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V A N U A S V A N I T A T U M . . . (I)
Ja la tenim ¡a malaltia á casa nostra; ja la
tenim la terrible plaga qu'ha invadit à una
gran part de la classe industrial de nostra
terra; ja tenim industrials qu'enrahonan per
enrahonar, industrials xerrayres... Fins fa
poch temps dita classe se'n havia escapat
d'aqueix mal.
Avans tan sols enrahonavan sense solta ni
volta, pera darse á coneixe,'ls fabricants fantoches de la política qu'aspiravan á càrrechs
püblichs més ó menys gratuhits, y'ls que,
possehint m£s que regular fortuna, passavan
per tot ab tal de poder posar en sas tarjetas
Diputado á Cortes, ó bé'ls que volian aquests
càrrechs pera treuren tot lo such possible.
Ara no; ara, fins els fabricants que no pensavan en altra cosa qu'en trevallar y anar millorant sa fábrica y fer creixe sa fortuna, y
ni tan sols desitjavan un Uoch en las Consul(l) Escrit tenint á U vista l'article Crisis fabril, publicat al Noliàero del dia 3, edicié de U nit.
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tiva y Directiva del Foment, s'han tornat xerrayres. Avans, entre mokas y bonàs qualitats, una d'ellas enrahonar poch, tenían gran
part dels induelrials de nostra terra'ls defectes de ser bastant ignorants, bon xich hipócritas y molt interessats; ara se'ls hi pot afegir
que son massa enrahonadors ó boca-molls.
Sobre la crisis industrial havian dit un
sens nombre de vulgaritats, tonterías y bestiesas, desde'l senyor president del ConselJ
de ministres, diputats, senadors, empleats,
etc., etc., fins als critichs y filosops bon marché. Jo ho trobava molt natural, per més
que'ls governants me feyan cert fàstich, ab
sas pretensions, son orgull y sa tontería innata. Mes al llegir que molts industrials d'aqui
parlan de la qüestió sense teñirla prou-estudiada, deixantse interviewar pel primer periodista qu'arriba, la sensació qu'cxperimento, diria qu'es de llàstima y compassió.
Y lot aixó ho han fet pel gust de veure son
nom y sas opinions en Metras de motilo en un
periódich de gran circulació!... Lo que pot
la vanitat!... Estich ben cert que si'ls hi haguessin dit que posarían las opinions sense'l
nom, haurian callat, qu'es lo que devían haver fet. Per aixó felicito als senyors C. y C :
per sa modestia, no per lo que diuhen.
Que'ls industrials se reunissin al Foment
y allí exposessin las sevas opinions, sense
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discursejar, ni permetre la entrada a certa
pari del públich qu'al endemà posa als periódichs las opinions emesas ab noms y apellidos, fio trobava just y llohable. Peró que.
no contents ab parlar alli en to oratori y esperar al endemà pera llegir l'extracte de
son discurs à sa muller y descendencia, y
rebre las felicitacions d"amichs y coneguts,
s'entretinguin en deixarse interviewar, ja no
ho trobo serio més qu en molt pochs cassos.
Al ferho, s'exposan à la critica del públich,
que té dret à exigir que no diguin vulgaritats, ni enrahonin sense solta, sinó qu exposin opinions filias d'un veritable estudi, y ab
complert coneixement de causa.
Peró, no: lo qu'ells necessitan es tan sols
que'l món sàpiga que dins d'un fabricant hi
ha un gran estadista,y que siellfos govern!...
Qu'aixó ho fes don Joan Ferrer-Vidal y
Soler, qu'es home públich, y autor dramàtich, y orador, y diputat; qu'es partidari de
curar la grave malaltia de la Industria Catalana ab cataplasmas de farina de Miñosa y
no d'atacar directament al mal... està bé; perquè ja som molts els que considerém á don
Joan com un gran estadista, més que com à
fabricant.
Qu'ho fes cl senyor Passarell, vispresident
del Foment, qu'ara fa de president d'un modo llastimós al meu pobre entendre, no estaria mal, puig deu justificar l'exercici de son
càrrech y fer mèrits per'arribar à ser un Puig
y Saladrigas, Sellarás ó altres de tan elevada
categoria.
Peró'ls demés!... Ab aquests no hi passo,
donchs els creya formals. Més ben dit: me
creya que no'parlarian, ó qu'en el cas de sentir tan forta necessitat d'enrahonar que'ls hi
hagués de sobrevenir una malaltia, si ho feyan, haurian dit cosas més ben ditas.
Al senyor Rahola tenim dret à exigirli (ja
qu'es home de talent y estudiós), que quan
enrahoni, malgrat sia «Secretari del Foment» ho fassi bé, y que'ns digui quelcóm
més que no que para evitar ¡a crisis impórtese este dilema: ó limitar la producción ó aumentar el consumo. Tenia obligació de dir
més, ó si no callar, puig lo qu'ha dit no passa d'una vulgaritat gran.
Als que parlan de la perdua de las colonias com á mercats, se'ls hi pot dir que tothom ho saby ho sabia, encara qu'alguns l'any

passat s havian fet ilusions qu'han fugit dei
xantlos ab la boca badada. Pera dir aixó no
valia la pena de fer embrutar quartillas contestant las preguntas del reporter.
Lo que m'ha agradat més de tot es lo qu'ha
dit el senyor Muntadas, que suposo deu ser el
de «La Espanya Industríalo: Para acabar la
crisis, han de desaparecer los industriales pequeños. Jo si que la he feta bona! Me vaig riure d'en Silvela quan al tractar de la crisis
va dividir als fabricants com els diputats de
la Convenció, los de la montaña y los de la
llanura ( i ) , pera dir que á la cuentas barallavan. y ara vostè me'ls divideix en grossos y
petits, y vol esborrar á n'aquests últims del
mapa! ¿No li fan llàstima? Ja es mania'l d i vidir ó classificar als fabricants en grupos
impossibles, com feya'l doctor Bas, catedràtich de Dret politich, qu'ho tenia de dividir
y classificar tot! En ell era perdonable, puig
constituhia una verdadera debilitat seva. Pobre home! Lo que voldria saber son els termes de la divisió, y que'm diguessin quán
á un industrial se li pot dir gran, y quán se
li té que dir petit, d per qué se'n tenen d'anar aquests? JY qui hi guanyaria ab aixó.
fora dels grans fabricants? Estich segur que
molts d'aquests no pensan com dit senyor.
També fora curiós saber cóm ho hem de fer
pera tréurels als petits, perquè si realment
sens ells la indústria's salva, crech necessari
y urgent que tots hi ajudém à sa desaparició,
com obra nacional.
Es mania la dels nostres burgesos (y en
aquesta classe hi conto tots els barcelonins
sense gayres excepcions),que desseguida que
tenen quatre quartos, ó una casa de comets
regular, ó fan anar cent telers ó quatre mil
púas, etc., etc.. ja volen entendre de tot sens
estudiar, exercint de filosops, critich, literats,
músichs y estadistas de café ó de salons
de cassino.
En tot lo dit no hi ha altra intenció que fer
veure'l paper ridicul que desempenyan els
que, guiats per la vanitat, parlan de lo que
no entenen ó no coneixen prou. Si algú's
molesta ab lo qu'he dit, pensi que son las
gangas de ser home públich, y que tot just
som al comensament.
TRINITAT MONEGAL.
(I)
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TEORIA DE LA MUSICA:
HUCH RIEMANN
I
TRACTAT D'ARMONÍA.
Vaig á exposar als musichs y als que's dedican al estudi de l'armonia. un nou tractat qu'ha produhit à Alemanya y produhirá
per tot ahont se conegui una verdadera revolució en materia musical. Much Riemann
s'anomena Thome privilegiat qu'ha portat à
un nivell desconegut fins ara la ciencia, historia, estética y pràctica de la música, resumint y desenrotllant d'un modo maravellós,
llógich y convincent, las teorías de Zarlino,
Tartini, Rameau, Helmoltz, etc., sobre l'armonia, posantlas en pràctica y formantne una
serie d'obras que no podrán deixar de coneixe
tots els que's dediquin seriament al estudi de
la música.
L'amplitut dels seus coneixements l'ha dut
á tractar à fondo de la historia tant general
com especial de la música, de la notació, teoria del ritme, de l'armonia, contrapunt, fuga,
composició, del anàlisis de las formas musicals, del fraseig (en aquest ha fet un grandiós
descubriment), de la estética, de la ensenyansa del piano, etc., publicant un número
de tractats que donarán una empenta inmensa al desenrotllo del art musical modern.
Dugas mostras bastarán pera donar à coneixe'l talent privilegiat d'en Riemann. á saber: un resúm lo més concís possible del seu
tractat d'armonia, y una explicació dels signes empleats en sas edicions frasejadas, de las
que m'ocuparé en mon pròxim article. Esculleixo aquestas dugas materias, perquè las
crech altament interessants pels que's dedican al estudi de la música á Barcelona.
Entrém en materia, fent avans la distinció
qu'existeix entre la teoria antiga de l'armonia y la moderna. La teoria antiga's basa
principalment sobre /a esca/a,yentén per Iónica] so inicial y final d'aquesta, formant els
acorts per la superposició de terceras. La
teoria moderna, que no es altra cosa que la
teoria de la interpretació dels acorts en el
sentit d'armom'as naturals, pren com à tónica
una d'aquestas armonías naturals (acort major ó menor). Aquesta teoria proba també
d'un modo general que no existeix una escala
que correspongui absolutament á Varmonla

547

d'una tonalitat, fins quan no hi ha modulació, d'ahont se desprèn que tota discusió que's
volgués entaular sobre'l valor de las dugas
escalas menors (melódica y armónica)*es absolutament inútil. Desde aquestpunt de vista,
las escalas no son sinó tipos de moviment melódich entremitj dels acorts, quin fí es omplir
els intervals de que's compón un acort ab
notas de pas.
Extrany hauràn trobàt els que no están al
corrent dels avensos de la ciencia musical,
lo qu'he dit més amunt, y es el considerai
Vacort menor com armonía natural. Donchs
SKl'acort menor, al igual que'l major, s'origina d'una serie d'armónichs naturals, ab la
distinció que'ls del acort major son els superiors y'ls del menor els inferiors.
Encara qu'aquesta concepció del acort menor se remonti à més de 3 0 0 anys y hagi s i gut establerta pel creador del nostre sistema
armónich modern, Zarlino ( 1 5 5 8 ) , y renovada pels principals teórichs (Tartini 1754;
Hauptmann 1853), no ha sigut posada en
práctica en l'estudi de l'armonia fins fa poch
per Oettingue y desenrotllada en totas sas
conseqüencias per en Riemann.
Passém à la explicació de las armonías naturals, majorsy menors. Si agafém una corda,
per exemple, afinada en do y la dividim per
la meytat, aqueixa'ns donarà la octava alta;
la tercera part de la corda'ns donarà una
duodécima ( 3 ' de la 8") etc., y aixis podém
anar dividint fins al infinit. El resultat de
las 9 primeras divisions el veurém millor ab
un exemple:

No vaig més endevant en las subdivisions
perquè'ns trobariam ja en els armónichs de
segón ordre y perquè la explicació d'aquests
ens portaria massa lluny. Aquestas sis notas
obtingudas per las subdivisions de la corda,
las poden sentir simultàniament els que tenen un oído fí, fent sonar ab forsa en el piano
la blanca do del exemple 1 a.
Si preném una corda afinada en m» (de sobre'l pentàgrama en clau de sol) y la doblém,
obtindrém la octava inferior; si la tripliquém
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ens donará la duodécima inferior (8a
etc., y axis fins al infinit. Exemple:

5')

Aquests armónichs inferiors qu'acotnpanyan al so fonamental (la blanca mí del
ex. 2 a) aixis com els armónichs superiors, no
son ordinàriament perceptibles, puig acompanyan al to principal en forsa proporcional
(problablement el segón armónich té '/., de
forsa, el tercer '/oí etc.); es à dir, disminuheixen en quadrat de la distancia. De tots
modos, está ben probat qu'en circunstancias
especials son perceptibles.

acorts majors, y'ls romans pels acorts menors; els primers indican els intervals superiors, els altres els intervals inferiors á partir
de la fonamental. La fonamental mateixa
s'indica senzillament pel nom de la nota (do,
re, etc.). Aixis la numeració, junt ab el seu
significat, es la següent: 1, 1 fonamental; 2,
11 segona major; 3, m tercera major; 4, iv
quarta justa; 5, v quinta justa; 6, vi sexta major; 7, vil séptima menor; 8, vm octava (s'emplea per excepció després de 9, ix, per exemple, en lloch de 1, 1); 9, ix novena major;
10, x décima major (excepcionalment també
per comptes de la tercera). Tots els números,
exceptuant 1, 3, 6 (8 y 10) ó 1, n i , v (vm y x),
indican intervals dissonants.

En conseqüència, veyém nàixer de la serie
armónica superior l'acort major, y de la inferior l'acort menor. També veyém que'ls inrtervals del acort menor son els mateixos del
major en sentit oposat, puig l'acort major se
compón d'una TERCERA .MAJOR (mi) superior
y una quinta justa (sol) superior, y l'acort menor d'una TERCERA .MAJOR (do) inferior y una
quinta justa ( l a ) inferior. Exemples:

Sols la tónica, la tercera y la quinta forman part integrant de l'armonia (major ó
menor). Els cambis cromàtichs dels intervals
fonamentals de séptima respectivament de
décima, enumerats aqui dalt, s'indican per
medi de signes especials; per exemple, < indica que'l interval s'ha aumentat de mitj to,
y > que s'ha disminuhit de mitj to, puig LA
NOTA AUMENTADA Ó DIS.MINUIIIDA D'UN TO NO'S
CONCIBEIX MUSICALMENT.
L'acort major (armonía superior) s'indica
senzillament ab el signo+, per comptes de

Aixis, donchs, l'acort major y l'acort menor
son las PEORAS DE FONAMENT DE TOT L'EDIFICI
ARMÓNICH, y'ls acorts dissonants son tan sols
modificacions d'aquesias dugas armonías fonamentals.
Partint de la base de que l'acort major se
deriva dels armónichs superiors, y'l menor
dels inferiors, es natural qu'aixó hagi produhit una revolució en la numeració y nominació dels acorts, formant lleys novas y Ilógicas pera l'armonisació.
Riemann no emplea'l baix xifrat com se
feya fins ara en els tractats d'armonia, qual
baix indicava d'un modo insuficient la naturalesa y significació dels acorts, fent del tot
impossible un anàlisis verdader y clar fins de
las obras musicals més senzillas. La numeració empleada per en Riemann, qu'ell en diu
clau armónica consisteix (com en el baix x i frat), en els números de 1 á 10, peró'ls intervals, en lloch de ser calculats desde la nota
baixa, ho son desde la fonamental de l'armonia á que pertanyen.

3; l'acort menor (armonía inferior) per 0, en

Els

números alarbs son empleats pels

1

1

lloch de i " . De tols modos s'emplea'l signo +
v
per oposició al 0, ó quan alterna ab aquest;
si no's troba cap signo, indica l'armonia del
so donat.
La clau armónica no está lligada, com el
baix xifrat, à la veu de baix, sinó que s'aplica
á qualsevulga veu y fins se pot prescindir
d'una part donada, oferint al mateix temps
al deixeble ocasió d'apendre á escriure un
bon baix, cosa qua. no es.fácil ab el sistema
antich, puig, pel contrari, aquest lliga contínuament al alumne y'l dia que proba de fer
una composició lliure, se troba que l i es casi
impossible.
Finalment, Riemannsubstituheix la indicació concreta de l'armonia segons sas fonamentals (do+ ; "mi, etc.), per lletras de significat més general, peró que indican la funció tonal de cada armonía: T (tónica), D (dominant), S (subdominant), ab el signo + per
major y 0 per menor. D'aquest modo la significació del acort está deslliurada de tota con-

JOVENTUT
sideració d'elevació absoluta dels sonidos, y
dona medi exceient pera desenrotllar la concepció armónica.
Passém à las funcions tonals de l'armonia.
Riemann determina las formacions dissonants
y las cadencias rompudas més complicadas,
com modificacions més ó menos grans de las
formas de la tres únicas armonías essencials:
tónica (T), subdominant (S), y dominant (D).
Aquestas tres armonias son en principi acorts
majors en major (T+, S+. D+ ) ó acorts
menors en menor ( T , CS, *D)í 'a subdominant en major pot ser un acort menor ( "S) y
la dominant en menor un a^ort major ( • + ) .
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( S"1 DT [ Sp ] S'" D7 T representan en do
major l'enllás armónich següent (en el sistema antich de baix xifrat):

Tota modulació apareix baix la forma d'un
acort que té doble funció tonal; aixis: J i =
6
• S " * I D4 + I T , representan en do major
l'enllás armónich següent:

Las formas dissonants compostas de més de
tres sonidos de las dominants son: S', D7 y
ST". D " ; peró las formas de las consonancias
figuradas que donan á l'armonia l'aspecte
d'una armonía oposada, son encara més i m portants. S'obtenen aquestas darreras ja sia
. substituhint la 5" per la 6* ( ^ ) ó bé la 1' per
la contra segona (armonias paralelas: Tp, Sp,
Dp, "Tp, Sp. "Dp, y armonias de sensible:
0 S " , 0T,>, +D"*. etc.); acorts qual notació
depèn exclussivament de l'armonia essencial
qu'han de representar y d'ahont son derivats.
Las armonias cromáticas qu'apareixen sobtadament com dominantas d'armonias naturals, son per consegüent designadas, com se
pot comprobar en l'enllás següent

L'armonia entre paréntesis es la dominant
del acort següent.
Altras abreviacions afegeix Riemann á las
precedents: la indicació de la dominant de la
dominant en major ( 6 ) y la de la subdominant de la subdominant en menor ("Jï ). Las
elisions (supresió d'acorls esperats) freqüents
després de las armonias cromáticas, son indicadas senzillament per [ ] entre l'acort que
deuria servir de resolució; aixis T D: I ( Tp ]

ÍL2
9=*
Aquest modo d'indicar las armonias presenta grans ventatjas pera la transposició,
perqué no está lligada á la idea d'una tonalitat determinada.
Riemann, per fi, formula aquesta lley: TOTA
FOK.MACIÓ ARMÓNICA HA DE SER INTERPRETADA
EN EL SENTIT D'UN ACORT PERFECTE MAJOR Ó
MENOR, lley que no es del tot nova, peró que
precisa un dels pensaments en que descansa
el tractat d'armonia de Fetis. Per f i , l'adquisició més recent de la teoria dels acorts consisteix en la demostració (que'ns dona igualment Riemann) de que un acort major ó
menor es SEMPRE tónica, subdominant ó dominant, y que NO EXISTEIX cap altra funció armónica.
Comparém aquesta senzillesa del procediment armónich ab el sistema antich ple
d'acorts de sonidos de 7, 9 y fins de 11 y 13
de tota classe, y convindrém ab lo que deya
Fetis, al sostenir que's proposava en unas
quantas horas fer compendre á un deixeble
ben dotat tota la teoria de l'armonia. Quánt-as cosas inútils, superfluas, hi ha en els
tractats d'armonia corrents! Quàntas indicacions que no tenen res que veure ab l'armonia, y que més bé's refereixen á la factura
musical, al contrapunt!
Resulta, per tant, que'ls tractats de Richter, de Reber, d'Eslava, Fetis, etc., etc.,
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avuy ja no son práctichs; sas teorías descansan sobre una base falsa y enredan al deixeble, fentli perdre las ganas d'estudiar. Riemann ha trobat el secret y Tha posat en prác
tica d'un modo clar, llógich y senzill. Res ho
proba millor que l'acceptació qu'ha lograt
en sa patria, y'l sens fi de deixebles que té y
ha tingut, y de lectors qu'estudian sas obras.
Es natural qu encara hi hagi rutinaris que
no volen saberne res del nou sistema, ó perque'ls hi ve massa de nou (aixó, sobre tol,
als mestres, puig els que comensan ab aquest
sistema'l troban molt més fàcil que l antich),
ó perquè no's prenen la molestia d'estudiarlo.
ANTONI RIBERA.
F E S T I V A L D E L ESPERIT
-

Les sanglots longs
des violons
de l'antomne, •
bressenl mon cceur
d'une langueur
monoione. .
PAUI VERLAINE.

La espléndida joya estival s'esvaneix i n sensiblement: l'ayre's fa més pur y'ls perfils
dels arbres y de las montanyas dibuixan, ab
gran netedat, en la feble claror del cel, las
llurs linias harmónicas. La flayra báquica de
la verema s'escampa desde las vinyas. El
vent comensa'ls seus persistents preludis á
travers dels fullatjes verdosos, pàlits ensaigs
de las épicas embestidas del hivern. Els canyissos cantan tristament. Las flors dels
camps se colltorsan y las arbredas gemegan.
La Terra's doblega sota'l pes dels fruyts madurs, avans d'adormirse en el fret reculliment hivernal.
Y la eterna melangia renaix entre las fullas caygudas, en la inmensa runa dels boscos, en la tristor de las planas solitarias.

Llavors (l'esllanguiment de la tardor envolta las riberas, y'ls csboranchs dels núvols
blanquinosos deixan veure bossins de cel
blau, recorts gloriosos de juliol y d'agost) el
meu cos reposa, las y tremolós, acariciat pels
primers frets cercant els raigs d'un sol esmortuhit. y ' l meu esperit, deslliurat, vaga
per la gran ciutat dels somnis.
l l i entra poch à poch en la gran ciutat

misteriosa y emboyrada. Els carrers no son
estrets y tampoch son amples. Las parets
dels palaus (perqu és una ciutat senyorial)
s'aixecan altíssimas, ab el color blanch brut
dels marbres revellits. De las teuladas foscas
baixan alens de severitat inllexible. La molsa
creix entre las llosas dels carrers, cubrintlas
de linias verdosas. Els finestrals, encesos
pels últims raig de sol, restan closos, ab
ayre de muda altivesa.
El meu esperit vaga esmaperdut, en la
gran soletat crepuscular. Y glateix devant
del misteri de la ciutat, devant de las feixugas y vellas parets. Cerca, en va, un raig de
llum, cerca una mà, uns ulls, una veu, un
rastre de vida.
Peró de las teuladas foscas sols baixan
alens de severitat inflexible.

Arriba la nit solemnial, clapejada d'estrellas Ilunyanas. Poch à poch las majestuosas
linias dels palaus se desfàn en la gran laca
nocturna. El silenci's despedeix del crepüscul
y s'abrassa ab la nit, sota'l mantell d'estrellas Ilunyanas.
Heusaquí'l moment misteriós de las revelacions dels vius y dels grans morts (perquè
aquests son inmortals). Els palaus s'obren
y'l meu esperit hi entra. Qué hi fa que'l cel
s'enfosqueixi! L hora de las grans expansions
es arribada: las ánimas parlarán.
Darrera dels vells murs, en els salons de
festas, el meu esperit veu un món senyorial.
Y se l i presentan las damas nobles. Las veu
altivolas y rihentas, amorosas y severas. Veu
(sola las grans perrucas) els rostres blanquissims, ilumináis per la claror dels ulls,
per la vermellor dels llabis mitj oberts. Veu
els llurs cossos esbelts, cuberts ab llarchs
vestits, caminant entre nuvoladas flonjas de
sedas. Respira la sinfonía harmoniosa dels
perfums nlesclats, ondulant com una boyra
de desitjós sobre las testas. Escolta las pausadas y vellas dansas (ressò inmortal de Lull i y de Rameau), el trepitj suàu de las xinelas sobre las califas: veu reflectirse en els
grans miralls, las figuras dels minuets amables y ' l moviment encisador dels vanos.
Y gaudeix (cansat, deixant la festa, resseguint las iluminadas y Margas galerías) devant dels retaules de Fra Angélich y de Van
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Eyck-V devant dels encants mistichs de las
verges sacras. Y'ls seus ulls van d'aquestas
à las nobles damas viventas.
Y las veus majestuosas de l'orga s'inflan
ab els accents sublims dels oratoris: torrents
d'harmonias se llensan heroicament: d'ells
naixen, destriantse, cantàbils purissims, com
regalims d'aygua fugitius del llit revolt, murmurant suaument entre l'herbàm mullat. Y
l'esperit de Bach flota triomfal en l'atmósfera
perfumada, y las estatuas de bronze y de
marbre tremolan estèticament sobre las llurs
peanyas.

Las ampias portaladas se tancan y'ls carrers restan silenciosos. Las visions passadas
s'esvaneixen lleugeras. y la pau de la ciutat
dormida pren poch á poch un imperi absolut
sobre'l meu esperit. Aquest se sent penetrat
per la bellesa fúnebre de las nits foscas y
Margas, de la solctat inmensa, del repós
etern.

El meu esperit esfulla (en las magnificas
bibliotecas) las flors espirituals dels mistichs
sants, las flors heroicas de la bellesa pagana,
las flors inflamadas de la inconmensurable
epopeya dantesca.
Y aixis torna als carrers, rublert de totas
las harmonías, de tots els colors, de totas las

Y vaga, resignat, per la ciutat misteriosa
y emboyrada, pensant ab las bellesas del
festival, que volan cel amunt, sota'l mantell
d'estrellas Uunyanas, mentres el cos reposa,
las y tremolós, acariciat pels primers frets,
cercant els raigs d'un sol esmortuhit, y l'esllanguiment de la tardor envolta las riberas.

linias, ubriach de bellesa y de joya, bressat
pel ritme poétich, reconfortat per augustas
benediccions artísticas.

G. ZANNÉ RODRÍGUEZ.

NEGANT L A EXISTENCIA D E L HOME
D o s g l ò b u l s de sanch r o j a p l e n s de « d a ,

son á n'als sers m a t e r i i l s vedadas,

sers m i c r o s c ó p i c h s que n o s i r e u l l n o a m i d a

p r e s s e n t í n t n e n o m é s q n ' a l g u n s esclats.

y p o r t í m á las Tenas * m i l i o n s ,
s o s t e n í a n els dos d i s c u s i ó s e r í a

l o c r e c h que n o s o m sols en la existencia,

sobre l ' e s p r i t , y l ' h o m e , y l a m a t e r i a ,

q n e ' n s presideix una elevada c i e n c i a

jr possible existencia d ' a l t r e s m o n s .

•

d ' u n Ser d e l que nosaltres p a r t f o r m e m :
l ' I I o m e , aqueix ser m i s t e r i ó s q u ' a l e n a

—Res persisteix — l ' u n d e y a ; — l a experiencia

en l a i n f i n i t a c r e a c i ó q u ' o m p l e n a

ens fa veure b e n c l a r que la e x i s t e n c i a

la infinita materia q u ' h a b i t é m .

que nosaltres p o r t é m

fineix

aquí;

n a i x é m , c r e i x é m , m o r i m en poca estona;

Nosaltres, humils g l ò b u l s d'eixa vida,

la materia y la vida evoluciona

d ' e i x Ser que l a r a h ó n o s t r a n o a m i d a

t e n i n t sempre i g u a l t e r m e . ' l m a t e i x fí.

p e r ó q u ' e n sa g r a n d e s a c o n c e b e i x ,
v i v f m ab e l l y e l l v i u n o s t r a e x i s t e n c i a ;

Res e x i s t e i x de q u a n t ta pensa f o l l a

res fa que n o h o d e m o s t r i n o s t r a ciencia-

m i s e n l l à de l o r e a l v e u y e s c o r c o l l a

aqneix Ser, aqueix D e u , l ' H o m e , e x i s t e i x i -

c r e a n t sers i l u s o r i s , falsos m o n s ;
u n sols n o s t r a e x i s t e n c i a es p o s i t i v a :
1 H o m e y ' l M ó n que tant á lu't captiva
n o son res m é s q u ' h e r m o s a s i l u s i o n s .

Q u á n t s y q u á n t s cops la fantasia h u m a n a ,
sondejant l ' i n f i n i t , t a m b é ' s

demana

— I l u s i o n s b e n reals — l ' a l t r e contesta; —

si h i h a u n Ser, si h i h a u n D e u en l ' I n f i n i t l

l a idea es l'avansada que conquesta

Q u i n t s cops se d i u la fantasia b o j a

las l l u n y a n a s y eternas v e r i t a t s ;

si l ' h o m e es t a m b é u n g l ò b u l de sanch r o j a

eternas v e r i t a t s que de vegadas

de las venas d ' e i x D e u i n d e f i n i t ] . . .

PK»E DE ROCAFORT.
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LA CRISIS INDUSTRIAL - DECLARA
Ja feya temps qu'algunas personas d"aquellas que'n diuhen serias perquè tenen roba negra y fan bon paper en las inaugurals
d'Academias, en las Directivas de societats y
en els funerals de plana sencera,'ns havian
donat el consell (única cosa que donan de
franch) de que'ns deixéssim d'iJealismes y
procuréssim encaminar JOVENTUT pels viaranys de la vida práctica.
—Creguin — ens d e y a n : — a i x ó de fer un
periódich que no tingui un criteri tancat, en
que'ls aprenents y ls mestres hi puguin exposar las més contrarias ideas, en que no's
respectin gerarquias y en que'sdiguin á personalitats molt respectables certas cosas qu'encara que siguin veritat val més que no se
sápigan... aixó no es natural, y lo que no es
natural, es contra la naturalesa. ¿Qué'n treurán de tot aixó"- Que la gent ne parli segons
els hi sembli, en mal ó en bé; que fins els
felicitin alguns... Peró no'n portarán pas
gayres de capellans al enterro.
—Es que, per ara, no'ns volém morir pas.
—No fassin bromas. Vetaqui'l que son
vostès! Ab els elements que comptan, ab un
xich més de serietat, vostès podrian obtenir
certas ventatjas, certa consideració social,
qu'al cap y al últim es lo únich positiu.—
Nosaltres pensém molt diferent, y no'ns voliam dar per convensuts. Peró hem reflexionat; y si bé noslras creencias son molt fermas,
hem decidit fer una proba, per veure si son
aquells senyors ó som nosaltres qui té rahó.
No estém, ara com ara. preparats pera
muntar un diari de gran circulació. Ens faltan protecció, subvencions... y som encara
massa novells, no tenim alló. . {cóm ho diuhen?... la despreocupació d'usar medis que
hem reprobat sempre. N'hi ha que no'ls hi
fa res: á nosaltres si. Ademés. som encara
massa orgullosos pera fer antesala en las casas grans, y'ns costa massa de doblegarnos
devant dels peixos grossos... Tampoch som
prou despresos pera sacrificar la nostra joventut al desempenyo de determinats cárrechs públichs, y en f i . som massa espantadissos y poch aventurers. AI sentir certas
paraulotas ab que's califican alguns cárrechs
impopulars, ens tornariam vermells, y tothóm se riuria de nosaltres.
Las cosas s'han de fer de mica en mica.
Avuy comensém, per via d'ensaig, ab una
interview, y qui sab lo que vindrà després
d'aixó; qui sab lo que farém un altre dia, pera veure si tenim las condicions que requereix nostra nova tasca!
Considerant que la crisis industrial es una
cosa seria de debò, volguérem pendre'l pols á
certas personas qu'han de tenir opinions ben

fonamentadas. La dificultat eslava en no saber
á qui dirigirnos, perquè com que las nostras
caborias ens havian fet tractar molt ab artis
tas, literats y altres somnia-truytas.. francament, no'ns haviam relacionat gayre ab els
industrials, banquers, y demés gent formal
que's prenen la vida en serio y no perden el
temps en semblants futesas. Peró, escorcollant ben bé pels calaixos de las nostras coneixensas, trobarem entre nostres colaboradors
un estimat amich que per casualitat es fabricant: don Santiago Rusiñol. Y considerant
que per aixó son els amichs, per abusar d'ells
quan la ocasió's presenta, enviarem à casa
seva un dels nostres redactors, perquè de
reporter encara no'n gastém, y...
Procurarém transcriure lo més fidelment
que sapiguém la

E N T R E V I S T A A B DON
S A N T I A G O RUSIÑOL
—Ola!—digué don Santiago, donantnos
una forta apretada de má y oferintnos una
cadira pera seure. — ¿Qué diu de bo l'amich
Llensadóra?
*
—Avuy no vinch com amich, sinó com á
periodista.
—No m'espanti!
—Potser ho estich més jo que vostè. Ja
veurà: no"l vuy fer patir: ¿qué'n pensa vostè
de la crisis industrial?
—Home! Carám! ¿Y á mi m'ho pregunta?
No'n tinch pas la culpa jo!
—;No es fabricant vostè?
—Ah! si, té rahó; no me'n recordava.
m—Donchs per aixó venia.
—¿Per aixó?
—Si, per feria petar ab vostè una estona,
y per veure si de nostra conversa'n sortia...
alló... una interviezv presentable.
—Es que no hi estich fet jo ab aixó.
—Oh, jo tampoch; per aixó l'he vingut á
trobar: per veure si ab una mica de bona
voluntat ho fem com si fóssim del ofici.—
Aqui'l senyor Rusiñol quedà un rato pensatiu. De prompte, trencant el silenci que
discretament haviam respectat, digué:
—Bé,
donchs; sent aixis, y ja que vostè
m'ho demana, tirém al dret. Encara que no
soch molt pràctich en aquests tinglados,
també vuy ficarhi cullerada, perqué per mollas equivocacions que fassi parlant d'industria, no'n faré pas tantas com els industrials
parlant d'art.
—No'm fassi riure!
—No rigui y pregunti.
—Donchs, somhi. ¿Quina creu vostè qu'es
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IONS DE DON SANTIAGO RUSIÑ0L
la causa de la crisis industrial qu'estém atravessanO
—La crisis se deu, més que á res, á que'l
fabricant d'aqui no s'ha cuydat may d'altra
cosa que de fer roba per Vindio.
— j Pe» X'indiof...
— Al dir per I'IWI'O, vuy dir per las provincias que tot just s'han tret els vidrets de
sobre pera posarse robas viroladas. L'tndio
cada dia va á menos, perquè ab aixó de la
civilisació fins las bestiolas s'espavilan. y
com qu à mida que's perfeccionan els géneros també avansa Vindio, y en cambi'l fabricant queda endarrerit, resulta aquest inferiorá
n'aquell. Si aquí's tirés à un perfeccionament
artistich, cada dia lindriam més feyna, perquè l'home civilisat aumenta tant com disminuheix l'indio\ peró ab l'estancament actual resulta que per la gent civilisada'n sabém poch, y pels silvestres en sabém massa,
y han de consumir els géneros la gent de
; poch més ó menos.
— Peró, y si's poguessin trobar bons mercats, {no creu vostè que's resoldria d'un cop
un conflicte tan serio?
—Avuy dia no hi ha més que dugas maneras dc dominar els mercats: ó per la
forsa bruta, ó per la forsa artística. La primera ja l'hem perduda; la segona encara no
l'hem trobada.
— Las paraulas de vostè son desconsoladoras! ¿Vostí no hi creu ab la virtualuat de
la producció, ab el perfeccionament integral?... ¿Sab qué vuy dir?
—Xo,
senyor.
— No trobo la... expressió gráfica del concepte...
— Déixila estar. Lo que jo li diré es que la
reacció artística per ara va llarga, perquè no
sols s'han de formar deixebles, sinó qu'encara s'han de fer els mestres.—
Després d'una llarga pausa'ns atrevirem à
insinuar:
—¿Sería indiscreció preguntarli qué opina
de las declaracions dels seus companys?
— - C ó m ? . . . ¿Qué diu?...
— Vuy dir, dels fabricants...
— A h ! Ja! No senyor, no seria indiscreció, peró no podria contestarli.
—V'erque no me n'hi enterat.
— j V o l que n'hi fassi un extracte?
— No, no's molesti.
— Donchs per no abusar més de la seva
condescendencia, me limitaré á preguntarli
si creu vostè qu'en Romero Robledo podria
beneficiar la producció nacional.
— Si, si té amor propi, perquè ell es un
verdader producte nacional.

—¿Y en Paraíso?
— No hi crech. Tinch por que sigui d'aquells que hi va'l públich barato.
— Ja! ja! Donchs digui que vostè no sabria trobar l'home que fa falta.
— Per aixó no'l busco.
— Y com á solució de moment pera salvar
la crisis, ja que no pera resóldrela. ¿qué n'hi
sembla á vostè d'aixó que s'ha dit de la mort
dels petits industrials?
— No hi estich. La mort dels petits me
sembla funesta, perquè'ls enterros loran de
tercera, mentres qu'ab els grossos, que serian
menos, sempre hi hauria tant estalvi de Ilagrimas com aument de beneficis.
— Peró,malgratcls seus pessimismes, bé regoneixerá qu'à n'aqui's trevalla mclt. ¿Quántas púas creu vostè que hi ha à Catalunya?
— Moltas. Y que trevallan més de nit que
de dia.
— A h ! . . . Per aixó tothóm ens diu la laboriosa...
— Aixó de laboriosa trigarém molt á trèurensho de sobre, fins arribar á que'ns diguin
la intelectual; y ja sab tothóm que de laboriós a intelectual hi va la mateixa diferencia
que de manobra à paleta. Trevallém pera no
trevallar tant y pensar més, que'l pensar no
ocupa Uoch, y'l trevallar sol ompla massa'ls
magatzems. Fem de paleta, y no fem tant de
manobra! Y'l dia qu'en el món artistich se
compti ab nosaltres
aquell dia
ja
no hi serém nosaltres! —
Aquí don Santiago calla; son rostre quedà
velat per un núvol de tristesa; y com qu'al
mateix temps s'havia aixecat, vàrem creure
que dava per llesta la interview y'ns aixecarem també, significantli nostre agrahiment
perla consideració que li haviam merescut, y
despedintnos de tan amable persona ab el
dubte de si haviam interpretat prou bé son
pensament. Ens dolía de veras ha verlo molestat; peró lo cert es que, si ell havia patit,
potser haviam patit més nosaltres.
Aixó de celebrar interviews, coníessém que
costa més de lo qu'à primera vista sembla; y
com que la nostra por d'haver incorregut en
malas interpretacions es tan gran com l'.a
grahiment que devém à don Santiago, no'ns
toca més que fer constar nostra bona fe y ofe
rirli aquestas planas pera que rectifiqui, si
es menester, nostras involuntarias inexactituts del modo que millor li sembli.
Nosaltres, francament, no creyèm haver
sortit ayrosos de la proba, qu'ha resultat en
nostre concepte deficient per moltas rahons,
y sobre tot perquè, per aqueixas coàas... vaja, s'ha de dir: el català no's presta.
Ll.ENSADORA.
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EX-LIBR1S
Els coleccionistas de e.x-Iibris á Inglaterra, Alemanya, Bélgica y altres paissos, entrenis que no pot contarshi'l nostre, son
molts, y algunas de las coleccions verdaderament superbas.
Els principals artistas no se'n donan de
menos de ler la marca d'una llibreria particular ó pública, y per lo que pertany al present sigle, gayre hé tots els grans noms han
firmat alguna ó algunas d'aquestas joyetas
d'art; peró n'hi han entre ells que las hi han
donat un sagell particular y propi, de tal manera que. sense lletras ni epigraf qu'ho precisi, tan sols per son caràcter, se coneix'desseguida lo que son.
Robert Anning Bell es sens dubtc'l gran
mestre dels ex-Iibris. Ab una gracia fantasiosa, acompanyada d'una admirable precisió de
forma, y ab un concepte altament decoratiu,
elegant y sever tot á l'hoia, clássich d'un
classicisme grech ab esbojarraments de linias
y de topos japonisants, obté un resultat armónich nou y de gust exquisit.
Entré is coleccionistas, algunas probas especials dels seus ex-libris han arrribat à obtenir preus extraordinaris, y las revistas i n glesas The Sludio, The Anisl y altras, els
han vulgarisat reproduhintlos.
La mateixa revista The Studio va publicar,
ara fa dos anys, un número exclussivament
dedicat à la reproducció d'ex-libris {boocplales). En aquest número hi han reproduc-

cions firmadas per artistas de tan gran vàlua
com Grandwille, Sckan, Statler, Christiansen, Waterouse, y altres tan importants
com els anomenats. Actualment veu la llum
pública una revista exclussivament dedicada
à la reproducció d'ex-libris { booc-f Iaies),
la que dona d coneixe las creacions més im
portams d'aquest género, antigás y modernas. Perqué l'ex libris es tan antich com el
llibre. La primera llibreria particular ó pública que's donà compte de la seva importancia, va adoptar una marca que la' particularisés, y aquella passá á ser el primer exlibris. D'aixó ve qu'algunas coleccions sigan
un llibre obert ahont s'hi pot llegir la historia
del art,desde'ls temps primitius fins avuy dia.
Nosaltres, qu'havém donat á coneixe al
nostre públich à Heinrich Vogeler en el número especial de 14 de juny d'aquest any,
sentim que l'ausencia de la seva firma en cl
número extraordinari de The Sludio es un
buyt, y publiquém avuy ab el seu consentiment la reproducció d'un dels molts ex-libris
que té fets y que poden sostenir tota mena
de comparacions.
El dia qu'aqui hi hagin coleccionistas d'aquesta mena, no dubtarém qu'en la nostra ter
ra existeixen llibrerias particulars ó públicas,
y creurém fundadament qu'aném endevant.
Avuy, encara que hi haguessin coleccionistas,
no hi haurian ex-libris. y si'n volguéssim de
moderns els hauriam de buscar al extranjer.

Etradi de H . Vogeler — Ab permit del >utor
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EL T E A T R E Y LA MÜS1CA
EN LA EXPOSICIÓ DE PARÍS
Recorrent las diversas seccions de la Exposició que més interessavan a mas aficions,
y després d'admirar dins del Palàu de Bellas
Arts el gran nombre de pinturas y esculpturas que conté, buscava ab dalit, al costat
d'aquestas, las salas destinadas á las demés arts bellas. Mes en va sigué cercar alli
lo referent a la música y al art esçénich, ab
tol y sobrarhi lloch per ellas en dit Paláu.
{Es qué la decoració teatral no es un género
de pintura tan importantissim y tan difícil
com els altres? ¿Per ventura no es l'art de la
música tan pur, diví y trascendental com el
pictórich?
Sens dubte'ls organisadors del presentCertamen no ho entenen aixis, quan presentan
separadas y diseminadas per la Exposició las
diversas brancas de las bellas arts. Y de la
mateixa manera qu"en el lloch d'honor elevan
un sumptuós Paláu, de dimensions extraorrinarias, per' honrar com se mereixen la pintura y la esculptura, deixan en lloch secundari lo referent á las altras arts, que tenim
d'anar á trobarlas en un recó del Champ de
Mars, barrejadas ab las ciencias y las lletras.
En contra d'aquesta diseminació, crech que
la pintura y la música sempre deuhen presentarse agermanadas, y qu'en el Paláu de
Bellas Arts es ahont té son natural assiento
tant l'art de la música com l'art escénich en
general.
Apart d'aixó, un y altre han sigut tractats''
ab molt poch interés, rellegantlos á una categoria molt secundaria. Recordo que l'any
1896 vaig trobar á Paris una Exposició del
teatre y de la música que, ab tot y no moure
tant soroll, puig sols tenia'l caràcter de nacional, superava molt y molt á tot lo qu'ara
se'ns ha presentat. La Exposició del 9 6 era
una historia acabada de las transformacions
radicals que'l teatre ha experimentat durant
el present sigle, y en lo relerent al art mu
sical s'hi exhibían un sens fi de curiositats
de tota mena, que requerían alguns dias pera
admirarlas.
Ara, pel contrari, á pesar del dcble caràcter actual jr retrospectiu d'aquesta secció,
com de totas las altras, resulta molt escás y
deficient lo que s'ha exposat respecte á ma-
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terias tan importants, y si no fos pel móvil
industrial qu'ha portat á là Exposició als fa
bricants de pianos y altres instruments, aixis
com á uns quants constructors del material indispensable pera la escena, gayre bé
podia haverse suprimit. Secció, per tant, reduhida al anunci, en que l'art ha sigut lo de
menos.
La Exposició del teatre, á la que s'hi ha
destinat un espay molt reduhit, es en extrém
raquítica. Quatre aparadors contenint els articles que's refereixen à la indumentaria tea
tral y uns quants projectes de decoracions de
bastant bon efecte en conjunt. Molt poca cosa en lo relatiu á la maquinaria escénica, y
casi res respecte á las llums, que tan principal paper jugan en els escenaris moderns.
La secció extrangera del teatre es encara
més pobre que la francesa, puig res s'hi troba
dels avensos que s'han produhit en aquest
ram, particularment en lo que's refereix á la
maquinaria escénica, que á tan alt grau de
perfecció ha arribat á Inglaterra y Alemanya.
Aixis, per exemple, podía havershi portat una
mostra dels nous escenaris rotatius, tal com
ho trobém al Residenz-Theater de Munich
que, contenint varias decoracions muntadas
al plegat, facilita la rapidesa en las mutacions en obras tan complicadas com el Don
Joan de Mozart ó com els dramas de Shakespeare. Y altre tant podia haverse fet ab la
iluminació escénica , qu'en veritat quedan
sorpresos els que, venint de la endarrerida
Espanya, han pogut admirar els maravellosos efectes de llums dels teatres alemanys.
En lo referent al art musical, ja hem dit
que quedava reduhit á la exhibició d'instruments. Una petita exposició centenal ens
mostra sense cap ordre algunas de las transformacions que'l material de música ha experimentat en aquest sigle, presentant menos interés que las exposicions que's troban
en molts museus histórichs. Hi ha, ademés,
las instalacions dels fabricants d'avuy, també
menos numerosas de lo que's podía esperar,
sobressortint alguns pianos hermosissims
(com á moble) en la secció francesa. En quant
á las veus, trobo molt millors els pianos y
orgas d'algunas casas alemanyas, y'ls armoniums dels Estats Units.
Ja compendrà'l lector que tractantse de
materias com l'art musical y teatral, Espanya
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no podia fer akre paper que l ridícul. Y Tha
fel á la perfecció, presentant quatre pianos y
moltas guitarras. En el ram de material escénich, no hay expositores. Y. donchs, -;qué
ha fet la Junta del Liceu no portanthi la complicada maquinaria d'aquets teatre"1 Ningú
podia disputarli'l grand prix en la secció
centenal ó d'antigüetats.
Si de las instalacions passúm als espectacles, l efecte produhit en lo quc's refereix al
art dramatich y musical es encara més deplorable. No he de parlar de las representacions
que's donan en bon número de pabellons y
barracas, perqué ab ellas l'art no hi té res
que veure. Peró crech que la paí t oficial devia haver fet altra cosa qu"organisar unas
quantas representacions per artistas de la
Comedie Fiançaise en la espayosa Sala de
Festas y en el Trocadero, tan poch á propòsit
una y altre pera'I vers, y algunas escassas
festas musicals que no han ofert cap interés.
Podia havershi construhit un gran teatre
ab tots els avensos moderns, que apart de
mostrar palpablement al públich Tultim grau
del perfeccionament escénich, tant de teló endins com de teló enfora, hagués donat ocasió
pera representacions de tots els géneros arlíslichs, y ab companyias dels més diferents
paissos. Res d'aixó hi ha hagut, puig el ver
art dramàtich, tant nacional com extranger,
ha quedat excluhit de la Exposició.
De justicia es fer una excepció en favor de
la magnifica companyia dramática japonesa
que l'amich Vilaregut va descubrir als lectors
d'aquest periódich. La nota verament artislica en lo referent al drama, l'han donada en
la Exposició de Paris la eminent actriu Sada
Yacco, qu'es realment la Duse del Japó, y
tota sa notable companyia, en particular el
primer actor Kawakami. Es tan curiós com
admirable'l trevall d'aqueixa actriu, d'una
forsa dramàtica extraordinaria en la dicció,
y d'una perfecció insuperable en la expressió
del rostre. El drama de costums japonesas
I^a Gehsha y et Cavaller li proporciona freqüents ocasions de lluhir sas facultats excepcionals, qu'encara posa més de relléu en la
tragedia Kesa, en que hi ha una emocionant
escena final molt semblant á la d'Olello. Ab
tot y representar en idioma bon incomprensible pera nosaltres, se comprenen sense difi-

cuitat fins els menors detalls: tal es la forsa
expressiva de sa fesomia, y desa plástica tota.
Sada Yacco y sa Iroupe japonesa constituheixen, sens exageració, una de las emocions
artísticas més fondas que's troban en el terreno dramálich, y pera qui l'ha admirada un
cop, son recort ha de quedar inesborrable.
La dansa es objecte de numerosas atraccions de la Exposició: desde la consabuda
dansa del ventre, que constituheix sempre la
gran atracció dels gourmets, y que se serveix
ab més ó menos pebre en multitut de barracons, fins al Paláu de la Dansa, ahont s'hi
presentan els grans balls d'espectacle ab tol
l'aparato corresponent. En restaurants y pabellons de cada nació s'hi explotan las dansas del pais respectiu, obligantnos tot sovint
á girar la cara, de fástich, una invasió de
flamenchs que son la nota culminant dels
productes espanyols. Mereixen citarse las
lipicas dansas annamitas en la secció de la
Indo-China, y ' l ballet Cambodgien, executat
per la famosa Cleo de Mèrode. Peró tot plegat sense cap finalitat artística, que podia
haverse trobat ab una presentació ben organisada de la historia de la dansa en las diferents épocas y paissos.
Entrant novament al terreno musical, he de
repetir qu'ha estat molt per sota de lo que's
tenia dret á esperar. Cap idea nova ha presidit en la organisació de las escassas festas, ni
s'han aprofitat algunas ja tradicionals, com la
celebració de grans concursos d'orquestas,
bandas, coros, etc., qil'estimulan á pendrehi
part á las societats artísticas de diferentas
térras, y proporcionan ocasió d'apreciar l'estat de cultura de cada una d'ellas, donant á
coneixe reunits els variats sistemas d'interpretació y execució. Si alguna Societat extranjera s'ha donat á coneixe, ha sigut per
son compte particular y sens altra finalitat
que la positiva.
Tant la música sinfónica com la dramática, oferían un camp inmens per'organisar
quelcóm de grandiós, ab qu'enlayrar en
aquest gran Certamen ais genis musicals del
sigle; un tribut d'admiració de totas las nacions reunidas á las inmortals creacions dels
grans mestres; una exaltació d% las obras
dels grans clássichs y dels grans revolucionaris; una apoteossis de la Sinfonía y del
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Drama lirich aixís francesos com alemanys,
desde Berlioz y Bizet fins á Beethoven y
Wagncr.
Peró la secció oficial s"ha contentat ab organisar ires series d-audicions musicals:
d'orquesla, d'orga, y de música de cambra ab
els patrons corrents. A jutjar pels concerts
que vaig sentir, no pol donarse cosa més
migrada y de menos interés artistich. El mal
entès patriotisme francés, que si sempre es
ridicul en materias arlisticas, ab major motiu dins d'una Exposició Universal, els ha
portat á formar els programas casi exclussivament ab autors francesos, y encara contemporanis. Entre un bon número d'obras de
escassa consistencia, sols arribaren á interessarme las Impressions d'Ilalie, de Gustave
Charpentier (qu'en mon concepte està avuy
per devant de tots els músichs francesos), y
L'Apprenli Snrcier, de Paul Dukas, obra escrita sobre la coneguda balada de Goethe,
d'excelent factura y de molt bon'efecte per
sa gran compenetració ab l'esperit de la lletra. Per lo demés, hem sentit molla música,
grans massas corals é instrumentals, peró
tot junt sense cap mena d'emoció artistica.
Ahont se troba aquesta en grau superlatiu
es en els célebres cantors de la Iglesia de
Sainl-Gervais, altra de las pocas notas bonàs
de la Exposició. Una vintena de veus, per
meytat de cada sexe, constituheixen una
massa coral a la que no l i trobém rival entre
lots els orfeons y capellas de centenars d'executants. El sentiment artistich més exquisit
junt ab una completa unció religiosa, donan
á las obras d'aquest género la interpretació
ideal. Desde'ls clássichs alemanys del sigle
xvi fins á Victoria y Palestrina, executaren
totas las obras ab una perfecció inimitable, y
qui hagi sentit als cantors de Sjint-Ger-oais,
convindrà ab mi que las obras dels grans
mestres de la música religiosa, que més d'un
cop sentim estrafetas, sols ab una capella
d'aquest elements y aquesta direcció arriban
à saborejarse en tol son valer.
Aixó es tot quant he trobat en materia de
música en l'actual Exposició. Tan petita i m portancia en tan gran Certamen, es cosa evideniment injustificable y que diu ben poch en
favor de la cultura artística de la nació francesa. Naturalment que la culpa recàu sobre
l'element oficial, puig fora de la Exposició, y
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degut à la iniciativa privada, s'hi troba demostrat precisament tot lo contrari.
JOAQIÍM PENA.
UN V O L PER LA CERDANYA FRANCESA
(ROSSELLONÈS.'
A la plana rossellonesa hi cauhen las valls
dels nostres tres rius: lo Tech, que ve de
Vallespir; lo Tet, que baixa del Conflent;
l'Agli, que anguileja per la serralada mitggabatxa, mitg-catalana de las Corbères. .Mes
enllà d'aqueixes valls, cap al altiu plà de
Mont-Lluis, una comel lada de montanyes,
altes de 2 3 . 0 0 0 metres, sembla que vos hi
tapi'l pas y la vista; mes aneu à mirar derrera de la collada de la Perxa, y veureu que
aqui s'amaga la bonica y pageseta Cerdanya.
13 de juliol de 1900.—Uns companys saillim de Perpinyà amb el trinch de Vilafranca
de-Contlent de 7 hores de nit.
9 hores.—A Villafranca (440 metres) trobem la diligencia del correu, y nos enfilem
à dalt, à la banqueta: seguim lo riberal de
la Tet, passem à Fontpédrosa (1.034 metres),
y à copia de remingols arribem à Mont-Lluis
( 1 . 6 0 3 metres); son tres hores de mati, ay!
quina fresca que fa!
14 de juliol, 4 hores.—La diligencia se torna encaminar. Lo dia punteja; passem devant de les cases de la Perxa (1.577 metres),
travessem la collada, y desde Coll Rigat.
( 1 . 4 8 8 metres), se nos presenta lo cop d'ull
de la Cerdanya. Les cimes que la rodejen,
serralada de Cadi, montanya d'Andorre, vall
de Carol, serra de Carlit, son clapejades de
neu, y'l sol ixent hi posa pinzellades vermellines; l'ayre es pur, lo cel seré. veyem com
si eren i tocar tot un escampill de pobles: a
dreta, Odeillo, sobrepujat pel bosch de FontRomeu; per baix, Sallagósa ( 1 . 3 0 9 metres);
Err, amb llurs terrats de lloses; mes lluny,
Santa-Lócaya. Osséja; demés del fullam dels
agbres, Bourg-Madame (1.140 metres); quitllat sobre d'un turó, amb l'iglesia que relluheix al sol, Puigcerdà; casuals y masos, amb
una iglesia apartada, que se'n diria un castell, es Llivia ( 1 . 2 5 0 metres); y de cada bau.
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una estesa enlluhernadora de prats, de
camps, de boscos, d'aygues platejades y saltadisses. Es un encantament
A Bourg-.Madame (en català las Guingucíes), hi trobem lo jove y estimat escriptor
catalaniste En Jaume Sauquet, quines encertades poesies canten les llegendes y antichs monuments de per alli,/.a Fada de Carlit, Liglesia d'Hix, Vortfí Segre, y qui sab
d altres, ja que n'ha escrites un bel enfilall.
Passat lo pont internacional sobre"! Regur,
deixem Fransa. y pujem à Puigcerdà, d'hont
se té una hermosa vista sobre la Cerdanya
espanyola. Quin bé de Deu per aqueix campestre! Quines montanyes mes plascentes!
Visitem l'iglesia, tota enfosquida; ne remarquem la portalada interior, artísticament
escultada; veyem l'estany, los chalets y villas,
tots alegres y riquissims; y sobretot anem à
saludar l'honrat y entussiaste poéte doctor
Marti. Amb quin gust escoltem tan apreciat
senyor nos enrahonar de tot lo referent à
Cerdanya: del monument projectat, à Sallagosa, al escultor rossellonès Oliva; del
celebrat Himne Cerdà, lletra d'En Francesch
Matheu. musica de Gabanyach; del Santuari
de Fonl-Romeu, hont s'agermanen, pels dies
d'aplech, los catalans de les dues Cerdanyes;
fins de la etimologia del mot «Cerdanya»,
qu'explica en una saborosa y ben catalana
poesia!
Desprès de visitada l'antiga y preuhada
iglesia d'Aix, y per mes que nos costi nos
separar del amich En Sauquet, donem l'adiu
à Bourg-.Madame y à Puigcerdà, y agafem
el cami de « la Solana».
2 hores de tarde.—Es d'un pler, seguir
sens parar valls y serradets, desde Urr, V i llenova, les Escaldes, Angóstrina, Targassona, Egat, fins à Odeillo ( 1 . 5 9 6 metres),
hont nos esperava'l senyor Calvet, qui nos
reb en el seu grandiós casual.
De l'iglesia d'Odeillo son remarcables la
senzilla portalada románica, les ferradures
que ramejen la porta, y la reixa de ferro posada al devant mateix, à ras del sol (Ne
diuhen lo trenca-cames y serviria pera impedir lo pas á n'el bestiar).
15 de juliol.—8 hores de mati. Ja canta
l'ofici, à l'iglesia d'Odeillo; à l'eixida veyem

bona part de les dones dur la tipica caputxa
negre.
9 hores.—Anem à Font-Romeu; es casi un
passeig; lo cami puja pels camps y hortets
que rodejen Odeillo, després s'enfila pel
bosch, y arreu sem al Santuari.
Tot primer s'entra à la capella, à resar un
Ave Maria; les parets son plenes, replenes,
de presenta! les, cames, brassos, caps y peus
de cera, trenes de cabells, quadros, endresses (algunes d'aquestes amb fetxes dels 1600
y 1700); es un calcom d'enternidor. La «Mare de Deu» de marbre blanch qu'es al altarmajor, es l'obr» tan celebrada del escultor
Oliva.
Visitem lo camaril, hont se guarda una
«Mare de Deu vella». La portalada, tosca y
escultada, amb un rellotje We sòl; la paret
forana de la capella, amb ses tres canals
d'aygua; la porta petita, hont hi ha una Verge endaurada amb la fetxa 1880; la piscina;
lo menjador, la cuyna y demés estáñeles,
hont es amo l'Agusti, un paborde petitet,
aixurit, y bon home si n'hi ha un!
Quina poesia para per aqui, hont hi tenim
la gleba, lo bosch, amb unes fonts frescas y
regalades, y l'alta montanya amb tot allò,
tan anyoradis, de ramats, de vacades, que
pasturen, de reguerots anguilejants, baixats
del cim de La Calm, de penyatères apilotades com si fossen vigilants gegantins!
A P'ont-Romeu hi ha, pel demés, la miranda del Padró. Per aqueix cingle tot proper hi ha un Cami de la Creu. y al bell cim,
sobrepujant tot l'encontorn, s'hi han plantat
tres creus; la del mitg porta un Sant Crist
de mida grandiosa. Aqui, al peu del Crucificat, sota un cel tan blau, y devant tan estés
rotllo de cimes nevades, vos cor-pren lo sentiment religiós; n'hom se queda pensatiu,
l'esprit volejant entre cel y terra.
Del Padró (1.780 metres), se té una hermosa vista de la Cerdanya, desde'l Pla de la
Perxa. Puigmal, vall d'Eyne, Sallagósa, Osséjà, Bourg-.Madame, Puigcerdà, Llívia, fins
à la serra de Cadi, montanya de Carlit y
Pla de Barrés; es un cop d'ull vistós, alegre,
del tot admirable; n'hom se cansaria pas d'ho
espiar.
Antes de nos entomar anem à la capella,
à cantar los «Goigs de la Mare de Deu» y la
« Despedida à la Verge».
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4 hores.—A mitg cami lo temporal nos ha
agafat; un pet de tró... un bon ruixat... y à
Odeillo ja no plovia mes.
8 hores.—La nit es dolsa, serena; amb recansa deixem Odeillo, passem à Bolquera, y
desde les cases de la Perxa donem l'ultim
adiu à la Cerdanya.
Entre nit, la diligencia nos baixa de MontLluis à Vilafranca.

Encantadora, si que n'es, la conca de la
Cerdanya, enclotada dins una bressola d'altures coronades de neu, engalanada de
camps endaurats, de prades florides, de boscos verdejants, rajadissa d'aj;gues, amb unes
nits tan estelades, v un ayre tan fresch, sanilós y embaumat!
J. DBLPONT.

NOVAS
¿Hablemos de loros? deya'l senyor Mañé en
sa última dominical. Peró va deixarho per
un altre dia, cntretenintse parlant d'assuntos
de familia. No hi fa res, perqué, si ha trigat
molt á parlar, potser encara l i hauria sigut
millor esperar un xich més á ferho. Hi ha
casualitats y coincidencias que casi bé semblan providencials. La mateixa tarde del
diumenge que va aparcixe l'article del senyor Mané, una colla d'animals pertanyents
al género homo sapiens, que devian mereixe
tot el respecte del director del Brusi perqué
no atacavan ni la religió, ni la monarquía,
ni-la dinastía, presenciaren cóm un toro estripava á un infelís torero, qui. poch després,
revolcantse en sot llit de dolors, escoltava'ls
brams feréstechs d'un aixám de bestias entussiasmadas perqué un home matava sis toros ab sis estocadas.
La impresió desagradable de la desgracia
d'en Dominguin,quedà borrada per la trassa
del Algabeño:
« E l delirio. Es llevado en brazos. No puede quedar descontento de la corrida, ni nosotros tampoco. Seis loros, seis estocadas.
GRACIAS.
Nota.—Al terminar la corrida, el espada
Dominguin seguía gravísimo, temiéndose un
fatal desenlace.»
Aixó ho escriu el senyar Paquiro de La
Publicidad. Val més no dir res, perqué quan
parlan els grans, han de callar las criaturas.
El mateix día, segons el telégrafo, set ó vuyt
toreros prenían mal en diferentas poblacions
d'Espanya. Potser hi ha alguna butlla especial per aqueixos cassos. Aixó no ho sabém.
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eró'ns ho podria dir tal vegada'l senyor
CBrusi
lias. De totas maneras, ja hem vist en el
del dilluns que'l Dominguin va tenir

el consol de rebre'ls auxilis espirituals. En
quant à la seva familia, els socorros materials no han de faltarli. ¿Que no podrían
aqueixos pcriódichs obrir una suscripció à
aquest objecte? Y ' l comte de las Almenas,
qu'ha vingut à Catalunya per'estudiar la crisis industrial y que desde un palco de las
Arenas va presenciar la desgracia, vuy dir,
Vaccident, ¿que no podria demanar al govern
que li concedís una pensió? Ja'ns ho diiá'l
senyor Mañé, d'aquí tres ó quatre mesos.
¿Hablemos de toros? deya'l diumenge; y no
parlava més que dels redactors del Brusi...
Tinguém paciencia, y un altre día ja dirém
també nosaltres: ¿Parlém del Brusi?

En vigilias del estreno de Euda d'Uriach
no fora noble judicar al mestre Vives per La
balada de la luz, estrenada'l darrer dissapte.
Suspenguém, donchs. nostra crítica devant
d'una futesa del malehit género chico, que no
pot haver sigut escrita ab altre fí que'l ^ráclich ó purament utilitari, tot desitjant de cor
al aplaudit músich català pera l pròxim dissapte un triomf menos de galeria, peró més
sólit, que'ns faciliti'l cumpliment de nostres
bons desitjós en aquesta ingrata tasca.
Del llibret original d'en Sellés, sois dirém
qu'es incoherent y pesat. Porta'l subtitul de
i d i l i melodramátich, que son dugas paraulas
que no Migan massa bé, com tampoch Migan
bé las situacions que hi ha á l'obra. S'usan
en ella recursos molt inverosimils, com el
de perdre y recobrar la paraula ab tota oportunitat.
Las decoracions, efectistas, peró no bonas.
La execució, dolenta. Aquells actors están
amanerats fins á tal punt, que si se'ls treu
del mantones y chaquetillas, no fan res de bo.
Casi bé son irresponsables.
Pau Casals, el violoncellista qu'honra en
grau tan extraordinari al art y á sa patria,
després de sos darrers triomfs en l'extranjer,
torna entre nosaltres pera donar dos concerts
al Principal els días 16 y 19 del mes corrent.
Junt ab ell se donará á coneixe'l pianista
Bauer. que gosa d'excelent reputació al extranjer.
A Madrid anuncian pera la próxima temporada L'anell de Nibelung COMPLERT, en dos
teatres nada menos, el Real y la Zarzuela.
Es la mil y una vegada qu'aquest projecte
no arribará à realisarse. Fa_ més de deu anys
que'ls madrilenys venen anunciant qu'han
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contractat la companyia de Bayreulh (!), y
en efecte, á Bayreuth no hi ha hagut ni hi
haurà may companyia organisada y menos
per'anar à fer passejadas al Africa.
Sempre parlant de lo que no entenenl ,

El fabricant del paper de fumar «Catalunya», don J. Company y Alvarez, ens ha
enviat exemplars en diferents colors de la
primera serie de sagells catalanistas qu ha
posat à la venda, conmemoratius del naixement de Jolre'l Pilós, ocorregut l"any 852.
El tiratje d'aquests sagells es digne de

Journal des Pyrenées Orientales, que's publica à Perpignan, y La Semana de Igualada.
Hi establim ab gust el cambi.

Hem rebut un exemplar del monólech
Barcelona de nil (quarta edició), original de
don Joseph M . ' Pous.

A d v e r t i m á nostres

corresponsals

y suscriptors que no e s t i g u i n al c o r r e n t ab aquesta A d m i n i s t r a c i ó ,

que

p r o c u r i n posarshi avans de fií de mes,
¡Toros! ¡Toros!
Tornemne à parlar.
Era tanta la gentada que'l darrer dilluns
anava à las Arenas pera visitar el cadavre
d'en Dominguin, que's van haver de tancar
las portas del edifici, y la forsa pública no
s'entenia de feyna procurant contenir à tants
y tants tauròfils consternats com hi acudian
pera veure, ja difunt, à n'aquell à qui'l dia
avans ni havian somniat lliurarlo de las banyas de la fera.
{Volen espectacles més edificants que'ls
que sab donar nostre poble> Y pensar que
tota aquella gent es incapassa d'auxiliar a
una victima del trevall y la miseria!
Es clar que'ls circunspectes. els de suposició, etc., no hi devian anar. Son gent que
tot lo més va al torin quan hi ha corrida,
pera dislreures. Lo mateix qu'aquells fabricants que s'enrijuian durant la guerra de
Cuba enviant pera'ls infelissos soldats ra^adillo dolent que cobravan com à bo y que
als pochs dias era un pellingo. Tampoch no
hi anavan ells à Cuba. Y no es que tingui
res que veure en Dominguin ab els soldats,
no. Ho dihém aixó perquè'ns ve á tom avuy
que JOVENTUT s'ocupa de la crisis industrial
v dels peixos grossos que viuhen al cèntim.
N'hi ha tantas y de tantas menas d'herbelas
per aqui a casal
No neguém la pietat al cadavre del desgraciat ÜnminguiiL. Lo que neguém es que
fossin ben bé personas tot aquell aixám de
panxa-contents y poca soltas (per no dir altra
eosa) que'l visitaren. Com catalans y com
homes de cor, ens cau la cara de vergonya
per tots ells; per tots, sense distingir classes.
Peró al últim desentpnariam.
¡Toros! ¡Torooos!

p u i g de n o ferho'ns v e u r é m
á

suspendre l ' e n v i o dels

obligats

exemplars

que'ns tenen demanats.

SETMANARI C A T A L A N I S T A
Els t r c v a l l s se publican baix la exclussiva res
ponsabilitat de sos autors.
No's tornan els originals.
Se d o n a r á compte

de las obras rebudas en

aquesta r e d a c c i ó , y de las qa'ho mereixin se'n
farà critica.
P R E U S D E SUSCRIPCIÒ
Catalunya: Trimestre, i , ç o pessetas; un any,
6 pessetas.
Reste d'Espanya: Mitj any, 4 pessetas;

un any,

7 pessetas.
Estranger: Un any, 8 pessetas.
N ú m e r o corrent, 1 o c è n t i m s ; atrassat, 2% c è n tims.

Han visitat nostra redacció'ls periódichs
Le Ménéstrel (música y teatres), de Paris; Le

Fidel Giró, impressor —Carrer de V«Ienci», 3 1 1 .

