa del mestre dc Bonn.
No omplirém columnas sençeras, com fan alguns, descubrinl las bellesas innumerables
d'un'obra que conta prop d'un sigle d'existencia y de la que ja han dii lot quant hi havia pera dir els pontífices de la critica musical.
No farém gala d'una erudició llogada, abocant aquí, com a propis, conceptes y judicis
afanats (sense dirho) dels magnifichs estudis
critichs (1) que sobre aquesta Sinfonií s'han
publicat. Pcró apuntarém resumidas nostras
impresions sobre la execució obtinguda, pera demostrar cl fonament de lo que á alguns
podran semblar exageracions injustificadas
en gran part. Com diguérem al comensar
aquests articles, fa moit y molt temps que la
coneixím la Sinfonía ab coros, de la* que
n'hem sentit interpretacions molt notables, y
peraixó hem anat al Liceu ab tot coneixement de causa y tenim perfecte dret á judkar,
y á fer públich nostre judici sense traba de
cap mena.
Comensá Vallegro, y comensarem nosaltres
á patir. Aquest primer lemps, »1 més dramátich y per nosaltres un dels més hermosos de
la Novena, fou dit sens expressió, sense vigor
y sense unitat. La lluvia entré is sentiments
de l'ànima que se succeheixen en aquesta
hermosa página, las frasses qu'expressan la
opressió, la resistencia, l'aspiració, el combat,
l'anhel, l'aflicció, el decahiment y la postració, que tenen son lloch senyalat en cada instrument y en cada frasse de la orquesta, ni
aquesta las sentia ni menys encara'ns las podia fer sentir. Comensaren perduts, y fins des-

(1) A d r e s s é m al l e c t o r als e x c e l e n t s e s t u d i s
de W a g o e r . S c h u m a n n , M c n d e l s s o h n , B c r l i o z ,
Hubinstein, D ü r c m h c r g , Porg«s, Schindler, Gro' e , Ernouf. Breoct. Barbedctie. Lcnz, Lucas, Kuíferath, Scburc, W i l d e r , Soubies, C o l o m b a n i y
altres.

»25
prés de bastants compassos no pogué la batuta directora recullir la orquesta. Fins els
instruments de corda anaren destarotats per
complert, no marcantse'ls dibuixos dels violins ni'ls subratllats dels contrabaixos. Els
grupeUos de semicorxeas que passant d'uns
instruments als altres marcan el contrast
dramjtich, deuhen dirsc sobtadament, ab
una energia y sequedat qu'ha estat molt
lluny d'expressar la orquesta. A l arribar
el primer cambi de to, la melodia que canla la fusta ha de ser com un prech temerós,
dita piano y dolsament y no ab l'accenl
forsat, sech y deslligat ab que l'hem sentida, quedant ademés constanimem ofegada
per la corda El moviment contraposat de
aquesta, uns compassos més avall, que sembla la lluyta entre dos gegants, requereix
una molt més gran y més sobtada expressió. Las escalas cromáticas que segueixen
deuhen ser sempre fianissim durant set/e
compassos, mes per aixó's necessita saber
tocar net; d'altre modo, ó sia com la orquesta ha dit aquest passatje, es impossible graduar el crescendo que segueix y que aqui no
ha resultat tal. Més avall hi ha un motiu del
oboe, al que en el compás següent se li ajunta la tlauta, que traduheix un sentiment de
consol y que, per tant, ré^uereix una dicció
fondament expressiva y lligada: peró inútil es
demanar cap modulació als dos solistas (fue
d'aquest? instruments hi ha al Liceu. Y'ls
acompanyaments bruscos de la corda y el
metall, s'han de marcar ab dos cops forlíssims y un piano, sobtats y enérgichs, qu'en
Nicoláu ni ha somniat. Tots els passatjes que
segueixen foren llegits confosament per la
corda, que tan gran paper hi juga. Peró la
confusió major fou al arribar el poderós fortissim. quin ple d'orquesta resultà ben buyt
per falta d'ànima en la batuta del director.
No compreném ah. TU aquest té las orellas
pera no sentir qúe la corda ofega constantment el quarteto de la fusta, y que I metall
casi bé may l'hi entra á temps. En el final
d'aquesta part els magnifichs tremolós dels
violoncellos y contrabaixos que reproduheix
tota la corda s'han de dir ab misteriosa grandiositat, retenint la orquesta per esclatar al
final en el més potent crit de dolor. Quin
allegro, senyor Nicoláu! Ab ell s'ha coronat
voslé de... vergonya.
Arribà Vscherzo y ¡oh miracle! presenciarem
el desensopiment del mestre Nicoláu, puig,
talment desconegut, s'hi va Ilensar de debò,
havcnthi moments que fins semblava en M i llet. Llàstima gran que un per ell tan gran
esfors resultés tan mal empleat. Nostra i m parcialitat ha de regonéixer, en justicia, que's
traslluhia qu'alló estava cnsajat. En Nicoláu,
recordant sens dupte las ovacions dels scherzos de Sinfonías anteriors, va decidirse i fer
un va-y-tot. y ja poden contar las tornadas
da capo que tindria de fer en els ensaigs.
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Peró que una cosa s'hagi ensajat no vol dir
precisament que tingui d'anar bé, y no hi
anà. perquè la interpretació del mestre fou
tot lo contrari de lo que devia ser.
El tema dominant del scherzo, que ab sols
tres notas se rcproduheix fins al infinit, donantnos una vera impressió d'alegria salvatje, s'ha de dur casi bé tot el temps pianisstm;
"p.p- sempre p.p.» diu la partitura, mentrcs
qu'en Nicolau l'ha dut ab una fressa d'alló
més recomanable pera cubrir els defectes de
execuci •. No compreném que'ls instruments
hagin de sonar tan pesaniment. y en particular que'ls violins fassin xisclar y grinyolar
las cordas fins arribar à treure tota la gràcia
y enjogassament á aquesta part. Alió semblava una fábrica de serrar fusta. La sequedat
d'expressió que hi hem trobat de més, l'hauriam millor desitjada per algunas frasses de
la part anterior. En el Irio, ab tot y que'l
corn no espifiá tant com altres cops, la dolsa
frasse melódica fou dita sense clareta' ni
modulació, y poch marcat el stàceaío de la
corda. ¿Y las modificacions establertas per
Wagner y adoptadas per tots els grans d i rectors, de reforsar ab els corns la melodia
de la fusta? Nosaltres no las vàrem notar pas
aqueixas modificacions.
El famosissim adagio d'aquesta Sinfonía
ha tingut igual ó pitjor sort que'ls temps
precedents Las divinas armonías que devallan sobre nostra anima, els sentiments de
joya, de pau, de tendresa, els dolsos anhels
del cor, expressats per las dugas hermosissimas melodías qu'apareixen alternant en
aquesta part, requereixen una vera interpretació, una batuta conduhida per unanima
viril y apassionada, no per un'ánima decanti. Y per altra part. es necessari lo qu'hem dit
en tots els andantes de Beethoven, peró cent
voltas aumentat. aixó es, que hi hagi instrumentistas qu'en comptes de llegir modulin,
que cantin, qu'expressin. En aixó se'n ha
endut la palma'l clarinet, desafinant contínuament, tocant molt més fort de lo degut,
sense cap matis y ab verdader to d'envelat.
Las dugas melodías han sortit descoloridas,
faltas d'expressió y de dolcesa tant en la
fusta com en la corda, sobre tot la del andante, qu'en tal alt grau ho requereix. Els
slaccalos del metall y els pizzicatos de la corda, molt bruts, fins á no poder serho més, y
tot el conjunt del temps, faltat per complert
de clar-obscur.
. Y arribém à la darrera part. Ja som al
capdemunt del calvari, y va á quedar consumat cl sacrifici.
En la entrada d'aquesta part, la orquesta
emprèn la desbandada. Es un forlissim qu'ha
d'esclatar com un llamp, ab extraordinaria
energía, y que, no adoptant las modificacions
de Wagner en el metall per apoyar la fusta,
produhirà sempre un efecte tan horrorós
com el qu'ha produhit ara aquí. El magní-

fich recitat dels violoncellos y contrabaixos
ha sigut llegit sense donarhi la més mínima
expressió, y bastant més fort de lo que deuria ser, y en las escalas que més avall tenen
las violas y violins s'hi van perdre del tot.
D'aqui fins al final, regnà en tota la orquesta
la confusió més extraordinaria. Devém mencionar especialment Vallegro alia marcia,
qual tema de la fusta, qu'es el mateix motiu
de joya, peró transformat rítmicament en
una marxa jovenil y guerrera, resulta d'un
efecte desastrós tal com el porta en Nicolàu,
donchs alló sembla una murga. El colossal
fugat de corda que hi ha en aqueix mateix
allegro, no resultà ni á temps, ni molt menys
net, perquè cada instrument anava pel seu
cantó. Y lo mateix pódém dir dels últims
trossos: soroll, molt soroll, y res en clar; el
bras potent qu'arrossegués á lot'aquella
massa y la conduhís unida, no podém anar a
buscarlo allá hont en passatjes més senzills
ja no l'haviam trobat. Vaya un modo d'executar el darrer prestissimo! Alló semblava'l
g a l o p / F U Í ^ O / d ' e n Goula al final d'un ball
de máscaras.
Els coros no han estat á l'alsada de sa
missió! La partitura demana que'l coro estigui format de tenors v baixos, y no son
aquestas las veus més brillants ni robustas
del Orfeó Català, ab iot y haverlo reforsat.
Els hi reconeixém. en justicia, qu'en els
trossos solemnes estigueren bastant bé, sobre tot en Vandante maestoso; peró en tot lo
demés, molt malament. Las tiples mollas
voltas desafinadas par lo elevat de la part.
El coro d'homes, molts cops baix. En el final
faltá á tots la empenta necessària, resultant
aqueix final bastant manso
Els solistas feren també tot lo possible per
esguerrarho. De bona voluntat ja n'hi havia;
lo que no tenían eran facultats. La tiple
potser es la qu'ho llegi millor, deixant
apart las desafinacions dels aguts. El barítono molt fora de to: no fan per ell totas aquellas /¡oriture.i El tenor desastrós, fusellable;
ni una nota ben donada. De la contralt no'n
podém dir res, perqué encara no l'hem sentida
Ab tols aquests clements, ja ho veuhen si
ba sigut tot'una I'assió la execució de la .Ybvena. Peró per aixó'l senyor Nicolàu tan
fresch y ab Valla honra d'haver sigut el primer que'ns ha donat la Sinfonía ab coros. Y
donchs, ¿qué'n farém ara d'aquell arreglo tan
piramidal fet per vostè, en que las veus eran
substituidas per cornetins? Si l'envía á la
Exposició de Pans potser li pagarán bé.

Aquí lerminém las ressenyas d'aquesta
famosa tanda de concerts. Ens han quedat á
deure algunas obras anunciadas, mes per la
execució qu'haurían obtingut, tant se val.
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L'órfeó en els ullims concerts ha cantat a l gunas pessas del seu repertori, totas ja conegudas, ab la mateixa bona execució y'l mateix èxit de sempre. Y al deixar en pau, per
ara, al senyor Nicoláu, hem de dirli que, si al
corre de la ploma, algún concepte ha pogut
molestarlo (que no ho creyém) en sa personalitat privada, dónguil per no escrit; peró en
quant á sa personalitat musical, tingui entès
que'ns ratifiquém en tot, d'un cap al altre, y
qu'estóm disposats á fer altre tant cada vegada que torni á agafar la batuta y espatlli,
com fins ara. tot quant intenta executar.
JOAQUÍM PENA.

TEATRES
NOVETATS
INFEDELE.
De la comedida d'en Roberto Braceo ja'ns
en havia donat una traducció, més 0 menos
fidel, la companyia de la Maria Tubáu. Ja
alashoras varen atraurens agradablement las
deliciosas escenas, els /rucs de bona lley y
\aspirilosa vivesa del diálech, que son las
qualitats més sobressortints de la comedia
del reputat escriptor napolità.
La bona impresió rebuda ab la traducció
castellana,'s confirmà y aumenta no poch ab
la representació del original italià, sens dupte per la forsa de la interpretació donada à
l'obreta per la companyia de la Mariani, interpretació que fou molt justa, y, sobretot,
despullada de tots aquells encarcaraments y
estudiat exotisme de las creacinns exlrangeras
de l'actriu castellana més amunt esmentada.
Ademés, la forsa del original es sempre decissiva.
Aixó no vol dir que, per part de la Mariani y d'en Zampieri, la interpretació fos intatxable. Res d'aixó. La Mariani bé, no més
que bé y encara à estonas. Y que'ns perdoni
si l i dihém qu'anava bastant mal vestida en
els dos primers actes, y cursi d'una manera
extraordinaria en l'ultim. D'ahónt l'ha treta
aquella mena de bata ab aquells galons daurats tan duptosos? Després, alió de darse
contínuament cops de puny á las camas, no
crech qu'ho fes la comtesa Clara. Vaja, que
alló no fa comtesa.
Ens permetém aytal atreviment, perquè es
desconsolador que una actriu de mèrit tan
fora de discusió, dotada d'una ductilitat escénica y d'un encís per agafar als espectadors
potser únichs y à qui tant admirém y apreciém artísticament, fassi de tant en tant
aquestas planxa* incomprensibles en una
dona d'un cap tan clar y tan aixerit com ella.
En Zampieri, desigual y com pocas vegadas desballestat y fora de tipo .
En cambi, en Chiantoni, admirable. Fou
l'héroe de la nit.
S. V.
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En son número 12 'sdespedeix del públich
el periódich nacionalista lliberal Calalonia.
Molt sentim la seva desaparició, com sentirem la de L'Avenç y la de la mateixa Cátalonia en sa primera época. La multa pòstuma
que li ha sigut imposada creyém que no desanimarà als senyors Casas-Carbó y Massó y
Torrents, y que aviat donarán à llum una
nova revista que de segur tindrà més llarga vida, donchs tenen qualitats y medis pera
lograrho.
Pera'l diumenge de Pasqua prepara la
Untó Catalanista un meetingque tindrà lloch
en la vila del Vendrell, à las deu del demati.
Els catalanistas d'aquella comarca trevallan activament en la preparació d'aquest
acte, que promet veures extraordinàriament
concorregut.
Totas las entitats adheridas à la Unió Catalanista hi serán invitadas.
Avant sempre, y la reivindicació dels drets
de Catalunya serà un fet.
Per fi s'ha publicat el Número d"Hivern de
P t l ík Ploma, qu'es de lo millor que s'ha
vist en son género, trobantshi en ell las més
acreditadas firmas de nostres poetas y prosistas. Aixó fa que'l comprin gustosos no
sols els iniciats, sinó tots els qu'estiman el
verdader art sens exclussivismes.
Costa dos rals aqueix número, y resulta
baratissim. El tiratje dels dibuixos d'en Casas y d'en Pichot que'l decoran, honra en
gran manera l'establiment d'en Thomas, del
que ara més que may pot dirse que no té
rival.
Nostra enhorabona à tots, y endevant.
En Manel Marinel-lo'ns ha enviat un
exemplar de son volúm de poesias Anima.
La critica ha alabat ja com se mereix
aquest aplech de composicions en que s'hi
troba un sentiment poétich delicadissim y
una gran facilitat en la forma, encara que'l
llenguatje no sia en totas ocasions propi d'un
purista.
Cent biografies tarrassenques. — En Joseph
Soler y Palet ha publicat el IV volúm de la
Biblioteca Histórica Tarrassenca. Las cent
biografías que'l componen acreditan una vegada més las dots del senyor Soler y Palet
per aquesta classe de trevalls, tan útils com
dignes d'emulació. Rebi la nostra enhorabona.
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Hem rebut: /.a Opinión, d'Almeria, y E l
Poivenir del Obrero, de Mahó, periódichs ab
els qu'establim cl cambi.

CONCERT V I D I E L L A .

El dissapte passat donà en el Teatre Principal aquest célebre pianista un magnifkh
concert. Es en Vidiella'l mestre de tot' una
generació de pianistas, l'artista que ha convertit cn verdader culte lo que molts tenen
sols com un vulgar ofici. Peró es ademés
també un concertista eminent dotat d'un estil personalissim que'l coloca en lloch molt
senyalat entre'ls que's dedican á tan difícil
art. En ell hi trobém sempre lo que tant
desitjém en tot executant, ó sia, la interpretació personal que, tot respectant l'obra, desentranya'l pensament del autor y'ns el transmet ab una claretat imponderable. Fer del
piano quelcóm més que una vulgar màquina,
arrencar de sas cordas per medi d'una exquisida pulsació las notas del més delicat
sentiment, entregarse en cos y ánima á l'obra
que s'interpreta, son qualitats que molt pochs
posseheixen en tan alt grau com eh Vidiella.
Senyalar quina obra interpretà millor es
cosa ben dificil, puig tot el programa fou

tocat ab el sentiment y la correcció de sempre. Aixis en la Sonali de Beethoven, com en
las varias obras de Chopin, en las Dansas de
Gricg y de Brahms, com en la Barcarola de
Rubinstein, ens va produhiruna emoció inefable, confonaninos ab aleñadas d'art veritable.
Ens preném la llibertat de recomanar al
senyor Vidiella que suprimeixi dels seus programas els dos trossos de Wagner que'ns ha
donat en aquest concert, perqué las transcripcions que tant en- Liszt com en Tausig
han fot de dugas inspiradissimas páginas
d'aquell geni son molt poch respectuosas ab
l'original, sobre tot la Morí de ¡sóida, que
arreglada per en Liszt resulta alió que ls italians en diuhen un pasliccio. Y perdoni l'atreviment en gracia á la intenció
Espcrém qu'en breu se rescabali del deute
que ha deixat pendent ab el públich, donantnos la magnifica Sonata Appassionala del
gran Beethoven. Potser aixis tindrém el plaher dc tornarlo á sentir aviat, donchs convindria que'l senyor Vidiella no's fes pregar
tant pera dar concerts devant d'un públich
que tant l'estima. —P.
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S E T M A N A R I CATALANISTA
Els trevalls se publican baix la exclussiva responsabilitat de sos
autors.
No's tornan els originals.
Se donará compte de las obras rebudas en aquesta redacció, y de
las qu'ho mereixin se'n fará crítica.

CONDICIONS D E SUSCRIPCIÓ
Catalunya: Trimestre, l.'jjo pessetas; un any, 6 pessetas.
Altras regions d'Espanya: Mitj any, 4 pessetas; un any, 7 pessetas.
Estranger: Un any, 8 pessetas.
Número corrent, 10 cèntims; atrassat, 25 cèntims.
A tots els suscriptors del periódich se'ls regala'l NÚMERO AN-

TECEDENT.
Als suscriptors per un any se'ls hi regala ademes el cartell
anunciador del periódich, magnífica obra de l'Alexandre de Riquer.

