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CAS D E CONCIEiNCIA
Al|^ dc que al dir las veritats se perden
- amistats, ja ho sabiam ben bé'ls de JOVENTUT avans de fundar aquest periódich;
peró com que no anavam á fer reventadas,
sinó senzillament à exposar lo que de bona
fe sentíssim, en bé del Art y del Catalanisme, vàrem tirar al dret sense miraments. E n
primer lloch, vàrem acordar la complerta independencia de criteri, per més que ja esta•am segurs dc que cap de nosaltres estamparia en aquestas planas lo que no sentis,
com també estavam segurs de que no consti'uhiriam cap societat d'alabansas mutuas. No
varein establir cap dogma, no vàrem preten-
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dre portar may la batuta, ni en art ni en ciencia, ni en literatura ni en lingüistica, y vàrem limitarnos á donaren totas las cosas el
nostre individual parer, ingènuament, sense
amagar la cara ni proclamarnos infalibles,
peró ab tot l'entussiasme que'ns inspiravan
las nostras conviccions. Si may hem pogut
excedimos, haurà sigut per vivesa de carácter ó excés d'espontaneitat, no atiats per baixas passions.
Al mateix temps, encmichs com som de
tot exclussivisme, oferirem aquestas planas
fias à aquells que'ns volian mal. Eram modestos tal com som ara, y no desitjavam pas
fer rotllo. No obstant, al públich li vam caure en gracia ab tot y no ésser graciosos. Y
d'enhorabonas dels amichs y coneguts no'n
vulguin més. D'aquests n'hi havia que'ns
creyan ignocents, y'ns felicitavan perquè'ls
hi convenia, essent cada felicitació un am
ab esqué. ¿ Qué haviam de fer nosaltres'
E l tonto. Peró, per'xó, seguirém com si
tal cosa: alabant ó pegant (en el terreno del
art y las lletras) als mateixos coneguts y
amichs, si ho creyam necessari. Y ja'ns tenen que avuy l'un se'ns menja á caricias, l'altre'n diu pestes, y no pochs se posan à rentarnos la cara ab un drap brut. Dels envejoses no'n parlém. Ni d'aquells arlislas-clowns
que predican las excelencias del seu art a la
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porta del establiment pera ferhi entrar al pú. blich y, després d'haverli cobrat la entrada,
rnires de la ,seva ignorancia y bonafe. Aquests
ens pro/essavan tirria perque'ls hi enteniam el
procediment y no'ns deixavam embabiecar
com el piiblich. E n quant als intangibles que,
ab més pretensions y menos imparcialitat,
havian intentat dur à cap la missió que'ns
hem emprés nosaltres, aquests no's podían
avenir de que arreléssim en la opinió, en
comptes de fracassar com ells.
Ben garbellat, se'n treu en clar de tot aixó
que l'egoisme y la hipocresia son els defectes dominants; cosa que a nosaltres no'ns ha
vingut de nou, encara que siguém joves.
*
Per altra part, n'hi havia que no arribavan
à entendre cóm mare de Deu nosaltres, es. sent joves y avensats, no'ns declaravam modernistas a outrance, entrant de ple en el género. Altres se feyan creus de que, essent catalanistas, cantéssim mollas vegadas de pla
retreyent certas cosetas perjudicials al Catanisme. En fi: ens anavan posant a proba
quera un gust.

Si al sortir del Tivoli dihém aburrits nQué
malament!»,.l'endemà no exposém lo contrari en lletras de motilo,, com per desgracia está en el cas de fer cetta prempsa. E n nosaltres no hi veurà may engany el püblich, ni'ls
amichs, ni'ls contraris. Si aixis ens perjudiquém, no'ns fa res. Tractantse del «Teatre
Liric Català», ¿qué més voldriam que poder
alabar sense posar en ridicul als alabats ni á
nosaltres mateixos? Prou ens consta'l bon
desitj y la vàlua de molls reputats autors que
hi han aportat sa cooperació. Del mestre Morera, ánima de la institució, en diferentas
ocasions n'hem fet elogis com á músich, y
seguim considerantlo'l primer director de
chors de Catalunya. Elogis semblants podriam fer d'alguns altres individuus que pertanyen al «Teatre Liric Català» y que, particularment, ens mereixen respecte. Peró no
hi há dubte que'ls elements sans quedan
desvirtuats per la influencia d'altres que semblan tenir el poder d'assecar tot lo que tocan.

Y aixó convé dirho ben alt. Si hi vegessim
complerta bona fe callariam, perquè no valY aixó ve repetintse cada dia més; y ab la dria la pena d'exigir més als que més no pomena de gent que s'ha de tractar, cada dia den dar. Ara com ara, no es possible. Totserán més combatudas la nostra imparciali- hóm ho veu qu'en aquella casa hi sobran ditat y las nostras conviccions; de manera, que rectors y hi falla una direcció. No se'n necessi fins avuy el dir la veritat ha sigut en nos- sitan quatre entre directors y subdirectors
altres, com en tothóm, un senzill dever, des- (sense contar els directors honoraris), que
d'ara, ab la importancia que'ls enemichs ens un teatre català no ha d'ésser un ministeri á
donan, el diria més llisa y neta que may será la castellana; lo que's necessita es conciencia artística. Nosaltres, qu'en aquestas planas
cas de conciencia.
havíam expressat entussiasme per la creacú
Y aixó es lo que,/)er cxem^i/e, venen/ent
d'aqueix flamant teatre, preconisat com un
els companys Tintorer y Pena en sos arcontraveneno del género chico, ens donén
ticles sobre'l «Teatre Liric Català»; articles
vergonya de lo que dirán els castellans qu^;
que, segons sembla, no agradan á tothóm...
hi assisteixin. Tant de reclám, tants direcqui no li convenen.
tors, pera ferho tan malament! "Després en;
No es de la meva especial incumbencia riurém dels andalusos!
dintre d'aquest periódich parlar de teatres;
peró com siga que aquesta qüestió tots els de
Y pensar que'ls organisadors de tot aixó'JOVENTUT en diferentas ocasions la tractém, burlavan dels artistas de per aquí que tenen
jo, amant com ells del art de la meva terra, botiga! No es mala botiga la que han plantat
me crech obligat à fer constar que ara més ells, els snobs del art. els quintaessenciats del
que may seguirém el criteri adoptat, fent cri- París de Fransa, que de tant fernos menjar
tica sincera sense contemplacions.
patum ens tenían empatumats, y que al dirCom á catalanistas, tenim obligació de cri- loshi lo que fa al cas, s'han enfadat més de lo
ticar lo que, volent ésser ana institució que podria ferho qualsevol patum clàssica. Si
que'ns defensi del enemich groller, cau en no'ns haguessin volgut regenerar, menos mal
molts dels vicis y defectesd'aquest. Nosaltres que'ns dessin gal per llebre; peró francament:
no'ns hem d'enganyar; ben al contrari:posar aquí'n sabém més si volém, ab tot y no sáen evidencia al qui pretengui, enganyàrnos. beme gayre.
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Y això es qüestió d'advertirho, en primer
Iloch als catalanistas; ab el ben entès de que,
si al «Líric Català» hi hà, com hem dit,
qui trevalla de bona fe y ab entussiasme per
Catalunya, també hi hà qui no es catalanista, ni pot serho, ni entén lo que porta entre
mans.
Finalment: cónstilshi à tols els del ((Teatre
Líric Català» que sols esperém ocasió pera
aplaudirlos. Ara per ara, en casi totas las
obras estrenadas, ¿quinas delicadesas, quins
refinaments d'art, ó quina flayra de poesia verament catalana'ns han fet fruhir? No esperavam prodigis, peró creyam que, quan menos,
sobre'ls modestos actors y músichs del Tivoli s'hi notaria una direcció inteligent, que
ajudés à las obras en lloch de perjudicarlas,
dèbils com son ja de per si. Aixis, donchs,
mentres las cosas segueixin com estàn, repetim que la censura es per nosaltres cas de
conciencia.
LLUÍS VÍA.

QUELCÓM S O B R E ' L S S E N T I T S
11
Alguns innovadors en la difícil ciencia
d'educar á la infancia, ja fa temps s'han preocupat dels sentits, peró en un molt diferent
de lo que constituheix la elaboració evolutiva ascendenta del sér. Efectivament: tractan
ells d'educar à la infancia per medi dels sentits, sent aixis que jo crech que s'han de educar els sentits pera educar á la infancia, lo
qu'es completament á la inversa. L a seva
teoria, qu'en mitj de la rutina de sempre que
tanca, es un avens, posada en pràctica en alguns establiments d'Inglaterra y en forsas
dels Estats-Units, (nació qu'en materia d'elaboració educativa, com en mokas altras cosas, marxa à la testa del món), tanca un gran
fondo de humanitarisme y d'observació real,
y vos la puch desenrotllar en la següent
forma:
En la primera edat del sér home, l'animal-noy, com tots els cadells de tots els animals, està enjogassat; els músculs y en general tots els òrgans de la seva economia
demanan moviment pera expandir llur deseDrotllo; la vida's presenta sumament banal;

Sí

la materia vasta, la més rudimentaria del
compost sér, predomina sobre la fina, y en
general els actes se caracterisdn per una falta
d'atenció qu'existeix fins en els seus jochsmateixos, variats y deixats encara no comensals.
Aquesta falla d'atenció inevitable, es la que
produheix que's fassi violencia en els sérs al
pretendre ferlos fixar en una ó altra noció; y
pera férloshi arribar aquestas y que l'individuu las absorbeixi insensiblement, no hi hà
com valerse,de la vida dels sentits.
Tal es la teoria posada en planta, entre altres, per M. Constantin Delhéy (i), y una suscinta aclaració exemplar donará idea del seu
procediment. S'ensenyan als noys dugas fitxas d'iguals dimensions y forma, l'una roja
y l'altra blava, y's pregunta: ¿Son iguals
aquestas fitxas? Cap d'ells, ab lot y vewe que
no (aixó ho afirman ells), sabrà explicarsho.
Llavoras se'ls hi diu per qué no son iguals,
y ja tenim que una noció ha entrat en els
cervells incults, ab la suavitat que ha enmatllevat l'atenció purament animal del sentit de
la vista. Dugas fitxas del mateix color y forma, peró de diferentas dimensions, servirán
després pera imbuhir un'altra noció. Fitxas
idénticas, peró de so diferent, facilitarán las
nocions per medi del oído; tubos plens d'aygua freda ó calenta, per medi del tacte, etc.
Clarament queda vist que no es aixó de lo
que's tracta, y que si bé'l sistema tanca un
avens com he dit, no s'aparta gens de la rutina de considerar el perfecte funcionament
dels sentits, sinó que, al contrari, ho confia
lot á n'aquests y fa arribar al cervell ras tota
classe de nocions més ó menys senzillas y
imponanls, peró que sens dubte hi arriban
la majoria de las vegadas erróneas, perqué
las primeras nocions, las únicas que avans
que cap altras hi deuhen vibrar, son las que
fassin referencia a la educació dels sentits en
sí mateixos...
Es un problema en nostres días, degut à
la negligencia, el trobar un kome que sàpiga
veure y oir; peró quan el problema arriba à
presentarse casi sense solució, es tractant de
trobar qui sàpiga olorar y tastar, y sobre tol

(i) Aquest I» donà i coneixe en l'avans p«ss»d»
Exposició, en un discurs editat en folíelo ab l'equivocat lítul per excés de «Conference sur la gimnastique des teas».
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locar. E s sumamem ridícul, irobar ridicula
com molts iroban, la necessitat de la educació d'aquests sentits; perqué sent com son
òrgans de la economia destinats á posar en
comunicació'l cervell .ab el món exterior en
las dugas funcions de percebir y expandir, y
formant un lot compacte en la constitució del
individuu, abandonarlos, deixarlos atro&ar,
es abandonar el conjunt, es deixar podrir
una branca perquè solzament se preteíien recullir els fruyts de las allras, sense contar
que tot l'arbre'n pateix; y pera-fer mts comprensible la comparació, atenguis à que deixar podrir no es podar.
L'erro ve de la . consideració anatómica y
üsiológíca dels sentits en òrgans completament independents els uns dels altres. Mes si
la dissecció física'ns dona aquesta conclusió,
no aixís la psicológica, que'ns demostra la
conebilitat de lois.els sentits y de sas impresions. Un estudi comparatiu, dos àdos,:ó
tres á tres, de las sensacions, contirma lo
que acabo de .dir; demostra la complementació d'una sensació donada per un òrgan, per
la donada per un altre.
Fixantnos • en els sorts-muls, trobarém,
com diu el doctor Appia, la falta d'emisióde la veu per la incomprensibilitat del so,
deguda á l'atrotia del oído. E l sort de.naixensa, com que no ha rebut cap impresió sonora, no la comprèn, y d'aqui que no emileixi la veu. No obstant, pot arribarse á treure
d'ell algún so, si bé imperfecte y generalment
en forma de crit, per medi del moviment ó
de la posició de la cara, qu'ell imita. Ab lo
que's pot veure que, si bé es imperfecte (com
no pot menys de serho en un sér que ho es),
el sentit de la vista va relacionat ab el del
oido, complementantlo. Aquella mateixa imperfecció dels resultats conürma lo dit de
que l'abandono del cultiu, (qu'es un grau menor, encara que pitjor que l'atrofia, donchs
aquesta calla y l'altre ment), es un descens
en la escala dels individuus. Vegis, si.no, en
els sérs conexa y completament organisats,
la complementació de las impresions dels dos
sentits anteriors, el de la vista y el del oido,
y la correlació en el refinament, en el grau
super-home, de la gama musical ab la lluminica.
Entre'is sentits del gust y del olfal es ahont
son més comprensibles vulgarment las cor-

relacions, y ahont (degut al fatal abandono
fill del infatuament del home al que li han
dit que té un esperit y per lo tant ja no's digna cultivarse verament), se percebeixen més
errors y més falsas apreciacions de las cosas.
Es lament que viu en plena campinya, sense
haverse imbuhit dels convencionalismes y
rutinas de ciutat, la qu'expandeix més la existencia d'aquests dos sentits; si bé aquesta
expansió no va seguida del cultiu del cervell,
degut á la organisació social defectuosa.
Ella practica'ls sentits à plen a/r, associant
sas sensacions per la .experiencia (á falta
d'instrucció especial), y d'aqui la justesa de
las sevas observacions. En ells es en els qui
he trobat més certesa en els criteris naturals
(y atenguis que sols me refereixo als possibles, als que podriam dir purament animals),
y la seva observació m'ha fet creure una vegada més que aixó que's pretén dirne un
home de la ciutat, com d'un grau superior,,
no ho será tal fins que no sigui alhora de la
ciutat y del camp, es à dir, reuneixi'l cultiu
de las dugas materias.
Las relacionalitats més justas se troban en
ells; sembla com si no fos suficient (en realitat no ho es) la sensació rebuda per un òrgan, que tractan de complementarla y la
complementan, ab la d'un altre rebuda ab
anterioritat ó al mateix temps. Y cuydado
que no's deu confondre aquest fenómeno ab
cl de l'associació d'ideas qu'es solzament una.
variant de la memoria. S'observa ell en els
sers clars, de sentits no prostiluhits ni enganyats, y la funció de relacionar se verifica
sens esfors, involuntàriament, aclarant la
Idea, donantli sabor, aixamplantla, engrandintla, y clar està que quant més grans son:
els límits en que's tanca, més fácil es que
s'hi enclogui lo que tingui de Veritat.
Vivint ab necessitats més imperiosas pel
cos y sense que mil fórmulas socials els hi
hagin obligat.á despreciarlos, els sentits del
gust y del olfal son en ells y están en cami
de la perfecció y del cultiu que necessitan.
Si no van acompanyats de res més, culpis al
abandono, en que la societat té als homes, á
la falta de protecció moral als sérs, deixats á
sí mateixos en el camp de batalla social. Y
pera confirmar y experimentar lo que dich.i
no ja referent á aquests sentits, sinó i tols,
íassis una proba: emetis una idea nova á un
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pagès ignorant y à un d'aqueixos estúpits
que's limitan à passejar las modas pels salons; abdós sense cap classe de instrucció; y
vegis si no serà'l primer, el primer y l'únich
que se l'assimilarà.
En el seu refinament, el gust y la olor arriban no solzament en sa relacionalitat à
perfeccionar, sinó verdaderament à daurar
l'aspre rovell de la vida. Els alexandrins,
pera besarse, se posavan mel als llabis, perque'l gust dels suchs de plantas de la mel els
produhia la sensació olorosa del bosch, y's
fíngian aymarse en plena naturalesa. Y aqui
haig de fer la mateixa advertencia d'avans, y
es que no cal confondreho ab l'associació
d'ideas. La sensació del gust de plantas produheix la sensació d'olors del bosch, y aquesta última es la que produheix l'associació
d'ideas; el recort, la ficció, que no'ns interessa presentment. De modo que si alguna
associació hi hà, es la que podrían anomenar
promoció de sensacions.
Fent altras combinacions dels sentits entre
sí, se troban aixis mateix relacionalitats que's
fan impossible d'explicarse, no solzament
per la falta de páranlas apropiadas que obligant á usarne de conegudas imbuheixen à
error, donchs l'ocasiona l'us extensiu 'que's
dona als mots (i), sinó perquè qui no ho
comprèn per se es que no ho ha volgut sentir, pels prejudicis de que s'ha imbuhit, y no
hi hà forsa possible contra'ls prejudicis y las
negacions á priori. Els que tinguin l'ànima
lliure d'ells (y ab ells parlo), regoneixeràn
que'ls sons tenen gust y olor,que hi hà sons
y gustos y olors que acaronan y olors y gustos y sons que raspan, abstracció feta de tota
metáfora, realment, en lo inlim de las sensacions.
En suma: entre'ls quatre sentits admesos
per Galien (2), la vista, l'olfat, l'oido y el
gust (donchs el tacte sols l'admetia com à
manifestació general), las relacions son tan
intensas, que si bé no s'expressan en general, per lo mateix que la educació dels sérs
es imperfecta y hi mancan la forma d'expressió que tenen en grau màxim els artistas,
sensacionan à la una'l cervell íntimament, y

(1) Vegis Helvetius. — Traité de l'esprit. — Discours-l. Cap. IV.—De l'abus des mots.
(2) Cadiat.—Psycolojfie des Grecs.
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no sols activan la memoria d'altres'diferentas, sinó que's lligan y amalgaman en el sí
de la idea de tal modo, que totas juntas forman à aquesta, y tant més la idea es exacta
quant més nombre de sensacions ha recullit
el cervell dels diferents sentits; y tant més
es inexacta quant més n'hi mancan. E l gust
de lo que s'ha menjat, las olors de las plantas, la visió del paisatje, l'audició de las remors dels arbres y'l vent, totas aquestas sensacions juntas ens donan una visió intelectual d'un cert succés. E l gust d'un brot de
fonoll que'ns posém als llabis. las olors de
la terra humida si ha plogut, l'atenció visual
sobre'l tros de paisatje més ó menys armónich, l'apreciació d'unas ó altras remors, ho
caracterisaràn més, y més individualment. Y
tant millor serà la recepció, tant més serà la
exactitut; tant més certa resultarà la comprensió de lo que'ns ha voltat, y per lo tant,
d'un moment de la nostra vida... tant més
bé hi haurém viscut, y es d'aixó de lo que's
tracta.
L'altre sentit, el del tacte, mereix, per sas
múltiples relacions ab els anteriors, y per sa
importancia, ser tractat ab una extensió que
m'obliga à deixarho per pròximament.
F. PUJULA Y VALLÉS.
Paris, janer de / 9 0 / .

E L S C A R R E R S TRISTOS
A n Alfons Materas
Jo'ls conech els miserables carrers de que
heu fet menció en vostra Nota.
Els conech y'ls contemplo cada día, y cada
dia'm sugereixen las mateixas extranyas reflexions ab son aspecte malalt y sas linias
tortuosas.
Y rendint tribut à ineludible lley, m'agermano també ab l'exèrcit anònim prepulsor
de la gran màquina que à deshora y en mitj
del concert d'aixordadoras sirenas els recorra
en diferentas direccions, afanyós delraquítich
aliment corporal que molts cops veu escassejarli.
Y cóm trevalla ma pensa assedegada de
justas aspiracions, à la vista del tenebrós autómata que s'veu passar frech à frech, ab el
cap baix, las mans á la butxaca y'l caminar
fatigós, com d'home que, comprenent per un
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moment sa situació, sent pujarli á la cara retera, s'apartava tothóm dels portals, y
tot el pes y vergonya que dona l'habillament ajustant la porta mormuravan:—Es la boja.—
Arribava ella al poble, y corrent frenética
de la llureya moral que porta!
Hi coloboro ab ell, y ab ell emprench la per carrers y més carrers, ab la trista rialla
penosa y mal retribuhida tasca, molts cops de son imaginari triomf als llabis, seguia
missatjera de la Mort, y devant tanta iniqui- cridant, sempre ab el mateix to enérgich:—
tat 6 injusticia tanta, ab ell ploro y ab mon «¿Qui més gran que jo?»—
cor comparteixo totas las crisis que van de
la esperansa al defalliment qu'en si portan
—Deu—varen dirli un dia.
las grans penas, tot esperant el fi de la jor— ( V ü l'has vist? ¿Tu l'has vist?—contestà
nada en que, fent us d'una llibertat esquifida,
ràpidament al que l'havia deturada en son
torném silenciosos à la qu'anomenéu vi. fantasiós romiatje. Y sens esperar resposta
venda, rònega, de negras parets, com cal al
ni ferne més cabal, segui sa via, continuant
esclau modern emancipat tan sols en apael ritme interromput d'aquella carrera semriencia.
pre igual, enfonzant frísosa sos peus dintre
Y'l quadro, ab lleugeras variants, ve repe- la pols tèbia, mentres voleyavan descompastintse entre ombras sempre; y sols de tart en sadas sas grenyosas trenas, com si se sentistart el monstre desheretat sembla abandonar sin arreladas en una terra sense sahó.
son somni, que de nou reprèn, encara que al
Un dia que, com de costum, arribava cridesvetllarse hagi aménassat confondre'ls cadant al poble, un baylet, com si la esperés á
tres rónechs y'ls mobles destrossats, ab els
tom, va crídarli al passar pel seu costat:
llits de pabellóy cadiras tapissadas, per sen— E l sol.—
se miraments trossejarho alhora.
Y la boja, deturantse en sa frenética marJo no sé si devant la possibilitat de que ai- xa, alsà la vista pera contemplar l'astre del
xò siga, com jo, heu sentit bategar en vostre dia, que radiant y omplint de llum l'espay, li
anim la noble idea d'agrupar els homes enér- va fer cloure sobtadament els ulls y llensar
gichs y ab prou voluntat per'enlayrarse de- dugas llàgrimas de despit, tal volta l'únich
munt tot lo infim y mesquí, y fer que diri- fruyt de sa vida.
geixin un raig de llum despresa d'aquest
ideal superior que'nsanima y que tant aymém,
perquè, penetrant quant avans en nostres hu¿Qué va sentir llavors la seva ànima? Potmils y á la vegada imponents carrers rellis- ser un desitj d'aixecarse rabiosa contra'l sol;
cosos y regats ab suhor, deixi sentir tota sa tal volta la vergonya de considerarse veninfluencia en els caps dels afanyats ab llur suda.
trevall, ans qu'aquest membre poderós é inRestà parada uns minut tan sols, y ab el
conscient, de forsa barbre y rostre bélich, cap humiliat,fugi esparverada carretera avall,
relegat per un contrasentit à la condició del sense llensar ni un crit ni una exclamació
Job biblich, no cambihí son paper pel de més. Per fi n'havia trobat un qu'era més gran
modern Espartacu», que ab justícia li cor- qu'ella, y contra qui no podia rebelarse.
respón, quan arribi'l Dies Irce.
Desd'alashoras ningú l'ha vista corre més
pels carrers del poble, ahont no ha tornat à
JOSEPH ARTIS.
sentirse'l crit enérgich de sa pobre grandesa.

L A BOJA
AI poble ningú la coneixia. Un dia va arribarhi de qui sab quinas térras. Delirant, cridava d totas horas. Semblava fanàtica d'una
real grandesa y temerosa d'una gran humiliació.—«íQui més gran que jo"'»—cridava.
Als primers temps de sa arribada ningú
gosava dirli res, y quan, polsosa y amarada
dc suhor, se la veya venir pel revolt de la car-

Y trista y pensativa, ab els ulls tancats devant de la inafrontable llüm del sol, passa'ls
dias la pobre boja ajeguda de cara à n'ell,
movent tan sols el cos pera seguir millor la
seva via, com nova flor humil y enamorada
que gira son càlzer tot seguint el camí esplendent del rey de la llum en la volta blava.
RAFEL FOLCH Y CAPDEVILA.
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L A BANDERA
. .

,

ALEGORÍA. '

Al meu estimal cunyat Marcel Bosch.
Es vella y mal iniciada,
peró encar es bandera;
les mans que l'han issada
son totas a la ossera;
el vent l'ha condempnada,
mes no l'arrencarà,
puix Deu l'ha consagrada
pel poble català.
Bandera victoriosa,
lo qu'era, ho es encare;
de un poble gran esposa,
de glories sols es mare;
velleta y tot | qu'hermosa
la troba sempre'l. cor I
Si'l pal l'aguanta ayrosa,
molt més cl nostre amorl
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Per tfndrela enlayrada
n'hi há prou ab una má I
La mà del nostre poble
no pol abandonaria; •
bandera santa y noble,
devém tots defensaria ;
com més ses fúries dobla
el vent, més la estimém.
Puix ella es qui'ns acobla,
per ella moriré m.
Es borda tota rassa
que no té una bandera ;
qui anònim pel món passa
jamay farà dressera;
es l'ideal qui txassa
dels pobles el camí,
y es ell qui'l desembrassa
y'ns fa arribar al ff.
Qn'eix drap que'ns enamora
y'ns té l'ànima encesa,
es la locomotora
que'ns porta á iota empresa ;
jamay será traydora
ab ell la noslra gent...
La nau que Deu arbora
no la capgira'l vent.

Al cim més alt extesa,
sempre amorosa'ns crida;
sa veu té una dolcesa
que á tots ens dona vida;
sols d'ella havem apresa
la confian sa e n Deu...

I Oh vents que l'heu ofesa,
demà la obehiréu I

Bandera catalana,
pel vent tan combatuda,
á ta ombra sobirana
hi há un poble que't saluda ;
puix li els sa capitana,
no'l dexes pas morir...
que loflorit,j a grana,
y tornará áflòrir!

El sol may l'ha dexada
per feria més pótenla;
de flors l'hem adornada
perquè fos escayenta;
la fe que li hem jurada
tot temps la sostindrà ..

CLAUDI OMAR Y BARRERA,

TEATRES
LA GENT DE VIDRE.—LA PRUDENCIA EN LA MUJER.—LA GENT DEL ORDRE.
La setmana ha sigut pródiga en novetats
teatrals. Algunas consideracions voldriam fer
sobre La Rosons, hermós quadret de l'Apeles que s'estrenà al Tivoli; peró las reservém
pera la setmana entrant, que segurament será
menos carregada. A Romea, La geni de v i dre; al Principal, La prudencia en la mujer,
de Tirso de Molina, y E l castigo del Penseque,, del mateix clássicb espanyol, y en, fi, á
Noyqíals La gent del ordre.
La gent de vidre vol ésser un drama de tessis; es á djr, un drama ep que per medi d'una acció interéssanl se píesenta en forma cla-

ra y tangible un problema cientifich, social ó
filosófích de trascendencia ben definida.
Aquests dramas son els més difícils,de fer:
primerament perquè l'autor ha de possehÍT,
ensemps que las dots de moralista y pensador, las qualitats d'artista íecond, y segonament per la dificultat de trobar el just equili
bri entre dits elements, al desenrotllar la
concepció.
E l senyor Rovira y Serra ha escullit un
problema delicadissim y avuy d'extraordinaria trascendencia: el problema social y las
relacions entre'l capital y'l trevall y'l burgès
y l'obrer,que tant preocupa als economistas.
¿Ha , demostrat el senyor Rovira y Serra
un coneixement profond del problema y las
dots necessarias com á moralista y com autór dramàtich? Nóiha demostrat tot lo con-:
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trari.' Ha demostrat que com á sociólech es
un burgès egoista, y com autor un ignocent
principiant. No n'hi há prou ab presentar
uns quants tipos de trevailadors trets, més
que de la realitat, de las gacetillas de periódich. No n'hi há prou ab presentarnos un jove fill de casa bona y honrat, y uns quants
obrers tots antipátichs per criminals ó tontos. E s veritat qu'en tots els estaments socials hi hà homes honrats y homes pillos;
però escullir expressament uns y altres, bons
els richs y dolents els pobres, posarlos en
lluyta y deduhirne la conseqüència de que la
teoria comunista es un disbarat, senzillament
perquè d'aquesta lluyta'n surt malparada, es
d'un efecte contraproduhent. Si l'autor no
fos un fanátich, si tingués sobre la qüestió
ideas netas y fonamentadas, compendria que
pera demostrar lo utópich del projecte que
volen portar avant aquells miserables vidriers, era precis presentarlos ben honrats y carregats de bons intents. ¿Cóm ens
ho farà creure'l senyor Rovira y Serra qu'aquell forn s'ensorra y aquells obrers fracassan perquè han volgut realisar lo impossible, si comensa per dirnos que son uns pillos
rematats?
Es clar que tindrà rahó l'hereu rich contra'l trevallador pobre, si'l primer es un home
honrat y'l segón no!
Es una sociologia d'estar per casa la del
autor de La geni de vidre, que potser del agrado d'esperits petits y rutinaris, peró que no
convencerá à ningú que pensi ab serenitat.
En quant à l'obra dramática, tot just apunta en els amors del herçu Portell, que de totas maneras vol casarse ab Matilde, noya desinteressada y exemplar, y que també es estimada d'un obrer, en Marti, ab malas intencions. Mes aquesta acció no logra interessar,
perqué apenas surt apuntada y las passions
no esclatan ab vigor y veritat.
La execució ben discreta, si exceptuém en
Virgili, que fa del tipo d'Antoine un traidor
de melodrama, ab rialles d'una fonética esgarrifosa y miradas d'espanta-criaturas que
fan escruixir. Sobressortiren la senyora Monner, en Soler y en Manso.
La decoració que pera'l tercer acte ha pintat el senyor Vilomara, es d'efecte y té excelent perspectiva.
Al Principal hi actúa la companyia de la
Cobeña, que'ns ha donat per comensar dugas refundicions de las obras de Tirso de
Molina La prudencia en ¡a mujer y E l castigo
del Penseque. Sempre s'escoltan ab interés y
agrado las obras clàssicas del teatre castellà,
sobre tot avuy qu'está tan degenerat. Fins
las que com aquestas presentan una acció
senzillisima'ns fan passar un bon rato, y perdoném fàcilment totas las inverosimilituts,
pueriliats 'y desinvolturas de construcció, á
cambi del ingeni fresch y de las galas literarias d'aquells poetas sempre cuits, refinats y

espontanis. Aixis en La prudencia en la mujer,
al veure tots aquells nobles feudals, sempre
intrigants y ambiciosos, lluytant ab els reys,
ens sentim transportats á altres temps que la
fantasia dels historiadors ha falsejat y la dels
poetas ens mostra ab més claretat y vida.
Els trajos de las damas, las espasas sempre
desenveynadas dels guerrers, las torras enmarletadas, las traïcions continuas, las fidelitats increíbles, els reys sants, els criats
filosops, las intrigas ingeniosas, la moralitat senzilla, l'amor fàcil, la parla sencera, el
vers sentenciós, la imutje refinada y la inmensa varietat de tipos, de costums y de caràcters qu'en La prudencia en la mujer, com
en tantas altras obras d'aquell rich teatre
descubrim, son elements d'un bon reactiu
que serenan l'esperit modern tan agitat y tan
indiferent. Y'ns plauhen tant més, quant hi
descubrim uns altres pobles y un'altra hum'anitat més sencera y més noble que'ls moderns, perquè caminavan, cegos si's vol, mes
esperansats, envers ideals consoladors qu'avuy tant ens mancan.
L a senyora Cobeña diu els versos ab més
netedat y correcció que avans, y's mou ab
més naturalitat, peró no logra identificarse
ab la majestat que convé à aquells temps. De
faccions impassibles, gesto pesat y poch expressiu, y veu monótona, no dona'l suficient
relleu als versos fins é intencionats d'en Tirso. No obstant, com deyam, ens agrada més
qu'avans. Els demés de la companyia, regulareis.
La gent del ordre, d'en Jascinto Capella,
es un'obra ben intencionada. Fer una sátira
de las se dicentes classes directoras quina moral egoista's reduheix á guardar las apariencias y convencions socials, sens ideals nobles
y desinteressats, de vida lleugera, de costums fàcils y prácticas hipócritas, es una idea
generosa qu'honra al jove autor. Mes el senybr Capella,com l'autor de La gent de vidre,
per voler demostrar massa, no ha demostrat
res. Diferentment d'aquesta, en La gent del
ordre hi esclatan la bona fe y l'entussiasme
d'en Capella; peró aqueix mateix entussiasme fa que'l quadro resulti exagerat. Els personajes, que son molts, y moguts per l'autor ab dificultat, sols en petits detalls recordan els tipos que's preté retratar; uns tocan
els límits de la caricatura; altres, com en
Cinto, per boca de qui parla l'autor, sols
surten apuntats quan no son ridículs ó en
excés sentimentals. Per exemple, el modernista y Sarah, la víctima de la gent del
ordre. La inexperiencia del autor fa que l'obra resulti pesada, puig el drama, que no es
nou, no's presenta fins al tercer acte, y las
únicas escenas que podían ser de lluhiment
per ell, la de Sarah ab son seductor y la d'ella mateixa ab la mare, las desenrotlla en un
to declamatori y sentimental impropi de l'obra.
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Per altra part, en Capella dialoga ab facilitat y correcció, però'ls grans recursos del
satirich, com son el ridícul, el sarcasme, las
fuhetadas d'una frase gráfica 6 intencionada,
etc., np apareixen may, y aquell seguit de
frases fetas y vulgars ideas ab que sense distinció presenta l'autor tots els tipos, acaban
per posar nirviós al espectador més ben disposat.
En resúm: no n'hi hà prou de bonàs intencions, perquè d'ellas cl món n'es ple.
En la execució sols se feu notar el primer
actor don Enrich Borràs, que procurà donar
relleu al ingrat paper de Cinto.
L'autor fou cridat à escena pels amichs entussiastas, apoyats per la claque. E l vici, ó
debilitat per sortirhi. va degenerant en mania. Avuy l'aparició del autor es à Barcelona
un número més, obligat en el programa. No
hi fa res que un'obra sigui dolenta, y durant
la representació'l públich se la escolti com
qui sent ploure: al final se sent una veu,
«//'au/or/», y com per màgica, totas las mans
s'escalfan, totas las veus tremolan y tots els
ulls s'obran.
Confessém que lo millor seria suprimirlas
aqueixas exhibicions que sols poden afalagar
als tontos. No hi perdrian res en no sortir,
puig encara que no ho sembli, el noranta
per cent dels espectadors que tant cridan,
tampoch ho fan de bona fe. ¿Saben per qué
ho fan, senyors autors ovacionats d'un dia?
Ho fan per curiositat, per veure cóm es fet,
quina cara té, quin garbo gasta, quina roba
porta, etc.
EMILI TINTORER.

HDàned uno 6rctel
AL LICEU
Sortirem del estreno de l'obra d'Humperdinck ab una verdadera desilusió. No es que
haguéssim fundat grans esperansas en la execució qu'obtindria, puig massa habituats estémper desgracia à la manera irrespectuosa
ab que aqui's tracta y's fa malbé tot quant se
posa en escena; peró hi hà que convenir en
que.de las dificultats dels dramas wagnerians
à las de la obreta que ara'ns ocupa, hi hà una
gran distancia. Aparentment, y en vista del
èxit obtingut, podrà semblar que al menys
una vegada, per excepció, ha cumplert la Empresa del Liceu ab el seu dever, peró à poch
que s'analisi, pot veures de manera evident el
seu erro al confiar la execució d'obra tan
delicada à elements que la desconeixian en
absolut. Si haguéssim de donar un premi
à qui ho ha fet pitjor, ens veuriam ben compromesos, donchs artistas, director y pintor
escenògraf semblavan avinguts pera desnaturalisar l'obra, donantnos manifesta proba, si
no de mala fe, d'ignorancia complerta. Se-
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guint nostre acostumat criteri, aném per
parts.
El mestre Mascheroni no sab una nota de
la partitura. No solzament desconeix la essència, el sentit intim y'l valor intrinsech dels
deliciosos temas y de las magnificas combinacions orquestáis que contínuament se succeheixen, sinó que ni tan sois domina la part
externa, la mecánica, á la que ab tanta preferencia y cuydado ha atés en altras obras.
Totas las apariencias indican que ni l'havia
dirigida may, ni tampoch l'havia estudiada;
aixis es que.per pràctica que's tingui del ofici, no es possible en quatre dias fer las cosas
á conciencia. Y li atribuhim tal desconeixement fundantlo: en primer terme, en la gran
confusió, per falta de claretat y de relleu,
que ha regnat d'un cap al altre, y ademés,
en la errada interpretació, tant en lo relatiu
al temps, com á la dicció dels principals
personatjes.
La primera proba's nota ja en el preludi.
Tot ell ha adolescut de falta de brillantés,
de clar-obscur y de lligament d'uns temas
ab altres. Ha faltat majestat en el metall al
atacar el primer tema, y claretat en els restants, particularment al presentarse tots combinats en el punt culminant del preludi. Peró
més confusió hem notat encara en el preludi
del segón acte, en que l'atrevida combinació
d'instruments que descriu la cavalcada de la
Bruixa, lluny de produhir l'efecte que devia,
ens ha deixat sols la impresió del més sorollós galimatías.
Durant el transcurs de l'obra,podém senyalar infinitat de passatjes en que'l director ha
demostrat el seu desconeixement de la mateixa. L'estil italiàen la conduccióde la orquesta
s'hi ha notat à cada pas, fragmentant lo que
devia ésser unit, rallentanl temps que han
d'ésser més vius, tolerant els imprescindibles
calderons allí ahont no hi son escrits, y rematant moltas páginas com un número d'ópera, ab finals y pausas de sa exclusiva invenció. La manera de conduhir la dansa dels
noys en el primer acte es ben errada, per la
preponderancia que dona à la orquesta sobre 1 cant, del que sols deuria ésser un subratllat, y ademés, per no haver estacat, com
l'autor ho exigeix, els repetits monosilabs
que s'hi troban intercalats. L a cansó del Pare, encara que no més depressa, s'ha de conduhir ab més vida y més ritme de lo que ho
ha sigut. Al final del primer acte la confusió y deslligament de la orquesta ha anat en
aument, faltanthi color y forsa dramática al
acompanyament de las sentidas frases del
barítono.
Tant la hermosa cansó de Gretel en el comensament del segón acte, com las dugas
melodías deis Gnoms de las Arenas y de la
Rosada, han sigut conduhidas tan lenta y
ensopidament, que han perdut tot el seu caràcter. L a escena de la por en el bosch no ha
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tingut cap color ni relleu, deixant oblidats
els repetits matisos y delicadesas que conté.
Lo mateix podém dir del magnifích relat del
somni de Gretel en el tercer acte, y més encara de la cavalcada de la Bruixa, sense la
menor expressió ni claretat orquestal.
En cambi, per massa relleu y vivesa de
temps ha destrossat en Mascheroni la hermosa página de l'alegria dels noys al descubrir el palau de la Bruixa. L a melodia que
cantan abdós al plegat ha d'ésser acompanyada i"er la orquesta d'una manera piano y
so\s lleugerament moguda. Aixis ho mana l'autor alemany, peró'l mestre italià li esmena
la plana, y buscant un efecte dels de brocha
gorda, la converteix en un veritable walz,
que desentona del carácter de la composició,
ab efectes del més mal gust en la corda, á
temps precipitat, ab forsa desmesurada, y en
una paraula, expressant tot lo contrari de lo
qu'està escrit: Si'l senyor Mascheroni s'hagués fixat un xich en la partitura, hauria vist
que'l walz no apareix hns al final de l'obra,
quan els germanets, després de cremar la
Bruixa, sal'an y wakan de contents. Y precisament aqui que ho requeria, no s'ha donat
cap relleu á dit ball, fins casi ferio passar
desapercebut.
Peró'l pecat capdal del mestre Mascheroni
ha estat en la hermosissima pàgina ab que
termina l'acte segón. E l critich del Diario de
Barcelona, encegat com está ab la falsa batuta d'en Mascheroni, consideraditapáginacom
una equivocació del autor. Nosaltres veyém la
equivocació en els que, desconeixent l'obra,
acceptan com interpretacions fidels y artísticas las que no passan de profanacions. No
altre nom pot donarse al atreviment de convertir musicalment en apoteosis lo qu'es descripció d'un somni. Si l'autor presenta esplendorosament en els compassos finals el
tema de la pregaria, si l'acompanya d'un
crescendo tan llógich y natural com els que's
troban á cada punt en las obras de Wagner.
es perque'l íomn» (contra lo natural) se converteix en acció, y aixis com els àngels omplan la escena y s'engrandeixen gradualment, aixis mateix els temps de la pregaria y
dels àngels han d'engrandirsc y omplenar
tota la orquesta. ¿Cóm, més que ab un efecte
de bona lley com el que Humpcrdinck emplea, se'ns podria descriure una escala que
creix y's desplega gradualment de dalt á
baix, y uns àngels que també en proporció
van aumentant de grandària? Peró com que
al Liceu res d'aixó s'ha fet, sembla'l comentari orquestal fora de situació; y per altra
part, la escandalosament italiana execució del
mestre Mascheroni acaba de contribuhir á
lafalsacomprensió de tan inspirat fragment.
Perque'l director no devia exagerar l'efecte de la manera qn'ho ha fet. Ni's tenia de
sentir el metall de manera tan estríndent en
la pregaria; ni la corda arrossegarse tant en

el tema dels àngels; ni'l crescendo comensar
avans de lo qu'está marcat; ni atacar en triple
fortissim els compassos que no passan del
doble; ni introduhir en els moments culminants l'escándol dels platerets que ab son
desagradable soroll de llauna ofegan el resto
de la orquesta, venint à destruhirtot l'efecte.
Humperdinck no l'ha escrita l'apoteosis de
comedia de mágica que sentim al Liceu, y
vivint afortunadament l'autor, potser algun
dia's presentará ocasió de que corrobori
nostras afirmacions
Per lo exposat y molt més que afegir
podriam, sostenim que'l mestre Mascheroni
s'ha errat del tot. Y preferim atribuhir aquesta equivocació al seu desconeixement de l'or
bra, com hem dit, que á las pocas simpatías
que per ella senten la casa Ricordi y els seus
satélites, al veure cóm un ardit grupo de joves compositors alemanys venen á escombrar els engendros que Italia exporta é imposa á totas las escenas, com á compensació de
las obras de Wagner.
Poch afortunats han estat els artistas en la
execució de Hánsel und Gretel. E l tipo de la
senyora Bardi (Gretel), sens arribar al ideal,
pot ben acceptarse pera encarnar l'infantil
personatje, mentres que la senyora MontiBaldini, resulta un Hánsel que passa bon
tros de las proporcions que poden concedirseli. Peró ni una ni altra apareixen criaturas
de fet, á pesar de sa bona voluntat. Si una
de las condicions més indispensables en Tactor es la naturalitat, més que may se fa necessària al representar un noy en escena, y
aixó es lo que no han conseguit las artistas
del Liceu. Tots els seus moviments y actituts provenen d'un esfors massa visible pera
l'espectador, que no ha pogut trobar en la
jovenívol parella tota la gracia y entremaliadura, sempre dins de la espontaneïtat,
que'l llibre requereix.
Com á cantants, no podém tampoch tributalshi majors elogis. Si'l cant ha de consistir
solzament en dir las notas de la partitura
procurant encaixarlas en els medis vocals
del intérprete pera evitar las desafinacions,
no hi há dubte que ho han conseguit. Peró
si. com deu ésser, el cantant ha de dir lo
qu'está escrit, tal com l'autor va escriureho,
y donant la distinta accentuació que demana
cada frase, abdós artistas han deixat molt
que desitjar Tol y no oferir grans dificultats las tessiluras respectivas, no sempre hem
sentit las notas que devian sentirse, y menys
ab laclaretat necessària. Per,altra part, l'estil del frasseig es tan detestable en una y
altra, que no hem entès un mot de lo que
diuhen els personatjes.
En els moments que, encara qne à sa manera, han tractat de dar vida al personatje,
quedava'l cant dcscuydat del tot, y en carn-
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bi, si cuydavan d'aquest, faltava l'adequada
expressió en l'actor. Aixis en la escena del
ball, bastant moguda y cuydada, no hem
sentit una paraula, ni gayre bé una nota. Pel
contrari, en las escenas de la por y de la
Bruixa, a'han oblidat à cada punt del personatje que representaven. La oració es el
fragment que millor han interpretat, y en
cambi. el pitjor, tota la primera escena del
mateix acte.
La Bruixa ha sigut pèssimament interpretada. Desconeixement més gran encara que'l
de las artistas anteriors, es el qu'ha demostrat la senyora Lorini del seu personatje. L a
part principal, que radica en la expressió fantàstica, no ha pogut convéncens per mancarhi
en absolut, semblant ademés ni haver llegit
el llibre, puig ha equivocat tots els jochs
escénichs.
La Mare acceptable, per la insignificancia
de sa part. E l Pare bé de veu, peró donant
poca alegria al personatje. L a borratxera devia resultar menos de comedia.
Els Gnoms de las Arenas y de la Rosada,
encomenats á la senyoreta Homs, detestables. No poden ferse més disbarats en menos
notas.
Tols els personatjes han sortit vestits ab
la propietat qn'es tradicional en nostre Liceu,
es à dir, ab trajos nous y flamants que contrastan ab la miseria que deurian representar. Els dos noys, qu'han d'anar estripats y
apedassats, se presentan tan arregladets com
els nens de casas ricas quan els disfressan de
pagès. E l Pare arriba borratxo, y després de
llarch cami, ab una blusa nova de trinca. L a
Mare, que tant s'exclama per no tenir que
menjar, va de sati, mocador de seda al cap,
y un cos igual al que lluheix una aplaudida
carttaht en els concerts. La Bruixa, al igual
que las demés donas, ab sa corresponent cotilla y sabatas finas, y ab gorro y faldillas de
ninyera de preu. Els espirituals Gnoms de
l'Arena y de la Rosada, dins d'un dominó
auténtich. Y'ls àngels, vestits de primera comunió ab alas, sens oblidar tampoch la cotilla. Crech que sobra tot comentari.

E l pintor Vilomara, que tantas hermosas
obras ha escampat per nostres teatres, no ha
cumplen sa misió d'una manera tan encertada al encarregarse de la part escénica del
Hansel. L a decoració del acte primer es la
millor, tant per son valor pictórich com per
sa propietat. Si hagués procurat reduhir sas
dimensions y traduhir en els accessoris l'aspecte de pobresa, no tindriam res que ob¡ectarli.
Ei) cambi, l a decoració del bosch es una
grandissima equivocació. Aquí hem de repetir lo que diguérem en altra ocasió: no es suficient saber que la escena representa un
bosch y que després apareix «na escala; era
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menester que'l pintor estudiés totas las condicions y detalls que un y altre han de reunir, y que, coneixenllos, els portés á la práctica. Aixó ho consegueix l'artista llegint en
primer lloch totas las acotacions y notas del
i r i g i n a l , y ademés prenentse també la molestia de llegir tot el text, puig de l'acció y
dels parlaments dels personatjes ne podrá
deduhir tots els datos que necessita.
E l bosch qu'apareix está contra totas las
condicions del llibre. En lloch d'un bosch
ombrós, d'un abetar espesissim en el que cap
rastre de cami s'hi trobi, el que'ns presenta
en Vilomara no passa de bosch de Vallvidrera. Ademés desa manifesta impropietat,tampoch resulta lo més minlm com á obra artística, donchs la disposició dels arbres, massa
agrupats á dreta y esquerra, y'l teló del fons
casi arrán del mateix prosceni, treuhen toia
la poesia á la escena. Ab las proporcions del
escenari del Liceu, quina ocasió ha perdut,
senyor Vilomara, de consolidar el talent que
demostrà en anteriors obras! Si alguna vegada té ocasió de passar pel teatre de VOpera
Comique, fassis mostrar el bosch del Hànsel;
li recomano. Csda arbre es una pessa; es á
dir, que son corpóreos (res de telons pintats); y'ls efectes de llum per entre la gran
espessor dels arbres, deliciosos, y la perspec'iva del fons, excelent per lo llunyana. Ja
endevino la objecció: bé, íy la escala? Donchs
aqui està la trampa, en no sacrificar la grandària del bosch al joch d'escena del final;
mes per aixó un escenògraf, ademés de sas
dots pictóricas, necessita un'altra qualitat
tant ó més útil, que s'anomena inventiva.
La escala seráfica d'en Vilomara es lo pitjor de la mise en scéne d'aquesta'obra; tant,
que presentantla tota al contrari, hauria encertat. En primer lloch, la mutació devia ferse per medi de jochs de núvols; no ab cortinas de glassa que baixan de dalt de la escena,
sinó ab boyras separadas que van omplint
l'escenari pels costats, y que ben fetas y combinadas ab els llums, donan tota la ilusió.
Aquestas boyras s'han d'obrir després molt
pausadament, donant pas á petits punts lluminosos (y res més) que forman els grahons,
y cada grahó apareix en el precís moment
que hi passa l'àngel, lo que produheix la ilusió de que aquests caminan pel núvols. Per
manera que la escala s'ilumina de dalt á baix
y'ls àngels apareixen molt lentament y sols
per parellas. L'efecte que aixís produheix no
pot descriures.
En cambi, aqui se'ns ha presentat un monument de Setmana Santa. La escala d'en
Vilomara es massa ampla, massa llarga,
massa pesanta, massa clara, y en una paraula, massa palpable, y per tant, poch ideal.
Las combinacions dels àngels y'ls equivocats
jochs de llums acaban de contribuhir al deplorable efecte. Tota aquella resplandor tan
intensa ha de provenir, no dels núvols, sinó
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de la escala mateixa, y ab combinacions adequadas de colors que li donguin més fantástich aspecte.
Finalment, la casa de la Bruixa es altra
equivocació complerta. Casa, forn y gàbia,
deuhen sortir cuberts de boyra y no veures
fins à la escena segona. ¿Ahónt s"ha"deixat
el senyor Vilomara'l palau encantat ple de
dolsos y lleminaduras de tota mena que ha
d'apareixe al mitj de la escena? {No l'ha
llegit el llibre? E s un palau encantat ab figuras de pasta que formant una tanca uneixen
la gàbia y el forn á la casa. La casa ha d'estar
formada de cocas, sucre, melindros, pa de
pessich, etc. ¿S'ha vist res de tot això al
Liceu? Per fi, al treure la Bruixa cremada del
forn, ha de sortir en forma d'una coca molt
grossa, y no pas una mona del carrer d'en
Petrixol. Mes ja sento qui dirà: vaja uns critichs,que s'entretenen ab semblants criaturadas! Té rahó.
Pobre Soler y Rovirosal Quánt y quánt el
trobarem á faltaren l'estreno d'aquesta obra,
qui li hauria proporcionat ocasió espléndida
d'encisarnos ab sa poderosa fantasia!
JOAQUÍM PENA.

L L I B R E S REBUTS
COSAS MEVAS (Poesietas), fer R. Surinach Senties, ab un prólech del mestre en Gay Saber
don Joseph Franquesa y Gomis.
Més que una critica d'aquest llibre del
¡ove Suriñach y Senties, farém un resum de
la impresió que'ns ha causat sa lectura; y
més que per lo que ha fet, judicarém al autor per lo que promet, com ho fa'l senyor
Franquesa y Gomis en el prólech.
En Ramón Suriñach Senties ens sembla
un adorador de tot alló que. essent petit, es
ensemps delicat y conmovedor. Ell considera la vida com una serie de nimietats sublims. Aquesta tendencia de la seva poesia,
que's revela en las millors composicions de
Becquer y del nostre Apeles Mesties, fora
sumament recomenable si l'autor encertés
sempre la expressió, de manera que may pogués dubtarse de la intensitat del sentiment.
Aixis, donchs, la forma no es sempre prou
adequada, ab lo que'l fons de l'obra queda debilitat. Té propensió l'autor á donar com ingenuu lo que á voltas es afeminat.
Per altra part, l'us inoportú del diminutiu
en varias de sas composicions, ens fa moltas
vegadas l'efecte d'una modestia postissa. Las
poesías, rebaixadas pel mateix autor al nivell
de poesietas en el subtitul del llibre, perden
per aquesta rahó en ingenuïtat molta part de
lo que 1' autor voldria que guanyessin.
Els nostres poetas, d'un quant temps ensà,
han deixat de banda'ls cants épichs. Han fet
bé, perquè son molt pochs els que tenen for-

sas pera entonarlos. Tant més, quant en poesia intima ja fa prou qui logra manifestarse poeta sincer, donchs els cants íntims,
subjectius, y que posin de manifest tot un
temperament, sols tres ó quatre escullits els
saben encertar.
En Suriñach Senties no es d'aquests, peró
pot arribar á serho. Qui, als seus pochs anys,
ha escrit poesías com Á la ciutat, La Tulida, algunas de sas Notas de dolor y varias
altras en que hi apunta un veritable poeta,
dona motius pera creurcho. E l mal es que
moltas de sas poesías las comensi com un
home y las acabi com un nen. E l sentiment
en ellas, més que creixe en intensitat, s'afemina; y aixó, que à la edat del autor es disculpable, y que fins contribuheix á ferio simpátích á alguns, no li podém alabar nosaltres,
donchs fora aliarlo á que degenerés en lo
carrincló, que tan endoyna fa anar als que
tenen propensió á compondre versos.
Véginse, en apoyo de lo dit, alguns fragments del llibre que'ns ocupa:
Jo desitjar» donarli,
quan per ma mare plorá,
per cada llàgrima seva
cent goletes de ma sanch.

La expressió fora senzilla y hermosa, á no
haverhi'l diminutiu qu'hem subratllat.
Altras vegadas expressa ab més seguritat
las sevas sensacions, com per exemple en sa
poesia A la ciutat, en que s'hi llegeixen las
estrofas següents:
Ahí á posta de sol
des dalt de Montjuich te contemplava...
Deu meu, sens parar majr
Tas extenente com inmensa taca.
Del progrís la llevor
no esclata pas en flors, ni esclata en arbres;
la llevor dona'l fruyt
en temples, hospitals, presons y fàbriques.
Y tu sempre creixent
jr creixent ab més ganes...
Ciutat, ciuiat. si creixés tant
s'hauran d'aplanar costes 7 montanyesl
Jo no soch pas fill ten,
jo soch fill d'una vila hermosa y blanca,
que dorm aprop del mar
y li non-non li cantan les onades.
¿Sabs qué temo, ciutat?
Que tu no creixis massa,
y arribis ab el temps
á esquitxar ab ton fanch ma vila blancal

Qui escriu ab aquesta facilitat, no faltantii
felis comprensió ni exquisit sentiment, pot
arribar, com hem dit, ahont se proposa. Ens
trobém devant d'una terra prou assahonada
pera que hi pugui treure poderosos brins la
bona llevor.
L'obra Cosas mevas necessitava un trevall
de selecció. Crcyém sincerament que, ben es-
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purgat aqueix llibre, deixantlo reduhit a una
tercera part de las composicions que hi figuran, las que hi quedessin no tindrian mácula,
y farian de son autor una personalitat literaria.
IDIUS. Llibre primer, segona edició, per Apeles Mestres.
Ben coneguts son, y ben famosos, aquests
idilis del inspirat poeta, pera que intentém
ferne un judici critich. Y com que'ls distingos y menudencias á que una critica'ns obligaria foran aqui ridiculs, ja qu'en res afectarían al valor intrinsech de l'obra, ens limitém à fer constar nostra admiració per
ella, admiració qu'es tan intensa com el primer día que vàrem llegir las obras de l'Apeles, al entrar totjust en la joventut.
Esperém, donchs, la segona colecció d'idilis, tots inèdits, qu'ha d'apareixe aquesta
setmana y dels quals ja n'hem dat á nostres
lectors escullidas mostras, tot desitjant que'ns
causin la mateixa inefable impresió que'ls ja
coneguts, de poesía delicada y solemne, poesía que sols pot trobar qui, com diu el mateix autor, pera escriure sas composicions
se.tanca ab la Naturalesa á solas.
LL. V .
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revifa'ls rostres d'una munió desgraciada,
vensuda per la malaltia inmortal y pel pecat
dels sigles, homes seguits de las llurs mesquinas cómplices prenyadas dels fruyts miserables ab els quals morirá la terra. E n el
silenci inquiet de tots els ulls suplicant al Sol
Uunyadá que s'enfonza dessota l'aygua ab la
desesperació d'un crit, heus aquí'l senzill reclám: «Cap mostra pot fervos fruhir del espectacle interior: no existeix ara un pintor
capás de donarme un'ombra trista. Jo presento viva (y presservada á través dels anys
per la ciencia sobirana) una Dona d'altre
temps. Una lollía original y senzilla, un éxtasis d'or, un no sé qué! y ella diu qu'es la seva cabellera, se plega ab la gràcia de las telas Üonjas entorn d'un rostre aclarit per la
nuesa sagnant dels llabis. En Uoch d'un vestil inútil, té un cos: y'ls ulls, semblants á pedras raras, no valen la mirada que surt de la
seva carn ditxosa: té'ls pits alsats, com si estessin plens d'una llet eterna, y las camas llisas, que conservan la sal del mar primer.»
Recordant las llurs pobres esposas, calvas,
tovas, y plenas d'horror, els marits s'empenyan per'entrarhi: ellas també, per curiosi-.
tat, raelangiosas, volen veure.

T R E S POEMAS E N PROSA
DE STÈPHANE MALLARMÉ ( I ) .
E L FENOMEN F U T U R
Un cel pálit, sobre'l món que tina de deccepitut, vol anarsen potserab els núvols: els
bossins de la porpra usada dels capvespres
se destenyeixen en un riu que dorm à l'horitzó, barreja de llum y d'aygua. Els arbres
s'enutjan, y sota'l llur fullatje blanquinós
(pols del temps més que dels camins) s'aixeca la estada de Hens del Indicador de cosas
Passadas: un reverber usat reb el crepúscul y

Quan hauran contemplat la noble criatura,
vestigi d'una época ja malehida, tots se mirarán: els uns indiferents, perquè no hauran
tingut la forsa de compendre, peró'ls altres
afligits y ab la parpella humida de Uágrimas
resignadas. E n tant, els poetas d'aquest
temps, sentint que se'ls hi tornan á encendre'ls ulls apagats, s'encaminarán envers la
llur llàntia, ab el cervell ubriach d'una gloria
confosa, dominats pel Ritme y ab l'oblit d'existir en una época que sobreviu á la bellesa.
T R E M O L O R D'HIVERN

(i) Stèphane Mallarmé ha sigut un dels directors del
moviment pocuch contemporani. Podran trobárseli
defectes, peró se li ha de reconeixe un'ánima exquisida
y rehnada, un sentiment elevadissim del art.
Dels tres poemas en prosa que tradnhim, el primer
expressa simbòlicament un desitj, ardent y desmesurat,
de la bellesa eterna.
El segón es una extranya conversa d'enamorats de
las cosas revellidas: d'ell se desprèn l'alenada humida
de las grans y abandonadas habitacions senyorials.
El tercer es una com plan ta .dolorosa y emocional,
devant d'un ésser petit y desvalgut y d'un avenir miserable.

Aquesta péndola de Saxonia que's retarda
y sona tretz'horas, entre las sevas flors y'ls
seus deus ¿de qui ha sigut? Pensa que ha
vingut de Saxonia, en las llargas y antigás
diligencias.
(Dels vidres usats penjan ombras singulars.)
. Y en el teu mirall de Venècia, profond com
una fontana freda, vorejada de grans serps
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desdauradas, <qui s'hi ha mirat? Ah! crech
que més d'una dona ha banyat, en aquesta
aygua, el pecat de la seva bellesa: y tal volta
veuria un fantasma nu si la mirés molttemps.
—Dolent, tot sovint dius malas cosas...
(Veig teranyinas à dalt de las grans finestras.)
Encara'l nostre bagul es molt vell: contempla cóm aquest foch enrojeix els seus tristos
boscalls: els pesats cortinatjes tenen molts
anys, y la tapisseria dels sillons descolorits
y'ls antichs grabats^els murs y totas las nos
tras cosas vellas! ¿No't sembla també que'ls
bengalis y l'auccll blau s'han destenyit ab el
temps?
(No pensis ab las teranyinas que tremolan
á dalt de las grans finestras.)
A tu't plau tot aixó, y vetaqui perqué puch
viure ab tu. ¿No has desitjat, germana del
antich esguart, que'en un dels meus poemas
s'hi llegissin aquests mots: (da gracia de las
cosas marcidas?» Els objectes nous te desagradan: á tu també't fan por ab el llur atreviment llampant, y sentirías la necessitat d'usarlo?, cosa difícil pera'ls enemichs de l'acció.
Vina, tanca'l teu vell almanach alemany
que llegeixes ab tanta alenció encara que
fassi més de cent anys que ha sortit y que'ls
reys anomenats siguin tots morts; y ajegut
sobre l'antich tapis, el cap apoyat en els teus
genolls caritatius, cuberts de roba pálida,
oh noya calmosa, jo't parlaré moltas horas:
els camps no existeixen y'ls carrers son buyls;
jo't parlaré dels nostres mobles... íQu'estás
distreta?
(Aquestas teranyinas tremolan a dalt de
las grans finestras.)

re? No tens ni una vella que't faasi oblidar la
fam ab els cops quan tornas sense un sou.
Feró trevallas pera tu mateix, dret en els
carrers, cuberts de vestits destenyits,fets com
els d'un home; ab una magror prematura, y
massa gran pera la teva edat, cantas pera
menjar, ab encarnissament, sense baixar els
ulls dolents envers els altres noys que jugan
sobre l'empedrat.
Y la teva complanta es tan alta, tan alta,
que'l teu cap nu que s'aixeca enlayre á mesura que la teva veu puja, sembla fugir de las
tevas espatlletas.
-;Qui sab, homenet, si algún dia també se'n
anirà, quan després d'haver cridat molt temps
en las ciutats, hauràs fet un crim? Un crim
no es molt dificil de fer; després del desitj
basta tenir valor y n'hi han que .. L a teva
careta es enérgica.
Ni un sou cau en el teu paner de vimet que
sosté la teva mà, llarga, penjada sens esperansa sobre'l pantalón: te farán tornar dolent y algún dia realisará'; un crim.
El teu cap s'aixeca sempre y vol deixarte,
com si pressentis l'avenir, mentres cantas ab
un ayre que devé amenassador.
Ja't dirá adeu quan pagarás per mi, pels
que valen menys que jo. Vares venir probablement al món ab aquesta fi y desd'ara dejunas. Ja't veurém en els diaris.
Oh! pobre capet!
Traducció de G. ZANNÉ.

P O B R E NOY P A L I T
Pobre noy pàlit, jper qué cridas en el carrer, desesperadament, la teva cansó insolenty
aguda que's pert entre'Is gats, senyors de las
teuladas, si no atravessará'ls finestrons dels
primers pisos? Tu no sabs els pesats cortinatjes de seda rosada que hi han darrera
d'ells.
No obstant, cantas fatalment, ab la seguretat perfidiosa d'un homenet que se'n va
sol per la vida y no comptant ab ningú trevalla pera sí mateix- ¿Has tingut may un pa-
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VINT A N Y S
ELLA
Tota jo'm trobo débil, desmayada;
sols me sento en el pit la gran cremor.
Ja'm tens feta una boja enamorada.
No'm miris mis. Alldnyat. Ta mirada
m'enlluberna,'in fa por..
Jo t'he obert el meu cor, com obra'l cálzer
la flor á n'els petons del sol d'estiu.
Jo caich á tu, amor meu, com cau el sálzer
enamorat del cant del potent riu.

ELL
Aixó es la joventut qu'esclata ardida I
Abrassemnos ben fort, ma verge hermosa I
No temis la negror dels desenganys I
Del llibre de la vida
llegim, llegim els fulls de color rosa
que tan can el poema dels vint anys I

ELLA
L'amor me té lligada ab els seus Uassos.
Quina barreja de gosí y sufríl

NOVAS
Conforme anunciarem la setmana anterior, coincidint ab l'estreno de Hànsel und
Grelel vàrem publicar la magnifica traducció catalana d'aquesta obra, deguda à n'en
Maragall y en Ribera, qu'ha cridat poderosament l'atenció per lo perfectament adaptada qu'està à la música y perquè constituheix
un trevall de vulgarisació ben important dintre del art.
Per enterarse de las condicions en que's
ven, llegeixis l'anunci de la cuberta.
S'anuncia al Tivoli l'estreno del quadro
plástich L'adoració dels pastors, lletra de
Mossèn Jacinto Verdaguer y música del mestre Enrich Morera.
Els hi desitjèm el mès franch y complert
èxit:
Divendres passat, á las deu de la vetlla,
l'Agrupació escolar catalanista « R a m ó n
Llull» celebrà l'anunciada sessió literaria
que presidi Mossèn Jacinto Verdaguer, tenint á la dreta al valent llullísta Mossèn Salvador Bovè. E n Folch y Capdevila feu unas
breus y encertadas consideracions sobre la
propagació de la doctrina del mestre de totas
las ciencias; l'Algarra y Postius una valenta
disertació plena de fons filosófich, fent bon
pendant ab el trevall de Mossèn Bovè, essent
tot aplaudit, sobre tot la hermosa poesia
qu'en Verdaguer llegí al final, ab aquell dols
escayent que'l caracterisa, promovent tin esclat d'entussiasme entre aquell esclat de jo-

Obram ben bé'ls teus brassos.
Vull amagarme... vull plorà... y mori...
Per'mor de Deu, ten compassió de mil
Me dono per vensuda,
jo que'm creya més forta que ningú I
Soch teva, estich perduda!
Salvam, ó bé condemnam junt ab tul

ELL
Oh desitjós fatals, sortfu del cor,
y retorni la paül
Allunyeuvos, passions I Vull un amor
ben tranquil y suau!
Com sols ilusions tanca,
descansa lo teu cap sobre mon pit.
Tu ets tan pura, amor meu, com laflorblanca
del atmetllerfloritI
Mira al cel, quina capa tan blavosal
No hi mirém més al món I
Aixeca't cap, hermosa,
que vull ferte pn petó al bell mitj del front!

R. SURISACH SENTIES
venalla esperansadora qu'omplia de gom á
gom la sala.
L a secció de Medicina del «Centre Escolar Catalanista» celebrà'l darrer dissapte la
sessió inaugural del present curs, llegint el
secretari, don Edgard Martínez, la memoria
dels trevalls del curs passat, y à continuació'l president, don Francisco Ferrando, un
discurs sobre'l tema «La Medicina sugestiva
y sas aplicacions terapéuticas», rebent molts
aplausos del públich qu'omplía'l local.
Presidia l'acte'l doctor Robert, qui tancà
la vetllada ab un magnifich parlament, glosant el lema «Ciencia, Patria y Art» dels estudiants catalanistas.
Llarchs aplaudiments coronaren las páranlas del doctor Robert.
L'última de las quatre conferencias donadas en l'Associació democràtica catalanista
«Lo Sometent», tingué lloch la nit del diumenge, anant à càrrech de nostre volgut
amich l'Alexandre de Riquer, qui llegi son
exquisit trevall sobre L'Art del Cartell, posant en evidencia sos extensos coneixements
en la materia.
Desprès d'en Riquer parlà'l doctor E s trany, president de l'Associació y estimat colaborador nostre, qui ab sentidas frases donà
per closa la exposició de cartells instalada en
aquell local durant el present mes, felicitant
als conferenciants y al públich que hi havia
assistit. Aixis acabà l'acte, ab grans mostras
d'entussiasme del públich.
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Ha mort à Fiésole l'eminent pintor suís
rar la diferencia qu'existeix entre l'ambient
Arnol Bòcklin. E n las planas de nostra re- de la llar y'l de la escola, fent que las relavista hi han aparegut més d'una volta repro- cions entre preceptors y deixebles siguin faduccions de sos quadrps y dibuixos més c é - miliars, plenas de conñansa mutua, en bé de
lebres. Sas obras son d'una gran potencia la instrucció y la educació dels alumnes.
tràgica y d'una fantasia exuberant y magniEls noms d'en Verdaguer y d'en Busquets
lica, que feyan del malaguanyat pintor un son prou garantia pera fernos recomenar de
artista exquisit, un poeta fogós y un evoca- tot cor á nostres lectors el nou Golegi;
dor maravellós de las grandiositats mitológicas, de la natura en desodre, dels misteris
Nostre bon amich y colaborador en Joan
profonds de las ruinas augustas y de las pro- Torrendell té llest y entregat à la companyia
l'onditats seculars. L a Passió de Crist l'ha- d'en Borràs un drama en tres actes titulat
via interpretada també en Bócklin en varias, Els encarrilats, que sembla's posarà pròxitelas celebradissimas.
mament en escena.
Vàrem tenir el gust d'assistir á una lectuE l butlletí Universilat Catalana ha publi- ra del dit drama, que feu en cercle d'amichs
cat, com à suplement al número 3, el Dis- el mateix autor, y no podém menys de concurs inaugural llegit en la sessió d'obertura fessar que'ns impresionà fonda y agradabledel curs académich de 1900-1901 pel doctor ment.
don Joseph Casares y Gil, professor de la faTant de bo la escena ab sas constants sorcultat de Farmacia de la Universitat de Bar- presas no desvaneixi las esperansas d'un èxit
celona.
tan franch y complert com desitjèm.
Han sortit els números 7 y 8 de la notable
obra Materiales y documentos de arte español,
ab_hermosas reproduccions de la catedral de
Girona, monastir de Sant Cugat, catedral de
Córdoba, convent de Sant Francesch de Palma, catedral de Barcelona, convent de Sant
Tomás y catedral d'Avila, catedral dp Toledo, capella real de Granada, seu de Manresa,
y varias aleras d'art modern.
^
Hem rebut l'obra ¿Por qué soy artista? d'en
Joan Fabré y Oliver.
Consisteix en l'autobiografia d'una actriu;
monólech no desprovehit de condicions li-'
terarias.
S'ha publicat el número 1 del Boletín de
la Asociación de la Prensa de Barcelona, corresponent al actual mes de janer.
E l Consell Directiu de l'Agrupació democràtica catalanista .1L0 Tràngul», quedà'l dia
6 del actual constituhit en la següent forma:
President, Antoni Miquel; Vispresident,
Agustí Granada; Tresorer, Manel Miquel;
Comptador, Joseph Figuerola; Bibliotecari,
Joseph Casas; Vocal, Pere Paytubi; Secretari, Nicolau Suàrez.

Periódichs rebuts:
L'Escut Emporità, periódich-cartell de lasfestas celebradas per la entitat d'aquest nom
en celebració del segón cap d'any de sa inaugural.
La Justicia, setmanari republicà de Tarragona.
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SETMANARI C A T A L A N I S T A
Els trevalls se publican baix la exclussiva responsabilitat de sos autors.
No s'admeten els que no sían inèdits.
No's tornan els originals.
Se donará compte de las obras rebudas en aquesta
redacció, y de las qu'ho mereixin se'n farà crítica.

Preus de suscripció.
CATALUNYA: Un any. . . . . .
>
Mitj any
»
Trimestre
ALTKAS REGIONS D'ESPANYA:
Un any.
EXTRANGER: Un any
Número corrent
>
atrassat, ab folletins. . '. .
t
»
sense folletins. . .

8
Pessetas.
4'50
»
2'2$ »

9

10
20
-,0
25

>

Franchs.
Cèntims.
»
>

Hem rebut el prospecte del Golegi de la
Sagrada Familia (Freneria, 5, pral.), que dirigeix l'Antón Busquets y Punset, estant la
direcció espiritual conhada à Mossèn Jacinto
pera la enquadernació de «Joventut.»
Verdaguer.
Hi hà classes especials de solfeig, piano,
dibuix, pintura, francés, inglés y alemany;
Se venen al preu de 2'50 pessetas.
reforma de lletra, càlcul mercantil, teneduría
Tapas y enquadernació, 3 pessetas.
de llibres, y, especialment, gramàtica cataColeccions del any 1900, enquadernadas,
lana.
10 pessetas.
Se fa constar en dit prospecte qu'en el GoFidel Giró, impressor. — Carrer Valencia, 311.
legi de la Sagrada Família's procurarà esbor-
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