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en cl blau del cel. De las primeras d'aquestas serras en queyan cascadas, y de las altras
en naixian rius. En la plana, y en la part
més próxima, s'hi veyan jardins plens de
llors espléndidas, quals aromas pujavan fins
á ma morada. Era l mes de maig.
Jo'm trobava en una de las habitacions
d'aquest castell, qu era á la vegada. Estudi.
Biblioteca, Laboratori y Musséu. Las parets
esta van cuberías de tapissos de Flandes.
quan no per talladas llibrerias, arquillas ó
vitrinas del Renaixement, plenas de joyas del
Art antich. Quadros, mayólicas, fayensas.
armas y trofeus omplian las alturas de la
gran sala, en la galena volada que corría al
voltant de la cornisa.

L'EVANGELI D E L A VIDA
S O M N I - P R E F A C I (1)
En un CBStell del Piríneu de Franta, .
ben prop del mar llatí, j en rica cambra,
això vaig sominiá una nit tranquila
de Primavera.
EU qne teniu la pensa ben profonda,
y'l cor obert als sentiments mis nobles,
veniu, jo vos ho prech, ara a escoltarme
lo que vos conlo.

Vaig sommiar qu'estava en un paláu, y en
un'altura. Desd'ella's dominava al camp, y's
veyan, allà al lluny, montanyas tapissadas de
boscos; y darrera d'aquestas. altras y altras,
hasta perdres en ondulada linea gris morada
( i ) Aquest es lo prefaci traduhit al català d'una
obr» meva escriu en francés titulada L EvangileJila VU,
que sortirà á París i primers del sigle XX. — N. del A.

Per totas parts s'hi veyan bronzos, marbres y estatuas de talla. Per terra, alfombras
persas, árabes, y del Turkestan. Apoyáis en
els arrimaderos, richs divans, cuberts de
broderias orientals: Grans taulas ab aparatos, instrumets de precisió, llibres, papers,
pergamins, grabáis, y cadiras, sillons y tamburets antichs la poblavan. Una gran esfera
armilar, y un'altra de terrestre s'alsavan en
els extrems de la estancia. Per la part que
donava al precipici, y sobré is jardins, tema
aquest saló uns grans finestrals ab vidrieras
de colors, ahont hi havia simbolisadas ab
figuras, las Ciencias, las Arts, l'Amor, y l'Es-
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fors humà, elc. Com la temperatura era tèbia, las vidrieras estaban obcrtas. Y jo, sentat en un hermós silló de daurats cuyros
venecians, contemplava extasiat l'esplendor
de la Naturalesa.
Era de nit y la lluna brillava; una d'aquestas nits claras y serenas del mes de maig en
que las estrellas semblan vivas y palpitants
en lo profond del alt del cel. Me vaig incorporar per admirar millor aquell sublim espectacle, y vaig abalansarme sobre l'abim,
apoyantme ab las mans en el petje de la finestrada, y allà lluny, lluny, cap S la dreta,
ahont declinavan las monlanyas, vaig ovirar
el mar, que brillava com si fos de plata.
Aviat'm va semblar que la Naturalesa que
jo contemplava extasiat, com si fos parada,
fixa, morta, s'animava, vivia, palpítava. Els
camps s'extremeixian, y las espigas y las
flors se gronxavan al alé de la brisa que las
acariciava. Las ayguas s'esparramavan amorosas sobre de la terra abrassantse ab ella y
penetrantla. Las montanyas, unas'm va semblar que creixian, mentres que las altras,
minbavan. El cel. l'espay, tot ell me va semblar ple d'una substancia etérea vivent, quals
astres no eran més que cristalisacions lluminosas momentáneas. Las estrellas semblavan
parlarme un llenguatje lluminós que jo no
entenia, peró que m'omplia de benestar
l'ánima.
Els arbres se balancejavan tot gemegant
els uns. mentres mormuravan els altres. El
vent cantava. El mar .formava un acompament cadenciós ab las sevas onadas á la universal cansó. Y tot perdent son estat estàtich, y casi diré la seva corporalitat particular, me va semblar qu'es fonia en un inmens
tot armónich, ó que tot lo que jo veya eran
sols accidents passatjers del aspecte multiforme d «n sol Ser. del qual jo únicament n'abarcava una petita porció, ja fos que la meva
mirada el profondisés, s'elevés, ó el recorregués en diversos sentits.
Y lo qu'es més estrany encara, me semblava véurel més en mon interior que fora de
mi mateix. Al mirarlo'm feya l'efecte de que
jo mirava cap endins. Aixis embadalit va arrivar un moment en qu'EIl y Jo, meva semblar qu'eram una mateixa cosa. O Jo estava
en Ell, ó Ell en M i . integralment units. Lo
qu era no es definible. Ni era jove ni vell; ni

mascle ni femella; ni animal, ni plama, ni
mineral; ni sólit, ni liquit, ni gas; ni singular, ni plural; y era tot aixó á un temps. Per
més esforsos que vaig fer, may vaig poguer
véurel completament. May vaig arribar á
abarcarne més que un petit tros; y encara
dubto qu'aquesta petita part la vegés bé ó la
comprengués ta! qual era, pcrque'm semblava que'm faltavan molts sentits pera fer tal.
Y'm va semblar véurel millor ab el sentiment que ab el càlcul. L'anàlissis m'allunyava d'Ell, y sols arreplegant y juntant els resultats del análissis, podia definirlo un poch.
Quan me valia dels instruments cientifichs, dits de precisió, aquesta petitissima
part. me semblava a la vedada més real y
més insondable, ja que com més y millor
l'anava veyent. més se'm enxamplava. Sempre hi havia un més enllà.
Ab el telescopi m'aterrava l'infinit de lo
gran. Ab el microscopi, l'infinit de lo petit.
Y encara d'altres y altres infinits, del temps,
del espay. del moviment, de las formas, y
altres que'm desesperavan. Al aixamplar la
visió per compéndrel, ó al concentrarlo per
fixarlo y definirlo, se'm desvaneixia. Va arribar un moment que'm va semblar que'm
tornava boig.
En mitj d'un'ansia tal, la meva conciencia
el va interrogar. Y'm va semblar que'm responia.
. —-Qui ets? — vaig dirli.
—Soch...—va contestarme.
—¿Qui? ;Qué?
—Xo tinch nom, perquè'ls tinch tots. Cap
llengua pot expressarme. Ningú podrá may
definirme. Soch INCOMPRENSIBLE.
»Sobre aquest planeta, m'han dit: El á
Babilonia, Brahama á la India, Pan á Grecia. Els Hebreus no m'anomenavan. Sois devegadas indicavan el meu buf. el meu alé.
Els Escandinaus van donarme'l nom de Wothan, es à dir, moviment, forsa, acció! Altres
pobles d'aquest diminut planeta, àtom de las
mevas manifestacions, han personificat y
adorat alguns dels meus aspectes parcials y
transitoris. Spinoza me va dir el TOT. Els
dogmàtichs m'han anomenat l'Etern, l'Inefable, asignantme encara un resto de personalitat, quan tota personalitat es sols la fixació
momentánea d'un instant meu. Aixis s'assignan qualitats de Finilut á lo infinit Se
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m'ha empetitit dihentme DEL. Avuy algún
pensador me denomina I'INCOGNOSCIBLE, però aixó no es més qu'una definició negativa, y encara no es veritat, donchs se'm pot
coneixe, però no compéndrem. Sodi INCOMPRENSIBLE! Indefinible! No cabo en un lienguatje, ni en una inteligencia, donchs no
tinch límits!
«Scparantme y fentme distint de las mevas
manifestacions, m'han dit Zeus, Djauspiter.
Ni ha hagut qu'han cregut compéndrem y
han edificat tot una Ciencia sobre la paraula
Deu. jlnfelissosl No han vist que la Ciencia
sols pol basarse sobre relacions observables
de puras manifestacions mevas. de trossos
de serie de la meva forsa, de la meva energia. Han volgut fer una Ciencia de lo que no
pot ésser sabut, y aixis, y ¡amia per certa,
han retrassat la marxa de la Inteligencia humana, de la meva superior manifestació sobre'l vostre planeta, fent que s'esterilisés
moventsc en la buydor del pur concepte!
»|Compéndrem en mi mateix! ¡Quina bojeria! Els que'm comprenen més, son els que
no intentan compéndrem. A Mi no se'm
comprèn, se'm sent!
«A lo més, alguns privilegiats podrán compendre de Mi algunas manifestacions, observant, experimentant, seriant, induhint, y
cada dia més, peró may tot, ni l'ensi del
meu Ser. i Impossible!
"Si profundisas massa ab la Rahó pura, arribarás á duptar de que Jo existeixi.»
Y com un rumor llunyà que vingués hasta
mi conduhit per l'Eter dels espays siderals
me va semblar sentir:
«El Numeno... un N'issus profond, exercinlse de tota la Eternitat!»
Y després vaig creure no haverho sentit, ó
haverho sentit d'un modo imperfecte dins de
mi mateix. .
Un vértich se va apoderar de mon cervell.
Com més volia servirme de la rahó, més me
semblava qu anava á pérdrerla. Per f i , fent
un suprém esfors, vaig preguntarli:
—¿Quina es, donchs, la teva essència?
^Quina es la teva manifestació genuina?
—La meva essència, ni tü ni ningú pot
compéndrerla, ni tan sol conéixerla. Compéndrer es abarcar; conèixer es sentir adecuat, y tú, una de las mevas petitas manifestacions momentáneas, no pots ni abarcarme.
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ni sentirme per complert. Peró t'indicaré la
manifestació més essencial que de mi pots
coneixe. Se'n diu Ser, Forsa, Energia, Moviment, dicció, Senfiment, Conciencia, GENI!
»Com moviment que soch. cambio contínuament de manifestacions. Com forsa que
soch, soch llum, calor, electricitat, energia
muscular, corrent nerviosa, voluntat, Intellecte; y soch també gravitació, gravetat,
atracció molecular, Amor, y altras forsas que
desconeixes: unas, que tú no pots compendre
perqué tens pochs sentits pera sentirlas, y
d'altras qu'anirás comprenent ah els sentits
que tens y ab altres qu'anirás adquirint.»
-•-...Que no puch compendre! Que ¡a aniré comprenent ab sentits qu'aniré adquirint!. .—vaig murmurar atònit.
—Si,—va continuar com responentme.—
Ets limitat, peró cada dia els teus límits retrocedeixen, ton Imperi s'extén, las fronteras
reculan, peró sense desapareixe may.
))Estudia, observa, analisa, experimenta,
investiga, peró evita la debilitat de filosofar
fora d'aixó, es á dir, més enllà de ta propia
profunditat. Y'ls productes que obtinguis enregistrels sempre á benefici d'inventari. Que
ta Filosofia sigui el resultat de t o u els teus
coneixements rectificats, y que sigui una Filosofia de fluxió. de movilitat, d'evolució, de
rectificació continua. Ha de ser com una cota
de finas mallas, sólida y elástica que modeli
al exterior la forma de las cosas, sense deformarlas ni comprimirlas qual férrea corassa; ni ésser qual débil punt que s'esbotsa al
impuls vital de lo que encubreix y guarda.
L anima del Home ha de ser en lo possible
el tipo concentrat del Universal Sistema, el
meu refleeso lo més clar possible.
»No pretenguis pujar més alt de lo que ton
vol arribar pugui. Y pera pujar apoya ferma
ta planta sobra la Terra. Els Sants qu'han
volgut volar al Cel despreciani cl Món, l'han
trobat buit y petit. Sols desde la Terra t'es
permès contemplarlo, y ' l trobaràs gran y
poblat. No't detinguis en una sola de las
mevas manifestacions, si vols aproximarte
à la verdadera sublimitat del esperit. Els que
sols han sigut prodigis de Virtut, els ascetes,
els esperits estrictament religiosos, l'homcnatje que m'han dirigit agenollats al sacrificarse, ha resultat parcial y deforme, inútil y
lleitx. La Virtut, la Santedat per ésser perfec-
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tas,necessitan de l"Inieligencia,delaCiencia,
del Diable, com se'n deya en temps d"ignorancia. L"lmel-lecte y'l sentiment moral, son
unísons. El vcrdader Sant es l'esperit just
que millor coneix la mundial economia. Un
Home de naturalesa severa y vigorosa no pot
ésser parcial, ni quedarse parat en detalls,
ni en especialitats, ni en actualitats concretas. Te necessitat d'aspirar al conjunt, de
veure, de sentir, de comunicarse, de mourers, de produhir, de cambiar; deu recorre
els paissos més possibles, tractar homens de
totas las rassas, de totas las condicions, sexos, classes y etats. Deu compendre totas
las culturas passadas y presents, deu templarse en la pau y en la guerra, en l'abundancia y en la fam, en l'amor y en l'odi, en
"la creencia y en el dubte, en el valor y en l'esglay. Y dea de sentir l'Art. pr.ofondisar la
Ciencia, possehir totas las técnicas, pera tenir
la visió clara, pera coneixe'm tan sois un
poch, de lluny, però molt de lluny.
«Y allavoras, arribat ja al Cel del coneixement, per totas las vías de cultura y de grandesa possibles, sentirà el pensament generador del Univers, aixó es: que las massas de
la Naturalesa ondeijan y viuhen, y que tot
es energia, moviment, cambi d'organisació,
y creació continua. El Cosmos es eternament
viu, prenyat de sorpresas. No es pas una dura máquina que rodi matemàticament sempre ab el mateix moviment com un inmens
aparato de rellotjeria.))
La meva admiració creixia. Arribat á
n'aquesta altura,'m semblava que las lleys
mecánicas formuladas pels homens com universals eran tan sols minuts d'aquest gran
no sé qué incomprensible, indefinible, innominable, que'm continuava dihent:
—Tu, al contemplareis meusmúltiples aspectes, els hi donas un nom; Univers, Naturalesa, y't quedas tant satisfet. Al observar
una de las mevas manifestacions, exclamas:
¡natural! ¿Que't pensas di tu ab aixó? ¿Vols
indicar que tot passa d'una manera regular,
mecánica, prevista, comú, fixa? Es precis que
ara ho sapigas. No hi ha pas res més sobrenatural que la Naturalesa.
»Avuy per avu\, tu saps lo que son las montanyas y'ls rius, y perqué existeixen. Peró,
<y la Vida sobre del planeta"- ¿Y lo que ompla
els espays siderals? ¿Quánt y cóm va comen-

sar l'inmens teixit dels Universos, si es que
va comensar may? ;Qué'n saps tu dels sers
que pot haverhi en altras sistemas solars, en
aquets mons que semblan seguir una recta
indefinida, ó en aquets altres mons que semblan donar estranyas \ oltas alrededor de dos
ó tres sols de colors complementaris'- ¡Quins
sers deuhen existir en els planetas que tenen
atmósferas molt més tenuas que'l nostre ayre, ó en aquets altres que las tenen densas y
opacas com llet, ó pesadas com metalls? Y
en els que las estacions duran quinquenis y
fins sigles? jQuánts regnes organichs pot haverhi en mons de condicions distints al nostre? cQuánts sexos contribuheixén á produhir
els sers alli>
" - l l i ha conciencia ó alguna cosa superior
que no coneixes encara? ;Se manifesta á algún altre espay quelcóm de superior ó de
diferent á lo que aquí coneixes baix el nom
de Vida?
»{Qué es la llum? ¿qué es el llamp? Vibracions del Eter, electricitat, dirás. ¡Noms!
paraulas! etiquetas que'l mesqui del lióme
posa als fenòmens. ¿Per qué las vibracions
d'una certa amplitut y rapidés son calor, y
aumentant son llum. y aumentani encara
l'energia, son raigs quimichs, y altres que
els teus sentits encara no percibeixen, ó que
percibir no poden?
MjSaps tu quants mons conté cada microbi?
Y quants milions d'Universos han existit antes del que coneixes, ni quants ne vindran á
ésser després de que l'actual se fongui?
«¿Y de la Duració en sense comensament
ni f i , que may se para, com un riu en sense
riberas que no vingués de'n lloch, y que anés
qui sapahónt, moventse com el vaivé de las
onadas d'un mar sense platjas, del qual surtissin y en el q ual se sumergíssin contínuament
tots els sers... qué en saps tu de tot aixó?
»¿Y de la Extensió, en sense límits, formada per totas las actualitats, per totas las coexistencias de totas las energías?... L'Espay!. .
T has posat may á meditar si no podria tenir
més dimensions que las tres qu'avuy tu l i
donas? ¿Negarías tu ab segurítat que pugués
tenirne quatre, cínch, deu X dimensions?
«iQué'n saps tu donchs, de las mevas manifestacions, y de mi mateix? ¿Qué soch la
Forsa, que tot es Forsa, coexistencia de Forsas, successió de Forsas?
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)>¿Y tú, que ets més que un conjunt de forsas, de actualitats, de la total energia que
van succehintse en una direcció que tu mateix ignoras, encara que a voltas creguis entreveurerla. ^No trobas l'Univers viu. sagrat,
mágich, misteriós, sobrenatural? ¿No't sembla, ara, un miracle permanent? ¿No sents
que no es una màquina geométrica, de curvas previstas, regulars, ab engranatjes iguals
y ab el motor apart? ¿Pots pas tu distinguir
el motor de la máquina; ó millor, no veus tu
que no hi ha tal motor ni tal màquina, sino
el Ser manifestantse sempre?
«¿No percibeixes que hu soch tot, Manifestació y Essència, imponderable, inmens. infinit, omniforme y omniactiu, viu, eternament
viu. es à dir, la Vida mateixa?
»¡Mira!... Quan baixo es que pujo. Quan
destruhei.xo es que comenso á crear!
«Tales la meva lleysuprema sobréis Mons;
LA VIDA. Y la Vida intensiva, extensiva,
ascendent, vet" aqut lo sagrat. Lo menys
vital te que cedir el pas à lo que hu es més
ó vivificarse en progressió creixent. Posar
limits à la Vida que creix, que puja, que s"expansiona, que s'irradia, veus aquí el gran
sacrilegi! Propagarla, y superiorisarla, fins
arribar al paroxisme, en la Bellesa y en el
Plaher, veus aquí la Religió que dicta'l meu
Suprém Esplendoré).
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nera d'extendre y d'elevar la Vida es anar
Uuytant. La pau sols se te en el triomf de la
batalla. El qu'envaina la espasa firma la seva esclavitut, sella sa tomba.
«Soch la Vida y sempre tendeixo més enllà;
peró aquest més enllà es sols per tu que ho
realiso sobre laTerra. La Supervida, cada dia
millor, sols ets tu qui pot realisarha. Jo no
me'n cuido d'aixó; sols soch impuls; no hi
ha providencia més que de total energia. Tu
tens d'administraria, y provehirteà tu mateix.
Per aixó ton cervell deu ésser paralelo del
Móm. Ta voluntat deuformarpart deja fatalitat mateixa, y dirigirla.
«Destruheixo planetas, apago estrellas, enfonzo continents, arruino ciutats, gelo la
sanch en las venas dels homens, propago
pestes, marceixo fruytsy flors, disparo llamps,
faig caure pedregadas, inundo comarcas, derroto nacions, degenero dinastías, extingeixo
rassas, crio feras y animals venenosos; la
serp, la víbora, l'aranya, l'escorpit, el tigre,
la hiena, el chacal, el cocodrilo, el tauró y ' l
llop de mar, y tots els microbis patogens, y'ls
venenos orgànichs son obra meva; lo mateix
que las albúminas vivents, els fruyts sabrosos, las flors olorosas, la Primavera, l'Amor,
y la Hermosura. La boigeria y la perversitat,
tant com el Geni y la conciencia son produccions mevas; la Lletjor y la Bellesa, la malaltia y la salut, els mals y'ls remeys, tot ho
faig jo, tot ho produheixo. Peró aquestas feras tu deus exterminarlas, aquestas matzinas
tu deus neutralisarlas, aquests microbis patogens tu deus esterilisarlos, aquestas albúminas vivents has de fomentarlas; y protegir als animals bons, que son els teus amichs,
protegidos y educarlos. Propagarla Bellesa,
y proscriure tot lo lleig, exaltar el talent, sublimar el Geni, afinarla Conciencia, aixamplar el cor, tal es el teu deber.

Jo estava extasiar. Me semblava qu'hem
revelava la clau dels mons.
—Sigas creador; conservador, may! La m i llor manera de conservares anar avansant.
Fes filis y enterra els morts. Conservar els
cadàvres es un crim. Dárloshi sepultura, una
religió. El mort fa nosa al viu. Conservar y
pararse, es destruir, es decaure, propagar la
putrefacció, estendre la mort. Tots els conservadors son tais per mengua d'organisació, per degeneració, per afeminació de
temperament. Son invàlits que sols poden
«Ysinó pots transformar lo lleig en hermós,
batres à la defensiva. Impotents que prete- lo mal sà en vital, lo ferós en amable, lo renen privar de qu'engendrin els feconds. Son gresiu en progresiu, lo que se't resisteixi,
el gel que li diu al Sol, «apagat, que'm fon- destruheixeu; y lliure d'ell, engendra y crea
drias!»
lo superior, que aixi obriràs més pas à la
«Els forts, els vitals, son revolucionaris, Vida, produhint la Supervida, preparant el
regnat de lo super-orgànich y el de son rey
evolutius, progresius, creadors, durs y bri
futur,
el Super-Home.
llants com el diamant, inexorables en la
marxa endevant com el proyectil en sa trayectoria, com el planeta en sa órbita.
«Tot es moviment v lluvta. La única ma-

»No tens cap dret á viure de franch! Ni límits, ni treva, ni retrocés, ni pó! Triomfant
sempre, sempre avant, y sempre millor y
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més, que per tu realiso ma superior manifestació sobre la Terra.»
Escoltant aquesta veu, me vareig quedar
com extassiat- Me semblava sentirme armat
y estar ja batallant contra l'exércit del Mal,
planant per dessobre las cosas, qual nou
Sant Jordi.
Y la veu va continuar:
, —Quan aixis t'hagis elevat, y quan aixis
hagis combatut, podrás baixar desde aquest
Cel, al món de lo práctich y ésser virtuós.
Alashoras sabrás distingir lo just de lo injust,
y podrás bregar ab els imbècils y vencéis;
destruhir las opinions quadrúpedas dels cananeus y derrumbar sas obras lletjas y materials; y faràs triomfar las tevas de la ignorancia y del baix egoisme. Res podrá en
contra de tu la Mort. Crearàs l'Esdevenir.
Serás un Héroe.
wAlashorasen el paroxisme de la Forsacontemplarás, seré, l'abim qu'existeix entre l'ambició del Home y sos possibles, entre'l desitj y las facultats, entre la demanda y la
oferta de energia, que forma la més horrible tragedia de las ánimas.»
Al arrivar aqui la veu me va anonadá per
la inmensitat délo que'm sugería. Vaig sentir
una especie de terror sagrat. Me faltavan las
forsas; horribles duptes m'assaltavan.
—Si, aquesta tragedia es la meva — vaig
dir de sopte alsantme. — Las atraccions no
son pas proporcionals als destinos. Las esperansas sobrepujan de molt á las satisfaccions. La insuficiencia en poder, la falta de
medis de realisació, es el torment crudel de
la meva ánima ardenta. Abrassantme el sagrat foch de creació, acusaria á la Providencia de mesquina y de avara, si cregués
en ella.
«He vist el Cel y la Terra, y'ls he recorregut, ab ulls de poeta y ab pensament de
filosoph, y tal visió enlluhernadora m'ha i n flamat un desitj infinit de tot. Sento una sed
d'acció tan furiosa com la del Espay per
omplirse d'Universos. Una sed com ta del
vuit per absorbir els cossos. Y pera satisférmela tan sols me trobo ab una mica d'humitat, y devegadas ay! ben amarga! Felis,
quan trobo una petita perla de vital rosada.
Y ab aquesta sed infinita, somniant trobar
una copa plena, tan gran com l'espay, sols
se m'ofereix un diminut vas de prim y tren-

cadis vidre, ab una gota sola de vida dintre
que ja se'm evapora!
»Cada dia'm desperto ab una fam tan gran
que seria capas d'empassarme tot el nostre
sistema solar d'una bocada. Ab una passió
activa tan sense límits, que voldriaanarà agafar ab la mà l'estrella polar y despenjaria,
per mirar cóm está feta. Si, voldria fondre
el Sol, y ferne un altre de més lluminós;
voldria jugar ab la gravitació y ab la química del espay; voldria cambiar las lleys de la
tracció molecular; y... ay! al primer moviment que faig pera probar mas forsas, adverteixo que'ls meus brassos son curts y dèbils: que las camas me flaqueijan; que la
meva vista resbala sobre la superficie de las
cosas, no podent pas saber tan solsament si
aquesta conté res dessota. Els meus sentits me son infiels ó insuficients. Soch un
gran Emperador á qui sos Estats no obeheixen: un gran general quals legions li han
desertat al comensar la batalla. Y ab una
espasa curta tinch de lluytar ab l'immens
Monstre qu'es troba en el fons del gran
Abim. Tots se me'n han anat. Ningú'm segueix. M'han deixat tot sol. Ja puch cridar!
Únicament allá Ihiny, molt lluny, me respo
nen cantant sarcàsticament las Sirenas: «Las
satisfaccions corresponen als desitjós!» Y ' l
Eco'm sona à las orellas com mefistofélica
rialla que fa tremolar els Mons y pampallugueijar la llum dels Sols.»
Vaig dir, y vaig caure eri el meu silló
aclaparat.
De sobte un ayre suau y fresch va venir á
mitigar la xardor meva, à calmarme l'angoixa y fortificarme. Y la veu va respondrem
de la profunditat del Infinit:
— En aixó estriba la virtut perfecta,
l'Heroisme; en no espantarse del precipici
que separa l'aspiració ideal de la realitat
mesquina, y de la realisació probable. Atreveixte y vencerás. L'home qu'anhela la veritat no té més que obrirli francament la porta, qu'ella no tardará pas gayre en venir al
seu socorro, elástica, expansiva, desbordanta,
sempre nova, impossible d'ésser continguda.
Cada dia l'ajudará ab novas generalisacions.
Cada dia, ell, veurà més ampla y més just.
Cada dia realisará més, y millor. La llissó
de Vida, la més práctica, consisteix en generalisar. Se té de dar la rahó á lo que diuhen
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tíU segles, en contra de lo que diuhen els
moments. S'ha de saber resistir las particularitats. Ta personalitat creixerà, tant més,
quant més te desprenguis d'ella. L'ünich
que té sentit pràctich concret es lo universal.
Els individuus y'ls seus cassos actuals semblan dirunas cosas, y las rassas y la Humanitat, en diuhen un'altra. L'n instrument
sol no es orquesta, ni una nota aislada, sinfonía. Ab notas solas no hi ha ni melodía ni
armonía; tan sols estant Hígadas constituheixen música. L'apariencia es vana, inmoral; peró la realitat, el resultat, es moralitat
perfecta. Els aconteixements, lo práctich,
semblan aconsellar el pesimisme. y justificar
l'aplanament, protegir els malvats, y aterrar
els justos. Y no obstant, la Justícia avansa
gracias als butxinsy als màrtirs. Encara que
ácada partida social, ó política, els malvats
guanyin y triumfin, y que la societat sembli passar d'una banda de lladres a una
manada d'assesins, per més que á cada
cambi d'institució, segueixi una horrible serie de felonías, no obstant els fins de la especie se realisan. Un aconteixement sembla
que fa retrógrada la societat de varios segles, peró'l Progrés atravessa las tormentas,
y encara que s'enfonsi cl barco en que ha
pres passatje, ell, tot nadant, arriba més ó
menos .fart á puesto. Las lleys contraía LLEY
son impotentas. Per continuar la meva progressió de Bé sobre la Terra, molts cops me
serveixo dels humils, ó dels pitjors, ó dels
imbècils. A través de las catàstrofes, á través
de las ecatombes dels segles, á través de las
tiranías y de las revolucions, à través dels
fanatismes, las guerras y las pestes, mentres
el sol illuminí y la terra giri, una gran y ben
factora corrent de vida ascendent, correrà
creixent sempre sobre'l planeta Terra.
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bé que destruheixi tot un exèrcit, ó qu'enderroqui una dc las sevas fortalesas.
uTingas present que ets capità de gents,
que no es per tu que combats, sinó per ells;
y que l'armadura que'l farà més invulnerable, y l'espasa que't farà més invencible,
son: la de la clara visió dels fets. y la del
ideal creixent que fa fructificar tot lo que
talla y vivifica fins al enemich à qui parteix
pel centrç.
»En f i , tingas un valor, fort com la Fatalitat. Manté'l teu plan de progressió de Vida
superior ab una energia com la de la Gravitació. Sigas radiant d'idea, y orbital com un
Sol, que cap acció's pert, arribant més lluny,
quan de més alt vinga y més intensa siga.
))Y encara que'l abim s'obri per engullir
l'abim, las creacions aniràn succehimse, perquè la Creació es continua y Jo l'Eternal
Pare que tot ho engendro, puig totas las cosas están en mi precontingudas, donchs soch
á mi mateix l'Eterna Causa, que vol que la
Vida no s'extingeixi may, perqué Socn y no
puch extingirme.»

Y la veu va callar! Y jo havent sentit tot
aixó ab beatitui y entusiasme, me vaig trovar més fort que may. Y vaig mirar y'm va
semblar que'l manto blau tot pié d'estrcllas
del SER, s'anava tornant el Cel; que la seva
sobrevesta, eran las moritanyas y las planuras, ab els brodats dels boscos, y els galons
dels rius; y la seva falda dc plata vaitg veurer qu'era el mar.
Y va anar clarcijantse l'espay é iluminantse
la Creació dc rosadas tintas, y aparesquè el
Sol esparramant llum y Vida per la Terra.
Y jo, dret, extenent els brassos cap cl firmament, vaig exclamar: ((.Oh, Energía omnicrcadora, fassis ta Santa Voluntat!»
Y baix l'inspiració del Sant Esperit, vaig
«Aprèn à buscar lo permanent en lo variable y fugitiu. Resignat à la desaparició de" comensar à escriurer I'EVANGELI DE LA VIDA.
las cosas qu'estavas acostumat à venerar,
• POMPEYUS GENER.
sense perdre la seva veneració, ni'l seu respecte. Sàpigas que'ls que t'han precedit enMIGRANSA
cara que combatent ab distintas armas y
guiats per altras banderas, eran soldats del
Allá dalt, més «muní de la estelada,
darrera d'aquell blau misteriós,
mateix diví exèrcit, del qual tu vas á la vanallá dalt hi ha la terra somniada,
guardia. Ets à la Terra pera veure; veus per
la terra del repòs.
produhir; y has de produhir. no per tu, sinó
per tota. Combat ab valor, que la fletxa que
V un núvol de tristesa
tiris contra un dels soldats del Mal, pot ser
m'ombreja las regions del pensament,
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y dels ulls un» llàgrima despresa
rodola cara avall pausadament.
Só com la flor del trópich transportada
entre las neus del nort,
que'l capvincla anyorosa y esblaymada
sospirant ab dalera per la mort.
íQufn jorn enretirantse las tenebra»
far.-in lloch á l'albada del plaher?
jQuín dia al desplegarse mas palpebras
deixaré de trobarme foraster?
Fa vint anys que pel món pelcgrinejo
somniant lo qu'encan no he assolit:
vint anys que m'hi dalejo
contemplant la blavor del infinit;
Vint anys que la meva ánima sospira
guaytanl aqueixa volta sense fons
com el pobre exilat qu'ab pena's mira
las enadas qu'arriban d'altres mons.
Jo dich al cel: — Esqueixa las cortinas
del misteri qu'assobre meu s'estén;
deixam veure ben neta de boyrinas
la patria que'm basti l'Omnipotenlt... —

Mes |ayl ell no'm respon: y'ls ulls s'tntelan
.-cansats de tant mirar,
y las estrellas jugan y rielan
brillant indiferents al meu pesar.
Y'm sento l'anyoransa
que'm furga a dins del cor com un tornell,
y'm remóu l'esperit una frisansa
de volar cel amunt á tall d'ancell.
Peró al obrir els ulls, quina punyida!
Per l'esperit malalt, quin desconhonl...
Qu'es trist, quan se somnia ,a> en la vida,
despertar en els brassos de la mort!

LLUIS GISPERT.

EXPOSICIÓ RADIOGRAFICA
DEL ATENEU BARCELONES
Interessant é instructiva es la extensa y
variada colecció de radiografias exposada en
el Saló de Cátedras del Ateneu, per els doctors Comas y Prió. Aquellas fotografías
Róntgen, que revelan ab tota claretat els
més insignificants detalls, demostran palpablement l'avens obtingut per la fotografia á
travers dels cossos opachs, en el curt temps

transcorregut desde l'aparició d'aquest ve^
ritable aconteixement cientifich.
La varietat dels cassos clinichs alli reunits
permeten també apreciar sa importancia y
utilitat en el difícil diagnóstich de nombrosas malaltias.
Es un fet tristement cert, y just es confesarho, que la Ciencia Médica, en mollas enfermetats internas (y fins en las externas, si
bé en més petit grau), á despit dels estudis
teórichs y de las observacions prácticas, no
pot deslliurarse del dupte desesperador, y
que per més que'l metje procuri reunir els
diversos síntomas, ó aquestos no's manifestan clarament, ó en mancan d'altres, O sobrevenen complicacions degudas á las més extranyas é imprevistas circunstancias, que sols
permeten formar un diagnóstich hipotétich,
y'l metje preocupat no sab resoldre ab justesa
quin tractament racional ó método curatiu
deu adoptar, y bejjot dirse que mollas vegadas s'ha de recorre á alió de: qui ho ensopega
ho endevina. Mes, dcsde'l descubriment de
Róntgen. molts dels dianóstichs incerts y difícils se converteixen en sencills é induptables, com se pot veure en els diversos grupos
que completan la Exposició Radiográfica del
Ateneu.
En la colecció que representa cossos extranys, especialment metálichs |com monedas, águilas, bolas, etc.) perduts en las diferentas regions del eos humá, y qu'es difícil
trobar sens corre'l risch d'ocasionar grans
destrossos, pot veures com se destacan perfectament sos contorns dintre las parts orgánicas, avuy transparents per obra dels raigs
catódichs, poguent en la majoria dels casos
determinar ab exactitut casi matemàtica la
situació, forma y dimensions del objecte fins
en punts gaire be impenetrables, com, per
exemple, la radiografia que descubreix una
"bala colocada en la fossa temporal, aboni els
raigs X tenen d'atravessar duas vegadas la
capa ossea de la calavera pera impressionar
la placa sensible.
Després d'aqueixa secció de fotografías crida poderosament l'atenció la que's refereix
à ossos y articulacions, com desllorigaments,
trencaduras. deformitats, tumors, etc., y una
interessant colecció de /e/us de diferentas
etats. Els primers tenen importancia, no sols
perquè !a precisió dels més insignificants de-
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talls permet fersc càrrech exactament de la
lessio, seguir pas à pas el curs de la mateixa y'l resultat del tractament empleat, sinó
també perquè son un nou y poderós medi
pera ajudar á la ensenyansa de la Medicina,
ja que tot lo qu'entra pels ulls se comprèn
millor y queda molt més grabat á la memoria, que lo llegit en un bon llibre, ó sentit en
la més clara explicació. En la colecció de fetus pot estudiars'hi perfectament els punts
d'ossificació y desenrotllo ulterior del cos humà en els diversos periodos de la vida intrauterina.
No tan vistosa, peró no menys interessant,
es la colecció de pedras del ronyó y de la bufeta urinaria, per la seguritat absoluta que
pot teñirse de la existencia, número y d i mensions de pedras renals ó vexicals, y determinar la necesitar de practicar ó no, operacions difícils y perillosas.
La Medicina interna tambe hi té la seva
representació, y pot capirse quina es la utilitat de la Radiografia en casos de aneu'rismes, tuberculosis pulmonar, etc., si bé ja cal
major estudi y experiencia pera sa comprobació.
Amants de tol lo que contribuheixi à facilitar la práctica de la Medicina en general, al
examinar en la Exposició del Ateneu els
magnifichs resultats radiográfichs obtinguts
per els doctors Comas y Prió en la especialitat á que ab tan entussiasme y acert se dedican á Barcelona; trevalls que per sa perfecció están al nivell dels que actualment
realisan els més eminents radiólechs extrangers, no podém menys de felicitarlos coral
y llealment, encoratjantlos pera que perseve-rin en sa brillant tasca, de propagar en nostra terra'ls progressos de la Ciencia Médica.
JOAN TRILLA.
DE PINTURA
EXPOSICIÓ CASAS.
De qu'en Ramón Casas es un pintor y un
pintor serio, no hi ha ningú que n dupti. Fins
els més entossudits y fixats en que l'art ha
de ser un cromo fet á pols. han tingut de ferli acatament, ja siga perquè poch à poch s'ha
fet la llum, y las inteligencias han evolucionat, ja perquè sense evolucionar s'han ado-
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nat de que tots aquells que saben de que se
les euhen en materia d'art respectan à n en
Casas com un mestre pintor; queda convingut qu'en Casas es un home que honra la terra catalana.
Y tant es aixis, que quan vinga l'hora y
s'escrigui la historia del nostre art, al parlar
del present renaixement s'Ui trovará el lloch
d'en Casas ben determinat, ben precís, ab
tota la influencia que'l seu talent y els seus
medis han tingut, ja siga com un carácter
personal que produheix lliurement sense recordarse de ningú, ja com á inQuit que ve á
revelar bellesas, per la major part, desconegudas.
Dintre l'obra del nostre pintor, s'hi sent un
devot d'en Degás, com s'hi endevina desseguida l'home que ha comprés maravellosament
l'admirable'cinisme d'en Forain, peró ho ha
comprés y ho ha personalisat. La visió garbellada per son temperament, arriba a nosaltres ab tot el valor y tota la potencia de
una originalitat de bona lley; aquells, li han
servit de mestres, com si diguéssim, y'l deixeble, á la seva hora, s'ha passat a mestre.
Aixó, per lo que pertany á la majoria de lo
que últimament s'ha exposat á ca'n Parés;
apart de aixó, hi tenim aquellas plassas de
toros (y no'm refereixo á la més gran), tan
justas de valoracions, tan ben sentidas que
sembla com si s'hi sentis la fetor especial de
calitja y sanch de cavall gromullada, tan d'en
Casas. La més gran. la de Madrid, resulta
retallada, feta figura per figura, volguent donar importancia á tot y perdent el conjunt.
¡Qué diferent de la professó de Santa Maria!
Allá si que'l conjunt hi es reproduhit de ma
de mestre! Els anys qu'han passat de l'un
quadro al altre, son ben aprofitats y el progrés del artista ben determinat.
Mes, ab en Casas succeheix una cosa més
comú y natural de lo que molls se pensan.
Entremitj de aquests dos quadros va produhir la seva obra mestre, el ball en el Moulin
de la Galelle, el més hermós de la present exposició, el més fermament executat. L'ambent
del interior, las figuras, el labiado, tot es real.
El rengle de vidrieras escorsas, las finestras
del fons, y'l sostre, especialment el sostre,
son de una potencia verament excepcional.
Aquest quadro es fet en un d'aquells moments en qu'en Casas va sapiguer arrople-
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garse á si mateix per donarse compte de la
propia forsa. Aixó que no podía compendre
tothóm , ho va ben entendre'l comprador,
en Rusiñol, que tamb¿ era un comprador excepcional y al que de passada hem de felicitar per possehir tan bonas obras.
Llàstima qu'en Casas no s proposi mds sovint quadros com aquest, perqué ab el seu
saber y ab els seus medis ne surtiría airós
cada vegada, y avuy més que avans, avuy
que ve exercitat en l'estudi rüpit d'un efecte
de conjunt. d'una expressió caracteristica
personal, d'un efecte sorprís. que la febre de
la publicació del Pel &• Ploma ha arribat a
ferli adquirir la facilitat que revelan els d i .buixos colorits de las cartas a n en Miquel
Urillo y'ls retratos, en Casas se trova en disposició de valdres de aquestos medis com á
cullita de documents per executar una obra
preconcebuda. Jo no dupto dc que ho farà y
no m'estranyarà gens ni mica el dia qu'exposi lo que se'n diu un quadro de asunto, puig
tots aquests preparatius li encaminan.
Fins avuy en Casas ha fet obra de pintor,
de gran pintor; penso que no seré mal profeta dihent que aviat el veurém fent obra de
gran pintor y d'artista.
Entré is quadros que debém citar de la actual exposició, s'hi trova aquell taller pobre
y desmoblat d'artista, ab aquella pobre estufa desnerida que deu tenir tota la culpa de
que'l modelo se peli de fret y'l artista s'entretingui tocant la guitarra, aquell H i l i casulà tan íntim, tan barceloní, aquella galeria de
la dona vermell^ cusint, tan justament alabada per tothóm, la perla de Monlmartre
flu'encara no s'ha pogut acabar el puro, un
altre Montmartroise, la Penélope tan ben relacionada dintre de aquella hermosa gama,
fosca, el ball de tarde, els estudis senyalats
en el catàlech ab els números 4t y 71, l'interior número 74, l'esbós del quadro d'historia
y d'altres, que'ls uns perquè tenen unas qualitats y altres unas altras, fora qüestió de anomenarlos tots.
Ab poch temps havém assaborit el plaher
estétich de dugas exposicions d'en Casas y
esperém algun'altre cosa. Espcrarém ab paciencia que'ns sorprengui ab lo qu'ell pot y
sap fer.
ALEXANDRE DE RIQUBR.

UNA AUDICIÓ DE
(i E L JARDÍ ABANDONAT»
LA LECTORA DEL POEMA.
En el curt espay de quinze dias. dos actes
artístichs han remogut mons recoris, y m'han
fet revéurer aqueix local anomenat ca'n Parés, verdader niu y aixopluch dels nostres artistas, à través de las modilicacions sofertas
en el curs dels anys, tan íntimament Hígadas
ab el moviment de las Arts plásticas en nostra terra.
Al inaugurarse la Exposició d'obras d'en
Casas^ me deya l'amich Riquer:—«¿No es
veritat que resulta interessant aquest espectacle? Una assistència nombrosa, composta
dels més coneguts artistas y literats, dels
aficionats més distingits y de las donas més
chic de Barcelona!»
—Si. vareig respóndrerli, corprès pel quadro realment encisador, que va fer dir à la
prempsa barcelonina, que alló com may recordava els vernissages dc Paris á la seva manera.
Mes, certas conversacions sorpresas al vol;
certs comentaris indiscretament escoltats,
despertaren en ma memoria la remembransa
d'aqucllas opinions, pública y privadament
manifestadas quan en Casas y en Rusiflol exposaren llurs primeras obras, apreciacions casi exactament reproduhidas ab
motiu de la recent exposició de l'Ilermen \n-glada.
Y jo pensava ¿ per quin procés maraveUós el desdeny ó mofa de fa pochs anys,
s'ha convertit en aquest entussiasme general, que en boca de certas personas semblava ojicialfò com si diguéssim, de circunstancias^
¿Es que la cultura del públich barceloní
s'ha desenrotllat y's trova avuy ab l aplitut
necesaria per apreciar aquestas obras artísticas, ó es que seguint la corrent de la moda
accepta com á hó, inconscientment, sense
convicció, lo que no pot rebutjar sense incorre en la nota d'ignoram"Semblants reflexions m'ocorregueren també el dimecres de la setmana passada al assistir á l'audició del fardi abandonat.
Sense volguer, recordava las carinyosas
frasses dedicadas al apareixe las primeras
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produccions literarias d'en Rusiñol, al artista que s'havia fet escriptor, per aquells que
no saben ó no volen compendre que las Arts
son germanas, y que qui t¿ ánima d'artista
de debo, pot atrapar y revelar la Bellésa en
sas varias manifestacions.
Contemplava en els recons de la vella casa
d'en Parés, aquells trastos y mobles polsosos, revellits; aquells cromos y estampas
passats de moda, ques consideravan del millor gust en aquella época, no molt llunyana,
que ls burgesos de Barcelona, al eixir de la
missa de dotze del Pi, la missa de moda, sistemàticament entravan á contemplarlas pintaras dels mestres d'aquells temps, avans de
comprar el clássich tortell á ca"l Mallorquí
del mateix carrer de Petritxol.
La campana de l'Utrillo'ns cridá al Saló,
y al entrarhi, tots aqueixos rancis pensaments s'esvaniren y s'ompli el cor de joya al
veure com aquell püblich, verament cscullit,
seiuia la fonda emoció estética produhida
per l'admirable obra d'en Rusiñol, y s'identificava ab el poeta.
Encara que'l poema dramátich no's presentà en son verdader medi, no pot negarse
que lots els espectadors se sentiren corpresos per aquella bellesa trista, per aquella esgarrifansa que causa la revelació d'un Ideal
superior que descubreix ab sa llum clara las
miserias de la realitat prosaica de la Vida.
El poema fou llegit admirablement per
l'Adrià Gual, qui sapigué encomanar à l'auditori son entussiasme per aquella delicada
obra.
Avans d'entregar la ploma a mon company Pena. que parlarà de las ilustracions
musicals d'en Gay, siam permès felicitar à
tots: autor, intérpretes y públich, y manifestar mon desitj de poder ben prompte assaborir las bellesas del J a r d í abandonat, en lo
lloch que requereix son especial y delicadissim caràcter.
ORIOL MARTÍ.
LA MÚSICA.
En Joan Gay ha escrit la música pera
aquest hcrmosissim poema y sobre d'ella
aném à donar sincerament lasostra opinió.
No'ns van agradar las il·lustracions musicals
del Jardi abandonat, pel principal motiu de
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trobarhi falta de fussió del poeta ab el musich. falta d'identificació d'aquest ab l'estat
d'ànima d'aquell, y per resultarnos els comentaris musicals com verdadera incisius
que'n contes de venir à arrodonir l'acció, potser encara la destorban. .
No preteném per aixó donar tota la culpa
al músich. La tasca de il·lustrar una obra
dramàtica ab sencillas melopeas que vinguin
tant sols à donar més relléu á certas paraulas importants del diàlech, es molt més difícil de lo que à primera vista sembla, y tenim
la convicció que fins compositors dels célebres no haurian lograt en aquest cas entussiasmarnos. Y quan se tracta d'una obra tant
especialíssima com la derrera d'en Rusiñol,
tan petita y tan gran à la vegada, las dificultats creixen extraordinàriament, y'l trevall
del músich ha de ser molt penós pera arribar
à fer una cosa que's compenetri ab l'esperit
d'un tan personalissim poema.
La equivocació principal d'en Gay ha sigut, en nostre concepte, el voler comentar ab
notas molts passatjes en que la lletra per si
sola ja ho deya tot, y al sentir la entrada de
la música se'ns desperta del deliciós somni
en que'ns trobavam. quedant per uns moments subordinat lo principal à lo secundar i . Aquests moments son curts, es veritat,
peró en aixó també hi trobém un defecte,
puig no donan lloch al compositor d'esplayar sa imaginació. Tres, ó quatre, ó vuit
compassos posats à sota de la frasse més hermosa de totas las literaturas no'ns dirían may
res si no obehissin à un conjunt homogeni,
si no formessin part d'un tol en quc'l músich
hagi pogut desenrotllar la idea musical. Y de
moment musical en Gay no n'hi ha sapigut
veuren cap en tota l'obra.
Volém dir ab'aixó, qu'en lloch dels breus
subratllats que hi ha intercalats en el dialech,
hauríam desitjat millor un pensament musical, encara que petit (donada la obra), que
servís pera comentar el conjunt de cada situació y no precisament d'una frasse, q u e
omplís las pausas que naturalment deu haberhi, y que lligués unas escenas ab altresAquests eran els moments més apropiats pera'l músich: las transicions entre'ls diferents
aspectes del poema, entre una y altra situació. Aixís, pera citarne una, quan Ernest s'allunya ab la Marquesa ¿no veu el mestre Gay
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la ocasió més expressa pera escriure una verdadera página de música, pera desenrotlla
rhi un pensament musical de debò? Una pausa en el transcurs de l'acció hi hauria anat
molt bé, encara que no fos més que pera marcar millor el contrast entre'ls dos duos que
te Aurora ab tant oposats pretendents. A l tre tant li dirém del monólech d'Aurora, en
el que hi trobariam millor un comentari musical més ample, menos subordinat a l'acció externa, tot y anant de parell ab l'estat
intern d'aquest personatje.
Y aixis com en aquests passatjes els trobém á fallar, en cambi en altres hi sobran,
particularment en las primeras escenas. Pera
citarne també un. podém anotar el relat de la
Marquesa à sa filla del brindis que feu son
pare al morir. No hi sabém veure la situació
musical y menys encara'l sentit de la música
qne hi ha posat en Gay.
L'únich que'ns ha satisfet es el Preludi
de l'obra. En ell el mestre ha donat proba
de bon gust, colocanthi un motiu senzill y
sentit, y adornantlo d'una orquestació eleganta y apropiada. Tot ell resulta ben trevallat y predisposa molt be pera escoltar l'obra.
Els dos coros de Fadas que hi ha al comensament y al final d'aquesta no'ns van produhir cap efecte; però seriam injustos en voler,
de moment, atribuirho al compositor. Creyém que'l defecte principal (ou la execució,
puig se sentían tan i sobre, ab tanta forsa,
que contrastaba notablement ab l'esperit de
la lletra. Ab tol ens va semblar millor l'ultim que'l primer: peró. com dihém, ni un ni
altre tenian el caràcter misteriós, com eco de
llegenda, que sens dubte n Gay va voler impregnarhi.
Aixó ve a demostrar que no podém emetre
' un judici definitiu fins veure l'obra posada
ab totas las degudas condicions. Potser allavors la impresió serà molt més favorable y
tindrém una gran satisfacció en poguer rectificar nostre judici.
JOAQUÍN PENA.

preferencia a altres teatres, mes com la temporada sembla que serà llarga y s'anuncian
novetats, ja tindrém ocasió de parlar detingudament d'aquéixas y d'aquélla.
Per comensar ens han donat E l Director
general. Encara que'ls cartells no ho diguin
(ho tindrian de dir), E l Director general es
un arreglo de Monsieur le Directeur. original
creyém, del regositjat vaudevilliste francés
Mr. A . Bisson. Els senyors Mario y Santoval
conservant laestructura y linias generals, han
transportat l'acció à Espanya, castellanisant
els personatjes y fentlos parlar y moures segons els usos y costums d'aqueixa terra. L'obra arreglada aixis resulta una lleugera comedíela de costums, ab puntas de sàtira
política, arribant en mollas ocasions à tocar
els limits del vaudeville, quins procediments
y recursos estrafalaris accepta sovintet, encara que no's distingeixi per la complicació
de la trama ni pe\squid prnqunsy situacions
inesperadas que son la característica del g é nero. Avans al contrari, l'acció no pot ésser
més senzilla, reduhintse à la delicada situació en que's troba un jove empleat de recte
sentit moral, qu'aspira obtenir un ascens
gracias à sos mèrits, y que l'obté realment,
ab grossa satisfacció, sense sospitar que ho
deu à la intervenció de sa cunyada, hermosa
viuda que milj per afavorirlo, miij'per maliciosa coqueteria, ha arrancat la credencial de
mans del Director general en el curs d'una
audiencia tinguda ab aqueix home galantejador impenitent. La viuda s ha fet passar
per senyora del empleat, lo qual dona lloch
à una serie d'equivocacions y efectes cómichs
que encara que vells y gastats, sempre fan
riure al públich bon j a n . A l fi's descubreix
la veritat, acabant per casarse la viuda astuta
ab el Directo'. vensut per sa gràcia.
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Es veritat que si la viudeta no's fes passar
per sa germana, de lo qual no ni ha necessitat, la comedia s'acabaria tot just comensada. Pera que no s'acabi ho volen aixis els
autors y no tenim més remey qu'acceptarho,
puig en obras d'aqueix género, mentres ells
en sàpigan treure partit, totas las inveiossimilituts y convencions son licitas.

EL DIRECTOR GENERAL
Desde primers de mes actúa en el teatre
de Novetats la companyia Thuiller. Els estrenos d'aqueixos dias ens han cridat ab

Apesar de lo dit, l'obra en general llanguideija, y si bé alguns tipos estàn ben apuntats, ni las situacions, ni'ls acudits, ni'ls recursos, ofereixen res de nou.
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Aquell Director general que tan bé sab
armonisar sos debers politichs ab las imperiosas debilitats del seu cor, ques'encen com
l'esca, troba ab en Thuiller un intérprete
excel·lent. Es indubtable qu aqueixos tipos li
van com anell al dit, dihentlos ab forsa naturalitat y expressió gens afectada.
La senyoreta Pino va dir ab molta gràcia
y fina intenció son paper, especialment en
la escena del segón acte ab en Thuiller, que'ls
hi va sortir ben rodona. La senyoreta Moreno també diu ab intenció y frasseja ab delicadesa, treyent partit del paper de Carolina,
que no té gayre relléu.
La senyora Alvarez, el senyor Rubio y la
senyoreta Sampedro, sobretot aqueixa, encara qu'ajustats, tal volta exageran la nota,
tenint en compte que més que vaudeville es
comedia lo que representan.
Com á primera impresió, la companyia
Thuiller ens ha fet l'efecte d'una companyia
d'esliu, es à dir, una companyia incomplerta
en son conjunt, en que la joventut més entussiasta qu'experimentada hi domina, y per
fi, en que las qualitats innegables d'aqueix
element preponderant se troban encara en el
periodo embrionari. Encoratjarlos pera que
ab estudi y trevall se converteixin en realitats las esperansas, es un deber de la critica
que, en sa ingrata missió, troba un secret
consol en ser indulgenta ab qui per sa fe y
bona voluntat s'ho mereix.

ELDORADO
COUNBTTE
En la moderna dramática francesa, com
si'ls ingenis faltats d'inspiració no sapiguessin que fer pera apagar la may acabada voracitat del püblich, veyém apareixe una serie d'obras qu'encara que poden incloures
dintre del drama ó comedia histórichs, presentan entre si una semblansa tal, no sois
per l'época que volen reproduhir, sinó per la
mateixa unitat de desenrotllo y de construcció que las caracterisa, que casi bé forman
un género nou, y sinó un género, una varietat per cert curiosa. Es el género que per
extensió s'ha califica! de Napoleoniá, perqué
encara que molías de las obras que l'integran
no's refereixin à la vida y miracles del gran
hnme, totas se distingeixen per desenterrar
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algun episodi histórich d'aquell periodo extraordinàriament sugestiu que comensa ab
las primeras agitacions de la revolució francesa y acaba ab las últimas convulsions dels
fanátichs partidaris del Emperador.
En Sardou es l'únich fins avuy qu'ha logra!, sinó fer obras teatrals perfectas, quan
^menys excitarla curiositat del publich, gracias
á sa prodigiosa habilitat en moure'ls personajes y al seu domini de la intriga escénica.
Els demés, y en primera tila hi posem sense
reparo à Mrs. Lenotre y Martin, autors de
Colinelle, faltats d'aqueixas qualitats, s'han
concretat á traure de la Historia incidents ó
fets més ó menys romántichs y servirlos al
püblich en forma dramática, peró sense afeigirhi res personal, res d'aquell foch sagrat,
d'aquella santa inspiració que tanta vida y
relléu donan á tota obra verament artistica,
encara que no sigui original, al sortir de las
mans d'un autor de talent.
Aixis veyém, concretantnos á Colinelle.
que sos autors s'han limitat á reproduhir un
petit epissodi, per cert* ben conegut, del regnat de Lluis X V I I I , tal com la historia ó la
tradició l'ha trasmés fins á nostres días. Si
al ferho haguessin sapigut trauren partit,
complicant ab ingeniosos y verossimils recursos la intriga, presentant ab forsa veritat
y relléu un quadro de costums caracteristich
de la época y dañinos á coneixe tots aquells
personatjes, de manera que sense faltar á la
tradició apareguessin á nostres ulls com sers
excepcionals, que per apartarse de lo vulgar
son dignes d'excitar nostre interés, alashoras
podriam, ja que no entussiasmarnos, fruhir
un rato revivint en companyia dels actors
(suposant qu'ho fessin bé), aquells temps
llunyans, per tants concep'es dignes de la ad
miració del pensador y del artista.
En Colinelle no hi ha res d'aixó. L'episodi's desenrotlla senzill y lentament, y las
costums y tipos del temps surten retratats
ab poch acert quan no falsejats del tot, com
succeheix per exemple ab el tipo de Albarede,
que més qu'un primer ministre francés sembla diputat espanyol, dels encasillados, ey!
La traducció no J'á n i fú. Una de tantas. De
la execució, en Vallés fa un Lluis XV1I1 bastant acceptable, ab sobricral y discreció. La
senyora Tubau está millor fent de Colinelle
que de .Wamá chica, y lo mateix els altres.
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Aixó no vol dir que'ns entussiasmessim. Bon
xich se'n falta. Del decorat, res; dels tratjos
més richs que chics.

y tothóm plora, y tothóm canta y tothóm
balla, fins qu'al últim una punyalada entremitx d'unas cortinas ve à cloure'l quadro ab
una taca de sang que li era ben necessària.
Que'n el fons de tot aixó hi ha pasta per
LA JUERGA un drama no serém nosaltres qui ho neguèm.
Don Federico Oliver, s'estrenà com autor Ben escorcollat potser hasta per quatre de
dramàtich, si noeslém errats, ab La muralla, dramas n'hi ha; peró nosaltres no hi tenim
un drama molt dolent que's representava cap culpa de que s'hagin quedat dins de la
l'any passat ab aplausso dels amichs. els closca y com que no hi tenim cap culpa, fins
quals, ja feren notar alió de la inexperiencia. que s'hagi romput aqueixa closca no ho poAvuy, ab un any més d'experiència, se'ns des- drém saber si l'ou ho es ó no de gall.
penja ab I.a Juerga, drama de costums anEn quan à la execució tan las senyoras Badalussas, segons diuhen els cartells. Ef se- dillo y Estrada eom els senyors' Vallés y
nyor Oliver fa com els cunills que al inrevés Prado no'n tenen pas la culpa si no n'han
de totas las bestias, corren més montanya tret més partit dels seus papers. Ara en quan
amunt que montanya avall; per ell la expe- al senyor Palanca, totas aquellas fugas de
riencia, en lloch de facilitarli'l cami, sembla latiguillos si que cahuen sobre la seva conque l i obstruheixhi, puig araque ja'n te tot un ciencia com peca's de mal gust y desitx inmoany de més, ho ha fet encara pitjor qu'avans. dest d'aplaussos.
A n'aquest pas ja tremolém al pensar lo que
Lo més bonich son els tratjos de luces fets
farà quan sigui vell.
nada que menos pel senyor Retana, sastre
Drama de costum^ andalussasl En lo de - taurómaco de classe extra ab privilegi excostums andalussas no'ns hi farém gayre clussiu. En son de ben fets y n'hi ha d'or,
forts, perquè com no hi hem estat may en que lins diu que'n Mazzantini's queixaba de
aquellas térras y'n contan tantas de menti- que lluhissin més els toreros de comedia
das els que hi han estat, no las coneixém qu'els de debó. Paciencia, amigo.
prou bé ditas costums pera sapiguer si han
Y ara en serio: Qué no n'hi ha de direcció
sigut ben observadas. Ara lo que si podém artística en la companyia de la senyora Tudir es que si las juergas andalussas son tan bau? Si n'hi ha y vol creure un consell d'a
ensopidas y embrutidoras y las costums tan mich, no n'accepti més d'obras com La Jueracanalladas com las pinta el senyor Oliver, ga; perquè si ho fa, s'exposa à que aquells
no valen la pena de ser reproduhidas, per- versets que tan repeteixen
què no tenen res d'artistich, y en lloch de la
Aquí y a no hay ná que vé
emoció estética que busca'l públich sols tropoqué un baquio qu había
ba la depriment sensació del fàstich.
tendió la vela y se fué,
En quan à lo de drama si que no hi pas- resultin profétichs y succeheixi que'n.el barsém. La fuérga no es drama, ni comedia, ni po aquest s'hi embarqui'l públich y no torni
sarsuela, ni-melodrama, ni es res; y aixó que més.
hi ha de tot: trossos sentimentals ab ploriE m ú TINTORER.
queix, escenas cómicas, cansons, sevillanas
y soleás, versets, ball flamench, punyaladas,
NOVAS
mansanilla, etc., etc. La Juerga es un mal
teixit d'escenas d'aquellas de género chico,
A ca'n Parés se trova desde avuy, organicompletament deslligadas, sense acció, sense sada per iniciativa de JOVENTUT, una petita
sentiments que lluytin, sense passions defi- Exposició de las obras del notable pintor
nidas. Alió es una xerra-meca continua en la Heinrich Vogeler, consistent en els ayguaque cadascú explica sas penas y alegrías, sas forts reproduhits en nostre Suplement arlisilusions y desenganys en llenguatje á voltas tich que acompanya al present número, junt
inflat y ampulós. à voltas xabacá y ordinari; ab molts d'altres que per falta d'espay no
y cada hú enrahooa per ell y no pels altres, hem pogut publicar.
lo que fa que may s'entenguin; y tothóm riu
Esperém que dita colecció d'ayguaíorts ha
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de cridar poderosameni l'atenció, tant dels
intel·ligents com dels aficionats en aquest
art.
lla visitat'nostra Redacció un nou periódich titulat Diari de Catalunya. L i rctorném
el saludo y establim ab gust el cambi. Lo
que's proposa ja ho diu ell mateix, y per evitar confusions preferim copiarho:
«Lo que preocupará al Diari de Catalunya
en las presents difícils circunstancias es lo
que preocupa á la opinió en general; las
qüestions económicas, administrativas, politicas, industrials, agrícolas y mercantils. Mes
com ens proposém que'l nostre diari arribi á
totas las casas, á totas las llars y sigui llegit
ab fruició, tan pels grans com pels petits, al
costat dels problemas de actualitat hi figurarán la nota amena, cl qOento, l'article literari, la crítica d'art, la novela y'l folleti.
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—Quina es aquella bestia que te lasbanyas
com el bou y no es bou' ¿Qué te las camas
com el bou y no es bou"- ¿El morro y la qua
com el bou y no es bou ?
—Es la vaca.
Desitjém de tot cor que'l nou diari no resulti femella.
La casa editorial de don Francisco Seix,
ens ha enviat un cartell de la seva edició del
Quijote y'l dibuixat per en Casas, pera anunciar el Pel
Ploma en castellà. L'original
del dibuix qu'ha pogut recentment admirar
se á ca'n Parés, no ha perdut res al ésser reproduhil, lo qual honra molt á la casa qu'ab
tanta perfecció ha fet aquest delicat trevall.
Remerciém l'envio.

El mestre Crickboom prepara un altre connProfessóm las doctrinas regionalistas,
pioclamadas per la ciencia política moderna, cert d'orquesta pera un dels primers días del
que enlloch de contrariar la unitat d'Espa- vinent juliol. En ell s'executarà un escullit
nya. per nosaltres veritablement volguda programa, prenenthi part els deixebles de la
mós que per ningú, tendeixen á afianzarla y
consolidarla, aspirant á que semblant unitat Academia de música de la «Sociedad Filarsiga la espressió suprema, no de la mera mónica» que tant bons fruyts está produhint.
unitat exterior sinó de la interna ó intima de
tots els elements geográfichs y etnichs que
Molt encertat trobém el programa del convaren concorre á formar la nació espanyola y
que avuy l'integran. En Menendez Pelayo en cert que anuncia en Granados pera el dia 16
ocasió solempníssima ho proclamà dirigintse del corrent. Esperém ab molt interés l'audiá S. M. la Reyna Regent dientli que «la uni- ció de la Serenata de Mozart, com també
tat dels pobles es unitat orgánica y viva, y tornar a deleitarnos ab l'incomparablemestre
no pot ser aquesta unitat ficticia, verdadera
unitat de la mort.» Nostras doctrinas no van del violoncello, en Pau Casals.
donchs á desferla aquesta unitat sinó á refermaria y enfortiria encara mes.»
La Lliga regional de Manresa ens ha enE l Noticiero volgué veure en ell una con- viat una fulla esmeradament litografiada, en
tinuació d'un altre diari no fa molt despare- la que sobre un senzill dibuix y al entorn del
gut, y en aixó no ha estat bé, perquè sols ha lema Avant, que destaca demunt del vermell
conseguit que en el número del dissapte l i y l'or del escut català, s'hi veuhen tots els
diga que hi ha alguna diferencia entre ell y sagells publicats per la «Unió Catalanista»,
y La Veu de Catalunya, uper aixó va acabar durant l'any pròxim passat 1899- N'hi ha dos
tan malament aquell ¡Pobrich!» També afegeix exemplars de cada emissió, ab las datas cor«Per altra part, témpora mutanlur y ja sap el responents y'l número de sagells tirats.
Ciero quan diferents son els temps que coLa idea es bonica, son desenrotllo forsa
rren dels que llavorá corrían. [Si n'han pas- encertat, y creyém no equivocarnos al dir
sat de cosas del juliol del 99 al juny del 1900I» que'ls coleccionistas s'afanyarán á adquirirla,
Y te rahó! Encara que s'assemblin per son agotant ben prompte la edició, sortida de la
aspecte exterior y perqué las mateixas perso- litografia Carreras, de Manresa.
Agrahim á la Lliga regional de dita ciutat
nas formavan abduas redaccions, ja sabém
tots que no debém may fiarnos de las apa- son gentil present.
riencias; hi ha gent y cosas que no son lo
que semblan y'ls tafaners que volen esbriEl distingit compossitor Joan Borràs de
nar aytals misteris s'exposan á que'ls hi con- Paláu. ens ha obsequiat ab un exemplar de
tin aquella endevinalla.
la cansó de Apeles Mestres «La barca», pera
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la que ha escrit una melodia eleganta. que sols poguérem assistir al darrer, del que per
resulta ben encertada ab l'esperit de la He- falta d'espay en aquest numero, ne parlarém
tra, y de factura distingida, revelant las en el pròxim.
apreciables dots del esmentat autor.
Perdoni l'eminent Director de "Catalunya
—
Nova» nostra omissió, puig no arribi á nos.- Segueix la landa de concerts. Diumenje tre coneixement la celebració del concert,
passat n'hi hagueren nada menos que tres: el fins després de realisat. Ho esmenarém en el
d'en Morera, al demati; el d'en N i n , á la tar- concert vinent,
de, y'l d'en Ribó al vespre. Realment, per
un home sol es un xich pesat, aiXis es que
Fi·lel Giró. .mprcíior. — C»rrer de V»lencu 311.

Junt ab aquest número rebrán nostres lectors el segón de nostres Suplements Artistichs, dedicat per complert al notable pintor alemany Heinrich
Vogeler. En ell hi reproduhím las obras més notables d'aquest artista, consistent en varis ayguaforts, que's troban desde ara exposats en el Saló Parés.
Acompanya al Suplement abundant text sobre'l mateix artista que'l distingit publicista alemany doctor Hans Bethge ha escrit expresament pera JOVENTUT.
El número ab son Suplement se trobarà de venda al preu de 30 cèntims,
rebentlo gratis nostres suscriptors.
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