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TORNANT D E L A EXPOSICIÓ
Tothóm hi ha dit la seva... Diguemhi,
donchs, la nostra.
No vaig à descubrir als lectors de JOVENTUT las maravellas del gran Certamen parisench. Seria d'una actualitat bon xich marcida quan faltan pochs dias pera'l tancament,
y quan, per altra part, ho han fet ja en
aquestas mateixas planas varis estimats
companys ab descripcions molt exactas y
apreciacions molt fundadas. Vagin, donchs,
tan sols à titul d"impresions purament particulars, aquestas quatre notas sobre un tema
que,pera ser tractat en deguda forma,requereix moll major espay .y un aplech de coneixements qu'estich ben lluny de possehir.
La casi totalitat dels que'm llegeixen, si
no han visitat personalment la Exposició,
n'hauran sentit relats é impresions de tota
mena, de boca dels amichs y coneguts, y
haurán llegit criticas ben diversas en diaris
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y revistas; relats y criticas en molts cassos
encontráis y antitétichs, degul al diferent
punt de mira de cadascú, al prejudici favorable ó advers ab que va anar á la capital de
Kransa, y principalment, al grau d'educació
intelectual yjde cultura general de qui exposa
son parer.
Encara qu'enemich ordinàriament del terme milj, he d'adoptarlo aquesta vegada
per'expressar ma sincera opinió. Ni'm domina l'entussiasme delirant dels que tornan
de Paris proclamantho tot admirable 6 insuperable, ni tampoch la indiferencia y desdeny de molts que per diferents motius no
han sapigut trobar y admirar un gran nombre de cosas notabilissimas entre las innombrables de l'actual Exposició.
La impresió de conjunt es grandiosa; la
de detall deixa mollas vegadas de serho. Sa
desmesurada extensió superficial, resulta en
detriment de sa bondat, puig allí ahont hi
ha molt, naturalment hi ha d'abundar lo dolent. Si'ls jurats d'admisió han sigut creats
pera un fi pràctich, crech qu'es per'escullir
sols lo que sia digne del Certamen, triant el
gra y rebutjant la palla, vingui d'ahont vingui. Y si no s'hagués admós la palla, ;fora
possible trobar dos mil quadros, no més en
la secció francesa? I lo apunto per via d'exemple, com ne faria esment d'altres semblants.
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Molt més lleugeramem s"ha procedit encara en lo que"s refereix als espectacles y atraccions. La falta d'energia pera privar la entrada als saltimbanquis (més ó menys disfressats), ó potser, anant més à fondo, la perspectiva de una excelent font d'ingresos ab els
crescuts arrendaments de terrenos y locals,
ha tolerat la intrusió de tota mena d'exhibicions, impropias en sa majoria d'una Exposició universal, que li han donat l'aspecte de
Gran Fira (segons el general calificatiu), y
que diuhen ben poch en favor dels que ho
han autorisat.
En sa part oficial, la Exposició de 1900, si
bé no senyala en algunas materias cap mará vellós avens sobre la de 1889, resulta en
conjunt una grandiosa manifestació de totas
las brancas del pensament y del trevall. En
las bellas arts, apart d'admirar las magnificas exposicions retrospectiva y centenal del
art francés, forsós es qu'enalteixi la gran exhibició de la pintura y esculptura modernas,
scmblantme qu'es un pas gegantesch el qu'ha
donat la segona, després de las anteriors exposicions. (1)
El mobiliari y la joyería se'ns presentan
notablement transformats y son, en mon Concepte, dels rams en que l'avens 'es més evident. La decoració d'habitacions y la construcció dc mobles, se converteix d'industria
en art, puig no pot donarse res més senzill
y més artistich que'l sens fi de varietats ab
que l'art modern s'entronisa en el mobiliari,
produhint obras que a la originalitat més
complerta uneixen el gust més exquisit. A l tre tant pot dirse de la construcció de joyas,
puig desterrant els vells procediments que
no oferian altre mèrit que'l valor intrinsech
de la pedra preciosa, se'ns presenta la joyería com un art refinadissim,ab tal novetat de
dibuikos y combinacions,qu'enlluhernan tant
com l'esclat de las pedras que contenen.

massa reduhidas, perdent en conseqüència
l'ayrc de grandiositat que requereixen, principalment la instalació de la maquinaria y
electricitat, que no ha lograt esborrar el colossal efecte de la Galería de máquinas del
any 89.
En cambi, l'Agricultura y l'Alimentació,
qu'ocupan aquesta célebre nau, adquireixen
un gran relléu qu'aumenta l'artistica presentació de totas las instalacions, oferint
cada una un sagell caracteristich y apropiat
ab el producte respectiu. La secció de productes alimenticis, agricols y vinicols, se'n
porta per mi'l premi del gust artistich, majorment tractantse de materias tan extranyas
al art.
Sumament típica y ben disposada's presenta la Exposició de las Colonias, sobressenint, per sa grandiositat, 1 hermós Paláu
de la Indo-China. No'm detinch en las altras
seccions de la Exposició per presentar un
carácter més secundari, ó menys interessant
en general, sens oblidar per aixó la importantissima instalació d'automóvils en l'anexe
de Vincennes.
Las exhibicions particulars ja he dit que
son (en sa majoria) la part llastimosa del
Certamen. Multilut dc panoramas ab telas
millor ó pitjor pintadas, peró sense una nota
que sobressurti. En mitj de las numerosas
barracas del peu de la famosa Torra, sois he
trobat la impresió d'art en el Paláu del trajo,
qu'es una magnifica exhibició del vestit femení á través de la historia, y la nota cientifica en el Paláu de la Óptica, ahont s'exhibeix. entre altras cosas, el telescopi més
gran del món (60 metres de llargada). Resultan acceptables el Paláu lluminós y'l
Mareorama, y molt dolents el Globo celest y
La volta al món, panorama aquest de lo pitjor en son género.

La reproducció del Vilatje Suis es ben encertada y de gran efecte. La del Paris Vell
Totas las manifestacions de la ciencia ocu- no'l produheix de bon tros, puig no s'hi veu
pan en la Exposició son lloch adequat, pre- ordre ni idea en aquell pot-pourri.
sentantnos els avensos de cada ram respec¿Y qué dir de la famosa Rut de París? E s
tiu, y lo mateix succeheix ab la industria y una vergonya semblant conjunt d'exhibicions
la mecánica. Pcró ab tot y lo molt extens de dins d'un Certamen serio. Els clowns, salla Exposició, me semblaren algunas seccions timbanquis y arrenca-caixals, he son els
amos d'un cap á l'altre. Llàstima gran que
sigui precís entrar en una d'aquellas barra( i ) Deis iris dramátich j musical ne parlarém per
.
cas pera descubrirhi y admirar l'extraordisefiarat, en un deis números vinents.
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nari talent de l'actriu dramática japonesa
Sada Yaco, que dona l'única emoció d'art
pura en mitj de tanta depravació.
Las potencias extranjeras jugan en el Certamen papers molt diferents, y sa importancia es més ó menys gran, segons la secció ó
classe de materias de que's tracti. Ab tot, hi
ha dos Estats que d'un cap á l'altre de la Exposició, conservan sempre'ls dos llochs més
senyalats, el primer y l'ultim, y que pera
major contrast se troban sempre de costat.
Sortiu d'Alemanya y entréu á Espanya. Cap
y cua.
Prou enaltit ha sigut per tothóm el triomf
d'Alemanya en la Exposició de Paris, triomf
inmens, desde sas artísticas é inimitables
instalacions en cada secció, fins à la superioritat evident dels seus productes en tots
els rams. Del mateix modo ha arribat ja á
coneixement de tots el trist paper, tan ridicul
com humiliant, que la colla de vividors que
ens governa ha fet representar á nostre
malhaurat pais. He d'insistir en lo que ja
tothóm ha dit, peró la vergonya es tan gran.
que no puch deixarho passar sens una enérgica protesta. Tot lo que's digui es poch, y
si en aquesta terra ' ns preocupéssim una
mica del paper qu'hem representat als ulls
del món, de segur que nostre Comissari regi,
principal culpable per ser I organisador de
tanta desorganisació, l'hauria de pagar ben
cara. Y ab major motiu quan dit Comissari"
regi resulta ser el célebre duch de Sexto, tan
famós en la Cort espanyola, en la que anys
enrera hi jugà un paper que serà célebre
en la historia d'Espanya, á la que ara acaba
de enfonzar devant del extranjer. jA qui,
donchs, millor que á un subjecte de tan
magnificas prendas, podia encomanarse la
representació de la nació espanyola agonitzant?
Peró lo més trist es que Catalunya hagi
sigut embolicada en aquesta vergonya, y que
haventhi com hi ha elements, no s'hagi intentat presentaria separadament, demostrant
al extranjer que la Terra Catalana es quelcóm més que un departament espanyol, y que
produheix cosas ben diferents dels toreros
y'ls flamenchs. Ha sigut Ma-tima gran el no
intentarho, y més encara'l que nostres expositors, principalment els industrials, s'hagin
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presentat en forma tan pobre y mesquina
com ho han fet.
Prescindimne del Palau d'Espanya, d'aquell gran casalot de tanta apariencia exterior com buyt de per dins, ahont.enfre quatre
recorts del temps dels moros, la gent s'atura
devant d'un bronze d'en Benlliure, La eslocada de la tarde, en que un toro moribond
sembla personificar aquesta desgraciada nació. Prescindimne també de nostra raquítica
secció de Bellas Arts, en que'ls pintors catalans s'han retret casi per complert y'ls castellans ab sas telas kilométricas hi donan la
nota més dolenta de tot el Palàu de pinturas.
Y prescindim igualment de las mesquinas
instalacions, tant castellanas éom catalanas,
de totas las altras seccions de la Exposició,
pera tixarnos en la Exposició de la Industria
catalana, ahont millor qu'en cap altra podiam
demostrar als ulls del món lo que som, lo
que'ns ha donat fama de poble trevallador y
lo que'ns diferencia dels ganduls del reste
d'Espanya.
Els industrials catalans han fet tots els possibles pera que'l paper que Catalunya representa en la Exposició fos tan ridicul com el
de las altras regions espanyolas. Al recorre las instalacions s'hi nota totseguit el retrahiment de la inmensa majoria, y'l mal
gust y la mesquindat dels pochs que hi han
concorrent. No podia esperarse altra cosa
del delegat que van nombrar, puig el senyor
Soler y Freixa, el maogonejador del Foment,
l'home que's passa la vida de Madrid á Barcelona farolejant en totas las juntas, comisions y comités, ha servit com un verdadcr
amich à sos paisans y à la terra en que va
nàixer. Si molts dels expositors confiaren en
ell y li encomanaren sas instalacions, poden
demanarli compte de la planxa qu'han fet,
puig jo ara sols tinch de entendrem ab els
interessats, pera probar la veritat de lo qu'afirmo.
Passém llista. De lots els expositors tan
sols dos ó tres han sapigut presentar sos productes en forma artistica, decorosa y adequada à. la importancia del Certamen. L a
instalació de la casa Puig y Wiechers, de teixits de seda, es del millor gust, aixis com la
de filats y teixits dels nebots de Joan Batlló.
Uns y altres s'han presentat al nivell de sa
reputació de fabricants, y han sapigut gastar
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els quartos pera quedar en lloch digne. Al- cions son llochs de exhibició, y pera lograr
tre tant podém dir d'en Comas y Blanch, de aquesta es precis cridar l'atenció del que
Mataró, ab sa ben combinada exposició de passa, lo que fàcilment s'obté ab diners é ingúneros de punt. En cambi, quánts y quànts geni.
ben coneguts de tolhóm hi han fet un trist
En un pabelló anexe á la secció espanyola
paper!
s'hi troban varias instalacions de catalans
Aqui teniu la gran casa A. Sedó y com- encara pitjors que las anteriors. Sols un expanyia, que'ns presenta unas rengleras de rot- positor, l'Hermenegildo Miralles, crida ab
llos dins d'una gàbia de la major pobresa y justicia l'atenció per sa ben presentada instad'un mal gust sens igual. Al costat s'hi veu lació de trevalls en cartró-pedra pera intela no menys acreditada dels successors de riors d'habitacions. Llàstima que se l'hagi
Fabra y Portabella, ab uns quants rodets de destinat a un recó tan amagat. Peró més
fil colocáis en una esca/)araía qu'als Encants amagats encara deurian estar tots els exposino la voldrian. Més enllà'ls teixits d'en Serra tors que'l rodejan. ;Saben lo que hi ha dut
y Berlrand y'ls de Solá-Sert y Formosa, pre- l'Institut agricol català de Sant Isidro pera
sentats com al carrer de la Boqueria. ab ben probar nostres avensos en l'agricultura?poch gust.y ab mfenos gasro. D'idéntich mal Donchs un rengle de llibres vells, ab enquagust son també las instalacions dels succes- dernacions coreadas y plenas de pols, que
sors de Brutáu y d'en Ramón Bonet, de diuhen Revista de Agricultura {¡). Aixó en
Reus, qu'exhibeix sos colons dins unas vitri- una taula de fira en que s'hi troban barrejanas de betas y fils. Com aquests ne podriam das capsas de Ilustre ab ampollas de tinta y
citar á dotzenas. ¿Es que tots aquests acauda- ab pastillas de sabó, y sobretot ab mollas
láis fabricants s'haurian ressentit en sos ba- trenyinas. També s'hi lluheix alli nostra E s lansos, si en la Exposició de Paris haguessin cola de Bellas Arts ab quatre quadros deis
principiants y... prou. Pera penjar dits quapresentat instalacions més ayrosas?
dros va ser enviat expressament l'artista seTambé hi ha notas cómicas. E l lloch d'ho- nyor Pascó, qu'efectivament, colocà'ls quanor correspón á en Francisquet Aurigemma, dros y la Escola en lloch excelent.
ab unas mantelerías para personajes ilustres, y
en el lloch més visible un gran servey qu'en
En altra tauleta de fira del mateix pabelló
cada pessa óslenla ! nom inmortal d'en Maz- hi trobarem per fi'l gran c/ou que tant dezantini. Els fabricants de sombreros Marti y sitjavam, la nota sensacional, el non plus
companyia honran també l'art nacional om- ultra dels avensos de nostra terra, devant del
plint son aparador de boleros y barrets de que han tremolat d'admiració totas las napicador y de chulo, ab la moda Lagartijo, cions extrangeras. Es un àlbum, un magnimoda Mazzanlini y última moda Guerrita.
fich álbum, ab riquissimas tapas de pell de
Y una senyora deLleyda, donya Dolors Aba- Rússia, dins dels que's presentan cuydadosadal de Sirvent, se despenja ab un tapiz artís- ment coleccionadas totas las series complertico (segons ella) qu'es un primor de dibuix,
tas de
pintura y brodat, representant á la Espanya IÜLAS FOTOTIPIAS DE LAS CAPSAS DE CERII.LASÜI
triomfant, ab son terrible lleó y uns rojoGloria al expositor qu'aixis honra a sa nagualdos qu'enamoran. E l lleó sobretot es de ció. Son nom ha de passar á la posteritat.
lo més acabat qu'he vist: desde las melenas L'artistich dibuix á la ploma que hi ha en la
fins à las garras, no s pot demanar una rea- portada'ns diu que l'autor insigne del àlbum
litat més feréstega. Vaig estar á punt de es don Ezequiel Romero.
comprarlo.
Fins aquest punt hem arribat. En veritat
L a llista's faria interminable. Excepció de que'l símbol perfecte de la nostra terra's trotres ó quatre, tots els industrials han estat à ba en un pabelló que hi ha prop del anteun nivell semblant, sense saber atraure als
visitants ab la novetat de la instalació ó ab
( l ) Al fer » visita'l Jurat v» preguntar á en Soler
la original colocació de sos productes. No jr Freixa pera qui servia tot alió.—Donchs... son las
Revistas de la casa.—Donchs llegéixilas vostè—li conbasta que sigui probada la bondat d'aquests testaren
— y després ja'ns enterará, qu'ara tenim feyna
(cosa que no discutim), sinó que las Exposi- en recorre'l Japó.—(Rigurosamenl histórích.)
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rior, tot derruhit, apuntalat, ab un gran lle- presenta com á necessitat desfogadora al estrero, «ESPANYA», sobre la porta. No deixan perit humà, ja que no devém considerar com
penetrarhi. peró si guaytéu per la porta'l á trevall el forsat que imposa l'actual societat
veuiéu omplert... de grans munts descom- pera la subsistencia, en res diferent al impobrarías.
sat en els penals als nomenats culpables.
Si'l trevall mateix ha sigut aixis vilipentNo es vergonyós que Catalunya hagi d'anar confosa ab aquesta gent qu'aixis ha aca- diat y ofès, {cóm no havia de serho Tegoisbat d'enfonzarnos devant del extranger? Per me, que per formar en la categoria dels vicis
aixó critiquém als expositors catalans, per no y pecats ja tenia quelcóm guanyat en contra
haversen apartat y presentat à Paris per de la nostra simpatia?
compte propi en pabelló apart hont onejés la
Peró Tegoisme no es sinó'l desitj exagerat
bandera de las quatre barras exclussivament, de la perfecció del home individuu: l'anhel
y ahont, en instalacions senzillas peró deco- sentit de gaudir una felicitat; y si s'atén á
rosas, exhibissin lo bo que hi ha dins de casa. que la felicitat y perfecció del individuu son
Y de noferho aixis,lomillor hauria sigut con- els factors qu'entran en la suma felicitat y
testar á la invitació de Madrid: aneuhi sols! •perfecció social, deduhirém. en conseqüènTot avans de barrejarnos ab tanta miseria. cia, qu'en l'aspiració del conjunt entra com
á saludable la existencia del component:
JOAQUIM PENA.
egoisme individual.
Mes tot depèn de la direcció primaria que
SOBRE L'EGOISME
s'imprímeixi á aquesta forsa. Fins ara sols
Y A L T R A S C O S A S s'ha pensat en reprimirla, y las conseqüenDe igual manera que hi ha algún ilús po- cias no podían per menos qu'ésser funestas.
bre d'esperit que troba mal que's bescantin Una máquina enjegada per las vías pot anar
els mals dels pais pera corretgirlos, aixis ma- en una ó en altra direcció: endevant ó enteix, en lo que's refereix á la personalitat darrera; tot depèn de la mà que la guihi. E n home, existeix un temor á n eis seus vicis en darrera, embestirá à las altras máquinas que
extrém perniciós, ja que més sà, més útil y corren endevant, perque'l cas no estará premés convenient fora aprofitarse d'aqueixos vist; peró la forsa de vapor,essent la mateixa,
defectes inevitables en l'actualitat, pera im- no per aixó será la culpable del topament.
pulsar à la societat envers el seu progrés y
Y Tegoisme es la forsa motora de la peravens intelectual per tots tan desitjat.
sonalitat humana. Suprimiu Tegoisme, y la
Els vicis y defectes del home son lo que'l
rossament á las máquinas. L a resistencia
qu'oposa l'ayre à la marxa dels trens, es el
problema, l'escull més difícil de salvar pera
la resolució de las grans velocitats; peró
¿acás no's mouhen els trens degut á aqueixa
mateixa resistencia que li oposan els rossaments? Neguéu el rossament, y'ls convoys
patinarán sense moures del lloch.
Cap vici, entre tots, tan hermós com
l'egoisme humà. Aborrit y rebutjat, es hora
ja de que se l'accepti com el motor més potent de la palanca social. Es lo primer que
hem d'aymar després de llarchs sigles de
despreci. E l trevall mateix, degut á la ignorancia ó la mala fe, ens ha sigut ensenyat
com el cástich "més gros de las culpas del
home-origen, y no obstant, res tan lluny de la
veritat, ni tan estúpit; que res hi ha tan hermós com el trevall lliurement sentit, que's

estática regirá las lleys del individuu y conseqüentment de la societat. Per ell han verificat els grans homes las grans obras. Fins els
que s'anomenan altruistas. Siguém franchs
y no fem més el joch de la eterna mascarada, que prou sabém que'ls grans modestos
tenen á orgull el serne.
Peró fins els senectes regoneixedors de la
perniciosa existencia del mal que'ns ocupa,
la acceptan hipòcritament com á potencialitat
y móvil del home; y degut á sa ignorancia,
li imprimeixen impulsos completament oposats á la naturalesa de las cosas; y d'aqui la
decadencia de las constitucionalitats. E l dia
que'ls educadors se compenetrin del motiu
vital essencial, aixó es, la Veritat, si s'apoyan en Tegoisme individual y's valen d'ell,
arribará al cim la perfecció social.
Quan s'arribi à fer compendre al home
que res hi ha al .món que no degui ser;
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que veritat es la correspondencia entre lo
qu'es y lo que deu ser; que per lo tant, el coneixement de lo que deu ser implica l'indiferentisme per lo qu'es; y que la veritat viu
en las entranyas de la ciencia, l'aspiració del
egoisme huma será la del domini de la ciencia, y la educació del intelecte individual, instintiva, será'I fet tan desitjat á horas d'ara,
per desgracia.
La felicitat de la humanitat será consumada, ja que desapareixerà'l dolor, convenció
la mós pertorbadora de totas las convencions, com ho demostraré en ma primera y
próxima obra sobre'l fals dolor fiumá. En
efecte: el dolor prové de causas-efectcs realisats que'ns sorprenen y produheixen un des*
equilibri en nostras facultats. Aqueixa sorpresa no té altre origen que la ignorancia.
E l dolor produhit per la mort d'una persona
estimada, no es més que una inexperiencia,
donchs al comensar á estimar, ja devérn coneixe tot quant se realisarà en cl desenrotllo
del nostre carinyo.1 E l romanticisme fals,
parlant d'amors eterns y d'altras futesas, es
un dels factors nocius causants de la imprevisió del cas. E l dolor produhit per una ofensa
rebuda, es la negació més gran de la Ilógica
dels actes. Si la ofensa es merescuda, al realisar l'acte que la ocasiona, cl subjecte deuria haverla prevista, y per lo tant esperarla y
rébrela com á veritat; si no es merescuda,
ha sigut inferida per un boig ó desequilibrat,
y en aquest cas la indiferencia es rahonable
y lo que deu ser. En general el dolor no es
més que l'efecte de causas desconegudas,
ignoradas, y per lo tant obra sols sobre esperits incults, no educats, ó aixecats á lo més
sobre bases falsas. L'hábit del dolor material, el desvirtúa. Podria citar prácticas indias qu'omiteixo en honor á la brevetat. Adverteixis ja en el vulgo la creencia de que la
indiferencia (prenguis aquesta paraula sempre en el bon sentit) es patrimoni dels sabis.
Se diu en llenguatje corrent: Fulano's pren
las cosas ab molta filosofía. Y'l vulgo no sab
raay ahónt'-, peró sent las campanas sempre.
L'egoisme humà ha sigut impulsat per
falsos camins; la posessió y acumulació de
bens, prototipo de la felicitat tal com ara
s'entén per la massa (qué bé hi cab la paraula fomlel) que no veu alegrías sinó ahont
escolta rialladas, no hi fa .que siguin histéri-

cas; la posessió dita, impossible de coexistir
ab la educació del intelecte (com no s'entenguin per educació las reverencias dels criats),
fa que la massa's retregui y permanegni inculta, y existeixin, pera vergonya del món,
lleys imposant la ensenyansa obligatoria, y
lo qu'encara es pitjor: qu'haguém de trobar
aqueixas lleys com civilisadas, sent aixis que
l'home, à no influhir en ell l'atavisme d'ignorancia, deuria per instint allargar la mà envers l'aliment intelectual, com l'allarga envers els pits de sa mare.—Y entenguis que
al parlar del intelccte,'m refereixo no à la
inteligencia solament, sinó á totas las funcions refinadas de la materia, formant un tot
compacte.—Aquellas lleys haurian de fernos
riure com las que's dictessin imposant els
abrichs al hivern.
Es precís, no ja reprimir l'egoisme, sinó
exaltarlo, conreuharlo ab carinyo, fer d'ell
una virtut (uso aquesta paraula no més
com aclaració ); fer compendre al home que
deu ser egoista fins á costas dels seus
semblants. Peró ensenyantli'l verdader camí: el de la Veritat. Quan un metje talla
una cama á un pacient, ho fa ab alegría,
experimentant una Satisfacció; y -qui no ha
sentit parlar d'un cas patológich, horrible
per un profá, dihent: — Es un hermós cas
clínich!—En cambi, un llech en la materia,
un ignorant, experimentará horror y dolor.
Y veusaquí un'altra confirmació de lo que
deya avans sobre la convencionalitat del dolor. L'egoisme del metje, assedegat de saber,
implicará un despreci cap el pacient-individuu; peró la observació reportará conseqQéncias que serán un progrés en el camp de la
cirugía, y per lo tant en la societat.
La materia es llarga y fins pesada pels llegidors. ¿Y si la deixéssim per un altre dia"F. PujuU Y VALLÉS.
París, septembre de /90o.
E L MOCADORET ROSA
La vida activa y agitada que porto m'havia fet oblidar del calaix dels meus recorts.
Avuy l'he obert, y al obrirlo un perfüm de
tristesa s'ha escapat d'ell.
Aquellas flors secas y esblaymadas, aquellas cintas de color indefinible, aquellas cartas de lletras tremolosas per la emoció de
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qui las escrivia, aquells rulls de cabells d'or,
y de negres com la mora, aquellas papallonas
mortas... Oh! E l calaix es un cementiri! Tot
alió son despullas d'ilusions mortas, d'ilusions d'un dia!
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Eslavan quietas y silenciosas: peró la velleta tenia entre las sevas la mà esquerra de
la noya, y de tant en tant li amanyagava; y
la noya li donava una mirada molt freda,
molt freda, peró plena d'agrahiment.
Alli hi he trobat el mocadoret rosa. E s un
El pit li pantejava ab suavitat; y sovint,
recort, trist com tots els recorts, ple de mis- com si volgués pendre novas forsas, se li esteri y de llagrimas.
*
capava un sospir.
En tant, el tren corria com una fera desenEra per l'agost del Q8.
cadenada. I lavia ja passat dugas estacions.
Jo tornava de Valencia ab l'exprés. L a nit
De sobte vaig sentir que la noya deya
avans havia dormit moll poch, y m'estava
molt baix, ab una veu que trencava'l cor:
mitj ensomniat en un recó del departament.
—Ay, padrina! Qui ho havia de dir! Tant
A Tarragona'm deixaren sol, y vaig ale- que jo l'estimava'— •
grarmen. La nit era moll fosca, molt fosca;
Y'l seu caparró, com una flor que's colluna d'aquellas nits quepensanen la tempesta. torsa, va caure poch à poch sobre la espatlla
El tren parà cn una eslació. No recordo'l de la velleta. Aquesta no va dir res. Va minom del poble; sols sé que hi bullia l'alegria, raria dolsament un llarch rato y li amanyagà
la mà ab molt carinyo.
que'ls acorts d'una orquesta llunyana arriba
van perduts... perduts... com si busquessin
Després murmurà, espurnejantli'ls ulls de
amparo en el meu departament; que vaig rabia:
veure la negror de la silueta del poblet,
—Vlalehit minyó! — Y la barbeta li segui
lluny, lluny, espurnejant de llums... Indub- tremolant. .
tablement era la festa major.
La noya arrencà à plorar ab un plor silenDe sobte vaig semir que forsejavan pera ciós, y's tregüé del pit un mocadoret rosa y
obrir la portella; al fi aquesta cedi, y va en- s'aixugà ls ulls.
trar una joveneta d'uns disset anys: desenJo, emocionat devant d'aquell quadro de
caixada, ab els ulls escaldats per las llàgri- doloí', pensant, pensant, vaig quedarme dormas... seguida d'una pobra dona que prou mit; y al despertarme'm vaig trobar sol.
portava'l pes de tres quarts de segle.
Vaig mirar el rellotje; no faltava gayre per
La noya era molt ben feteta. Era morena, arribar à Barcelona.
d'una morenor que tirava á mate. Sos ulls
jQui sab ahónt havian baixat? Pobretas!
grossos y negres rellectian la tristesa d'una Semblavan els dos crepúsculs. Tant que
ànima malalta. Portava un vestit blau pàlit, m'interessavan! Tanta llàstima que'm feyan!
y al coll una nube lila.
Sembla que las veig! Potser may més las
La velleta, prima y corsecada, peró de trobaré pel món!...
faccions molt simpáticas, vestia modestaQui sab! Qui sab! Potser la noya es
ment; en ella's veya la clàssica padrina d'una morta!...
hisenda acomodada.
AI mirar el lloch qu'havian ocupat, vaig
—Bona nit!—me digueren abdugas á l'ho- veure, oblidat en el seti, el mocadoret rosa.
ra, peró jo primer vaig sentir la veu prima Vaig agafarlo, y... ay mare. quin fret! Estava
de la noya, y després, com un ressò llunyà, empapat de llàgrimas y esvahia un perfum
la veu fosca de la velleta.
com de flor de cementiri...
—Bona nit! —vaig contestar, trayentme la
gorra de viatje.
„'
Es el mocadoret rosa qu'avuy he trobat
Ellas se sentaren al extrém del assiento dintre'l calaix dels meus recorts, entre aquedel devant, y'l tren arrencà. llas flors secas y esblaymadas, aquellas cin-#
tas de color indefinible, aquellas cartas de
Era inútil. Jo prou volia distreurem ab el
lletras tremolosas per la emoció, aquells
fum que s'escapava del meu cigarro prenent
formas Capritxosas; peró m'atreya las mira- rulls de cabells d'or, y de negres com la
das y l'atenció aquell grupo. En ell hi veya mora, y aquellas papallonas mortas...
quelcóm de misteriós.
R. S t n i Ñ A C i i SENTIES.
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NOCTURNA
E n l'alt cimall de la montanya esquerpa
el castell malastruch sembla un cadavre.

V'l castell ajegut sembla un gran cástich
proper á la ciutat enteladora...

Las ombras l'embolcallan y'l confonen

V quan prop d'ell els vents de mar hi xisclan,

com cosa maletuda; las tempestas

va 6ns á la ciutat com un clam fondo,

quan passan demunt d'ell son més frcssosas,

per las desertas vías ñns á perdres.

y'ls trons pel seu voltant repercuteixen
com bramuls de terror portats per l'ayre.

Tot es trist entorn d'ell. Fins quan la lluna
aclareix la ciutat esmortuhida,
aclareix tristament el castell lóbrech...
V's veu de la ciutat cóm se destaca
allargant sas murallas tenebrosas
per tot el cim de la montanya esquerpa...
com el cadavre d'un vell monstre indigne
profanant un Altar de la Natura.

Un jorn caurá'l castell com cau un ídol,
y será la monunya deslliurada;
las pedras malehidas cauran totas
al negre fons de la vessant d'escuma;
el cadavre podrit d'aquest gran monstre
será enterrat en la extensió brunzenla;
y d l'Altar profanat, la extensa vila
hi portará la ofrena més piadosa.
V en els costats de la montanya lliure
hi creixerán las més flayrosas matas,
que donarán l'encens al clar de lluna...

L a gent febrosa qn'á ciutat fa vida
^

Y'sota'l cel inmaculai, purissim,

mira al castell, de tant en tant, ab rabia:

aixecarán els arbres sos parchs d'ombra;

y'ls infants buscan protecció materna

y cubrirán ab sa dolsor, els arbres,

quan veuhen del castell ressortir l'ombra!

l'altfu cimall de la montanya esquerpa.
XAVIER VIUKA.

(Dibuix do A . Solé.)
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CANTS D E R O S S I N Y O L
(MALLORQUÍ)
A racer de la casóla-, pahisses y boals de
la possessió, a la part de mitjorn. just davant per devant el portal forà, hi ha un hortet enrevoltat d'airosos llorers y capritxoses
figueres qui treuen el cap y állargan els brassos per demunt l'alta paret d'esquena d'ase
qui'l tanca. Dins aqueixes parets intimes y
recullide? s'enclouen bona part d'els pobres
recorts y estranyes fantasies del bon temps
de la infancia que viuen en el fons del meu
çor. Tan lluny com ne som d'aquells dies
tranquils, encara sent el recon perfumat ab
l'aroma de lesflors d'els tarongers y llimoners
qui tot l'omplian, y anyor les hores de pau y
ben-estar somniós passades á l'ombra suavissima y fresca d'aquell ample y rich dosserde
fulles y rames, flors y taronges oloroses, d'aquella delitosa morada que's trasparentava á
la llum difusa d'els tremolosos raigs de sol,
qu'entravan per les clapes del espès ramatje
tenyits de la verdosa color de les fulles.
Aquest reconet desert era el lloch preferit
p els meus jochs d'infant; casi sempre hi jugava tot sol, y aixó me mostrà a estimar la
la soletat.
D'una part à l'altra hi corrian nit y dia per
una vella cequia de pedrenv mal unit les clares y rcmoroses aigües d'una font llunyana;
d'aquella aigua en vessava sempre seguit, á
devall el llorer»més alt, un raitjoli que, pochá-poquet y en gran esment, conduhia per
requets y cequioles pera regar microscópichs
vcrgers y jardins improvisats.
L'estiu me delitava caçant à baguda, ab
visch ó ab filats, els aucells qui anavan á
apagar la set en aquell raitjoli fugitiu; y l'hivern m'entretenia enganant els torts qui
acudían á matar la fam menjant se'l negre
fruit d'els llorers.
He dit qu'estava tot sol sens recordar que
me feian companyia un estol de gallines
qu'els galls lascius y superbiosos encalsavan
sovint, voltant borratxos de desitj les florides
columnes de la hermosa gàbia. Eran les flors
exòtiques d'aquell jardí arracerat. bellugadiça ruixada de puntets de brillants y variats
colors qu'embellian y animavan la rica y
molsuda catifa del pis vert-groguench, clapat
pel roig fosch de la terra humida.
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En aquell temps ditxós tenia la entretenguda y agradosa tasca de cercar els niarons
amagats per devall les llargues y atapahides
fulles de carxoferes y alixandres per treure
els ous, a voltes encara calents, mentres les
gallines esporuguides y renoueres saltavan la
bardiça escahinant escandalosament. ¡Que'ls
hi feian de mals de trobar! Hi havia tants
d'amagatais, que sovint en quedava qualq'un
y quan manco en feia contes sortian llocàdes
de pollets venturers, asprius y etxerovits,
que la mare cloquetjant gelosa menava d'una part á l'altra mostrant-los de viure de grans
y herbes.
No he de contar un á un tots els recorts
que'm desperta aquell reconet ombrívol y
somniós, perquè, encara qu'omplan bona
part de ma infantesa, prou sé que no tenen
per ningú cap interés, per lo que solzament
parlaré d'un qui s'alsa demunt lots, d'una
melangiosa impresió primaveral d'aquell
temps llunyà, que, si bé ab diferents matisos,
ha ressurgit altra volta durant la plenitut y a
la tardor de ma vida
i
Tan prest com els primers raigs de sol de
maig, tebs, suaus y perfumáis, banyavan
els tarongers, carregats encara de daurades
taronges, y aquets comensavan á plorar llàgrimes de flors marcides, blanques y oloroses, jo, estés demunt la molsa, mitj recolzat
en el tronch d'un arbre, deixava trescorre les
hores escoltant embadalit el dols y sugestiu
cant del rossinyol amagat dins lo més espès
d'aquell espléndit y exuberant tarongeral.
Recort que quan comensava aquell cant
de primaverales primeres notes, de tendra y
amorosa súplica, eran incertes, poques y dèbils, tornant-se robustes, segures y apassionades tan pronte com el rossinyol se creia
correspost. Prest la femella li contestava ab
altres més suaus, delicades y allanguides, de
voluntuós abandono y conformitat. Seguían
à tals ardiments callada persecució, simulades fuites, volateig y estremiments d'ales,
besos ràpits y feconds y defalliments d'amor
en llargues estones de calma emperesida. Llavors venia el penjar de bri en bri el niu de
florida ventura á la escullida branca dins
l'espés ramatje, sota les fresques fulles del

538

JOVENTUI

taronger preferit. L a tonada de la parella, al
temps del ttevall era animada y renouera, de
tons ritmichs, vius y argentins, a propòsit
per oblidar el cansament y fer retrà la tasca;
peró les corrandes més sentides, les mós belles cansons, les tonades més calentes y
aflautades, les harmonies més complicades,
intenses, pures y misterioses, les notes més
delicades, suaus, graves y cadencioses, eran
les d'aquelles clares y tebes nits primaverals
en que'l mascle delirant d'amor y esperansa
refilava mentíosla companya enternida y pa
cient covava el niuhet ahont s'enclovian tots
els afanys d'aquells desinteressats cantors.
Aixó durava un parell de setmanes, y llavors els rossinyols deixavan de cantar. E l
niu estava ple de boques sempre badades
qui damenavan aliment, y els pares atrafegats cercavan per tot arréu insectesy granets,
ab ansia febrosa de mantenir y fer viure
aquells rebrots d'ells mateixos.
Axi també la joveneta abandona à la pols
y al temps destructor la melodiosa harpa tan
pronte com bese el primer fruit de ses amors
y solzament braçolant-lo canta de tant en
quant consóneles qui l'adormen, y que no
cantaria si sospités que qualqü la escolta.

11
Fa poch més d'un ters de sigle q'una terrible y destructora plaga va invadir els més
frondosos tarongerals; també pel meu hortet,
a les-hores ple de vida y feconditat, hi va
passar un alé de mort; tot se marci; les fulles mústigues y grogues d'els tarongers y
llimoners foren en breu temps arrencades y
espergides pel vent de la tardor; l'escorxa de
les soques y branques ennegrint-se de pronte,
se ruà tot seguit, caiguent més tart á trossos,
com la pell del leprrts; y els tronchs rónechs
y esblanquehits, drets ensà y enllà en mitj
d'aquell cementiri improvisat, semblavan els
ossos calcinats de gegantines calaveres simètricament colocades demunt ringleres de tombes, qui exalavan fetor de cadavre de les
podrides arrels d'els arbres.
El sol d'estiu y les plujes, gels y nevades
hivernals s'encarregaren de purificar aquel'
terrer infecte y oblidat que l'herbey y les
malures anavan cubrint per tots els indrets.
També per aquell temps el vaig abando-

nar pera perseguir de ciutat en ciutat, atret
per lo desconegut, noves ilusions que deixavan de serho poch després de nascudes. Havian passat molts d'anys, tal volta vint ó més,
quan vaig tornarhi. Estava tot poblat d'esponerosos y florits fruiters y de nuoses y retorsudes parres qui, en les llargues sarments
cubertes de verts pàmpols, enllassavan amorosament els esbelts llorers y les velles figueres de ran de les parets del voltant.
Vaig contemplarlo desde la finestra de ma
cambra y me semblà una ampla y bella canastra de fiors y garlandes.
Eram à la entrada de la primavera.
F'och després d'haver arribat nosaltres,
vull dir, la meva companya y ¡o, l'alta y vigorosa columna central del vell casal s'estremi y caigué. Inanimat, rigit, estés sobre un
llit cubert de panyos negres, voltat de llums,
baix del Sant Cristo groguench y corcat, devant l'altar adornat ab cera groga en lloch
de rams de flors, dins la capella vestida ab
draps de dol, estava el cos sens vida del meu
pare estimat. Allà dintre, ajonollat sobre les
núes lloses, vaig plorarlo amargament bona
estona abans que mos separassen, y després
s'apoderà de mi fonda tristesa.
Els rossinyols no trigaren gaire en niuhar
altra volta à l'ombra frescal de l'abrigat y
movedis brancatje.
Un d'els primers dies d'aquell florit mes de
maig fruitaren mes amors; peró el neixement
del ser anyorat, p'el qui sentia tan fonda estimació antes de serme conegut, y qui havia
d'endolcir ma tristesa, fouch portador de
noves y may passades tribulacions! La ciencia ab posat greu, cara d'esfinge y frase sibilítica, després de celebrat el degut conciliàbul, va predir la próxima mort de ma esposa,
de la mare de ma filla.
Aquell decret inesperat va. trastornar ma
pensa y mos sentits; nit y dia anava del
bressol de l'infaptó à la cambra de la malalta, sens menjar ni dormir, obsessionat per un
sol pensament, sens darme conta precisa
d'els meus actes. L a contemplació muda y
estàtica del rosat y tendre angelet, dolsament
adormit ab el somris als llàvis, me sugeri la
visió del negre y melangiós pervindre de
nostres vides lligades y soles; y un doll de
plors brollà de mes ulls. Eran les llàgrimes
que, piadosament contingudes devant la ma-
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lalta, havian filtrat interiorment aufegant el
pit de petiment y tristesa, y que llavors, escorrent-se per ma cara, com abundosa pluja
d'estiu, escaldant les galtes y amargant els
llavis, axamplavan y deslliuravan el cor de
l'angunia qu'el tenia pres.
La malaltia era grave, y no cedia. Del fons
oscur de l'alta cambra s'alsava mon plany
trist y mut, y creuat de brassos, sens forses
pera rebel-larme, petia y resava, coneixedor
de ma impotencia devant la mort; devant
aquella temuda mort, qui, burlant se de ma
pena, tan aviat s'allunyava com s'acostava
de nou, segons me deian unes xifres y Unies
geroglifiqucs en forma d'espirall que la ciencia diàriament traçava, seguint el curs de la
dolensa.
La malalta en son llit d'aglaçadora febra,
quieta, sufrida y resignada, obeia en dolsa
passivitat y somriguem prenia els amarchs y
repugnants medicaments que li davan.
A la setena nit de mon desvari, mentres
vetlava recolzat à un recó de la quieta y escalfada cambra, les negres inmatjes de mon
pensament y l'acompassada y débil respiració de la malalta, inmóvil y adormiscada, me
feren creure qae s'acostava l'acabament de
ses forses, l'hora trista de l'adéu d'una vida
que fuig. Esma-perduda, el cos glassat, els
llavis ardorosos, cuberta la meva ánima d'un
vel de tristor, entreveia la jova y estimada
esposa, la qui havia de ser ombra de ma
vida, convertint-sç. en blanca y casi trasparenta figura de cera mate qui s anava diluhint en boira fonedissa qui s'allunyava per
sempre.
Un cant entre xiulo y gisco, fluix y esgarifós, missatjer de desgracies, mé confirmà en
mon trist pressentiment. Era que per demunt
l'atnple y ruinós casal volava sens remor ni
ombra l'au de les llànties, la trista óliva de
les tombes, y giravoltant, com juguera y
blanquinosa fumerola moguda per suàu
embat, s'alairava pera finir en grogenca flama qui s'aclucava y se perdia dins la blava
buidor de la estelada.
La nit era de lluna minvant, clara, serena
y freda.
Seguia la pobra malalta respirant dolsament, y un somni suáu y tranquil l'amarava de suhor sanitosa. E l rossinyol dins l'hortet, el fi de mitja nií, esclatà ab un raig de no-
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tes tan intenses, tan planyivolesy àun temps
tan misterioses, que vaig creure que cantava el meu plor y desconnort; peró d'aquell
plany en brollava tan dolsa melangia, consol
y esperansa, que s'apoderà d'el meu esperit
el goig més pur, l'arrobament més suàu, l'éstasi més somniés, y un abundós ruixat de
llàgrimes refrescà ma cara.
Quan claretjava l'auba acabà el dols cant
d'el rossinyol; les ombres y visions de la
nit fugi ren depressa porugues de la claror
del nou dia; la malalta obrj els ulls blaus de
cel d'aubada y me mirà ab gran tendresa.
Per la oberta finestra entraren dins la ensopida cambra els primers raigs de sol del nou
dia á besaria suaument. Aquell rostre animat
de resplandenta celislia y nimbat de llum.
va recordarme a la filla d'el Centurió ressu
citada per Cristo... Sa mort s'era allunyada
vensuda.
III
Aquest any la primavera à més de retrassada es molt freda y boirosa; els rossinyols
enganats per uns quants dies de bon sol, han
creguda arribada la seva hora y han comensdt l'anyal niuhada, ab cant piuladis y planyivol, sovint interromput p'el temps núvol y
humit, dins lo més espès d'el oblidat hortet.
Hi he entrat y l'he trescat tot. Quina tristor!
Les malures y l'herba returan la creixensa
de les plantes y tot es requilich y migrat, sacorrat y ressech de les gelades. D'aquell
rich fruileral qui tant l'embellia, solzament
hi queden uns quants cirerers corsecats y
vells que ja may fruiten, oprimits p'els rebrots
y tanys horts y estèrils d'un sens fi d'àrbres
nats à la ventura.
D'entre'is munts de pedres d'els portells
de les velles parets del voltant, crivellades y
mitj caigudes, s'alsa un atapahit y desenfrenat esberzerà qui abrassant-se ales figueres
y llorers ab els seus multiplicats tentàculs
los ofega poch à poch, fins q'arriban a caure
les fulles grogues y seques y quedan à l'aire
les branques núes y mories.
Sobre les ruines de les caigudes parets,
dins una espessa mota d'herbey y esbarzer,
hi he .descubert un niu de rossinyol abandonat y mitj destróçat del vent, plujes y calabruixades.
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Ara qui'ls dies son clars y soleiosos han
comensal á fernhi un altre no gaire lluny d'el
primer, peró a-les-hores el cant d'els enamorats rossinyols ressona dins mon cor com notes perdudes, sens ideal ni esperansa, com
si'ls mateixos cantors presenlissen noves
ruixades destructores de la seva obra estéril,
sens objecte ni fi.
E n va les veus argentines y les fresques
rialles d'els meus infants, que sent à l'altra
banda d'el tancat, me recorda que la primavera es eterna; que mentres la neu cubreix
tot l'any l'alt cim de la montanya, les flors y
la verdor se troban en el fons de la vall; que
si'l temps ha esblanquehit el meu cap, els
cabells de mes filles son fins y rossos; ho sé
i tot aixó y m'en fas cárrech; peró avuy, ara
mateix, en la soletat d'aquest hortet enclòs
entre esbucades parets, discret, arracerat y
tranquil, voltat d'el casal, estables y porxades
de la possessió, es desperta d'aquell somni
de ma jovenesa un sentiment de tristor,
d'amor mitj bdrrat p'el temps, de cementiri
d'el cor, d'ilusions desvanescudes, que tot té
per mi un mateix to boirós, grisench y anyoradis, visions d'esperansa morta, tons, colors
y aromes de tardor.
JOAN ROSSELLÓ.
Son Fortesa d'Alaró, Mallorca, Maig de igoo.

VENSUDA
Volia lluytar y no's ve'ya ab prous forsas.
El seu cor verge tenia desitjós d'ajuntarse ab
un altre cor, y no'l trobava. Y quan veya passar pel seu costat à una de sas companyas
qu'ab el rostre somrihent, anava de brasset
ab algún jove, las gaitas se li envermellian,
y, contemplantlos plena de tristesa, semblava que tingués enveja de la parella que
passava per devant seu y s'allunyava... Se
planyia de que'ls amanyachs. de que las
bromas que'ls joves feyan á sas companyas
no'ls fessin á n'ella, à n'ella que tenia un cor
verge afanyós d'ajuntarse ab un altre cor...
S'extranyava molt a voltas de que fins sas
mateixas amigas s'amaguessin al véurela, y
qu' altras vegadas la tractessin ab marcat
desdeny. Trobava tots aquets fets extranys y
volia esbrinar la causa dels mateixos... Y
va trobaria. Un dia, tot contemplant sas fac-

cions al mirall va reparar qu'eran lletjas,
molt lletjas.
L a causa dels desdenys de sas amigas, la
causa de que no trobés cap cor que volgués
ajumarse al seu cor, l'havia trobada... Era
lletja!... Mes, aixó res va ferli; tenia ganas
de lluytar, tenia gan^s de que la estimessin...
y va decidirse á la lluyta. De bona qu'era,
va procurar serho més. A tothóm tractava ab
dolcesa; en totas sas accions procurava que
hi traspuhés la seva ánima encisadora...
No conseguía res. La gent al véurela feya
un gesto de repugnancia; sas amigas continuavan amagantse pera no anar en la seva
companyia, mentres alguns joves, al miraria,
deixaven escapar una rialleta sarcàstica.
Y ella, devant de tals demostracions, abaixava avergonyida'l cap, y llàgrimas amargantas li lliscavan per las gaitas abundantment.
Peró després, sobreposantse à si mateixa,
s'asserenava... Volia trobar un cor que s'unís
al seu cor verge, y lluytaria fins à trobarlo.

Un dia topà ab un jove qu'amorosament
va oferirli'l bras. Ella no acceptà l'obsequi. E l l s'hi empenyá, y al ultitn li fou acceptat.
Del bras tots dos, més d'un cop se passejaren fentse ilusions y dihentse paraulas d'amor. Ella s'arribá á creure qu'aquell home
era'l company ab qui havia d'unir la seva
sort. Més ay!, ell un dia va deixaria, y va
deixaria per sempre més.
Ella va investigar per tot arréu las causas
de tal abandono, y tothóm rebiala ab una
rialleta burlesca y maliciosa. Y's va convence
de que aquell jove havia volgut riures d'ella.
Y mentres ella plorava desconhortada, els
amichs del seu estimat devian saludarlo á
aquest ab una rialleta de satisfacció, adulant
lo per Vhassanya qu'havia dut á cap.
Y va sentir un odi ferotje contra la humanitat, contra la humanitat que dava vida á
monstres com el que havia jugat ab ella. Sos
ulls, sempre abaixats á terra, va alsarlos; á
tothóm mirava ab mirada terrible... Sa cara.
avans mitj riallera, va tornarse tétrica.
Las ganas d^estimar li havian fugit. Mes,
allavors que no hi creya, allavors predicava
la estimació. Si: la predicava! S'havia convertit en una d'aqueixas infelissas que fins
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assisteixen á reunions públicas pera pendrchi
la paraula. Y un jorn feu un discurs llarguissim.qu'exalta al auditori. S'expressà ab energia, ab eloqüència... Prenent per base la
estimació entre lothóm, excità à la destrucció
de la humanitat y à la dignificació del amor
lliure.
Acabat l'acie.tots els assistents à la reunió
eixiren al carrer poch à poch. ordenadament.
Mes, de prompte, un d'ells va aixecar enlayre una bandera roja, y tots van voltaria atropelladament, cridant, aplaudint...
Organisaren una manifestació y's posaren
en marxa. La gent s'exaltava per instants, y
la manifestació anava degenerant en tumult,
en esvalot. Laforsa pública, veyent l'aspecte
que prenia la cosa, va intervenirhi. intentant
inútilment disóldrela. Per fi, y després de
molts esforsos, quasi ho conseguiren. Un
dels de la forsa pública's ficà per entremitj
del grupo hont hi anava'l que duya la bandera, é intentà apoderarse d'aquesta. Ells
. aixecaren els bastons y probaren de defènsarse, més el de la forsa pública, manejant
destrament el sabre que ziezaguejava ràpidament en l'espay, arribà fins al que la portava, li va pendre de las mans y se'n tornà cap
als seus companys d'armas, no sens haver
repartit avans alguns cops. Peró encara no
havia dat deu passos, quan senti que'l seu
bras era detingut per una mà qu'ab forsa li
estrenyia. Se tombà sobtadament, y vegé
que qui li estrenyia era una dona de mirada extraviada, ab una tremolor nirviosa que
li feya petar las dents... La lluyta fou breu.
Ella mirántsel ab tixesa, pantejant ab furia,
fent trevallar totas sas forsas com una desesperada, intentava apoderarse de la bandera,
mes ell impavit enlayrava aquesta tant com
podia, fins que cansat, donantli forta embranzida la feu caure à terra tant llarga com
era.
No va aixecarse de cop; pero després, redressantse ràpida, s'allunyà pausadament,
pausadament... mentres dugas grossas llàgrimas li escaldavan las parpellas. Al cap d'una
estoneta que caminava, va girarse tota sencera^ alsant la veu cridà ab tota la foxsa dels
seus pulmons:—Visca l'amor! Visca la llibertat! ¡Visca la estimació dels uns envers els
altres!...—Ningú va contestar à sas paraulas.
Els seus companys l'havian abandonada.
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Entre mitj d'una glacial indiferencia y d'un
silenci aterrador, caminà llarga estona à la
ventura.

Passaren molts jorns d'aixó. Ningú's recordava ja d'aquella dona. Encara hi havia
alguns curiosos qu'al véurela feyan una rialla burlesca, sarcàstica, peró cap d'ells sabia 1
qui era aquella desgraciada. Reyan no més
de sa figura estrafalaria.
Un dia la vaig trobar y casi no la vaig coneixe. Al acostarmhi, vaig veure qu'acariciava una ampolla d'ayguardent; y després,
destapantla y beventne una glopada llarga,
exclamava: — Benehida sigas!... Tu ets l'unich amor meu, l'únich que no m desprecia!... — Y la apretava ab forsa contra'l seu
pit descarnat.
Després va posarse à caminar ab pas insegur, de borratxa. Y mentres marxava tot
tambalejantse, vaig sentir qu'ella, la vensuda, mormolava paraulas incoherents contra
l'amor, aquell amor qu'ella avans tant havia sentit, y contra la humanitat, aqueixa
humanitat que, no atenentla, l'havia portada
al estat miserable en que's trobava... y contra tot.
ALFONS SANS Y ROSSELL.

CONFIDENCIAS
—Tu m'ho has dit moltas voltas: dos enamorats no son pas dos; que si d'enamorats
ho son de veritat, arriban à confondres en
un de sol. Els goigs y las penas d'abdós se
unifican d aytal manera, que'ls senten, un y
altre, ab la mateixa intensitat y forsa. Aixis
vuy, donchs, dirtho tot; esplicarte las més
lleugeras sensacions que tu no pots coneixe
ni endevinar pel brill de mos ulls ni per las
conmocions que las exteriorisan, perquè las
sento aqueixas sensacions quan estich sola,
quan jo parlo ab mi mateixa; y à mi mateixa'm dich cosas tan hermosas, que voldria
guardarlas, pera tornarlas à dir quan tu'm
parlas tan dolsament.
Tu ho has de saber tot, perquè tu ets jo
mateixa, y jo soch tu; y ho vuy ser tant, que
penso per qué Deu ens ha donat un pensament amagat que queda dintre d'una, y no's
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iraslluheix al defora, y per qué'ns ha donat
uns ulls que no poden sondejar ab son mirar els recons més amagats del pensament y
del cor.
Aquesta separació tan remarcada entre
tots y cada un dels individuus, me pesa; y
voldria salvaria entre tu y jo; y no puch; no
puch, encara que ab mas páranlas puga esplicarte mon sentir y mon pensar; peró no
puch ferho tal com ho sento y ho penso,
perquè jo voldria que tu vegessiscóm aquests
pensaments venen rins à mi; qu'aixó no t'ho
puch dir; sols sé que venen pensant en tu.
Hi penso tant!...
Tenia'l mirall devant. Aquell mirall que
tant estimo (aixó ja ho sabs), y devant d'ell
m'entretenia mirantme y pensant cóm deus
mirarme tu; y volia fer de mos ulls els teus
pera veure quin goig es el que tu sents mirantme... y no ho lograva; sempre era jo
que'm mirava à mi mateixa... Y devian passar horaç, perquè sentia que la son me rondava y m'apreiava dolsament las parpellas.
Jo anava aclucant mos ulls fins ,á tancarlos,
y llavors somreya gojosa, sentint un dols
benestar que invadia tot mon cos... Y m'entrá'l desitj de veurem ab els ulls closos y ab
posat somrihent com si somniés cosas dolsas;
y no'm podia veure; era inútil tot esfors...
jVeritat que soch tonta?
Vareig probar d'obrir un xich els ulls;
peró no'm veya dormida... y vaig plorar
perqué no sé si soch hermosa dormint. M'ho
vols dir tu si dormint soch hermosa—Sempre ho ets. ¿Y vas plorar?
—Si, vaig plorar; y ben enutjada vareig
obrir els ulls, ben oberts; vareig encendre'ls
altres llums del costat de mon estimat mirall, y vareig fer forsa posturas davant d'ell,
ab l'intent de triarne una, la millor, pera
fértela y agradarte més...
—Tonteta.
—Y'm sentia anguniosa perquè no'n trobava cap que't pogués agradar, y llavors, en
comptes de triar la postura més bonica, vareig probar y buscar pera trobar la menos
lletja... y'n vareig trobar una...¿veus? Aquesta. Els ulls aixis, mitj cluchs, mirante dolsament; els llabis mitj oberts... jveus? Decantats cap aqui, somrihents... ¿Veritat qu'es la
menos lletja de postura?
—Qu'els nena!

—Després me vaig sentir cansada y oprimida, y'm vaig desfer el cos... {veus? Com
que's corda per aqui, al costat, desseguit va
estar. Qué bé vaig quedar!...
Vaig sentirme altra volta anguniosa, y me'l
vaig treure'l cos. Els brassos me quedaren
despullats... E l pit lliure...
¿M'escoltas?... Que t'estimol
—Digas, digas—Vaig respirar ab un dalit! Me vingué
desitj d abrassar... y tu no hi eras!
Tota la roba'm feya nosa y no m'hi vaig
pensar... Y tot m aná engorronint, y lot...
afora!
Llavors vaig obrir més las aixetas dels
llums per'iluminar més el mirall... y... ja estavan totas ben obenas.
No gosava mirarme. Després, poch à poch,
vaig fixar els ulls al mirall y... quin pensar
en tu! Quin anyorarte! Peró t'anyorava ab
un anyorament estrany, no pas com cl d'altras vegadas...
¿No mlescoltas? No dius res...
—Qu'ets boja!...
—Y'm vaig adormir ab tots els llums encesos. Quina hermosa nit!
Al ser dia vaig fer memoria, y'm vaig recordar que tu no havias vingut. Els llums
eran encara tots encesos. Vaig apagarlos;
vaig pensar altra volta ab tu, y'm vaig tirar
la bata al demunt... Mira que soch boja: ho
vaig fer tot pensant... (soch ben vanitosa)...
tot pensant: «Els tresors se guardan». Y m
vaig tapar ben tapadeta, tol esperante. —
JOSEPH M." FOLCH Y TORRBS.

ROMEA

TEATRES

LA NEBODA.
Un nen de catorze anys, poeta incipient,
que's posés á escriure comedias, no ho faria
ab més candor que don Teodor Baró, ni ab
més pobresa d'ingeni ni ab més puerilitat de
recursos. Sembla talment qu'hagi volgut deixar demostrada aquella veritat (que per fortuna té honrosas excepcions), segons la que'ls
homes, al entrar ab dignitat més ó menys serena pels boyrosos camins de la senectut,
perden progressivament la seva imaginació,
ferma y exuberant un dia, y's complauhen
altre cop ab las impresions senzillas é incoherents, encara que no tan espontanias, que
els captivavan en sa ditxosa infantesa. En
una paraula: tornan á ser nens; peró nens
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de pell arrugada y de pensa molla 6 indecisa.
En Teodor Baró, com autor dramátich, ¿
cada nova obra dona un pas enrera, pel
cami de sa infantesa; y aquest pas enrera es
tant més sensible y perillós per ell, quan el
públich qu'es qui ha d aguantarlo y judicarlo, no está obligat á contemplacions y consideracions qu'en la vida privada's Ilegitiman
per la pietat y amor al pròxim, ab el natural
respecte á la vellesa. E l públich es sempre
jove y sempre va endevant. Per'xó aqueixos
salts enrera no ja sols el desorientan, sinó
qu'apenas se'ls explica y may els perdona.
Tant es aixis, que fins un públich tan clás
sich y rutinari com elde^Rofnea, s'escolta
obras com La neboda ab una certa distracció
y cansanci que s'acostan molt al aburriment
y á l'angunia enervadora.
En La nebnda, la puerilitat y la xabacaneria son els caràcters predominants. Puerilitat en la tendencia ó fi moral de l'obra y en
el desenrotllo del argument; xabacaneria en
els recursos cscénichs y en el llenguatje.
Efectivament: tota la llissó moral, que per
altra part no's determina en una exemplaritat contundent, se reduheix á fer notar lo exposat qu'es en qui ha tingut de trevallar
pera guanyarse la vida, agafar pretensions y
despreciar al humil. Tenir orgull, ó fums,
com vulgarment se diu. quan «s'han cusit
camisas á tres pessetas la dotzena posanthi
fil y águilas», es un pecat. Aqueix principi
de moral casulana que seria propi, no ja
d'un'obra moderna, sinó d'una senzilla faula
pera us d'infants, ó d'una comedíela pera
representarse en els colegís, ens la serveix
en Baró molt diluhida en sa grollera comedia.
L'argument (que concretarém en pocas
paraulas perqué no se'ns digui qu'exagerém
al calificarlo de pueril) se reduheix à lo següent:
Una senyora, la qu'havía cusit camisas á
tres possetas, etc.. per casualitat s'ha tornat
viuda y fabricanta rica, y té un fill entenimentat que s'enamora y's vol casar ab una
trista botiguercta, á pesar dels fums de la
seva mamá. Pera distréurel se l'emporta á
un poble lluny de ciutat, y dona la casualitat qu'en aqueix poble hi viu un metje encara fadri y de bon veure qu'ha sigut tot un
general de sanitat militar. Per una casualitat
extranya, aquest general, que s'havia retirat
al poble rendit y afadigal després de mil
campanyas, al veure á donya Maria, à qui
per casualitat feya cocos quan era jove, li
entran ganas de casarshi. Y ella, per casualitat, no diu que no. Per un'altra casualitat separada, la botiguereta qu' estima I
seu fill, es neboda d'aqueix metje, y per casualitat (aquesta ja més natural després de
l'anterior) la neboda ve ab son pareá passar
uns dias en companyia del Uo metje-general.
Donya María que, per casualitat, no coneix
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á la botiguereta, per casualitat troba simpàtica á la neboda y... veusaqui cóm, després
de mollas altras casualitats secundarias, per
una casualitat suprema tot s'arregla casantse la viuda ab el metje-general, la neboda
botiguera ab el fill de la viuda, y l'assistent
embustero y andalús, ab la cuynera xerrayre
d'Altafulla.
Tot aixó, que ben desenrotllat podria dar
lloch á una passadora comedia de costums,
á pesar de sa vulgaritat, ens ho serveix l'autor solzament apuntat en una acció diluhida,
sense que'ls personatjes principals adquireixin el relléu degut, ni'ls sentiments que'ls
agitan s'exteriorisin ab la intensitat necessària. En cambi'ls personatjes secundaris com
la Tuyas, l'Antonia, en Nando y'l senyor
Tabayas, apareixen contínuament sobre la
escena xerrant pels colzes y trencant l'acció
fins al punt de que aquesta apenas logra interessar al públich.
Menos mal si aqueixas escenas incidentals,
per sa gràcia, originalitat y finura logressin
excitar la riallera del públich, com ho logran á voltas els autors cómichs d'ingeni
espontani. Alashoras es fàcil consolarse ab
alió de á falla de pan buenas son lorias. Mes
els recursos cómichs d'en Baró. se ressenten
sempre de mal gust y falta d'espontaneitat.
Tal succeheix, per ejemple, ab las mentidas
del assistent, que recordan las d'un personatje de E l oclavo no menlir, ab alió del ram
en que hi ha caygut rapé y fa estornudar á
tothóm, ab cap mica de verosimilitut, y ab
el trabucar continuo del nom del senyor T a bayas, que sobre ser un recurs ja gastadissim, l'emplea l'autor ab una insistencia verament desesperadora.
La execució, sense resultar un prodigi, va
sortir ben arrodonida, tenint en compte que
no hi ha en l'obra cap paper de lluhiment.
Sobressorliren la senyora Monner y'l senyor
Manso; abdós sempre serens é impertorbables, treuhen efectes mitj de bona lley. L a
senyora Sala, vestint ab cursilería ben propia
del personatje, va dir discretament son paper, lo mateix que la senyora Clemente, á
pesar de queM paper de Ramoneta, qu'es casi bé d'ingenua, no sigui prou apropiat pera
sas facultats. Els senyors Goula y Fuentes
ajustadament desinvolts. E l senyor Soler va
fer un don Anselm excelent,yla senyora Muntal y'ls senyors Santolaria y Olivé, no desentonaren cl quadro. E n cambi hem de fer una
excepció pel senyor Capdevila. Aquest actor, sens dubte fa massa cas d'una part del
públich que riu sas gracias avans d'obrir la
boca. Se pren unas llibertats en escena y's
val d'uns recursos de tan mal gust, que sòn
més propis d'un clown que d'un actor serio.
E l paper de Tabayas, ja ridícul de sí, el converteix en caricalura vulgar. E l trabucar paraulas y tergiversar conceptes, se pot fer ab
art y delicadesa, y's pot fer també sense solta
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y carregant la nota cómica fins arribar á lo
xabacà. ¿Crea per ventura'l senyor Capdevila
que'l portar ulleras negras implica tenir de
jugar a puput desseguit ques troba ab molta
gent? Ens dol moltissim haver de fer aquestas retlexions, perquè (y aixó fa que insistim)
estém convensuts que'l senyor Capdevila té
magnificas condicions d'actor cómich, y es
una verdadera llàstima qu'ab las sevas exageracions, aqueixas qualitats se converteixin
en defectes y vicis que á la llarga'l farán
insoportable fins pel mateix públich qu'avuy
tant l'exalta.
EMILI TINTORER.
NOVAS
L'agrupació artística «Teatre íntim», donarà'l dia 18 del actual, una representació
única del hermós drama en
actes de
Alphonse Daudet, ab música d'escena y
chors de Georges Bizet, L'Artesiana (traducció catalana de A. Brugada). Hi pendrá part,
ademés, la orquesta de la «Societat Filarmónica», dirigida per son mestre M. Crickboom, y'ls chors de «Catalunya Nova», baix
la direcció del mestre D. Mas.
Pels dias 30 del corrent octubre y 3, 5 y 7
del vinent novembre, están anunciadas al
teatre de Novetats, las quatre únicas funcions
que donará á Barcelona la gran actriu Eleonora Duse ab sa companyia dramática. Las
obras que posará en escena son las següents:
La signara delle Camelie y La moglie d i
Claudio, d'en Dumas, fill; La Gioconda, d'en
Gabriele d'Annunzio (nova á Barcelona), y
La seconda moglie, d'en Pineiro.
Conforme anunciarem, el 30 del passat
septembre's celebrà la vetllada literaria musical en honor del difunt mestre en Francisco
Laporta.
S'executaren varias escullidas obras de
dit mestre, que foren molt aplaudidas per
la nombrosa concurrencia qu'assisti al acte.
E l periódich Lo Teatre Catalans endressa
caritativament un article que's titula Projanació, prenent peu d'un trevall insertat en
aquestas columnas baix el mateix epígraf, y
firmat per en Xavier Viura.
L'articulista, senyor U. C. B., califica de
«farsa novelesca desbaratada» el trevall en
qüestió, y fa notar á la direcció de JOVENTUT
la conveniencia de no estampar profanacions
semblants en las columnas d'aquesta revista, á fi de que la mateixa no's pugui may
confondre ab certs periódichs desacreditats
als ulls de las personas de bon sentit.
Deixant de banda'ls lapsus literaris que
senyala ab excés de zel, contes^arém: Que
l aludit trevall d'en Viura estava inspirat, á

nostre entendre, en una idea noble, elevada,
y digna del major respecte. Eo ell no s'ofenia, com pretén l'articulista, á cap prelat verament virtuós, sinó que's fühetejava'l mal
exemple, la vanitat ab capa de mansuetut. la
disfressa sacrílega del vici. No era'l venerable apóstol cristià qui'n sortia malparat, sinó
el superb sacerdot de Baal, ó'l faritzéu indigne, y tant com indigne, hipócrita.
«Ay de vosaltres, faritzéus, perquè os
agrada ocupar els primers llochs en la synagoga, y ésser saludats en públich!» Aixís
parlà'l Just segons la Escriptura. Y encara
que'l nostre periódich no ve dedicat á la propaganda católica, no per aixó menyspreuha
las ocasions d'enaltir las sentencias del
Evangeli qu'han d'ésser consideradas com
espill de veritat.
Y aixó es lo que'ns aconsella l'articulista:
que procedim sempre ab veritat... y que respectém las gerarquias. Si: la Veritat la respectarém sempre. E n quant à las gerarquias,
segons y cóm. Per ésser sols tals gerarquias,
may! Una entitat qualsevol no es respectable
sinó ab el ben entès de que desempenyi sa
misió dignament. No combatém may per
gust á cap individualitat determinada, que
aixó es mesquí y es trist; peró combatém el
mal que resideixi en ella. Tampoch acatém
á ningú perquè sia, per exemple, magistrat,
general, ó bisbe, sinó per ésser bon bisbe,
bon general ó bon magistrat. No son las
institucions humanas las qu'han de regular
nostres actes en la vida de flaquesas que vivim, sinó la conciencia del bé absolut, única
font de vida sana.
Aquesta es la moral de JOVENTUT. Per lo
demés... no som innovadors, com diu l'articulista tot alabantnos inmerescudament: som
amants de la justicia y de la bellesa elevadas
á son grau més pur, en totas las manifestacions del cor y de la pensa. Si aixó'ns fa
semblar exagerats, tal vegada es més culpa
dels altres que nostra, donchs la bona fe ab
que procedim es evident. Despreciém els
atachs grollers qu'engendran las malas passions. Suposarnos á nosaltres capassos de
tals atachs, indica que se'ns desconeix, indica una alarma, y aqueixa alarma, sobre
tot, revela pobresa d'esperit. Perdi cuydado
l'articulista: JOVENTUT, que á pesar dels pesars té ideas y creencias propias, no resultará may una usanfayna». ni un u tulti colorí», encara que publiqui trevalls de ben diferents y fins oposadas tendencias. No tothóm
pot ferho ab el cor obert com nosaltres, que
ens ateném sempre á lo escrit en nostre programa y publicat en nostre primer número;
aixó es: no som ni una iglesia, ni una capella, ni un definitori, ni una secta, ni un partit, ni tan sois una escola.
LA DIRECCIÓ.
Fidel Giró, impressor. — Carrer de Valencia, 311.

