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LA TORRENTADA
En la plana tol es pobresa, tot respira m i seria. La sequedat fa anys esterílisa la terra.
Els pagesos no poden cuydarla per manca
de recursos, y ab prou feynas ne viuhen; tan
sols empenyantse fins al coll poden sembrar.
Las pregarías que s'han fet no tenen fi ni
compte, mes la natura impassible 6 inmutable no ajuda à'n aquella terra que sembla
malehida: sols alguna petita pluja cau d'en
tant en tant y no serveix més que pera revifar un xich las plantas que creixen esquifidas y donan raquitichs productes. El riu
qu'avans baixava gros y donava vida à las
plantas, avuy està sech; els molins que á sas
voras hi havia, ja no trevallan, y prompte
cauran per l'acció del temps y'l descuyt de
sos amos. Fins els arbres del bosch s'assecan poch á poch... Els pagesos quan la terra
era rica sols jlrocuravan pel dia, sense preocuparse del demà, y no adobaren sas térras, ni menys posaren en pràctica'ls nous

E L S DIJOUS

NÚiMERO CORRENT.
»

ATRASSAT.

10 CÈNTIMS.
25

))

avensos cientifichs; s'havian estancat, y avuy
ne troban las conseqoencias.
Ja fa dias y dias que un núvol estrany
trenca'l color uniforme del cel, apareixent
cada mati á la sortida del sol pel cantó del
Nort. Petit al primer jorn com un borrall de
cotó, ha anat creixent fins à entelar casi tota
la volta blava. Son color era blanquinós als
primers dias, y ha anat enfosquintse fins à
parar en un negre trist y sinistre, rodejat
d'un vermell de sanch.
Un mati, à l'hora en que'ls trevalladors
descansavan, fadigats de sa inútil tasca pera
fer altre cop productiva aquella terra avans
tan rica, el núvol tapava'l sol per complert,
donant à la plana un fort to cendrós. En las
caras dels pagesos s'hi sentia la por, la i n tranquilitat; y tot sovint giravan els ulls vers
aquell núvol com preguntantli qué faria,
quina era sa tasca, quina fora la senyal que
deixaria de sa visita.
Pel cami vehinal passava un vellet que
pera caminar necessitava'l apoyo d'un fort
gayato.
—Bon dia, — digué.
—Bon dia, a v i , — l i contestaren. — Y
donchs, <qué serà aixó, aquest núvol tan
estrany? {Porta pluja, pedra, ó qué?—
Y'l vellet s'aturà, y mirà al cel llarga estona.
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—Qui sab, Mare de Deu! Qué os puch dir
' j o , pobre de mi! No ho entench! El cel es
ben estrany, y m"espanta; may l'havia vist
igual. Ara recordo que, fa molts anys, quan
jo era petit, mon pare'm contava que un
núvol estrany sortí pe l cantó del Nort, que'l
núvol anà creixent de jorn en jorn, fins arribar á tapar tot el cel .. Y quin color més
lleig diu que tenia! Negre al mitj y vermeUench à las voras, feya por! Un dia, quan.
tothóm estava ja á la feyna, comensaren á
caure gotas; res, una.gotellada com qualsevol altra; y sense més ni més, el r i u , que té
las fonts als Pireneus, y que baixava buyt,
vinguéab gran crescuda; tant, que no podent
contenir las ayguas, sortiren aquestas de son
llit y comensaren á estendres per la plana; y
cada cop pujavan més amunt, fins à taparho
tot. Semblava"! mar! Cóm corrían! Tot ho
arrasavan: arbres, plantas, casas... Els homes qu'eran al camp foren arrossegats, y's
sentían sos crits demanant auxili. Lluytavan
desesperats, mes la Uuyta era inútil, y sos
cossos anaren riu avall, fins perdres qui sab
ahónt.
Las casas vellas del poble, mokas de novas que no eran gayre reforsadas, y la casa
de la Vila hont hi havia'l Batlle del rey,
caygueren per la forsa de las ayguas, y la
corrent va endursen sas despullas. Fins la
Parroquia, nostre sant temple tan fort y
ferm, va esquerdarse. Y quina esquerda,
Deu meu! May més s'ha pogut tapar bé
Dias després, quan las ayguas baixaren, van
poder sortir del poble'ls que quedavan y
veure la destrossa qu'havia fet el temporal.
Del poble sols la meytat de las casas estavan
dretas, y mokas no eran pas massa fortas;
en la plana res: tan sols els arbres més joves,
qu'havian pogut doblegarse al passar la corrent, estavan drets; no's veyan més qu'arbres arrencats, enderrochs de casas, cossos
de morts... A l assecarse per complert las
ayguas y ' l cel tornar á serenarse, vegeren
que'l riu ja no baixava vuyt, sinó que portava aygua tranquilament, com si res més hagués fet des qu'existia. Y no os creguéu:
aqui va ploure poch; la pluja forta va ser
allà dalt. (Y senyalava al Nort.)
D'allavors, la terra tornà à ser rica. Havia
sigut ben assahonada, y ab las ayguas del
riu se pogué regar casi tota la plana. Altre

cop anaren els molins, y la miseria s'acabà.
Els pagesos prompte benehiren aquella torrentada, sense recordarse de las victimas
qu'havia fet.—
ül bon vellet callà y tornà à mirar al cel,
ab certa joya en els ulls.
—¿Y quàn va passar aixó, avi Joan?—li
preguntaren.
—Veuréu, fa molts anys; avans de venir
jo al món... Mes tart, passats uns trenta ó
quaranta anys, el riu tornà à secarse poch á
poch, las plujas cada volta eran menys freqüents y més petitas, y la plana comensà á
empobrirse, fins arribar à la miseria d'ara...
—Casi, casi convindria un'altra torrentada — digué'l més jove de tots.
—Callà, ximplet!—li contestaren els altres. — Sempre seràs boig!—
Y'l bon vellet, tot mirantse'l cel, deya en
veu baixa:
—Me sembla que ja s'acostal —
Y'l núvol anava creixent, creixent, y son
color era cada cop més negre.
TRINITAT MONEGAL.

VINDIQUEM LA NOSTRA CAUSA
Es molt comú entre la gent del centre lo
considerar à Catalunya com un poble de fabricants, hont ningú sent, hont ningú té
altre ideal que la pesseta. Per ells, el català
es el Pepet egoista de La loca de la casa, ab
tota la cruesa ab que'l concebi en Pérez Galdós. Y, si estudiém >la qüestió à conciencia,
hem de regoneixe que tenen un xich de disculpa.
En efecte: desgraciadament, qui domina
avuy à Catalunya es la classe industrial;
d'ella'n surten la majoria de nostres diputats,
d'ella'n surten aqueixas comissions catalanas
que ab tanta finura saben rifarse'ls prohoms
de la política; aqueixos diputats y aqueixas
comissions que, si callan com morts (ó parlan com ignorants), quan senten atacar nostra llengua ó nostras aspiracions regionalistes en general, s'irritan y cridan en quant se
tracta d'impostos, ó d'arancels, ó de qualsevulga altre punt que directa ó indirectament
els hi afecti la butxaca. Y com qu'aquestos
son els únichs catalans que coneixen à Ma-
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drid, á tot el poble català l'han tallat»pel
mateix patró.
Aixó, si bd es disculpable 6ns à cert punt,
no ho es pera qui raciocini un xich, perpoch
que sia; que no tots els francesos son estanya-paellas, ni tots els italians fan ballar
monas. De que alguns catalans sian egoístas,
no es llógich deduhirne que Catalunya sia
un poble d'usurers. La historia catalana
s"encarrega de demostrar tot lo contrari;
Catalunya, un cop conquistadas Valencia y
Mallorca, poguó ferne dugas esclavas y'n feu
dugas germanas; la insurrecció patriótica
del comte de Pallars, la guerra en defensa
del princep de Viana, el siti inmortal de
Barcelona en 1714, y altres innombrables
fels gloriosos de nostra historia, demostran
qu en tots temps cl poble català ha tingut en
molta més estima'ls interessos morals de sa
patria que'ls interessos materials.
Mes la equivocació principal dels no-catalans es l'atribuhir à'n aqueixa classe industrial l'actual moviment catalanista. Res mds
equivocat. Qui tal cregui, demostra que ni
coneix nostra burgesia, ni coneix el Catalanisme. Nostres burgesos no serán catalanistas mentres puguin vendre una pessa dé
roba á Castella; nostres burgesos no son catalanistas perquè no'ls convé indisposarse
ab el centre, que per ells es una especie de
taller d'arancels à la mida; nostres burgesos
no son catalanistas perquè es impossible
que's barrejin l'oli y l'aygua, perque'l Catalanisme, per ara, es una causa que sols proporciona sacrificis y dispendis, essent i n compatible, per lo tant, ab una gent que tan
sols mira las cosas desde la caixa de caudals;
nostres burgesos, en general, no son catalanistas, perqué las causas históricas originarias de nostras doctrinas y las modernas teorías de la ciencia política que proclaman las
excelencias del regim aulonómich, son inaccessibles per aquells cervells quina única
font de coneixements es la prempsa periódica. El moviment catalanista es degut i la
¡deocracia de nostra terra; es degut als poetas, als escriptors, als artistas, als filosops,
als homes de cor y als homes de ciencia en
general. Negar aixó, es desconeixe la historia
de totas las revolucions; negar aixó, es voler
cloure'ls ulls á la realitat.
ARNAU MARTÍNEZ Y SERINA..
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LA

PERRUQUERÍA D E L MORENO
QUADRET EN OM ACTE, ORIGINAL DE
M. U R G E L L
A l bon amich y refinat
colega en Jacinto Capella.
PERSONATJES

SENYOR BADIA, propietari. Bon regent, bon
semblant, bona panxa, paraula Jàcil. 50
anys.
SENYOR RIERA, desocupat jubilat, bon marit;
salut pera vendre. 50 anys.
EL SENYOR DON PAU, catedràtic^, académich,
estélich y sabi d'aquells que's deixan els cabells, ta barba y las llantias á la levita;
ulleras platejadas y barret suhat. bo anys.
FADRÍ I " . Com tots els fadrins. 79 anys..
FADRÍ 2"°. I d . i d . i d . 77 anys.

La escena representa una barberia del carrer
Ample de Barcelona. Son las deu del mati.
Any MDCCCLXX.

(Avans de comensar, dech advertir als que's
creguin aludits, que de cap manera he tractat
de ridiculisar personas conegudas, y si sols de
dar color local á una época en que abundavan
las milocas.)

ESCENA PRIMERA
FADRÍ I " , ab un diari á la m i ; FADRÍ 2 " ,
acabant d'endressar; SENYOR BADÍA,
llegint el Brusi.
FADRÍ I " . — Y donchs, ¿que no afeytém
avuy, senyor Badia?
SR. BADÍA.—Ja van tres. Si m'ho tornas à
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preguntar, te clavo una clatellada. (Segueix
llegint el Brusi.)
FADRÍ I".—Dassitnuli. Jo ho deya...
FADRÍ 2'"'.—Calla, home, que'l destorbas.
Ves, mira qué fan al tayatro Principal.
FADRÍ 1".—Florí d'un día y Espinas d'una
florí.
FADRÍ 2°°. —¿Que son fortas?
FADRÍ I".—Pas gayre; el galán està animorat, y després sempre enrahonan.
FADRÍ 2oa.—¿Y al Circo?
FADRÍ I".—Vajàm, espérat. (Llegint.) Ta.yatro del Circo Barcelonés. Ahoy lunes, á
benefisio de! público. El aplaudido drama en
seis actos y dies cuadros titulado Don Alvaro
ó la fuersa del si-nó. Ma noy! Aquesta si que
es forta. Hasta hay han desaños y lot!

ESCENA II
DITS; SENYOR

RIHKK,

deixant sombrero y bastó.

SR. RIERA.—Bon dia tothóm.
FADRINS I " Y 2°'.—Buenas.
SR. BADÍA.—Deu lo guart, senvor Riera;
se'l saluda.
SR. RIERA.—Igualment, y cordialment.
SR. BADÍA.—Vdsté sempre tan oportú.
FADRÍ I".—¿Qué hem de fer, senyor Riera?
SR. RIERA. — Afeytar. home; ¿que no ho
sabs?
FADRÍ I".—Quan sigui servit. ( E l senyor
Riera s'hi asséuj. Vaya, vaya! El senyor Riera! Ja Tanyoravam. Vaya, vaya!... Comensa
á fer calor... peró corra fresqueta... {Tot ensabonanllo). Si, senyor, si... ¿Y qué'ns conta
de nou?
SR. RIERA.—Per ara... tot es vell.
FADRÍ 2"°.—Bona!
FADRÍ I".—iHa vist els prussians quins
manos? ¿Qué hi diu, senyor Riera?
SR. RIERA.—Que si, que si.
FADRÍ I".—Diu qu'han fet d'alló més presoners, y dallonsas, à n"als francesos. ¿No es
veritat, senyor Riera, que vostè va dir que
un diari deya que diu qu'ara...
SR. RIERA.—T'espücas com un gall d'indi,
f FADRÍ 2".—Bona, bona, senyor Riera!
SR. RIERA.—¿Que'n paria'l Brusi'
SR. BADÍA.—Poca cosa; peró's veu qu'a-

qiitsts mestresno dormen, y'ls francesos se'n
faran deu pedras.
SR. RIERA.—I¡Fort!!
SR. BADÍA.—¿Veu? Aixó'm proba lo que
jo vinch dihent y he sostingut tantas vegadas. Creguim, senyor Riera: l'home es el sér
més estúpit d'aquest planeta.
SR. RIERA. — Gracias per la part que'm
toca.
SR. BADÍA.—Fassim el favor de no darse
per aludit. Vostè sab que parlar de tothóm
equival 4 no parlar de ningú. Consti, donchs,
qu'ara parlo en hipótessis, y permetim la
frase.
SR. RIERA.—Si don Pau el sentia...
SR. BADÍA.—Me daria la rahó, no ho dubti.
SR. RIERA.—Aixó seria lo que tasase un
sastre. Don Pablo es totun catedràtich y académich ilustradissim, tan prudent, tan discret
tan..:
SR. BADÍA.—Si'l conech! Ahir mateix el
senyor Batlle, que sent per don Pau una especie de fanatisme religiós, referintse á las
classes obreras y al decandiment moral é indiferencia contagiosa que imperceptiblement
.va minant ab escandalós cinisme las respectabilisimas quant pertinents y escabrosas facultats intelectuals...
ESCENA 111
DITS; DON PAU
D. PAU.—Buenos días, señores.
SR. RIERA. — Oh! Ooooohü... Señor don
Pablo!!!
SR. BADÍA.—Buenos días, don Pau.
SR. RIERA. — Quánt temps sense tenir el
gust de véurel!
D. PAU.—Gracias!
SR. RIERA.—Arriba precisament en el bon
punt en qu'estavam dihent mal de vosté. ¿No
li han xiulat las orellas?
D. PAU.—No senyor; no m'ha xiulat res.
FADRÍ 20".—Bona!
SR. BADÍA.—Si't torno a sentir dir bona\
clavo una clatellada.
FADRÍ 2°°.—Bé, jo ho deya... ¿Qué hem de
fer, senyor don Pau?
D. PAU.—Arreglarém la barba. {Assentant9ht).
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FADRÍ 2".—¿Y tallar els cabells?
D. PAU.—Un poquet com sempre.
FADRÍ 2".—Qu'estiguin b i .
D. PAU.—Justament. (Pausa).
SR RIERA.—En demés, parlavam dels prussians.
SR. BADÍA. — E incidentalment, y per referencia, del home; de la enlilal home. més ben
dit; d'aquesta colectivitat...
SR. RIERA.—Que vostè's permet calificar
ab severitat no del tot justificada.
SR. BADÍA.—SÍ, senyor, si; no me'n retracto; de colectivitat estúpida, tan estúpida com
perversa y sanguinaria. Y si no, diguim, don
Pau, y permetim la pregunta: ¿coneix vosté,
ha trobat may en cap llibre, ni pergamí, per
primitiu que sigui, altre animal més que l'home, á qui s'hagi ocorregut inventar pólvoras,
canons y máquinas pera destruhirse y aniquilarse mútuament?
D. PAU.—¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hombre!
SR. BADIA.—Y si agafém la qüestió á la
inversa, seguint pas á pas la seva tramitació
(permetim la frase) trobarém que durant els
primers temps, necessita ja caminadors, gorra de cop y molta paciencia per apendre a
caminar malament; plats, culteras y forquillas pera menjar pitjor; y si vol parlar com
una persona, ja pot amanir llibres, buscar
mestres, colegís y...
SR. RIERA.—Si, senyor; mes en cambi'ls
irracionals...
SR. BADÍA.—Els irracionals, apenas nats,
se la campan, s'emancipan, parlan y s'entenen sense menester mestres, ni gramáticas,
ni retóricas.
SR. RIERA.—Y jo l i pregunto: Per compondre aquestas gramáticas y retóricas, y per
inventar aquestas máquinas que tanta por l i
fan, ¿no's necessita una inteligencia que sois
l'home ha demostrat tenir? Per altra part, y
ara sí que'm sembla que l'atrapo. Diguim;
¿Qui cassa'ls aucells? <Qui pesca'ls peixos del
fons del mar? ¿Qui domestica las fieras? ¿Qui
domina'ls elements y fins fa creure al llamp
com autómata inconscient? Y segueixo preguntant: ¿Qui ha concebut el punt matemàtich. la eternitat, l'infinit, y fins la idea d'un
Deu qu'está perdemunt de tot ló incomprensible?
SR.. BADÍA. — Prou! Ja ho crech ! Quan
aquest home's diu Gutenberg, ó Victor Hu-
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go, Copémico ó Napoleón, Cario Magno ó
Carlos V, si senyor, no té cap dubte: es l'amo
del món, el rey de la creació, tot lo que vosté vulgui; peró aqueixos son sers excepcionals, y vosté sab perfectament que la excepció proba la regla.
SR. RIERA. — Alto, senyor Badia. No'ns
precipitém y parlém á pams. Ante lot dech
ferli notar que pera portarli la contraria no'm
cal recorre á personalitats históricas é indiscutibles.
SR. BADÍA.—Donchs, fora d'aquestas personalitats...
SR. RIERA.— Permetim. Fora d'aquestas
personalitats, tenim á cada pas moltissims
artistas, literats, oradors...
SR. BADÍA.—Si senyor; perfectament, convenidos; més com tots aquests que vosté cita
no arriban al hu per mil de lo que'n dihém
racionals, resulta una inmensa majoria d'imbécils. que naixen, viuhen y moren com tants
y tants insectes inútils, enfadosos y fins perjudicials.
SR. RIERA.—No tanto, no tanto, senyor
Badia! Y recordis que vosté té fills, germans,
familia.
SR. BADÍA.—A poch á poch, senyor Riera:
no retrayém el parentlu. D'altre modo la discussió no seria possible. Atenemse única y
exclussivament á la majoria anónima, y permetim la frase; à aqueixa majoria estúpida y
rutinaria que de generació en generació deixa passar anys y anys, fent y dihent tots lo
mateix, per fals y mentida que sigui. Verbi
gràcia: ¿quántas vegadas haurà sentit á dir:
«aixls ho hem trobat, aixis ho hem de deixar?»
Sense reparar qu'en aquest món tot evoluciona y cambia de tal manera, que'ls qu'anavan á peu acabaren per anar à cavall, que
del carro y de la tartana passaren à las centrals, ómnibus, tranvías, vapors, etc., que de
las teyeras vingueren els fanalets d'oli, després el petroli y el gas, y qu'aqucixos dimonis d'inglesos ja parlan de la electricitat, van
repetint á pesar de tot y com una màquina:
uAixís ho hem trobat, aixis ho hem de deixarn
¿Vol més exemples? Donchs. bueno: figuris
vosté que té lloch un eclipse de sol, ó de lluna, ó de rabes fregits; ja pot contar que à
cada pas l i preguntarán: uQué me'n diu del
eclipse?» Que plou: (iQu¿ me'n diu d'aqueal
temps?» «No me'n parli»—respón l'altre; y
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allavoras en parlan, convenim aquell parell
d'imbècils en que, si alió dura,'s tornarán
granotas. Que som al estiu: uQuína calor/»
Que ve l'hivern: «Quin /re//...» Y passan la
meytat del any dihent que'l dia s'allarga, y
l'aitra meytat extranyantse de que s'escursi.
Y si té la desgracia d'habitar en un poblet ó
capital de provincia, ja's pot amanir, puig
no sentirá més que: «¿Ja ha esmorsal?» «¿/a
ha dinat?» ('¿Ja ha sopal?» Y aixis passan els
dias, y'ls mesos, y'ls anys, de generació en
generació, desde'l pare Adám, que ja l i dich
jo que's va ben lluhir!
SR. RIERA.—Senyor Badia, vostè té molta
lletra menuda.
SR. BADIA.—Lo que jo tinch son anys, y
desenganys, y experiencia. (Pausa.)
SR. RIERA.—Y... íqué hi diu à tot aixó'l
senyor don Pablo?
D. PAU.—¡Hombre! jllombre! ¡Hombre!
(Aixecanlse majesluosamenl, continúa:) Parla'l
gran llibre: Ignorancia afirma; ignorancia
nega; ciencia dubta. Stultorum numerus infinitus est.
SR. RIERA.—Y ara, ¿qué hi diu á n'aixó'l
senyor Badia?
SR. BADÍA.—Que si, que si, que si! Mes,
respectant el seu llati, y respectant aquesta
ignorancia ó sabiduría humanas, v o s t è ,
senyor don Pau, ¿qué opina?
D. PAU. — ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hombre!
(El senyor Badia y ' l senyor Riera esperan la
contestació estirant el coll, obrint els ulls y
allargant las orellas; els fadrins treuhen la
llengua. Don Pau, després d'assegurarse las
ulleras y tossir casi imperceptiblement, ab to
solemne y misteriós murmura:) La naturalesa... la sabia naturalesa... ja sab lo que fa...
Y quan aixis ho ha fet... ben fet estará.
(Saluda, y ab pas grave y majestuós, desapareix en mitj d'un silenci tan imponent,
qu'equival al aplauso irrefutable d'aquell senzill auditori; fins que'l senyor Riera, ab noble
enlussiasme, esclata:)
SR. RIERA.—Es un gran home! Quina senzillesa! Quina modestia! Quina erudició! Y . . .
quánta ciencia!
SR. BADÍA. —Sembla! Sembla! Sembla!
FADRÍ 2°'.—Bona!
SR. BADÍA.—Pafff!! ( A b l a m á . Clatellada).
FADRÍ 20".—Ay!
SR. BADÍA.—Tornahi.

(Entre tant el teló va baixant poch á poch,
com tement desvaneixe aquell ambient de sabiduría).

COSAS DEL LICEU
II Y ÚLTIM
Els senyors que componen l'actual Junta
de Govern del Gran Teatre mereixen en sa
personalitat privada tot nostre respecte y
consideració; mes desde'l moment que desempenya'n càrrechs dins d'una corporació que
té carácter públich per sa influencia en el que
deuria ser primer centre artistich de Barcelona,'s fan acreedors á las censuras que sa
desatinada gestió fa brollar de tots els llabis.
Si'ls esmentats senyors tinguessin concepte de la serietat que requereix l'exercici de
tot cárrech, faria ja molt temps que l'haurian dimitit. Els autors d'aqtiell famós projecte de reformas que ab tant d'empenyo
volían fer surar y ab tanta fermesa fou rebutjat per la Junta General del mes de mars,
havian de presentar sa dimisió en Tacte d'aquella descomunal derrota. Aixó es lo serio,
lo decent, lo digne, lo que's fa quan els càrrechs s'ocupan pera cumplir un dever y no
pera satisfer la propia vanitat.
Pero sembla que don Joseph Milà y Pi y'ls
seus companys de Junta, no van ser d'aquest
parer quan després d'aquell paper tan ridícul seguiren ocupant sos llochs. ¿Quin interés podían tenir en aquesta continuació?
{Quins móvils ocults els empenyian? No hem
trigat á veureho. Han volgut ferse célebres
en mitj de tantas y tantas nulitats com per
dits càrrechs han desfilat, y à fe qu'ho han
conseguit per complert.
La Empresa, mirant sempre exclussivament pel seu negoci, presenta una proposició
qu'està en plena contradicció ab el contracte d'arrendament del Teatre y que à primer
cop de vista s veu ja ben clar que's dirigeix
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á obtenir un notable estalvi en els gastos.
Qu'en la temporada d'hivewi se donguin
seixanta dugas funcions d'ópera en lloch de
cinquanta, ve à representar poca diferencia
de més en el gasto, puig ja sabem cóm las
arregla en Bernis aquestas cosas: tot es qüestió d'enjegar quatre Bohémes més, quatre
Manons, y quatre de qualsevol altra ximpleria per anar tallant els dotze fulls dels talonaris dins del mateix número de quinzenas,
6 d'una més á tot estirar. Y per suposat
qu'aquestas funcions las despatxaran els cantants de quarto'l rengle que nostre empressari lloga á preus irrissoris per tota la temporada, puig els divos qu'ab Metras de metro
enlluhernan al públich en el cartell d'abono,
ja sabém que venen sempre per quatre ó sis
funcions, quan no'ns els quedan á deure. Y
per mi, ni mayque vinguessin.
En cambi, la supressió de la temporada
d'ópera de primavera es d'una capdal i m portancia pera la butxaca de la Empresa. No
es poca la diferencia entre estirar per dotze
funcions més una temporada, y deixar de
darne vint en l'altra! Y precisament la de
primavera, qu'es quan venían els artistas de
preu, per trobarse més en vaga que al hivern,
y quan el teatre acostumava à estar sempre
més brillant, tant pel menor número de funcions com per la bonansa de la estació.
<Es una compensació á tot lo dit l'oferir
una companyia dramática extranjera? Per lo
que respecta á la part material, basta recordar els preus económichs á que's pot contractar una companyia italiana, fins al punt
de que, á tres pessetas la butaca, ne guanyaren molts milers els que contractaren á la
Mariani pera l teatre de Novetats. En quant
á la part artística, iquin efecte més desastrós
ha de produhir avuy dia una companyia de
declamació en el GRAN Teatre del Liceul
Bé va escarrassarse en Milà y Pi pera convencens de las m o l l a s ventatjas que'n treuríam, de la gran acuslicual del Liceu, y
de que aixis va inaugurarse dit teatre!
Aquells eran altres temps, senyors accionistas del Liceu. Llavors unas bonàs tiradas de
versos, ab els corresponents latiguillos intercalats, feyan per complert las delicias del
públich, que no's preocupava de res més.
Avuy la escola realista ha suprimit els
crits declamatoris, avuy se parla tal com se
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sent, y'l públich no va al teatre sols á escoltar l'obra dramática, sinó també á véurela
viure, encarnada en els personatjes. Ara vegin si tot aixó's pot apreciar degudament
desde'ls cinch pisos de las Arenas del Pla de
la Boqueria.
Per altra part, no pot haverhi una proposició que més se contraposi à las costums
d'aquella casa. ¿Cóm s'ho farán els concurrents á las funcions de drama per armar
aquellas tradicionals tertulias de la platea,
aquellas xerramecas deis palcos y aquells
esvalots dels tranquils del tercer pis? Tot
aixó ab la música va molt bé, perque'l soroll
ho tapa tot, peró ab representacions de vers
es bastant més difícil, à menys que com á
companyia dramàtica'ns portessin la troupe
Ono/ri, que llavors si q^ie ningú'ns privaria
de sentir la 'lletra. Y qui diu de la troupe
esmentada, pot dirho dels putxinelis dels
Quatre G.its. que també'n fan de dramas en
una pila d'actes, y fins trevallan millor que
la majoria dels cómichs de carn y ossos. Y
si no, al temps, puig ab la proposició aprobada queda oberta la porta à tots els abusos,
y no fora cap extranyesa trobarnos qualsevol
dia ab una companyia de titellas.
De moment, com a titellas ja tenim als senyors que componen la Junta, puig en Bernis
aquesta vegada (com sempre) els ha fet ballar à tall de verdaders ninots. Repetim, pera
fixar bé nostra actitut, que com à personas
privadas els hi reconeixém tota la honradesa
y bona fe que vulguin, peró en quant entran
en funcions com à vocals del Liceu, la cosa
ja varia d'aspecte. La primera ventatja d'aquests càrrechs es que vesteixen molt, peró
molt, es à dir, que serveixen per afalagar la
vanitat dels que ab ¿anta ignorancia com
presunció s'han fel elegir. Per altra part,
proporcionan als que'ls ocupan-una pila de
gangueías, qu'aviat descubreix tot el que
va als ensaigs ó freqüenta l'escenari. Quàntas vegadas hem vist à tal ó qual senyor
de la Junta de Govern fent els honors de la
casa á la tiple ó á la contralt mitj á las foscas en els palcos de platea, en lloch d'escoltar atentament l'ensaig desde las primeras
filas pera rebutjar tot alió que no fos de lley,
en us del cárrech que desempenya! Y quántas vegadas se'ls troba dins del escenari molt
capficats ab l'estudi de la reforma del cos de
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ball! Molt més indispensable trobém la reforma dels coros, sobretot el de donas; pcró
com las pobretas son tan lletjas, ningú s'ocupa d'ellas. Naturalment que quan algún vocal se proposa fer vocalisar, es à dir, probar
la veu a alguna artista de categoria, el cami
no es tan planer, peró per aixó està l'empressari, que, tractantse d'un dels seus protectors, se sent artista per executar la ínlroducció y fins els acompanyaments.
Heus aqui cóm la Empresa sab captarse
las simpatías pera quan hagi de preparar una
de sas acostumadas martingalas. Peró hi ha
més encara, y es lo relaiiu à la manera de
reculhr vots. Tractantse dels vots de propietaris inofensius, com son las viudas y'ls
menors (que d'uns y altres n'hi ha bastants
entre'ls accionistas), fàcilment se'ls conquista'l vot per un amich del empressari, que la
major part de las vegadas es un mateix dels
senyors de la Junta que tenen interés en la votació. Ara tractantse de personas í/e cuyí/arfo,
el vot se compra. Semblará mentida aixó de
que tot un propietari del Liceu se vengui'l
vot, peró ¿nos venen la localitat y fins la
entrada (dugas pessetas) el dia que no hi van?
Novolém dir,precisament, que'spaguincinch
ó deu duros per cada vot, peró hi ha compensacions equivalents, y aquestas compensacions se fan per medi dels carnets d'entrada,
dels preus d'abono, dels drets de timbre y
altres semblants. Cada propietari de palco
no té més que una entrada, havent d'adquirir las altras al menys al preu d'abono, que
resulta á vuyt rals. Donchs, sàpigan tots
qu'en la Contaduría del Liceu se'n regalan
molts de carnets d'abono d'entradas als propietaris adietes, y per aixó'ls vots favorables
á la Empresa surten caji sempre dels palcos.
No'ls hi volém contar á tots, naturalment,
puig personas decentíssimas figuran en la llista de propietaris; peró que n'hi ha molts y
molts, es ben cert. Y quan algún dels propietaris à'upa ha d'abonar á la Empresa un
palcp per una amiga, figúrinse llavors si
s'entendrán fàcilment l'empressari y'l propietari que l i trevalla las votacions. Fins pot
donarse'l cas de considerar l'amiga y l'abono
com dugas unitats equivalents, y repartírselas com á bons germans. De bruticias semblants demàninne tantas com vulguin, que
no'ns cansariam de contarne.

Que molt de lo afirmat es difícil de probar, bé ho sabém, peró n'estém tan certs, hi
ha referencias tan verídicas y datos tan positius, comprobats per la propia observació,
que no titubejém un momeni en ferlos públichs en vista del camí que pren aquella
casa. Y tot aixó es fill en gran part de la voluntat del actual President, d'aqueix senyor
Milà y Pi tan reputat als ulls de tot Barcelona, per ser un dels ciutadans que més papers ridículs han fet. Proba'n tenim en sa
inolvidable gestió de l'Alcaldia y sa Iriomjal
sortida d'ella. Proba també en l'apoteossis
d'en Dato, y en la ovació memorable que obtingué al presentarse junt ab ell en el l.iceu.
Y proba, per últim, proba gravíssima, en la
qüestió de la quiebra del carril de Fransa,
en que'l senyor Milà y Pi, després de presentarse en la .Junta d'acreedors á fer la defensa
d'aquests y prometre com advocat de la Companyia d'Alacant que portarla á presidi als
causants de tants desastres, al poch temps
pactava ab aquests, venentse á ells per un cái •
rech de vocal en el Consell d'Administració, es á dir, á cambi de QUATRE MIL DUROS
anyals. Els acreedors quedaren penjats, peró'ls que portaren el negoci deurian haverho
sigut.
Persona, donchs, d una conducta pública
tan intalxable es la que ocupa la Presidencia
de la Junta del Liceu. Figuris el lector si, al
costat de lo avans relatat, ha de serli cosa de
poca imponancia'l fer un pastel ab l'empressari per afavorir sos interesos. Y'l pastel ha
sigut fet, y'ls demés individuus de la Junta
(que llealment coloquém molt per sobre d'en
Milà y Pi), han sigut prou tontos pera deixarse seduhir per aquest, y'ls propietaris de
palcos ho han sigut per ell y per l'empressari à la vegada, en virtut de las consideracions anteriormente expuestas.
Creyém haver cumplert nostra paraula de
parlar ab tota franquesa. Tan gran com
aquesta es nostra bona fe, y en totas las
qüestions que se'ns presentin estém disposats à combatre per la causa del art y de la
justicia en general, desenmascarant à tanta
gent hipócrita que per deixadesa dels homes
honrats s'ha apoderat dels llochs més principals en aquesta podrida societat.
JOAQUÍM PENA.
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POMPEYA (0
E l Foium ha enmudil. E l Temple d'Isis

Sense pastors els anyellels s'aclofan

cs tancat y barrat, com el de Júpiter.

pel prat verdós, com escampall de perlxs

L*aygua reposa en los marbrosas thermas.

en coxí esmeragdfs, y'l só planyfvol

Per las rengleras de columnas dóricas

s'ou de la esquella d'un marri...

dels sumptuosos peristils y pórtichs,
com un infant enjogassat, serpeja
l'oreig lot sol. Las espayosas vías

Confosr.
pels plechs del ayre una cridòria oneja...

son rius aixuts, y alabastrins sepulcres
els atris recerats.
Pompeya es fora.
Tot es silenci en els jardins. En ritme

Pompeya, hónt ets? ¿Hónt l'has ficat? No't trobo,
y't sento'l pols, que febrosench batega...
Regina del plaher, superba, impúdica:

dols y suau els brolladors degotan,

¡Ahónt tens ton pretor, edil y cónsuls,

y*ls muts xiprers, com ñlosophs pensívols,

els senadors, els magistrats y'ls guardas,

guaytan tots sols els roserars encesos

els victimaris, sacerdots dels temples,

de Mileto y de Pest.

de ta noblesa'ls cavallers y damas,
Salmeja'l Sarno; (2)

veu de sa tomba la blavor; tremola,

lliberts y esclaus, y gladiadors y poble?
No'ls veig enllocb, no'ls veig...

y en son si neguitós s'bi desdibuxan
las columnadas y'ls frontons eròtichs
dels palaus encantats en sas riberas.

L'AnRteatre
aquesta tarde, bramulant ferístech,
se'ls ha engolit ab sas badantas gorjas!

(1) fraameot d'una d« laa pooifti d* Lat eimÍMU m»Ukidtu,
obreu que tinch en e.ludt.
(ff) Riu que avuy ei un xarafall, y que deuparegué ab Pom

JOSEPH MAS V CASANOVAS.
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CARICATURA
La Marqueseta, voltant ab sos brassos
molsudets el coll de sa mare, l i va fer un
bes, y un altre, y un altre, fins á cansarse,
deixant després descansar son cap hcrmós de
rossa cabellera dessobre'l pit de la bona y
condescendent Marquesa, que quedà guaytàntsela amorosida.
Contava llavors la Julieta, qu'aixis anoraenavan á la filla de la senyora Marquesa,
divuyt anys tot just, y per sa hermosura, y
més que tot per sas gracias estudiadas, se
trobava com la flor qu'esclata, rublerta de
dolcissim néctar que"ls papcllons rondan i n r
pertinents.
Els papellons de la Julieta eran bona colla;
fins els tenia en llista pera no oblidarlos.
Deyan que si no fos que mostra gran preferencia per un Baronet que visita sovint la
casa,'s creuria que'l preferit es un tinent d'artilleria que té fama d'irresistible; peró, si
bé'ns hi fixém, també sembla que no's mira
gens malament á un estudiant fill de casa
molt bona que te dos des, un en cada apellido, y que m'han dit que té la perdurable
mania de calsar sos peus regulars ab unas
botinas tan estretas que, pera ficdrselasha de
menester l'ajuda del assistent del seu paf>i
qu'es, segons diuhen , comandant d'enginyers.
Els demés jovincels que rondan á la hermosa Julieta, son també molt considerats per
ella, y cada un d'ells juraria qu'es el preferit.
Ella juga ab tots, y com papcllona virolada
que vola, vola en linia recta un bell tros perseguida pel papelló enamorat, y quan se veu
casi aconseguida per aquest, fa una sobtada
traveta ab la que obtéaltra volta llarga ventatja sobre son perseguidor.

Com que no hi estich molt avesat a caminar per molsudas catifas, hi vaig ab tant cuydado com m'es possible per no semblar nou
y timorat.
Tinch de confessarho: al entrar gayrebé
que vaig quedar enlluhernat. Els salons vessavan clarors y gent; las donas, vestint trajos riquifsims de seda y blonda, deixavan entreveure en mitj de sos plcchs, combinats

artísticament per la má mestra d'alguna modista de fama, un tros de blanquissima espatlla y un xich massa de pitrera.
A qualsevol que hi hagués vist en ellas
més valor que'l de las sedas que las cubrían,
li haurían semblat reynas que allí s'acoblavan pera tractar de llurs Estats...
Als homes vareig trobarlos estranys y postissos. Vestits ab l'ajustat frae ó bé ab el
smoking de giras satinadas; enflocats ab blan"
quíssimas corbatas que's confonian ab la blancor de llurs camisas; no'ls vaig veure que's
cuydessen de posarse més tivats de lo que ja
anavan, sens estar may quiets, girant à dreta y esquerra aquells caps cuydadosament
pentinats ab cosmétichs y potingas que'l perruquer, d domicili, hi aboca en abundó.
Allá à un extrém hi veig un que no's cansa
may de tafanejarse l'esquifit bigoti que desd'ahont jo me'l miro no sembla més que una
enmascara. Aprop seu n'hi ha un altre que'l
porta més abundós, peró aquest no se'l toca
may per por de torsarlo, sens dubte, puig el
porta tan revenxinat que sembla que li mantingui un'ànima de fil-ferro.
Passada la inevitable y pesada fórmula de
las presentacions y després de mil tentativas
per escorrem del /oco de la gentada per anar
águarirme en unrecó ahont els bambús, adornáis ab flors lluminosas de cristall, permeten estarshi ab tota llibertat sense témer m i radas y podent refugir conversas que'm pesan, vaig poder introduhirme poch á poch
y de tal manera que, sense que ningú'm vegés, jo dominava tot el gran saló.
Desd'alli contemplo aquella munió d'homes, y'ls trobo inútils al món y cap-buyts.
Aquells fronts marquejats per enllustradas
clenxas, no tancan més que ridiculas vanitats
y cervells entontits y pretenciosos.
El bon gust dels amos de la casa's limita á
acaparar en tots^ls recons, sostres y parets,
un sens fi de flors y de llums, y per tot arréu
escampall, sense to ni so, de mobles riquissims, tot allí barrejat en confusió que sens
dubte hauràn cregut artística.
La xerrameca'm té mitj marejat,y d alli sols
me plau que ningú puga fixarse en mi, pera
poder ab més llibertat guaytarlos y retallarlos...
Qué passa! Tothóm sembla com si s'acorralés, y, en efecte, es per obrir pas á una pa-

JOVENTUT

331

relia qu'entra saludant à dreta y esquerra,
—Y Cotiía) —es lo primer que pregunta,
abdós ab el somrís als llabis.peró ab un som—Ara ho deya á la Rosita: no s troba molt
ris fictici y estudiat. Eli fa tota la cara d'un bé. — Y ho diu donant una mirada, que creu
estúpit, y m'entra un desitj comprometedor: el • dissimulada, á la mosseta de disset anys que.
de plantarli bofetada; y estich més que segur -pera dissimular, diu comediejant:
—Jaqueca. Qué vol que sigui?—
de que, un cop l'hagués rebuda, somriuria lo
En Manolito's plany de la desgracia y diu
mateix qu'ara.
Ella's torsa com una serpent, y al saludar que sense la Lolila està trist, salvant la presencia de la Rosita. Després de dir aixó riu
deu pensarse repartir mercès á dojo.
No puch menys que tombar la cara pera sense cap solta, deixantme à mi tot parat,
respirar un xich millor: ab la entrada d'a- puig no sabia la éoslúm, segons se veu, de
questos dos personatjes, la ja perfumada at- riure després d'haver dit qu'un està trist.
mósfera del saló's sent tan forta, que tapa'ls
Un senyor de cabells blanchs que lluheix
esperits.
una closca pelada y netissima's posa'l lente
—Essència violelle de la casa Foliére, dc Pa- monocle pera mirarse més descaradament à
ris — fa una mosseta d'uns disset anys; y di- una damisela que somriu à l'altra banda del
rigintse á un'altra de son costat, l i diu ab to saló.
sentenciós: — Mala essència.
Fa, ell, com si hi vegés mellor ab el monocle, y me n'adono de que té l'ull aclucat
—Prefereixo la de'n Mortitr — fa l'altra.
L'estúpit s'hi acosta y'ls hi fa una reve- perque'l vidre li impideix obrirlo, peró per
rencia que, distret com jo estava, m'ha espan- aixó l'aguanta, valentse d'una ganyota que
tat de valent. Creya que's tirava de cap à la un barbamech la titula ganyota pur pari
sien.
catifa.
Quant aquest jovenet riu, qu'ho fa molt soEl minyó del bigoti esquifit, ab veu de viovint, ensenya un través de dit de geniva y
l i , se'n riu del estúpit.
L'estúpit reposa del cansament que li ha unas dents grossas y malposadas que'mfan
causat l'ajupirse fins arribar á ferio esbufe- girar els ulls
gar; se descorda'ls guants blanchs, seguraMés tart m'emero de qu'es periodista, rement de la casa Perier, y, mirant á dreta y porter de salones. No sé si aixó representa
esquerra, allarga la má desguantadaála mos- algún titol nobiliari, à fi de treure conseseta de disset anys.
qdencias. Porta un botonet al trau.
—Oh! Rosita!— diu.
També m'han dit que tot això, junt ab el
—Ymaestimada Lolila?—fa aquesta, acom- seu nom y tres ó quatre ó més apellidos,
panyant sas páranlas ab uns gestos y con- consta en sas targetas.
torsions que'tn marejan.
Si no tingués por de mourem de mon re— Lolila m'ha donat recados afectuosis- conet, miraria de demanarnhi una. Diuhen
sims pera vostè; sempre hi pensa y'n parla de que no me la negaria, perquè las fa anar en
sa bona amiga Rosita.
abundo, y á mi'm faria felis. Deu semblar un
—Cóm no ha vingut? Me sab greu no te- diari la seva targeta.
Tres jovenetas ab una senyora fresca, peró
ñirla aquí.
—No li ha sigut possible. L i ha sortit un entrada ja en anys, s'acostan al jove periogranel petit, petilissim, diminut, aquí á la dista y parlan baix, moll baix, lo quc'm prigalta, y al empolvarse li sobressortia. Jo he va de sentir qué diuhen; peró, com quesoch
sigut el primer en aconsellarli que no vingués. bastant aixerit, modestia apart, me penso
—Ha fet bé. Oh! y haventhi en Manolito qu'endevino lo qu'han dit, perquè tot just
acaban de parlar, quan cl reporter de saloaquí!...—
Per un pressentiment havia endevinatqu'en nes fa corre la veu, demanant que's supliqui
à una de las tres senyoretas qu'acabava de
Manolito era'l del bigoti de (il-ferro.
Com si aquest hagués sentit que l'anome- parlar, que canti alguna cosa.
navan, s'atansa cap al grupo y dona una enY la veu va corrent, fins que, després de
caixada tan forta al estúpit, que m'ha sem- ferse molt pregar, una de las tres de que
blat que'l saló trontollava.
parlavam, s'assenta al piano, seguida de l'al-
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tra qu'ha de cantar. Tecleja una mica; loihóm se posa en actitut atenta menos dos joves, qu'ho fan rondinant, potser perquè
hauràn perdut ocasió de declararse á n'algú...
ó qui sab per q u i .
... Y se sent una véu que'm fa anyorar la
de la minyona del pis de sota casa, qu'enjega:
Perno 4 la prima volia...

lo ¡guardo luo...

Aixó dura molt, y cada vegada ho fa més
trist y més plorós, lo que dona motiu à n'algú pera dir que canta ab molt sentiment.
Acaba per fi; jo respiro, y la gentada crida
felicitant d la damisela; no podent recullir
res més d'cn mitj d'aytal bullici que:— Quina veu d'angel! — La senyora entrada en
anys corra cap al periodista y li pregunta qué
tal li ha semblat.
—Molt bé! Admirable! Colossal! Cóm no
s'ha dedicat al teatro?
—La seva mimà s'hi oposa. Oh! y encara
vostè no l'ha sentida en el Vorrei moriré.
—Que'I canti! Que'I canti! Fa'l periodista
novell.
Sembla que Vaudilori n'ha tingut prou ab
una vegada; ab tot, acull ab entussiasme la
idea de que ün fulano, que li diuhen Roberto,
reciti uns versos qu'ha fet de poch. Un obsequi i la concurrencia com un altre.
Per precaució, al veure'l posat del poeta,
m'he tapat d'orcllas. No sé qué ha dit, peró
tothóm l'aplaudeix. L i asseguran un pervindre brillantissim.
Sols ne diu mal el periodista, lo que no deixa d'ésser una gran desgracia que no voldria per ella la senyoreta del Vorrei moriré.
L'únich jove que no m'ha sigut antipátich,
passa peí devant de mon reconet. agafat del
bras d'un altre company, y'm sembla que fan
cara de ser xistosos.
—Aném á veure si preparan el lunch...
—Ja, ja! Aném, aném.—
S'allunyan abdós cap un corredor, y no'ls
he vist més fins á l'hora del refresch.
Tinch d'ésser franch: aixó del lunch m'ha
fet decidir a sortir de mon reconet.
Dono una volta al saló y aquí'n sento qua-

tre que diuhen mal de quatre més, que més
amunt també diuhen mal d'uns altres.
Ei periodista comensa á fer notas devant de
tothóm, y á cada cop de llapis, que'l porta
moll lluhent, arruga'l front com si escribís
un'obra científica.
La senyora de las noyas del Vorrei moriré
s'hi atansa, y sens encomanarse á Deu ni al
diable, l i diu els noms y apellidos de las dugas jovenetas, y per descuyt el d'ella mateixa, que'l reporter apunta en un paper separat.
—Si no es indiscreció, ¿vol dirmeper qué'l
méu nom l'apunta aquí y'l de las nenas
allí?
—Oh!—respón el reporter.—Ellas en párrafo apart, en la descripció del concert (concert!), y vostè ab las distingidas senyoras y
senyors y familias qu'han concorregut á la
festa.-iEslant aixis passan dugas senyoretas que
al ser ben aprop del periodista, l'una diu á
l'altra, cridant lo suficient perquè ell ho senti;
\ —Donchs si, Paquita Gómez: jo vaig dirli...—
El reporter alsa'l cap y apunta.
Al poch temps, tornan à passar, y ara es
l'altra qui té la paraula.
—Creume — diu — Carme Maria de la M i sericordia de Gonràlez...—
El pobre reporter de salones escriu ràpidament per aconseguir el nom, peró quan es
al apellido li manca memoria y'ls diu:
—Ha dit González?
—Servidora — respón la Maria de la etc.;
y fa una reverencia, anantsen llavors depressa
com qui ja ha acabat la feyna.
No sé si han avisat ó no, peró lo cert es
que per poch medeixan tol sol al saló, perquè
tothóm desfilava cap al buffet.
Quan hi arribo, tothóm ja menja y la quietut regna.
Després va engrescantse la cosa.
Jo no menjo, perquè de véurels menjar me
fan perdre la gana.
Un mal de cap terrible s'apodera de mi, y
sense despedirme de ningú, aprofito la primera ocasió per agafar l'abrich y'l sombrero
y fugir més que corrents d'aquella casa.
Jo. quasi ignorat per tothóm en aquells salons, vareig veurem cl nom. al endemà, en
un diari de molta anomenada que relatava la
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Soirée en casa de h Marquesa de... Firmava
un tal Lucas Robledo.
Recordaniho la nu passada com qui no's
pot treure del cap un mal somni, vaig considerar qu'aquell minyó del botonet y de las
targetas, era un gran periodista d'informació.
Encara avuy me trenco'l cap pensant d'ahónt redimontri devia treure'l meu nom.
JOSEPII M . " FOLCH Y TORRES.

TEATRES
ELDORADO
LA ENAMORADA
Marco Praga va escriure L'Innamoraia expressament pera la Duse, que la estrenà a
Turin l'any 1891 ab èxit colossal. Dit està,
donchs, que tot son empenyo consistí en
crear un paper en que l'artista pogués fer
gala de son maravellós talent y prodigiosas
facultats. En aquest sentit l'obra li sorti perfecta, y en Praga, qu'entre tots els autors
italians es sense dubte'l que sent més fondo
y ab més impetuositat, se deixà anar en
alas de sa imaginació exuberant, donantnos
un tipo de dona eminentment sugestiu.
L'acció es senzillissima: Maria, de temperament sentimental, enamorada bojament de
son marit, passa una vida.de martiri al costat d'aquest, que poch després de casat continúa la vida de disbauixa que seguia de solter. Mes son amor, que no es sensual, sinó
idealment pur, fa que perdoni totas las petitas faltas qu'aquell pugui cometre ab donas
d'un dia que sols li roban momentàniament
un cos que després torna portant el cor i n tacte; peró ve un dia que l'home estimat cau
en la xarxa d'una d'aqueixas sirenas irresistibles pera tipos que, com el comte, son sers
degenerats, de voluntat débil y sentiments
egoístas. Aqueixa dona, Julia, es precisament la muller del cosí de Maria, un altre
*degenerat, encara que d'instints nobles, que
s'hi casà per despit al veures desayrat per
Maria, que idolatrava. Fàcilment s'endevina'l
desespero de Maria al descubrir la ignominiosa traició, al sentir qu'aquell home qu'estima tant, qu'adora ab follia, se l i escapa
enterament esclavisat per la passió sensual
que li inspira una dona sens entranyas. La
lluyta desesperada que sosté la esposa digna
y apassionada per arrencar aquell cor qu'es
la seva vida dels brassos de la encisadora
meretriu. es d'un sentiment, d'un vigor y
d'una veritat tan humans, y la presenta en
Praga ab tal intensitat y coneixement psico-
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lógich, que produheix en el públich fonda
emoció. Aquella dona, aclaparada per sentiments tan complexos, té una intensitat emotiva extraordinaria. L'amor per son marit,
l'odi per sa rival y la compassió per son cosí,
s'ajuntan pera trastornar un temperament
exuberant de vida y de passió; y quan arriba, al acabament de l'obra, à concretarse y
aclarirse en son esperit tota la ignominia y
rebaixament moral del seu marit, del home
idolatrat que no pot deixar d'estimar ab tot
y aixó, el cop es tan fort, la desilusió que li
fa perdre tota esperansa es tan fonda, que
son cor se trenca, y busca en el suicidi un
bàlsam à son desespero, y un abim que separi per sempre més l'home estimat de la
dona aborrida.
Aquesta obra de psicologia, tal volta un
xich convencional à lo Echegaray, peró d'una
vida y d'una intensitat dramàtica extraordinarias, requereix, ademés d'una traducció
perfecta, una execució acabada. Ni una cosa
ni l'altra ha obtingut aquí. No es d'estranyar, donchs, que fes tan poch efecte à n'el
públich.
La traducció, encara que literal à trossos,
sembla feta per qui no comprengué l'obra en
sa essència. Ademés, es molt poch literaria.
En la execució desastrosa que capigué a
l'obra, la companyia Tubàu no hi té més
culpa queia de intentaria. Es obra inmensament superior à sas forsas. El tipo de Maria
es d'una complicació tal, que demana facultats y talent que per desgracia no té la senyora Tubàu. Maria es la dona dels raptes
de passió esbojarrada que tan aviat se tradu
heixenen exaltació nirviosa com en tendresa
subtil; es la dona venjativa que's desespera
irreflexivament, y es la dona resignada que
pensa y espera; es la dona que perdona, y la
dona qu'amenassa; y es, al acabament, la
dona que, gastada tota sa forsa moral al rebre l'ultim cop, cau ferida de mort, mes acumulant, en el suprém acte de protesta tota la
energia cf un'ànima gran. Donchs bé: la Maria que fa la senyora Tubàu no es res de
tot aixó. Tota la seva passió's traduheix en
un petó y una abrassada que's fan ab el seu
marit guardant las distancias y las formas,
tota sa tendresa en un somrís y gesto que,
per més que s'esforsi, sempre li resultan forsats, y tota sa exaltació y desespero en quatre crits y actituts convencionalissims, en que
s'hi nota la pose de l'actriu amanerada, may
la expontaneitat de l'actriu que sent.
En Palanca, ja ho hem dit altras vegadas:
en sortintse deis vaudevilles y comedietas, no
fa res de bo. Qui va ferho menos malament
va ésser el senyor Reig. Hem notat qu'aquest
actor se distréu molt en escena. Mentres se
distregui, no sentirá may un personatje, y
no sentintlo...
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NOVETATS
LA GATA DE ANGORA
Dos tnons ben diferents, el món de! art ab
tota sa ideologia, son entussiasme y sa fe
serena, y'l món aristocràtich modern egoista,
passiu y escéptich. se posan en contacte per
extranya lley natural qu'encamina sempre al
home cap al contrast,.en la vida. Aurelio,
Tartista tot foch, d'imaginació ardenta, de
cor senzill, s'enamora de la marquesa Silvia, y s'hi entrega tot, cos y ánima. Ella,
vaniiosa, de cor buyt, refínadament egoista,
sols busca satisfer un nou capritxo al acullir
la fervorosa passió. El pintor, en sa ignocencia. sois ovirava en la hermosa dona la enlluhei nadora visió de la bellesa externa agermanantse ab la virtut senzilla. Els ulls dels
artistas no las saben veure may separadas.
La marquesa se sent atreta, en mitj de sa
ociositat d'esperit, per aquella passió tan
nova per ella, qu'estimula sos sentits estragáis y que creu poder doblegar á mida de
son capritxo. Tots dos son victimas de las
apariencias. Al penetrar en la realitat de la
vida agena, un y altre comprenen, massa
tan, sa equivocació. L'artista ha entregat
candorosament el cor, y aqueix cor sols podrà retrobarlo quan, cansada la gala, el deixi
anar de sas urpas, trossejat y sanguejant. La
gala trobarà també que'l joch es perillós,
que n'hi ha massa de sanch en un cor mascle, y es massa roja, y'l pelatje blanch pot
tenyirse de vermell, ab gros escàndol dels
demés gals y galas. Lo que Silvia s'empenya
en sostenir com jochs que distreuhen, Aurelio s'empenya en considerarho'l joch inmens
d'un amor sà y sublim sense fre ni limits.
Aquest demana en amor el /"/ ó res, qu'es la
suprema aspiració à un ideal de vida perfecta y hermosa; aquella sois vol concedir una
migrada part condicional, qu'es la cínica expressió de la impotencia qu'aclapara als sers
degenerats, inútils pera la lluyta.
Héusel aquí'l pensament general de La
Gala de Angora, qu'en Benavente exposa en
sa última comedia. Lo millor d'ella son els
tipos, dibuixats de mà de mestre. Ja en el
primer acte, qu'es el més ben fet, se destacan vigorosos y nets: Aurelio, home apassionat, ferm apóstol de la bellesa y ab sentiments absoluts; Pepe, l'artista de cor sencer,
mes práctich per experiencia; Josefina, la
germana candorosa, quina ánima pura cap
desilusió ha marcit. Tots tres donan la expressió complerta d'aqueix món que forman
els apòstols del art y'ls apòstols de la vida.
Silvia, la gata joganera, la marquesa capritxosa, la coqueta insensible; Clara y Lola,
sas companyas de jochs, frivolas. Ileugeras
y calculadoras; Isidoro y Rafael, tontos, elegants, bestias decorativas, forman l'altre
món esclàu de prejudicis y preocupacions
socials, sens ideals que l'agitin, sense fe que

rUnmini. Tots ells, especialment els dos
protagonistas y Pepe, son fets d'una pessa,
y en Benavente fa gala de sas qualitats de
psicólech refinat y d'observador seré de la
vida en sa cdmplexitat de manifestacions.
Ademés fa gala també d'un llenguatje viu,
gràfich y elegant, incissiu y finament satírich á voltas, y altras candorós é ingènuament sentit.
A pesar de tot lo dit. La Gala de Angora
com obra dramática es molt poca cosa. En
Benavente, que concebeix fondo, que sent
ab forsa, que parla perfectament, no sab, ó
si'n sab se'n cuyda molt poch, de construhir.
Si'l primer acte li resulta bastant rodó y net,
es precisament perquè en ell sols hi ha que
exposar la situació; un cop aquesta exposada, el públich espera que's mudi una acció,
que's desenrotlli una lluyta de passions i n tensa, que's posi de relléu y's destaqui plena
de vida la concepció del autor. En Benavente
no ha sapigut ó no ha volgut ferho. y per 'xó
l'obra en conjunt llanguideja. Y resulta
que's succeheixen una serie d'escenas de
gran valor com à pintura de caràcters y costums, mes d'escás interés dramátich, perque'l verdader drama qu'aqueixas tindrían
d'enquadrar s'ha quedat en bona part dintre
de la imaginació del autor, y no logra aquest
exteriorisarlo ab suficient intensitat pera
que'l públich s'emocioni verament.
Ab tot y sos defectes, nosaltres ens estimém més La Gala de Angora sola, que tota
aqueixa barreja de traduccions, arreglos y
obretas insubstancials que fins ara'ns han
dat à coneixe las companyias madrilenyas;
y'ns l'estimém més perquè en ella s'hi veu
ún pensador d'empenta, un poeta original y
un estilista personalissim.
La execució'ns va satisfer molt. La senyora
Pino diu y vesteix el tipo de Silvia ab desembràs y naturalitat; sobretot en las escenas de
conjunt, per exemple, la del primer acte y la
del quart, sub-ratlla ab fina intenció las frases frivolas y sarcásticas, propias del personatje. La senyoreta Blanco molt ingenua y
sentint el seu paper d'àngel sens alas; las
senyoras Alvarez y Tovar, sobretot la primera, ben discretas. En Thuillier dona al
paper d'Aurelio lot el calor, apassionament
é intranzigencia que requereix, y en Rubif
també justissim fent de Pepe. Els demés, encara que un xich afectats, no descomponen
el quadro.
Un detall vàrem veure ab gust, y es que las
escenas passionals no las van fer (cosa extranya en actors espanyols), de per riure, es á
dir,que las abrassadas y petons eran de debó
y no de comedia. Hora es ja de que actors y
públich se convensin de que al representar
aquells, si semen l'art verament, més que
sers humans son personificacions, y com á
tais soizament lograrán una interpretació
perfecta si prescindeixen d'hipócriias escrú-
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puls imposats per una moral de convenció
qu'avuy sols sempenyan en sostenir els tartufians y'ls pobres d'esperit.
Las decoracions y mobles, especialment en
el segón y quart actes, molt pobres y molt
impropias.
EMILI TINTORER.
LAS FESTAS MUSICALS
DE NÜREMBERG ( i )
El concert segón, dirigit per en Weingartner, fou cl més important per lo que respecta
al programa. Aquest comensà pel preludi
dels Mestres cantors, qual execució fou brillant. La melodia en sol major que serveix
de transició pera durnos al segón lema principal devia ser executada ab més tranquilitat
y expressió. També es d'extranyar que'ls
compassos que precedeixen á la melodia en
mi major no'ls matisés ab la passió que requereixen, y en cambi la melodia mateixa en
mi, la fes dir molt apassionada quan Wagner
mateix senta que deu ser dita delicadament,
com una declaració d'amor feta á cau d'orella Excelent fou el resto, ab el maravellós
enllás de temas.
Després del preludi seguían dugas arias
per barítono, ab acompanyament d'orquesta,
de Ricait Strauss. La primera es inspirada
sobre un Himne de Schiller, y l'altra sobre una
poesía de Goethe, Cansó matinal del pelegrí.
Aquestas son de las últimas obras del Strauss
(Op. 33) y com es sabut se distingeixen
més perla gran llibertat, acompanyada d'una
empenta genial, que per la originalitat melódica. La veu la tracta ab frases ben accentuadas y ardentas. En Frltz Feinhals (del qui
vaig parlar ja en el Diario de Barcelona del 25
de maig passat), dominà la seva difícil tasca
ab sobirana maestría, demostrant grans dots
pel cant de gros estil. Digna de menció es
també la resistencia que demostrà la seva
veu sonora, tant en els aguts com en els baixos. Després d'aquest' cantà la Sra. W e l t i Uerzog l'aria Ocean de l'ópera Oheron, de
Weber. Gran admiració causà à tothóm el
cambi sobtat de la veu d'aquesta senyora,
puig el dia avans havia cantat la Creació ab
una veu de nena, fent tots els passatjcs
lleugers ab una facilitat y netedat com pocas
vegadas se sent, y avuy se'ns presenta en
aquesta preciosa y dramàtica aria ab un doll
de veu, una energia y apassionamant que
deixa à tothóm assombrat. Consti que fou lo
millor interpretat del concert y qu'obtingué
un èxit colossal. Es una tiple dramática en
tota la extensió de la paraula, y ningú creuria qu'está contractada en l'Opera Imperial de
Berlín com á tiple lleugera. Aixó son verdaders artistas que saben apropiar la veu á lo
que cantan.
(x)

Retirat del número anterior per excés d'oríginal.
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Una audició d'un'altra obra mestra'ns donà
la orquesta ablacxecuciódel poema sinfónich
£ / s camps dels benhaurats. d'en VVeingartner,
inspirat en el quadro de Bócklip. Aquesta es
sense dubte l'obra millor d'en Weingartner.
Sense demostrar gran originalitat, es ben
arrodonida y d'una inspiració ideal, es à dir,
es el quadro que descriu. No es el producte
d'un torrent musical que crea, sinó més
aviat el d'un talent ecléctich enginyós y brillant. L'obra es digna de figurar en cl programa de tot concert.
La senyora Iduna Walther-Choinanus cantà dos Lieders de Berlioz, de caràcter molt
intim. Era molt arriscat en una sala gran
donarlos à coneixe, peró la bona interpretació y frasseig y las bellas qualitats de la veu
de contralt, feren que tingués un éxif complert. Una de las cansons abarca del fa bemol
grave fins el sol bemol agut.
Després d'una pausa bastant llarga y ab
una calor insoportable, comensà l'obra de las
obras, la Novena Sinfonía. Las obras de
Beethoven son pels directors d'orquesta lo
mateix que'ls dramas de Shakespeare pels
actors: la tasca més gran y més difícil. Y
entre aquellas, la Novena sobretot. Llarch
temps passà sense ser compresa, fins que
artistas com Wagner y Liszt la feren entendre per tot allí ahont la executaren. Memorables son las audicions donadas per W a g ner à Dresde (1849) y Bayreuth (1872), y per
Liszt en las festas de Goethe y Herde (1849
y 50), y en la festa musical de Karlsruhe
F'assant á la execució, no parlaré de las
sublimitats d'aqueixa Sinfonía, perqué després de lo qu'ha dit Wagner en son programa, no es possible dir res més tan clar y
apropiat al carácter de l'obra.
Weingartner interpretà ' I primer temps
matisantlo ab gran fidelitat y donantli un
sentiment general de majestat, sobressortint
tots els passatjcs ab gran claretat plàstica,
fahanthi aquella forsa terrible, indomable,
que converteix al espectador en actor, en
una paraula, la seva interpretació es més
exterior que deguda á la profonda convicció.
Alguns passatjes també foren dits massa
lents. De tots modos, à Barcelona ja haurian
estat contents de sentir execució tan clara y
tan ben matisada El primer temps del scAerzo fou ben interpretat, y ben executat el crescendo que'n- piona al mateix motiu en forlissim. Semblava talment que un era arrastrat per una torrentada. Sols las timbalas ab
las sevas canonadas (puig no's pot calificar
d'altra manera aquella brusquedat en el tocar) destruían l'efecte estétich. El cambi de
compàs que'ns porta aquell motiu que Wagner diu «respira'l benestar, la serenitat que
dona'l contentament de sí mateix», fou executat massa depressa. L'adagio fou ben dit,
sols en el passatje en mi bemol hi trobarem à
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faltar aquella sublim tranquilitat que requereix. Aquesta es la primera vegada qu'he
sentit Vadagio bé, puig en D'Indy hi feu una
dormida que Deu n'hi dó. N'o parlo ja de las
altras execucions donadas á Barcelona, perquè no tenen cap interés musical.
Ab irresistible furia romperen els primers
compassos de l'úliima part. Aqui foren ben
compresas las indicacions de Wagner. que
diu qu'ha de fer l'efecte al oyent com si fos
un sol compàs. El recitat dels contrabaixos
fou trevallat ab extraordinari cuydado. potser un xich massa, puig els freqüents detalls
de frasseig perden la forsa y fan l'efecte com
el recalcar las paraulas en una prédica. Els solistas bé, exceptuant el tenor senyor Anthes,
qu'es molt dolent. Els coros, tècnicament,
salvant las dificultats, molt bé. peró l'ànima,
l'entussiasme, l'adoració, l a j o y j . no hi eran
pas. Y al final, d'aquell desbordament de
alegria en Weingartner va fcrne un efecte de
circo eqüestre, precipitant de tal manera
orquesta y coros, qu'al fi no s'entenia res.
ANTONI RIBERA.
NOVAS
Ahir sortí cap à Madrid la Junta Permanent de la Unió Catalanista, que demà ha
d'ésser rebuda en audiencia per la reyna regent.
Preguém à aquells periódichs de Catalunya y altras regions que'ns honran reproduhint molts dels articles publicats en nostra
revista, fassin constar sa procedencia, qu'es
lo menys que pot demanar JOVENTUT en interés propi y dels colaboradors que per ella
expressament han escrit dits trevalls.
L'«Institut Català de las Arts del Llibre»
ens ha enviat un exemplar de la Revista Gràfica, qu'acaba de publicar ab motiu del quint
centenari del naixement de Gutenberg.
Ens ocuparém de l'obra publicada ab la
extensió que's mereix.

ba igual que nosaltres aspirant á una llibertat beneyta. Està escrita la citada revista en
llengua txeca. Sabém la simpatia que'ls causa'l nostre moviment literari-artistich y bona
proba d'aixó n'es lo tenir, com tenen, obras
catalanas traduhidas, entre altras algunas de
Mossèn Jacinto Verdaguer, deguda la traducció al P. Segimón Bouska.
Queda establert ab goig el cambi.
• També hem rebut els p r i m e r - números
dels nous setmanaris catalans Sanch Nova y
La Comarca Ololina.
Un y altre s publican à Olot, y semblan
ben decidits à bregar 9b totas sas forsas dintre'l camp catalanista./
Benvinguts sian. y desd'ara farèm gustosos el cambi.

Advertim á nostres lectors y als
coleccionistas que'ns demanan exemplars del número 1, que aquest está
agotat y no podém servirlos. A petició
de varis aficionats que desitjan tenir
complerta la colecció de JOVENTUT,
hem obert una llista dels senyors que
vulguin dit número; quan hi hagi'l
nombre suficient, en farém una nova
tirada. Del antecedent y dels nou
primers ne quedan molt pochs exemplars.
Aquells de nostres suscriptors que
donguin avís á l'Administració, rebrán sense aument de preu el periódich en els punts ahont estiuhegin,
ja sian de Catalunya ó del Kxtranjer.
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SETMANARI C A T A L A N I S T A

El passat dijous va tenir lloch en l'associació popular regionalista «Ramón Llull» un
concert de piano donat per en Ricart Deuloféu, que va ser molt aplaudit pel numerós
públich qu'omplenava'l local, vejcntse obligat el concertista à repetir un tema ab sis
variacions de Mozart, y á executar al final
varias pessas fora de programa, entre altras
Vandante de la sonata Clar de lluna, de Beethoven. un rondó de Mozart y una dansa noruega de Grieg.
Ha visitat nostra redacció la notable revista boemia Novy Kull, que veu la llum à
Praga.
No cal dir si'ns ha alegrat aquesta deferencia per part d'un pais ilustradissim que's tro-

E l s trevalls se publican baix la exelussiva responsabilitat de sos autors.
No's tornan el« originals.
Se donará compte de las obras rebudas en
aquesta redacció, j de las qo'ho mereixin se'n
firà critica.
CONDICIONS D E LA SUSCRIPCIÓ
Catalunya: Trimestre, i , ç o pessetas; un any,
6 pe88et»s.
Reste d'Espanya: Milj any. 4 pessetas; un a n y ,

7 pesetas.

Estranger: Un any. 8 pessetas.
N ú m e r o corrent, 10 c è n t i m s ; atrassat,
cèntims.
Als que's suscriguin fins á fi d'any se'ls hi regalarà'l cartell anunciador del p e r i ó d i c b , magnifica obra de l'Alexandre dc Riquer.
Fidel Giró. imareuor —Carrer de V«lencii 311.

