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Ab el vinent número de JOVENTUT hi açompanyarém un Suplement artístich dedicat á Eleonora Duse, y á fí de que coincideixi ab la nova aparició
d'aquesta actriu eminent en nostra escena, dit Suplement, junt ab el número
que correspon al dijous de la setmana entrant, se posará á la venda dimars
al vespre.
En atenció als crescuts gastos qu'ocasionan els grabats del Suplement
(que contindrà diversos retratos d'aquella artista), son preu, junt ab el número ordinari, serà de 50 cèntims; repartintse gratis als suscriptors, com de
costúm.
SUMARI: L a ocrisiBu. per Lluís Marsans — Balans,
per G. A. Teli Lalont.— Un petit poema modernista,
per Pompeyua Gener — Als joves, per Bafel Folch y
Capdevila.—Ela Intrusos del plaher. per Frederich
Rahola. —Euda d'Urlach. per Joaquim Pena. — Concerts, per ídem -Jacquelina. per Jasointo Capella.
—Una nova ciencia, per Alexandre Armengol y Pereyra.—Novas.

L A «CRISIS»
Degut á causas generals y momentanias,
travessa nostra terra un principi de crisis industrial, que fa algún temps fins ha interessat á la prempsa madrilenya, qu'es tot lo
que pot dirse quan se tracta d'assumptos eco' nómichs. Aquesta crisis, per lo que a son carácter universal se refereix, es del tot passatjera; püig ó las primeras materias tornaran

a la normalitat, ó las manufacturas pujarán
de valor, y si'l consum està retret, no trigarán las necessitats á ferli gastar els productes
de la industria. Aixó no deuria amohinar
gens ni mica ais que's dedican á la industria,
si estessin ben avesats als alts y baixos de
la vida mercantil dels temps moderns. Peró aqui tenim una amenassa més i m portant: la industria catalana, sense calcular
las conseqOencias y sense saberse prevenir
pera contingencias ben probables, després de
la publicació de la Uey de relacions comercials ab las qu'eran colonias espanyolas, se
llensá ab empenta als nous mercats, las fábricas s'engrandiren y las eynas de trevall se
multiplicaren, com si la situació d'aquellas
térras fos ben assegurada y la industria comp-
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tés ab un ben segur mercat. KIs successos politichs van fer la seva via, com era d esperar
vingueren las guerras separatistas, y á la fi la
pèrdua per Kspanya de totas sas colonias.
Els industrials catalans, en aquest punt, no
han estat en el lloch que'ls pertocava: rutinaris en sa majoria, van tenir por de la perdua
instantània d-aquells mercats, y com aixó no
va passar, perqué las lleys económicas obeheixen á principis fixos que lafeyan impossible, van creures ignocentment que'l consum
d'aqudlas térras' era ben seu, que la exportació havia de seguir en aument y que sas fábricas s'havian d engrandir, y avuy encara es
l'hora que ni colectiva, ni particularment,
han fet un petit esfors pera la conservació
d'aquells mercats.
En cambi, altres estats de potencia industrial mis forta y més emprenedora, han aprofitat el temps per" estudiar las necessitats
y'ls gustos de las térras ex-espanyolas, y sense cap pressa, peró ab molta seguriiat. van
inlroduhinthi sos productes y arribarán, més
ó menys aviat, á que ni rastre quedi de la passada preponderancia de las manufacturas catalanas.
Y aixó vindrà, no ho dubléu pas: se parla
per aqui molt de buscar nous mercats y no's
fa res absolutament pera conservar els que'ns
quedan, y ab aquest sistema genuïnament
espanyol, de molta fressa y poca endressa,
mentres els portant-veus de la industria catalana, enfangantse en el llot de la política madrilenya, pidolarán ridiculesas com las que'l
senyor Ferrer-Vidal passejà per las antesalas
de Madrid, |els magatzems que fins avuy
s'han omplert de productes catalans, vessarán de manufacturas extrangeras, y arribarà
pera nostra terra l'hora de la veritable crisis,
d'aquella crisis qu'ha de portar la fam á tantas llars, qu'ha d'extendrc la miseria per
tants pobles, y de la que no'ns salvarán ni'ls
consumidors d'Espanya, miserables sempre,
ni'ls governants espanyols, que no tenen ni
voluntat ni inteligencia pera tant.
Mes, la crisis de que tant se parla avuy
no es encara aquesta crisis: lot lo més hi som
al comensament: no fa quatre días que las
fábricas trevallavan ab deliri y'ls fabricants
tancavan sos balansos ab espléndits beneficis.
Lo d'avuy no pot ser la crisis, perqué may
aquests estats anormals venen impensada-

ment, si un succés d extraordinaria importancia no'ls provoca. Lo d'avuy, fa pena'l
confessarho. peró no es més que un nou capitul de la historia de sempre, una nova feta
d'uns quants rutinaris dels que monopolisan
la representació del industrialisme de Catalunya, d'aqueixos catalans que, bordejats per
un empelt de forasteria, desconeixen fins el
carácter de sa nissaga, y que sense inteligencia pera salvar sos interessos en las competencias mercantils de nostres temps, volen
aprofitar las circunstancias accidentals d'una
alsa en el preu d'algunas primeras materias,
per'assegurar els exagerats profits dels seus
capitals.
Per' assegurarlos sempre, han sapigutsols
decantarse per dos únichs camins: ó buscar
un auxili en el Govern, ó restar els beneficis
del trevallador. Aquesta vegada sembla que
del Govern no desitjan treuren gran cosa,
perquè si aquesta hagués sigut sa intenció,
en lloch de pidolarli algunas reformas ridiculas, com la que van proposar, haurian demanat alguna cosa práctica que la gent de
Madrid els hi hauria concedit à mans besadas
en atenció, no à la que s'anomena crisis, sinó
a las especials circunstancias que travessa
nostra terra.
El fet. donchs, de demanar á Madrid lo que
ja sabían no podia concedir, fa creure que la
intenció del fabricantisme es dirigirse cap al
segón de sos invariables camins, ab objecte
de buscar, en la reducció de la mà d'obra, la
continuació d'aquells balansos espléndits que
fins ara'ls havia donat el Govern ab la protecció arancelaria y la lley de relacions comercials ab las colonias. Pera que aquest cas
no arribi deuhen trevallar els obrers, donchs
si bé la fabricació catalana, per lo que al
trevall se refereix, no está organisada ab la
economia de molts paissos extrangers, no
deuhen oblidar els trevalladors que l'aislament en que va ensopegarlos la introducció
de la maquinaria fou causa de que de sos
beneficis sols ne gaudís el capital, mentres
ells van sufrir el pitjor dels mals que podia
venirlos: la desorganisació de sa familia.
Mentres no hi hagi altre remey, els obrers
catalans no poden avenirse á las condicions
en que trevallan els d'altras térras, quan aixó
sigui imposat sense una garantía positiva;
peró. en cambi, pot ser per ells una esperan-
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sa de que aquella reforma pugui un dia ser
la clau pera que se'ls retorni'l fonament més
ferm del seu benestar, representat per la possibilitat de viure dintre d'una societat familiar, lliure de necessitats explotadas per l'industrialisme, com succeheix en nostres dias.
Ni de reformas en la organisació, ni de rebaixas en el preu de la mà d'obra, deuhen
volerne saber res els trevalladors, puig lo
que'n diuhen crisis no es més que un moment de malestar, qu'alguns industrials volen aprofitar en bé del seu negoci.
El malestar actual desapareixerà per ell
sol de tot lo món; potser aqui s'accentuarà y
persistirà: serà pcrque's juntará ab la veritable crisis, que confio veure també desapareixe, gracias à las disposicions, no del Govern,
ni delspseudo industrialsqu'avuy enrahonan,
sinó del caràcter català, que sempre apareix
en las grans ocasions, y avuy, en aquesta
qüestió, sembla verament que no existeixi.
LLUÍS MARSANS.

BALANS
Una vintena d'anys fa que s'inicià en la
vehina Fransa'l moviment literari que á
falta d'un verdader nom s'ha anomenat comunment decadentista, modernista y simbolista, denominacions tan poch escaygudas
com la d'Escola Parnassiana, que fou la d'aquell ramell de poetas que contava en llur
si à Leconte de Lisie, Sully Prundhomme,
Dierx y Coppee, quins principis y procediments literaris venia á derrocar la nova escola; mes el moviment, en lloch de minvar,
s'aferma més y més cada dia; els procediments defensats pels promovedors s'assentan
y depuran; l'afíció exagerada à la obscuritat,
desapareix à cada nova obra, y cal ja preguntar, no ja si's tracta d'una corrent l i teraria de moment, perquè'ls fets han donat
ja una resposta negativa, sinó si ella ha produhit obras de verdadera importancia, si pel
nombre de poetas y sas obras mereix figurar
entre'ls moviments que tenen decisiva i n fluencia en las literaturas.
Y à donar la resposta ab verdadera oportunitat ve un llibre que tenim à la vista (i)
(l) M . van Bevtr y Paul Ltanlaud. - PotUs JAujtutd hui, 1880-1900.—Pari». —Sociélé du Mercuri dc
Frana.
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que ab el titul de Pnétes d'Aujourd' hui,
presenta una llista dels que més han figurat
en el moviment, acompanyada d'una nota
més bibliogràfica que biogràfica per cada
un, ab una mostra de sas principals poesias.
El balans resulta imposant. El plet del simbolisme ve definitivament fallat ab la publicació d'aquest llibre.
Y cosa verament notable: casi tots els
poetas de bastant temps ja coneguts son joves. Bataille, Gregh, Louys, Mauclair, Valéry no arriban als trenta anys; à quaranta
mona fa pochs mesos l'inimitable Albert
Samain, y casi tots els demés oscilan entre
els trenta y'ls quaranta. No's tracta pas de
una literatura de vells académichs, de versos
de sèrre: es una literatura jovenívola y polenta, que lo que té de culta y seleccionada
no es fruyt de la falta d'inspiració, sinó d'un
refinament de gust que l i fa fugir las formas
conegudas y'ls camins fressats, que cerca'ls
lectors escullits y'ls aplausos del devot, y no
las alabansas del gros públich, y que ve á
demostrar en nostres días la eterna veritat de
que l'art té de viure en la serena y reposada
atmósfera del públich cull, alló que ab tanla veritat va dir Cervantes de la poesia: «fs/a
tal doncella no quiere ser manoseada, ni traída
pot las calles, ni publicada por las esquinas de
las plazas ni por los rincones de los palacios...
no se ha da dejar tratar de los truhanes, n i del
ignorante vulgo, incapaz de conocer los tesoros que en ella se encierran.»
Un'altra cosa crida poderosament l'atenció, y es la extremada cultura, la educació
profondament artística, y com à tal clàssica,
que mostran els literats de la nova escola.
En va han molts d'ells abominat del ritme
dels antichs mestres; la versificació adhuch
dintre de la major llibertat que s'han perm è s , ha conservat sempre un refinament
clàssich; els consonants ahont els han cregut
necessaris son plens y de veras; els versos,
fora en els cassos en que à dretas se separan
de la forma métrica, son armoniosos y ben
accentuats; las mateixas sihas d'en V'iélé
Griflin. malgrat sa apariencia deixada, son
un model de classicisme; las baladas en prosa d'en Paul Fort, resultan en magnífíchs
alexandrins, y en Mallarmé y en Verlaine
adoptaren, y hagueran posat de moda, si
may hi hagués passat a F'ransa, la esculptu-
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ral y consagrada forma del sonet en mollas
de sas més celebradas poesías; no, mil vegadas no, y cal insistir sobre aquest fet, perqué las llibertats de la escola moderna han
sigut explotadas per molts que no coneixent
la técnica literaria, ó poch aptes pera seguirla, s han cregut ab el dret de prescindir
de tot; els simbolistas, quan han prescindit
de las formas literarias adoptadas, ho han
fet per un refinament d'art, per creure que
certs estats de l'ánima, cenas descripcions
s'escapavan del motilo de la forma coneguda, may per peresa ó per falta de coneixements ni d'aptituts.
Difícil es respondre d'una manera categórica, y encara ho es més ferho d'una manera
compendiosa, á la pregunta de quina es la
característica de la nova escola. Una corrent
literaria no pot definirse ab una fórmula més
ó menys concreta, ni's presenta tan deslligada de las que la precedían, ni de las mateixas coetanias, que permeti fixar termes y
fitas precisas fins á la seva mateixa extensió.
Els mateixos simbolistas han sentit més la
influencia dels que anomenan parpassians
de lo qu'ells creuhen. Sully Prudhomme
respira en Verlaine y Mallarmé, y potser
en alguna de las més celebradas cansons de
Maeterlinck. la forma d'Heredia apareix en
els csculpturals sonets de Samain y Regnier,
y'l mateix Moreas no sempre apareix desprovist d'influencias anteriors; en una paraula:
es més fàcil classificar ó jutjar un autor que
definirlo, y si la dificultat es gran quan d'un
individuu's tracta, se converteix en impossibilitat quan se tracta d una escola.
Y no han faltat emperò professions de fe
per part dels simbolistas. Els autors de la
colccció'n donan algunas, y no puch resistir
al desitj de transcriure las més notables.
Escoltéu al malhaurat Mallarmé: «Anomenar un objecte es suprimir las tres quartas
parts del goig del poema, qu'es fet de la
felicitat d'endevinar poch á poch. Sugerir:
veusaqui l'ensomni. L'us perfecte d'aquest
misteri constituheix el símbol. Evocar de
mica en mica un objecte pera mostrar un estat
d'ánima. ó al revés: escullir un objecte y
despendren un estat d'ánima per una serie
de desxiframents... El vers es per tot á la
llengua allá hont hi ha ritme... En el genre
anomenat prosa hi ha molts cops versos

admirables de tots els ritmes... Sempre que
hi ha esfors al estil, hi ha versificació...»
«El vers es lliure (diu Griffin),lo que no vol
dir que'l vell alexandrí siga abolit ó restaurat, sinó que, més àmpliament, cap forma
fixa no es més considerada com el motilo
necessari á la expressió de tot pensament
poétich... el poeta obehirà al ritme personal .»
« i Q u ' e s un vers? (escriu Gustave Kahn).
Es un paro simultani del pensament. ;Qu'es
una estrofa? Es el desenrotllament per una
frase en vers d'un punt complert de la idea.
¿Qu'es un poema? Es la posa en situació per
aquestas facetas prismáticas que son las estrofas de la idea entera que s'ha volgut
evocar.»
Potser las ratllas transcritas donan més
idea de la escola de lo que podrían ferho
llarchs anieles, y per'xó las he copiadas, y
si hagués de senyalar una nota de la mateixa, diria qu'es una major llibertat y amplitut en tot: en la forma métrica, en els assumptes, en els detalls descriptius, un gust
refinat de la nuance, lo anar directament al
símbol suprimint la comparació intermitja,
l'afició á lo subjectiu y fins una especie de
romanticisme en el sentit en que l'hem pres
(sens emperò definirlo), peró més intelec
tual, més suau que'l que tots coneixém.
Un autor espanyol (1) ens pinta als catalans com molt influenciats per las novas corrents literarias. Nosaltres creyém tambS que
la influencia existeix y que no trigarà en causar una vera revolució en la moderna literatura catalana, poch á propòsit pera la vida de
lecturas públicas que porta, á seguir la corrent aquesta. Emperò ella será més forta
ben segur que'ls obstacles, y altres jutjaran
en son dia'ls esforsos dels qu'han tractat
d'introduhirla, dels quals nosaltres per molts
motius no'n podém parlar.
A conseguirho va dirigit aquest article; y a
presentar, no a jutjar ni á criticar, á alguns
dels poetas de la moderna escola, ne dedícarém algún altre.
G . A . TELI. LAFONT.

(I) Don José M.» Illas AguiUniedo: Alma eonUmporànea.
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UN PETIT POEMA MODERNISTA
Ja'm tenia à mi empipat tant modernisme,
quan l'altre dia, llegint unas poesías d'en
Maeterlink,hi vaig trobar el desllorigador.—
Ja't tinch, Meterlink!—vaig dir.—Oh! Y que
jo'n faré quan vulgui!—Figúrinse que'm vaig
adonar que al capdevall sols consistia en
transmetre las sensacions deslligadas. sense
formar cap serie, ni arribar à cap idea, ab
els noms poch ajustats qu'al etzar provocan. Res! Tal com el qu'està pel, ó'l que no
hi es pas ben bé tot.
Y lal dit, tal fet. Jo que me'n poso á fernc
una. Y ara vostès dirán si es ó no es ben bé
modernista.
En quant als ninots... Ja veurán: blanch y
negre; ratllas ben senzillas, encara que no
acusin cap forma, ó que sols las acusin de
oi'c/o, dibuixant per l'estil dels xicots que tot
just comensan á anar à Llotja, y alguna afanada de lo que fan els inglesos, resseguint
las figuras negras de blanch, y las blancas
de negra ab una ratlla ben groixuda. y velshiaqui.
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se n van anant
¿Ahónt anirán?
Van marxant, marxant, marxant
sens idea y sense plan.
Endevantl

Ja no se sent cap remó;
está nüvol de debó
Fa vent, plou... Quina negrooól
Un llampech... un'altre... un tró...
lluny! molt lluny!! <Bgrooooó...>
V després... res... la foseó.

EL COLERA

ll^oema
¡©clicucecent

Fa ana calól...
nna xafagól...
y'l sol deixa caure una xardól...
Oh! 7 la ierra... llensa una fnrtól...
V d'en tant en tant se sent una pudó!...
... D'en tant en tant...
la gent se'n van...

Allá pel cantó
passa un doctó,
després surt Nostre Senyó...
y també la Extremaunció!
Las portas se van tancant.
No's veu ningú... fa llevant,
y las campanas, ning! - nang!
van tocant, tocant, tocant
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sens idea y sense plan..
Endevant!

Ja ve la desinfecció.
jQui sab cóm parará aixó)
La epidemia! Quina poó!
Ja surt ana professó...
Parenostres ,/iu le crió/...
L'ayre esti pie de Iristó.
¡Per que'ls aucells callarán?
Els metjes van receptant,
las farmacias trevallant
Qu'es lo que despatxarán?
Els malalts prou qu'ho sabrán
Els enfits van explotant,
y la gent se va buydant,
enrampant y vomiunt
sens idea y sense plan
Endevant!

y'ls soldats... y... quí sé jo!
El Tt Deum cantarán.
Cants y encens tot onejant
cap amunt se'n van pujant.
La custodia enlluhernant...
els ciris espurnejant...
casullas llampeguejant...
y veus tendrás refilant...
Y tothóm s'hi va apretant
sens idea y sense plan.
Endevant!

Gran pet d'orquesta!
Tothóm fa festa!
Ja no hi ha pesta!
Al milj del dia
quina alegria!

Regna un pánich de debò.
(Doscents ja? Deu meu! Senyó!
V per tot una grogó!...
Rom, láudano, begui aixó
y no's purgui... no senyó!
Ela uns diuhen... Quí sé jo!
Tothóm se va esparverant;
no saben lo que faran...
¿Qui sab si'l doctor Ferrán?
D* Valencià'ns ho dirán.
Metjes francesos ja hi van.
Clavan caixas... pim, pam, pan!
Y'U fossen van enterrant
ell morts, que van arribant
sens idea y sense plan...
Endevant!

< Vina, Maria!
> Posat ben maca...
c Dom la petaca...
i y apa! á espargí rse
« y á divertirse! «

Cantan pardals, fa frescó!
Ja's veu passà algún senyó!
Y torna una gernació!!!

Y entre'l brujit
de la gent
te sent
pinll
jQn'e$?
Res:
L'últim p.. escanyolit.

Ay, ayl ves... ¡-qué será aixó?
Fins hi va'l Governadól...

PoMPiñra GKNER
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ALS JOVES
Deu vos guardi, companys. Jo'm descubreixo al trobarvos en el cami qu'es mon
camí, y ensemps qu'os saludo, vos admiro.
Avant ara que hi sou, ara que sentiu bategar
el cor més sovint y ab més forsa que may.
Si algú, no prou fort pera seguirvos, s'entossudeix y cau, res hi fa: deixeulo enrera y que's quedi ressagat y avergonyit. Per
l'obra acobardida d'un sol, no s'ha de malmetre'l pensament ardit dels altres!
Cor-oberts, dantvoè las mans, anéu fent
via sense girar els ulls, que's podria tornar
de pedra'l somni daurat en que tots realisém
la fugida del llot hont s'escàu el servilisme.
Si'l cap vos posa trabas ab la bojeria de la
rahó. no os deturéu per aixó. que res vol dir;
Ínflenlo ab esfumalls de bon vi, y apuréu sos
fils d'or bevent sens mida.
Si'l cor creu veures presoner ab vostres
pensaments, deixeulo lliure, ben lliure, que
si's vol donar compte de qu'está en laiprimavera de la vida, teixirà son niu d'amor, fantasiejant entre l'arbreda'ls cants de la poesia
més gemats; y esclatant en flor pera llensar
sos ardents perfums entre un desfet esbojarrat de fullas irisadas, tornarà à vostres pits
y os dará alé y coratje pera cridar ab més
forsa que may: Avant sempre!
Fe, Patria, Amor: aquest es vostre lema.
Ab lletras ben marcadas grábenlo en vostre
front. Tots tres mots vos pertocan, ben vostres son; y al seguir la vostra via, la faréu ab
més profit, creyent, lluytant y estimant.
Ensenyeulas al món enter eixas paraulas,
ensenyeulas à joves y vells, y ensemps que'ls
diguéu lo que son, repartiulas entre ells dant
à cada hu lo que l i toqui.
Als vells pirrteulos qué es la Fe, y que's rabejin en el mar salvador d'ella; que morin
creyent, ja que la mort els cridarà prompte.
Y de la Patria y l'Amor que sols ne recordin
sos fets de quan eran joves com vosaltres.
Res hi fa que'ls abultin tot contant: la Fe
ja'ls darà forsas pera viure satisfets en son
mateix desengany.
Als homes fets mostreulos la Fe, que
prompte's faràn vells, y ensemps la Patria,
qu encara poden defensaria tant ab sos propis brassos com ab sos mots d'entussiasmc.
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Y per vosaltres, joves ardits d'avuy, homes
fets de demà, quedéuvosho y cultiveuho tot,
qu'encara es poch: la Fe, la Patria y l'Amor.
No sempre dui a aqueixa edat tan entussiasta; no sempre seréu joves; no en va hi ha
homes vells que son els joves d'ahir, com
vosaltres sou vells del demà. Ara que hi
sou à temps, aprofitéuvosen, brindéu ab tota
l'ardidesa entussiasta, cantéu ab tota vostra
veu... Tal volta demà, esclaus alguns del
metall qu'al home envileix,tal volta decrèpits
pel pes dels anys, no podréu ferho; tal volta
demà seréu uns miserables sense cor ó uns
vells sens esperansa.
Avant ara que hi sou, companys
l'ànima!

de

RAFEL FOLCH Y CAPDEVILA.
ELS INTRUSOS D E L P^AHER
En mas horas d'amor y d'alegria,
quan me penso ser l'amo de mon goig,
de sobte la tristesa se'm congria
y m'aclaparan pensaments de btjig.
Una ansietat extranya s'apodera
de mon cor desvetllat, un greu anhel
cubreix mon esperit, com ploranera
broma que tapa la blavor del cel.
La pedra que'l baylet tira, furienta,
en el gorch que rellú com un mirall,
el llot endormiscat mou ab sa empenta
enterbolint el trasparent cristall.
Aixfs mateix té l'ànima riallera
lo seu pòsit de pena y de dolor,
encongit, ab sa calma mentidera,
com el fanch en lo clot miraliador;
y del pler insensat ab la estrebada
s'enlayra lo solatje de mon cor,
lornantme lo regust de la passada
angunia, toia plena d'amargor.
Volvas d'aquell neguit que'm consumia
ab la febrada del primer amor,
quelcóm d'aquellas penas que ja havia
posat, á cop de temps el pobre cor;
desenganys adormits, pols malehida
dels ídols destrossats que traginém,
espectres que del goig lorban la vida,
intrusos qu'en lo pler sempre trobém,
tots s'agitan en torn de lat febrosas
horas follas d'amor, feta i bocins,
revol de las partículas confosas
dels dolors ajupits que porto á dins.
FREDSRICH RAHOLA.
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EUDA D URIACH
II
LA PARTITURA.

Si sempre, al agafar la ploma, ns mou el
desitj de que las paraulas escritas siguin una
reproducció fidel del pensament, més que
may sentim aquesta necessitat al tractor de
l'última producció del mestre Vives.
L'estreno à'Euda d'üriach ha despertat á la
gent de nostra terra de son habitual ensopiment en materias musicals, motivant las manifestacions y judicis més oposats per part
del públich y de la critica, deis inteligents y
dels profans, dels amichs y deis enemichs,
dels sabis y dels ignorants. En nostre concepte, la exageració més gran ha regnat en las
apreciacions d'uns y altres, fins al punt de
que pocas vegadas pot dirse ab més motiu
que la passió quila'l coneixement. A nosaltres mateixos, que cap autoritat tenim en
aquests assumptes, y per tant cap influencia
podém exercir en la opinió, ha pretengut
arribar, la pressió dels apassionaments dels
uns ó las envejas"dels altres, mes nostra acostumada independencia de criteri no ha de ser
dominada en la present ocasió, com en cap
altra. Lo que pensavam desde la primera audició de l'obra seguim pensant ara. y ab la
franquesa de sempre aném à exposarho.
Examinemla avans per parts, pera donar
després nostra apreciació del conjunt.
ACTE 1. — La orquesta descriu al comensament de l'obra, que no té preludi, una festa en la plassa del poble. El chor d'introducció no ofereix cap novetat, mereixent sols citarse'l motiu del ball, que encara que de poca
importancia, resulta tipich; v després d'uns
curts recitats de Severi, arriba la creuhada,
donant lloch à una página musical que, si bé
construhida en la forma tradicional de l'ópera, presenta' quelcóm de recomanable.
El tema de la creuhada es un dels més ençertats de l'obra. El músich ha sapigut interpretar al poeta, y la predicació del Ermità
està ben traduhida en el cant del baix, ample
y solemne, y en el trevall orquestal que l'acompanya. Iniciat el tema ab una frase penetrant de corneti y respost en els graves de la
fusta, s'apodera lentament de tota la orquesta y va desenrotllantse en progressions creixents que li donan un to majestuós fins á esclatar en crit de guerra En aquest crit, més
solemne qu'exaltat, el mestre ha sapigut expressar ab acert el carácter religiós d'aquella
guerra. El chor secunda aquest crit y la orquesta reprèn el primer cant, que va poch à
poch apagantse. En conjunt, produheix el
número bon efecte, que milloraria ab una interpretació més adequada.
Segueix una balada de tenor, qu'es de lo
més fresch y català de la partitura. El tema
té tot cl sabor d'ayre popular, y la repetició

d'aquesta bonica melodia resulta un apropiat
comentari de las estrofas de' la cansó de Severi. S'ha de regoneixe que'l mestre Vives
ha estat inspirat en aquest número, que no ha
pogut ser ben apreciat à causa de sa pèssima
execució, tant per part del cantant com de la
orquesta, conduhida ab molta precipitació.
Ab la tornada del poble, hi ha altra escena
de conjunt que resulta bastant deficient. El
músich podia haver escrit una bonica página,
aprofitant el contrast de la gatzara del poble
ab la tempestat que ve à destorbar la festa y
ab el crits de la bruixa. La orquesta's limita à
apuntar la situació, reproduhint el motiu del
ball, acompanyat d'un petit chor de molt pobre efecte, y seguit de pochs compassos que
donan escassa impresió de la tempestat ab
que'l quadro termina.
Comensa'l següent ab un chor ben poch
recomenable, escrich sobre'I patró usual en
las óperas. El desenrotllo orquestal de la escena dels servidors peca de falta d'originalitat, revelant al mateix temps l'adoració
qu'en Vives sent per Beethoven, puig sense
donarsen compte ha construhit aquest fragment seguint massa d'aprop l'estil sinfónich
d'aquell mestre. Nostra imparcialitat ens
obliga a ferho constar, no ab l'objectede retreure una falta del músich. sinó ab la bona
intenció d'advertirlo d'aquest defecte pera lo
successiu.
D'un semblant mal adoleix l'arribada del
comte y'l monólech que segueix, quina factura té molt del procediment wagnerià. Apart
d'aixó, las frases del tenor son ben -entidas
y en carácter ab el personatje. En la orquesta atravessa'l tema de la balada, mentres Roger evoca la memoria de son pare y fa esment del càstich que li imposà, associantshi
després el recort de sa estimada. Llavors
apareix per primera vegada un altre dels temas principals de l'obra: el que caracterisa à
Euda. No trobém en ell al compositor tan
afortunat com en els anteriors, puig aixis la
melodia com el ritme son bastant trivials y
no'ns donan clara idea dels sentiments del
personatje.
L'arribada de la comitiva d'Euda no ofereix cap importancia musical, y'ls primers recitats son acompanvats del referit motiu d'Eu
da; que's desenrotlla plenament Els saludos
que's creuhan entre'l comte y'ls forasters están descrits en un motiu cavalleresch que si
no té cap importancia en l'obra, resulta en
caràcter, sobretot en la resposta de Tibalt;
y sense ser trascendental, també's recomana'l
t e m a d é Roger,que reflexa sa passió amorosa.
Després d'aquests passatjes epissódichs,
arriba'l fragment millor del quadro, ó sia la
escena del convit. El motiu de jova ab que
Roger ordena parar la taula està ben sentit
y millor armonisat. y'l brindis es el moment
musical culminant del acte. La melodia del
brindis la trobém delicada, de carácter cata-
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de la que requeria en nostre concepte. El
lá, y d'una encisadora tristesa que traduheix
perfectament el sentit dels versos de Guime- passatje en que Roger ven l'ànima à la brui- í
rà. La resposta de Tibalt ab la mateixa me- . xa, fonament de totas las situacions que selodia de Roger, no la trobèm encertada, puig gueixen, devia haver sigut tractat pel comapart de seguir el procediment comú en las positor bastant més extensament, puig el
óperas, resulta falsa, donat lo antitétich dels comentari musical qu'acompanya als recitats
sentiments que covan en l'ànima dels dos dels personatjes, si bé està en caràcter, peca
de bastant precipitat. Y degut també à lo
personatjes.
dolent de sa execució, ha deixat de produDecàu moltissim tot el final del acte. La
entrada d'Euda dona lloch à la reproducció hirnos en conjunt la impresió fonda del
llibre.'
de son motiu en la orquesta, peró aquesta vegada à temps més lent, ab lo que desapareix
Com ja diguérem al parlar d'aquest, el
un xich la trivialitat avans citada. Acaba Tac- compositor ha sapigut salvar molt bé la trante ab el desafio y la mort del comte, passatje zició sobtada de la caverna al convent per
en que l'autor ha estat poch afortunat, puig medi d'un chor interior 'de monjas ben arla escena resulta pobra y vulgar musicalment, monisat y que'ns coloca en situació pera la
ab estructura d'ópera italiana aixis en las escena que segueix. Al comensar el dúo de
veus com en la orquesta. En els últims com- Euda y l'Abadesa, la factura de la compopassos està marcat massa precipitadament el
sició millora de manera ben visible Un recidesespero d'Euda y'l contrast ab l'alegria tat ample y misteriós dels violoncellos expodels criats que tornan á ser amos del castell. sa la idea inicial del dúo, que pausadament
La impresió de conjunt d'aquest acte es va prenent cos en tota la orquesta de corda, y
molt mitjana. Apart dels pochs fragments ab un senzill tema de quatre notas que's requ'hem citat ab elogi, resulta tot ell sense peteix d'un cap al altre de la escena, en Vives
caràcter, ab divagacions de sistema, y sa fac- ens dona la impresió de la pau y tranquilital .
tura revela haver sigut escrit poch temps des- del convent. «Tot es pau al voltant: la terra,
prés d'Arlús y molt avans qu'altres fragments » e s llunya, y-'l cel d'aqui es aprop», diu
Sor Mahalla, y aquest es sens dubte'l foque segueixen.
nament del dúo, que's desenrotlla d'un moACTE 11.—Comensa ab la fantàstica escena
do llógich; apareixent ben descrit, dins de
de las bruixas, en la que'l mestre Vives ha
donat probas d'habilitat y coneixement dels l'apacible melodia, el contrast entre l ' A efectes orquestáis. Veritat que l'assumpto es badesa, que -fa tant temps ha renunciat al
propi pera lluhirse, mes també dona ocasió món, y la nova monja, à qui encara perseá que'l músich, deixantse portar per l'efectis- gueixen els recorts del seu estimat. Aquests
me, caygui en vulgaritats imperdonables. estàn ben reflexats en una frase més apassionada que'l compositor posa en boca d'Euda,
Desde la incomparable escena à'Orfeo fins à
peró qu'es dominada ben prompte pel tema
la desditxada de Mefistofele, son en molt
principal, del mateix modo que l'Abadesa
major número'ls compositors que s'hi han
ofega en aquella'ls recorts mundans. El mesestrellat que'ls qu'han lograt produhir un
tre ha sapigut compenetrarse aqui del tot ab
efecte de bona lley.
la situació, produhint una de las més herEn Vives ha tingut el talent de mantenirse mosas páginas de l'obra, en la que trobóm
en un terme mitj <jue té més de delicat que propia la monotonia per la constant repetició
d'aparatós. Després d'uns recitats que Iligan
del tema, y qu'ha sigut expressament buscabé ab la situació, comensa'l ball de bruixas, da. Es de notar la delicada manera ab qu'es
hont el músich hi coloca dugas melodías de tractada la orquesta, que ab tot y tenirhi.
caràcter distint. Hi ha primer una melodia un principal paper en el dúo, no arriba à ofetrista, molt elegant y sentida, que ve à ser gar may el cant y'ns dona sempre la impresió
com un tema de queixa ó angoixa, y en la
que l'autor s'ha proposat. Peró l'efecte será
que potser se reflexa l'estat d'ànima d'Urilmolt millor quan pugui ser interpretat per
da. Encomanat ab gran acert aquest plany á artistas que sápigan donar la deguda expresla viola, que l'exposa à so/o, produheix molt sió à lo que cantan.
bona impresió. En els instruments de fusta's
presenta un segón tema que contrasta ab
La professió d'Euda en el temple del mol'anterior, puig ens descriu l'alegria y esbo- nastir finalisa Tacte. Comensa'l quadro ab el
jarrament dels bruixots ballant entorn del
cant del Abat. apoyat en la orquesta ab unas
cadavre del comte. Aquest segón tema es armonías de metall, que, si no del tot novas,
també encertat, y'l conjunt produheix un tenen marcat caràcter religiós. El moment
tipich efecte. Peró al desenrotllar la escena, en que la professa pronuncia'l seus vols es el
ab tot y'l magnifich trevall orquestal, no'ém
més^encertat del quadro, puig en Vives ha
que'l músich ha abdicat de sa personalitat, sapigut donarnos tota la emoció que requeparticularment en Vallegro ab que fineix,
reix el jurament, que diu Euda ab notas de
d'excelent efecte, peró d'escassa originalitat. fondo sentiment y ab tota la solemnitat d'un
La escena següent, en que Urilda torna la acte tan trascendental. Pera la major propievida al comte, té menos importancia musical tat, el compositor posa en boca d'Euda las
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mateixas paraulas Ilatinas que marca'l rito
litúrgich cn semblant acte.
L aparició de Roger deuria realisarse inmediatament, puig la resposta del Abat y ' l
cant de las monjas que retardan aquella, fan
decreixe l'interés, que per altra part tampoch
es sostingut en la orquesta. El desenllás d'aquest acte'ns ha semblat molt deficient musicalment, puig las peripecias ques succeheixen en la escena deurian tenir son corresponent eco en la orquesta ab un final concís,
peró de grandiositat trágica. O en Vives no
s'ha vist ab suficient empenta, ó ha temut
caure en la vulgaritat d'una apoteossis: el
cas es que no ha interpretat la grandesa de
la situació, que requeria la inspiració necessària pera conseguir un efecte de bona lley.
En conjunt, el segón acte revela un progrés sobre l'anterior, y si no resulta del tot,
pels defectes qu'acabém d'exposar, no hi ha
dubte que 16 fragments hermosos y que'l dúo
del convent deixa una impresió que no arriba
a esborrarse en tot lo restant de l'obra.
ACTE III — E s l'únich en que hi'ha preludi.
En breus compassos l'autor ens presenta un
nou tema que dona de cop la impresió de las
escenas que segueixen. Ks aquesta una i m presió de la vida tranquila y somrihenta del
camp en la plenitut d'un jorn de primavera
ab totas las galas de la estació. El tema es
elegant y apareix en la orquesta molt ben
armonisat, produhint un bon conjunt. En
la primera escena segueix desenrotllantse
aquest tema en continuas progressions,
mentres el pastoret Roderich entona una cansó bastant sentida en son comensament, peró
que després del diálech ab Severi s converteix en un ayre alegre un xich trivial. Potser
interpretada per un'ahra artista, que no la
cantés à tall de couplets, milloraria la i m presió.
Arribém á la situació més musical de la
llegenda: el dúo d'amor. Al apareixe'ls dos
amants, s'inicia en els violins el tema de
passió amorosa, que reproduheixen tots els
.instruments de corda, y s'entrellassa ab eí
motiu de l'anterior escena. Mentres Roger
entona'ls inspirats versos ab que Guimerà
descriu els esplendors de la natura, surt també per primera vegada'l tema de la natura,
que's deixonda per tota la orquesta y la omplena ab riquesa de matisos, y va seguit
d unas armonias imitativas en la fusta, que
ab la reproducció del primer tema, acompanyan el final del cant del tenor. El conjunt
es d'un efecte excelent.
Euda respón com despertant d'un somni é
invoca la intervenció divina en un cant qu'es
apoyat en ascendent progressió pel motiu
qu'acabém de citar. Els sentiments dels
amants se divideixen, y comensa la lluyta
entre la passió amorosa y'l misticisme. Aqui
es ahont el compositor no ha estat al nivell
de tan important y difícil situació, puig des-

d'aqnest moment el dúo decáu, aixjs en la
melodia com en la trama orquestal. Reapareix el vulgar tema d'Euda qu'hem trobat en
el primer acte, y ab ell construheix el mestre
Vallegro del dúo (seguint el motilo antiquat),
fins á convertir en trivial aquella hermosa
lluyta. Es gran llàstima que un dúo tan hermosament comensal no tingui millor acabament.
La intervenció del Ermità, que ve al devant de la creuhada, dona un nou carácter á
la escena- Las paraulas del sant varó oferint
la salvació als culpables donan lloch á una
hermosa situació musical en que apareix un
nou tema, en nostre concepte'l de més potencia dramática de l'obra. Es el tema del arrepentiment, descrit ab una melodia molt encertada, que té son adequat desenrotllo en
els graves de la orquesta; y sobre aquesta
melodía está escrit tot el cant del baix, repo
sat y solemne, que dona gran interés á la escena. El músich ha sentit bé aquesta situació y ha sapigut donarli'l relléu que li pertoca.
Senyalan l'arribada dels creuhats uns choráis de marcat sabor religiós- Tant la cansó
de la non non, encomenada à las veus femeninas, com el chor d'homes que segueix, son
de bon gust y produheixen molt efecte- Abdugas melodías las trobém ben ajustadas á
la Metra, peró la factura no resulta gayre original. Molt millor ens ha semblat, baix
aquest punt de mira, el tercer choral qu entonan tots en la escena, en el que s'hi veuhen
ben reflexadas las fatigas y penalitats del viatje á Terra Santa, y en ell son lligadas en
combinacions de notable armonía las dugas
veus humanas.
L interés creix al entonar un creuhat lahermosissima melodia popular coneguda pel
Caní dels aucells, colocada aqui ab aceri.
El mestre Vives li dona un carácter purament
epissódich, sens aprofitaria pera novas combinacions que ab sa lra-sa en el compondre
podían haverli proporcional un segur y fàcil
triomf. Peró'l compositor ha volgut procedir ab una sobrietat ben remarcable, que s
posa més encara de relléu en la escena de
conjunt que finalisa l'acie.
Comensa aquesta per la confessió que'ls
amants fan del seu pecat devant del poble.
Un nou tema de confessió y de dolor per la
culpa acompanya las exclamacions de Roger,
qüe fa la declaració dels seus pecats, y que
reproduheix Euda ab el propi objecte. Aqui
trobém molt natural la repetició del tema,
perquè'ls sentiments d'un y altre personatje
son idéntichs, y per tant han de ser expressats
ab la mateixa frase musical. Una momentània interrupció del chor, que intervé en forma musicalment molt pobre, deslluheix per
un instant el conjunt, tornant á remontarse
ab el cant, solemne de Pere l'Ermità, que
clou la escena ab els temas de la creuhada y
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dei arrepentiment, magníficament combinats. Y després de la despedida dels amants
ab son motiu amorós, se reproduheix el choral dels pelegrins qu'emprenen de nou la
marxa, y cau el teló.
El tercer acte es molt superior als anteriors.
Resulta de més unitat en la concepció, y revela molt d'avens en l'estil orquestal. Si no
es acabat, hi ha en ell páginas qu'acreditan
à un autor, y la nota que més sobressurt es
en nostre concepte'l bon gust al no abusar
dels efectes que li proporcionavan las situacions, y en particular la sobrietat ben lloable ab que ha escrit la escena final.
ACTE IV.—L'obra decàu extraordinàriament en aquest acte, qu'aixis per sas dimensions com per sa escassa importancia, podia
l'autor calificar d'epilech ab milloracert. Comensa ab el cant d'un muezim, bastant apropiat, particularment en las cadencias, peró
que té desmesurada extensió. Segueix un altre cant de tenor en que Roger expressa sas
queixas per la trista separació de sa estimada, y'l desltj de revéurela promptament. La
melodia d'aquest fragment está basada en la
orquesta sobre la coneguda cansó catalana
Plany. Resulta un cant ben lligat y de lo
poch recomenable del acte,-peró que no hem
pogut apreciar bé á causa de sa mala execució.
Un intermedi sinfónich vol descriure l'assalt pels creuhats de las murallas de Jerusalém. La dificultat que presentan sempre
aquests trossos descriptius se posa aqui de
manifest, majorment per haverse escrit en
una forma antiquada que constrasta ab lo
anterior de l'obra y desdiu de la experiencia y
coneixements musicals del autor.
Termina l'obra ab la mort de Roger, ferit en l'assalt, després d'un dúo al retrobar á
sa estimada en que's reproduheixen els motius més importants del dúo del tercer acte,
seguits d'una nova melodia qu'acompanya
l'agonia de Roger. Aquesta melodia es la
més inferior de tota l'obra, y sa aparició á última hora aumenta'l mal efecte que produheix tot el quadro final.
Sols d'equivocació podém calificar el trevall del mestre Vives en aquest acte. A judicar per las apariencias, bé pot atribuhirse'l
desequilibri ab els anteriors à haver sigut escrit ab excessiva precipitació, al objecte de
completar l'obra pera lograr sa representació
inmediata.
Respecte de la execució y presentació escénica, l'espay ens obliga à ser molt menos
extensos de lo que voldriam. Orquesta, chors
y cantants han contribuhit cadascú en sa esfera á fer malbé la partitura. No citarém noms
pera no allargar, y ademés perquè la responsabilitat no ha de recaure en els modestos
cantants d'una companyia d'ópera barata, sinó
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en la Empresa que'ls hi ha encarregat un'obra superior á sas facultats. No podém, ab
tot, deixar d'anotar qufi'l senyor Pérez Cabrero, apreciable director de sarsuelas, ha
concertat y dirigit l'ópera ab la major ineptitui, y es el principal responsable del desordre y falla de claretat y d'expressió qu'h'a
regnat d'un cap al altre de l'obra, contribuhint à la mala comprensió de molts dels fragments.
De la mise en scene sols pot donarsen idea
dihent qu'ha sigut tan dolenta ó pitjor que
la execució. Recordant la magnifica presentació de Las monjas Je Sani Aymán, DO'S concibeix que la mateixa obra en el mateix teatre
hagi sigut tractada ab tan poch cuydado y
ab una falta tan absoluta de direcció. Ni un
sol trajo ha estat apropiat, puig iots son de
la major pobresa, sense cap gust arlistich ni
coneixement de l'época. De vuyt decoracions
que devian haverse pintat, sols tres s'han
presentat novas. La del últim quadro, qu'es
la millor, resulta falsa, y ademés inapropiada, puig l'acció de l'ópera, segons els autors,
té lloch al exterior del temple pera evitar la
irreverencia de cantarhi un dúo amorós Peró res hi ha que deturi'l capritxo d'un pintor
ó la poca escrupúlositat d'una Empresa qu'ha
fet representaren las pitjors condicions un'obra en que tan important paper hi juga la
part escénica.
El concepte total que'ns mereix l'obra del
mestre català, pot deduhirse de lo que va escrit. Ni es una producció musicalment trascendental, ni es una equivocació que mereixi morir apenas nascuda. Té numerosos defectes y té qualitats ben recomenables. No
representa la consecució d'un ideal, ni la definitiva consagració del artista, peró denota
un evident avens en la carrera musical del
autor-, y dona une fundada esperansa de perfeccionament en sas obras venideras.
Entre sos defectes principals, hi trobém la
falta d'unitat en la concepció y marcat.desequilibri en el desenrotllo dels actes El primer y part del segón contrastan massa ab lo
que segueix, mentres que l'uliim sembla no
haver sigut gens madurat. En alguns moments el músich apareix ab personalitat propia; en molts altres, se veu dominat per la
influencia de las obras qu'han format sa educació artística. Sabém lo difícil qu'es despendres d'extranyas influencias, mes la pràctica es qui ha de donar al mestre Vives la
complerta personalitat que no pot exigirseli
en la que realment constituheix sa primera
ópera seria.
Al mateix temps es precís regonéixeli qualitats ben remarcables. El domini del mecanisme orquestal y l'habilitat en la construcció de la major part d'escenas son mèrits ben
evidents. No s'hi troban prodigisd'inspiració,
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mes tampoch iru-one en lo xabacà; no arriba Sàens y l'indispensable Nocturn de Chopin.
al entussiasmc en certas frases de passió Sols deplorém que'l segón programa fos un
avassalladora, pero sab trobar el to just del xich deficient, y que Popper hagi ocupat ab
conjunt de la situació. EI dúo del acte segón excés cl lloch dels autors clàssichs.
y gran part del tercer acte, son una mostra
El pianista Bauer resulta una notabilitat
de lo qu'afirmém.
en el seu art. Son remarcables sas equilibraPeró hi ha encara quelcóm més important das facultats, aixis de dicció com d'execució,
(qu'es lo que principalment ens mou a aplau- y la serietat y justesa ab que interpreta totas
dir al mestre Vives), per sobre de totas las las obras. Acompayant à en Casals ocupa
qualitats y defectes de l'obra. Probas ha do- sempre ! lloch que li pertoca, y com a connat, en sas produccions anteriors, de conei- certista ha dit magistralment el Carnaval de
xe'ls recursos ab que'l músich pol conquistar Schumann, una Gavotla de Gluck, la Marxa
a un públich sempre qu'ho té per convenient. húngara de Schubert y varias altras compoDonchs en Euda d'Uriach no n'hi trobém de sicions de Chopin, Schumann, etc. Particuconcessions al públich; no sabém veurehi larment ha obtingut el més gran èxit interque'l compositor, conscient ó inconscientment, pretant d'un modo admirable en el piano la
s'hagi deixat arrossegar per l'efectisme afala- Cavalcada de La Walkyria, en la que hi fa
gant els gustos de las massas. Ans pel con- prodigis d'execució.
trari, creyém que devegadas, com per exemple en la Cansó dels aucells, la excessiva sobrietat ha vingut a perjudicarlo. Axis mateix,
La «Sociedad Filarmónica» ha comensal
la escena de conjunt ab que finalisa'l tercer sas sessions ab un notable concert, quina noacte, es una proba de la sobrietat y honrade- ta principal ha sigut la execució dels númesa ab que ha procedit el músich català: la si- ros musicals de la inspiradissima Ar/es;ana
tuació no podia ser més expressa pera colo- de Bizet. Baix la excelent batuta del mestre
carhi un concertant ab tot son corresponent Crickbootn ha obtingut aquesta obra una
aparato, com molts compositors haurian fet; magnifica interpretació, sobressortint, pel
peró en Vives, lluny d'aixó, no ha pogut pro- sentiment y expressió ab que foren dits. la
cedir ab més senzillesa y serietat artística
Berceuse, VAdagietto y'ls Melodiames, y per sa
En resúm: el trevall del mestre Vives re- brillantés y colorit el Minuetlny la Parándosulta honrat y sincer, y tan sols per aquest le. Tots els. fragments foren executats ab una
concepte ja mereix l'aprobació, ó al menys el claretat, precissió y clar-obscur que no havian
respecte de tothóm. Tan injustos trobém els .obtingut en anteriors execucions de tan herdesmesurats elogis de certs amichs oficiosos mosa obra.
y las exageradas ovacions del públich. com
Las oberturas d' Egmont y Tannhauser y
l'ensanyament de la critica de mala fe y las els Remors de la selva, obtingueren aixis marastreras mormuracions de gent del ofici que, teix la bona interpretació a que estém acosimpotent pera produhir res sólit, ha d'entre- tumats ab aquest director, devent fer constar
tenirse escampant la baba de la enveja. A un la brillantés y netedat ab que fou conduhit el
músich del talent d'en Vives, en lloch dt fer- passatjc de la Bacanal, y particularment la
l i la trábela, com es vici en nostra terra, se frase de Venus, que va dir admirablement el
l'ha d'alentar per l'espinós cami del art serio, violinista senyor Meritz.
à fi de que sas poderosas facultats arribin à
El conjunt de corda molt superior á lo resdonar els fruyts que prometen. D'altra ma- tant, flaquejant com de costúm els instrunera'ns fem responsables de que s'enfonzi en
ments de metall. Devém fer especial menció
el llot del género chien, ahont els triomfs del primer violi ja citat, aixis com del viola
no gastan el cervell y asseguran una posició senyor l-'orns, que digueren á la perfecció
que difícilment arriba à adquirirse ab el cul- sas pans respectivas dé VArlesiana.
tiu del verdader art.
JOAQUÍM PENA.

CONCERTS
Bon principi ha tingut la temporada actual. Dos concerts ens ha ofert la passada
setmana en el teatre Principal el gran violocellista Casals, donantse en ells ademés á coneixe'l pianista inglés Harold Dauer.
Casals ha executat ab la perfecció de sempre totas las obras, entre las que citarém especialment las Sonatas de Beelhoven y Locatelli, dos fragments de Bach, las Variacions
sinfónicas de Boéllman, IJC Cigne de Saint-
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JACQUELINA
Clarcjava.
Ei dormitori blau cel estava ornamentat
ab coqueteria exquisida, ab coqueteria de burgesa refinada.
En la catifa, groixuda y ben trevallada, hi
havia un dibuix que representava una escena de Romeo y Julieta, y la Jacquelina. ab els
seus peus bufons, disminuhits, se passejava
nirviosa per la cambra, sense gosar á trepit-
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jar el lloch de la catifa ahont el teixit senyalava las dugas bocas del amants de Verona,
que s'unian en un petó fill de l'ánima, poemátich, intens...
S'havia retirat al seu dormitori casi per
obligació, perqué li havian manat que's fiqués al llit y reposés forsa.
Impossible:
L'endemà ja seria un'altra, l'endemá ja
fora casada ab un h o m e à qui ahorría, y per
aixó li agradava estar sola, sense reposar,
ben sola, pera despedirse del seu niuhet de
soltera y parlar ab els recorts que hi deixava,
qa'eran tan bonichs y se'ls estimava tant!...
Per'evitar que sa exaltada imaginació l i
presentés somnis frisosos y horas d'angunias
viscudas y ploradas alhora, s'estava mitj ajeguda en una chaise-longue, y à la llum incerta del crepúscul, qu'entrant pels mal
closos finestrons se barrejava ab-la llum eléctrica de la cambra, la Jacquelina's guaytava
la escena de Romeo y Julieta, corpresa, capficada; després va cloure'ls ulls apretant
fort las pestanyas, com si volgués allunyar
Una visió, y aixecantse y redressanlse ensemps, se dirigi valenta, serena, cap al seu
secrélaire.
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y ànima, y anava à casarse ab un altre, ab
un home-marit que la societat el considerava
per la seva posició material, y'ls pares d'ella
abusant de la seva autoritat l i proporcionavan.
Ella havia somniat y viscui l'amor passional, l'amor de l'ànima, deslligat de tota preocupació, consumat en un espasme de goig
indefinible, y'ls seus pares li proporcionavan
un amor 'burgès, reposat, un matrimoni
práctich y, perlo tant, més inmoral que cap.
Y en aquesta lluyta's trobava la Jacquelina quan, desfent una cinta verda, va deslligar un plech de cartaá perfumadas ab YlangYlang.
Ne va llegir dugas. els ulls se li ompliren
de llàgrimas y... no pogué seguir.
Anava à cometre una traició doble: trahia
al home qu'estimava, y enganyava vilment
á un infelis que s'havia enamorat d'ella.
Era una cobarda, era una vensuda.
Si hagués tingut aprop al altre, al que
l'havia encoratjat en las situacions més criticas, à bon segur qu'hauria fet un acte digne d'una protagonista d'ibsen; ara... no,
ara's trobava voltada de gent que li repetían
quelaestimavan,y'sveyasola, no tenia ahont
decantar el seu cap que bullia, no tenia qui
la comprengués, qui li recullis ab petons febrosos las llàgrimas que ja eixían à flor dels
ulls...

L'obri resolta.
Era un cementiri, un cementiri d'ilusions
y amors dels que sols ne quedavan las despullas simbolisadas ab cartas y versos, cabells y llassos y flors marcidas...
Y va anar esquinsant las cartas una per
Va obrirtots els calaixos quedespedian mil una, fentne bossins, que voleyavan suaument
olors diferentas, peró tótas conegudas, totas com papallonas blancas en ple mitj dia.
gratas, y que al arribar fins á ella en onadas,
Va guaytar las flors marcidas: cada una
las unas tendrás y altras voluptuosas, la fe- era un recort, la memoria d'un dia d'amor.
yan estremir de goig y d'anyoransa.
No'n quedava res: la flayra perduda, el co
Cada calaix era un sepulcre, cada recort lor esmortuhit, groguench, la sava aixuta,
un pilot de cendras d'un amor viscut ab tota el tronch inflexible, las fullas recremadas.
Quina llàstima l i feyan las flors marcidas!..
l'ànima, y al guaytarsho ella, els seus ulls
Un deix de fonda melangia li amargava
estavan humits com velats per llàgrimas que
l'ànima; hauria volgut plorar forsa, exteriono podian eixir al defora...
La Jaquelina per la societat era l o q u e n risar els seus dolors sanglotant nirviosa, y no
diuhen per rutina una bona noya, hermosa, li quedavan llàgrimas, no més imprecacions
esculptural; d'ella no més se'n coneixian las confosas que morían entre dents, y simboligracias exteriors y'l seu caràcter concentrat; savan la familia estúpida que traficava ab el
mes tenia'l seu drama animich, un drama seu cor à un preu alsat...
d'aquells que'l món ignora perquè'ls protaVa cruixir un moble, y la Jacquelina's girà
gonistas, vensuts perlas preocupacions, no esporuguida llensant un crit d'angunia; y
gosan exteriorisarlo.
amparant ab els brassos y lot el cos el seu
Havia estimat bojament á un home à qui secrélaire, el sepulcre de las sevas ilusions
havia entregat inconscientment tot el seu cos més estimadas, se girà afnenassadora.
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Alió era seu, ben seu, ningú hi tenia dret
á profanarho; si, allà dintre hi havian bocins
d'ànima qu'encara estimavan y fibras del cor
que bategavan per ell, no més, per la ilusió
més rosada de la seva vida, la mes gran, la
única, la eterna...
—Caborias—va dir ella, passante la mà pel
front; y comensà de nou à regirar calaixos y
à posarse trista.
En un reconet hi tenia molt beá enquadernadas las Rimas, de Becquer; las tenia allí
amagadas, perqué la seva familia deya
qu'eran inmorals...
Ella no las hi trobava.
Per la Jacquelina, Rimas era'l seu llibre
d'horas, el llegia y rellegia à cada moment,
n'hi havia una pila de senyaladas, y aquella
qu'acaba dihent:
como yo te he querido, desengáñale,
asi... no le querrán,
la tenia sub-ratllada ab llapis...
Eran capritxos d'aquell esbojarrat, d'aquell esbojarrat que la estimava tant y li
havia regalat el llibre ple de comentaris y
senyals, en un dia de felicitat, un dia d'aquelU que. malgrat estiga núvol, al home li
sembla que tol vessa llum y alegria, y'l sol
sembla més fort y la terra més hermosa.
Y aquella nit la Jacquelina las fullejava
d'esma, comensava una rima y no podia acabaria, els ulls li feyan pampallugas y li gemegava l'ànima.
Y al mitj de 101, era ben vulgar el seu drama; peró ella, ànima sensitiva y delicada,
guaytava l'esdevenir, el pressentia de color
de sanch, ple de passions y Uuytas, de deshonras y miserias, un home mort, un altre á
presiri. y una dona deshonrada...
Perqu'ella estimava per demunt de tot al
altre, al que, no sent prou bo per marit,ho era
prou per'adorarlo com à un idol fill d'una
imaginació ansiosa; y forjant mil somnis inverosimils y acaronant ab l'esperit la imatje
dels seus amors, va cloure'ls ulls y va quedar dormida insensiblement, en el paroxisme
del seu éxtasis amorós, com una santa, ab
un posat de plàcida beatitut

Las ombras de la nit van quedar completament fosas à l'aparició <Jel sol, d'un sol
esplendent de primavera.

La mare de la Jacquelina entrà à la cam
bra, y ella's despertà anguniosa.
Li portava'l vel blanch y las flors de taronger...
El moment fou breu y las accions substituhiren à las paraulas.
A la Jacquelina li semblà que una veu d'home li deya:
—T'estimo, t'estimo, vida meva! Sias forta,
sias valenta, que jo t'amparol...—Y pujantli
fins al rostre tot el fel cobejat, totas las angunias viscudas barrejadas ab efluvis d'amor
y clarors d'esperansa, va esquinsar cl vel ab
rabiá y va rebotre las flors per terra, trepitjant el símbol.
JASCINTO CAPELLA.
'

T

UNA NOVA CIENCIA
Las ciencias han rebut un gran impuls en
aquests darrers temps; tant, que lo que
en 1885 se considerava una gran reforma ó
un gran descubriment, es considerat al cap
de quinze anys com una veritat elemental ó
com un fals punt de vista. Y l'aument de
coneixements, de datos nous, de referencias,
comparacions y criticas científicas, colocantse en els rengles de ciencias aparegudas
ahir. ha fet qu'aquestas engroixissin notablement son capdal, y per adquisició de vida
propia's separessin d'aquellas de que formavan part, ó vegessin dintre d'ellas regoneguda sa entitat, sa delimitació y sos ordres
de procedir.
Per aquesta mateixa avinguda d'ideas y
de fets, regna una gran confusió en el camp
de totas las ciencias; cònfusió qu'es de lo
més anti-científich que pugui darse. Y si bé
en totas ellas se procedeix á la ordenació y
catalogació dels coneixements, se fa ab una
calma en desacort ab la gran activitat desplegada pera reunirlos, y sense norma ni guia,
perqué falta la classificació general de las
ciencias, el plan d'ensemble, qu'essent lo més
rudimentari, ni existeix, ni s'ha pensaten ferio.
Aixis com la dificultat pera retenir en la
memoria fels, noms y dalas, ha fet nàixer la
mnemotecnia, que dona reglas pera recordarlos fàcilment, la necessitat de la ordenació dels materials reunits ha donat lloch à
l'aparició de la taxinomia que's proposa
classificarlos metódicament, colocant cada
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principi en la ciencia que li correspón, y aixis resulta aquesta, un cop acabada sa tasca
constituyent, y concentrada ja en sa acció de
explicar la classificació y divisió general de
totas las ciencias, la primera d'entre ellas,
perqué las enclóu á totas. Llavors será fácil
saber á primera vista á quina ciencia pertany un llibre, un dato, un escrit, un aforisme, y la relació que té ab las altras; se coneixeran els limits, el camp d'acció, la extensió de cada una, y en conseqüència, sa
verdadera naturalesa. Una vegada apartats
tots els principis incompetents, l'esperit pot
concentrarse y profondisar sense destorb en
el camp que s'ha escullit . Y pera'ls que
creuhen que la particularisació científica es
improductiva sense conèixer avans principis
de totas las ciencias ab las que la escullida
de particularitat ha de tenir constants relacions, la taxinomia'Xs hi signa'l camí, perquè
permet lo qu'avans era impossible, la formació d'una enciclopedia sencera, en la que,
cn un centenar de volums de poch bulto,
estiguin condensats tots els coneixements
humans, tant referents à arts y oficis manuals, com á las anomenadas arts lliberals y
ciencias pròpiament ditas. Solsaixís s'abandona'l perjudicial y xorch sistema de la vulgarisació per enciclopedias d'ordre alfabétich ó per articles de revista, que sols pot
formar, l'un erudits à la violeta, y l'altre
ignorants vanitosos.
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NOVAS
¿ P a r l a n de política^ No, que tractariam de
la crisis ministerial, y es assumpto que no'ns
fa'l pes. Com que al repeneruJor Silvela ja li
hem resat las nostras aosoltas, parlarém d'un
altre mort en vida, tot esperant que'l nou Govern ho fassi tan malament com l'anterior:
parlarém... de don Víctor Balaguer,
Els diaris madrilenys han concedit la deguda importancia al hermoso discurso que
l antich "Trovador de Montserrat», va pronunciar no fa gayres días en la festa dels
Jochs Florals de Zaragoza.
L'autor de Los quatre pals de sancli va dir
qu'avuy el Catalanisme no té mica d'importancia. perqué se l'ha volgut marcar ab señuelo político (ay qué cursi!), sent aixis que
va nàixer als Jochs Florals, institució que
sols pretenia ser un simbol. Creu don Víctor
que'l carácter polítich qu'ha près el Catalanisme, á més de desnaturalisarlo, el perjudica fins al punt de comprometre la seva existencia, donchs ja'ls catalanistas se troban
avuy dividits en tres fraccions: una, la rama
grande, com si diguéssim, la histórica; dugas, el grupo possibilisla, que pacta ó accepta
10 que se li dongui; y tres, els supernacionals
educats á Paris, que i la cuenla som nosaltres.
Per l'amor de Deu, don Víctor, no rapapieji! ¿Quí li ha dit que'ns havíam separat de
la rama grande, com els possibilistas'i Hay que
distinguir, perqué vaja, aun hay clases. Els
supernacionals de JOVENTUT, educats a París
segons vostè, som de la Unió Caíalanisía en
eos y ánima. En cambi, vosté es d'un'altra
banda: dels llims.
En quant á la seva afirmació de que'l Catalanisme antigament no era polítich, y sí
solzament literari y simbólich, no més li farém avinent una cosa: Posis vosté al nostre
lloch avuy en día, escrigui altre cop Los quatre pals de sanch, y á la Capitanía general ja
11 explicarán el simbol.
De aquellos polvos vienen estos lodos, podría dir, referintse ais catalanistas d'ara y al
antich catalanisme de vosté, qualsevol que
no fos un caragirat; volém dir, qualsevol que
participés dejas ideas actuals de vosté sense
tenir complicitat en el delicte. Peró no hi ha
tais lodos, ni tais polvos: lo que hi ha es que
vosté no sab lo que's pesca.
Entre en Romero abogant per la independencia dels filipins, en Mañé disertant sobre
loros, y vosté combatent als catalanistas, ens
farán tornar larumbas.
Li dihém á fi de bé: déixil corre al Catalanisme, y descansi.

La taxinomia (de *à%K, disposició, ordre,
lloch, y oíjtoc, lley), se proposa, segons
M . Durand, autor d'una obra apareguda á
Paris l'any passat, Aperçus de taxinomie générale, «descubrir el verdader lloch de cada
cosa y colocarlhi, si no s'hi troba ja; veusaqui'l fi sobirà de la ciencia y del art, y la
taxinomia li obra'l camí)). Las qüestions de
método, de sistema, d'ordre interior de la
ciencia, son importantissimas, y'ls sabis las
hi han concedit el temps y estudi que requereixen. Si'l moviment social, moral y politich de Catalunya no s'ha de concretar, en
el terreno intelectual, al art, sinó qu'ha de
ser també científich, es precís que cada hu
posi á contribució'ls seus medis pera portar
á terme la classificació general de las ciencias, l'objecte primordial, el J i sobirà, y s'esPer'alendre á assumptos literaris ha sortit
tudihin els principis d'aquesta ciencia nova. cap á París nostre estimat company en Pompeyus Gener, que tant ha trevallat fins ara al
ALEXANDRE ARMENGOL PBREYRA.
costal nostre pera que JOVENTUT arribés á ser
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una de las publicacions més avansadas de
Catalunya.
L'ausencia d en Pompeyus Gener'será curta, segons creyém; peró, curta ó llarga, no
han de notarla nostres habituals llegidors,
puig l'amich Gener, encara qu'ausent, continua formant part d'aquesta redacció. y"s
proposa enviarnos els millors articles que
surtin de sa ploma y preparar pera l'any v i nent altres trevalls y milloras pera'l nostre
periódich.
Nosaltres, al dar à n en Pompeyus Gener
l'arreveure, aprofitém la ocasió pera donar
pública mostra del afecte que li tenim, tot
fent constar l'agrahiment que li deu JOVENTUT
per sa valiosa y entussiasta cooperació.
El dibuixant senyor Pascó'ns ha demostrat molt atentament que no son sevas las
responsabilitats per lo ocorregut ab nostra
Academia de Bellas Arts en la Exposició de
Paris, com va dir nostre redactor Joaquim
Pena en son article "Tornant de la Exposició». Assegura aquell senyor que quan fa
poch va anar a Pans, la pèssima colocació
dels quadros ja no tenia remey, y que pera
salvar sa responsabilitat va fer las oportunas
protestas. Si'l senyor Pascó hagués à son
temps fet públicas aquestas protestas, no hauriam nosaltres incorregut en un error molt
natural, ja qu'ell tenia la representació de la
citada Academia.

Ara qu'ho fa, y accedinthi de bon grat el
firmant del article, ho rectifiquém per alió
de «á cadascú lo que sigui seu».
S'han publicat els tomos V y V I dels Manuals-Soler.
L'un tracta de La Guerra moderna y es degut à, don Mariano. Rubió y Bellvé; l'altre es
un compendi de Química orgánica, escrit per
Joseph R. Carracido.
En abdugas obras s'hi observa claretat y
concisió al tractar dels últims avensos cientifichs, ab deduccions ben personals, qualitats que son molt d'alabar.
Don
Joaquim Company ens ha remés
exemplars en diferents colors de la segona
serie de sos sagells catalanistas, conmemorativa d'haver sigut declarat comte independent en Jofre'l Pilós, l'any 874.
Hem rebut las comedias en un acte L'Usurer, per Santiago Beleta y Gasull; La Didela,
per Joseph Got y Anguera, y Sol malinal,
per Lluis Millà; publicadas las dugas primeras per las bibliotecas de La Barretina y
L'Aliánlida.
Fidel Girfl, impreuor. — Carrer de Valenci», 311
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S E T M A N A R I CATALANISTA
Els trevalls se publican baix la exclussiva responsabilitat de sos
autors.
No's toman els originals.
Se donará compte de las obras rebudas en aquesta redacció, y de
las qu'ho mereixin se'n farà crítica.

PREUS DE SUSCRIPCIO
Catalunya: Trimestre, l'so pessetas; un any, 6 pessetas.
Altras regions d'Espanya: Mitj any, 4 pessetas; un any, 7 pessetas.
Estranger: Un any, 8 pessetas.
Número corrent, 10 cèntims; atrassat, 25 cèntims.

